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Caderno de Questões

1. O "modelo teórico de modo de vida como determi-
nante de doenças crônicas não transmissíveis", con-
forme proposto por Naomar Almeida-Filho, foi ela-
borado a partir da articulação de três conceitos:

(a) modelo anatomofisiológico; epidemiologia crí-
tica (Breilh); e sobredeterminação (Freud).

(b) concepção do ser humano bio-psico-social con-
forme conceito da Organização Mundial da
Saúde.

(c) teoria social marxista; teoria dos signos, signi-
ficados e práticas de saúde (Bibeau e Corin); e
abordagem das práticas de saúde (Mário Testa).

(d) tríade ecológica (Level e Clark); Reforma Sani-
tária; e desconstrução (Derrida).

2. A Organização Mundial de Saúde identifica os se-
guintes quatro fatores de risco universais prioritários
para programas de promoção de saúde e prevenção
de doenças crônicas não transmissíveis:

(a) tabagismo, uso de álcool, inatividade física e
mau estado nutricional.

(b) uso abusivo de tabaco, uso abusivo de álcool,
inatividade física e mau estado nutricional.

(c) tabagismo, uso abusivo de álcool, inatividade
física e excesso de peso.

(d) tabagismo, uso abusivo de álcool, inatividade
física e mau estado nutricional.

3. De acordo com o Decreto No 7.234, que dispõe sobre
o Programa Nacional de Assistência Estudantil, as
ações de assistência estudantil deverão ser desenvol-
vidas nas seguintes áreas, exceto

(a) inclusão digital.

(b) apoio pedagógico.

(c) atenção à saúde.

(d) lazer.

4. Sobre as inferências elaboradas por Inmaculada
Cristina Puertas Cañaveral e Thiago Antônio de

Oliveira Sá acerca do problema do abandono de
curso, tomando como estudo de caso a Unifal-MG,
é incorreto afirmar que

(a) com a expansão da universidade, em especial
no número de graduandos, o número absoluto
de estudantes evadidos aumentou.

(b) com a expansão da universidade, em especial no
número de graduandos, a proporção de estudan-
tes evadidos aumentou.

(c) dentre os cursos de menor abandono, destacam-
se bacharelados em saúde e em ciência ou tec-
nologia.

(d) nota de corte e taxa de evasão guardam relação
diretamente proporcional entre si.

5. Com base nas discussões lançadas no estudo desen-
volvido por Claudia Gomes, Julia Oliveira Como-
nian e Crislaine Luisa Araújo acerca do sofrimento
psíquico na Universidade, é incorreto afirmar.

(a) A análise dos significados atribuídos e sentidos
configurados pelos estudantes no processo de
formação acadêmica é efetiva para a compre-
ensão do fenômeno do adoecimento psíquico no
contexto universitário.

(b) O estudo contempla em suas discussões a defesa
primária de que toda análise acerca do sofri-
mento psíquico deve partir do reconhecimento
das questões de ordem implícitas, singulares e
individuais dos estudantes.

(c) Dentre os resultados, foi observado que elemen-
tos como competição, reclusão e exclusão são
consequentes e decorrentes dos padrões e pro-
cessos educacionais desenvolvidos por professo-
res.

(d) O estudo aborda a problematização de elemen-
tos institucionais, curriculares e, sobretudo, re-
lacionais vivenciados pelos discentes e docentes
para análise das questões que permeiam a edu-
cação superior frente à evidência do sofrimento
psíquico de estudantes.
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6. São departamentos da Prace, exceto

(a) Assistência Prioritária.
(b) Alimentação e Nutrição.
(c) Promoção e Prevenção.
(d) Apoio e Acompanhamento.

7. No âmbito da Prace, o Progrida reúne ações de as-
sistência estudantil que contemplam objetivos, es-
pecialmente, do

(a) Observatório Permanente de Monitoramento.
(b) Departamento de Inclusão e Direitos Humanos.
(c) Departamento de Promoção e Prevenção.
(d) Departamento de Assistência Prioritária.

8. Julgar as definições abaixo relativas ao Progrida:

I - Ação de assistência estudantil é conjunto
limitado de atividades que tem como público-
alvo, exclusivamente ou não, estudantes, cujos
objetivos contemplam os do Progrida.

II - Discente mobilizador é estudante regular-
mente matriculado(a) em curso de graduação
presencial da UNIFAL-MG, podendo receber
ou não auxílio financeiro para execução de ati-
vidades acadêmicas extracurriculares ineren-
tes ao Progrida.

III - tutor(a) é servidor(a) público(a) federal em
pleno exercício lotado(a) ou em colaboração
técnica na UNIFAL-MG, proponente, ges-
tor(a) executivo(a) e avaliador(a) de ação de
assistência estudantil.

Estão corretas as definições

(a) I, II e III.

(b) I e II.

(c) II e III.

(d) I e III.

9. São competências do Conselho Técnico da Prace,
em relação ao Progrida, a deliberação sobre os se-
guintes itens, exceto

(a) definição do perfil e dos critérios de avaliação do
candidato a discente bolsista.

(b) número de vagas para mobilizadores em cada
campus.

(c) tutores do Programa.

(d) alterações à resolução que regulamenta o Pro-
grama.

10. Uma ação de assistência estudantil, para ser cadas-
trada junto ao Progrida, deve contemplar os seguin-
tes itens, exceto

(a) referencial teórico.

(b) caracterização qualitativa do público-alvo.

(c) instrumentos para avaliação do público-alvo.

(d) caracterização quantitativa do público-alvo.

2


