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Após a seção 1

Seção 2 de 11
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Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 
e Estudantis
Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Acadêmico
Edital Prace Nº 4/2021
Prova de Seleção de Mobilizador@s
Primeira Fase

Julgue cada afirmativas como (C)orreta ou (E)rrada

Continuar para a próxima seção

Questão 1
De acordo com os programas atuais de assistência estudantil da UNIFAL-MG, são consideradas 
ações de assistência estudantil:
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Após a seção 2

Seção 3 de 11

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

Continuar para a próxima seção

Questão 2
Sobre os estudantes que têm direito à assistência estudantil no território nacional, pode-se afirmar 

(C)orreta

(E)rrada

a concessão de bolsa de extensão universitária para programa que objetiva a promoção de 
saúde mental para universitários(as)

o transporte de estudantes matriculados em disciplinas de graduação que apresentam, em 
seu componente curricular, a obrigatoriedade de viagens

o empréstimo de notebooks retirados nas bibliotecas da UNIFAL-MG

a prioridade de destino de recursos almeja cotistas raciais

Perguntas Respostas 87 Con�gurações

PraceProgridaEdital42021ProvaFaseI - Formulários Google https://docs.google.com/forms/d/10ZfUDnuIxgPnBOZL...

2 of 10 25/11/2021 15:33

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=pt-BR&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/10ZfUDnuIxgPnBOZLMhj8p4pwEmsY0Jufe22yJY034uc/edit%3Fusp%3Dforms_home%26ths%3Dtrue
https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=pt-BR&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/10ZfUDnuIxgPnBOZLMhj8p4pwEmsY0Jufe22yJY034uc/edit%3Fusp%3Dforms_home%26ths%3Dtrue


Após a seção 3

Seção 4 de 11

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

Continuar para a próxima seção

Questão 3
São exemplos de instituições que recebem recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil:

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

todo estudante que comprove renda familiar per capita menor ou igual a 1,5 salários 
mínimos deve receber bolsa de auxílio permanência

estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública devem ter preferência nos 
critérios de destinação de recursos financeiros pelas instituições de ensino superior

Pontifícia Universidade Católica (PUC)

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS)
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Após a seção 4

Seção 5 de 11

(C)orreta

(E)rrada

Continuar para a próxima seção

Questão 4
Sobre a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (Prace) da UNIFAL-MG, pode-se afirmar:

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

as alterações em seu Regimento Interno devem ser aprovadas pelo Colegiado de Assuntos 
Estudantis, órgão máximo de natureza normativa e deliberativa da Prace

quando ocorre empate entre os membros do Colegiado de Assuntos Estudantis sobre a 
votação de uma pauta, o(a) Pró-Reitor(a) ou o(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) devem deliberar 

os Departamentos da Prace devem priorizar suas autonomias e exclusividades 
administrativas no planejamento de suas ações
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Após a seção 5

Seção 6 de 11

Após a seção 6

Seção 7 de 11

(E)rrada

Continuar para a próxima seção

Questão 5
Sobre o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Acadêmico (Progrida), pode-se afirmar:

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

Continuar para a próxima seção

mobilizadores(as) devem cumprir cronograma estabelecido pelo(a) coordenador(a) de 

é tarefa do(a) mobilizador(a) a produção de comunicações científicas ou participação em 

é objetivo do Progrida diminuir as taxas de evasão
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Após a seção 7

Seção 8 de 11

Questão 6
São possibilidades de conceitos de modos de vida, de acordo com as obras sugeridas como 
referencial teórico para este edital:

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

Continuar para a próxima seção

uma rede de determinação do processo saúde-doença, em particular das doenças 
crônicas não transmissíveis, que contempla cinco elementos fundamentais: estado 
nutricional, atividade física, tabagismo, uso do álcool e infecções sexualmente 

um conjunto de características humanas que antecedem a forma como o indivíduo 
transforma a natureza para a produção, muito embora estas características também sejam 
determinadas pelas relações sociais e pela própria natureza onde os seres habitam

conceito complexo que articula três elementos centrais para a construção de modelo de 
determinação de doenças, contemplando a análise do sistema de produção capitalista, os 
signos e sentidos, e a prática de saúde propriamente dita 
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Após a seção 8

Seção 9 de 11

Questão 7
A Universidade Federal de Lavras (UFLA) adapta-se razoavelmente bem como modelo para 
compreensão sobre aspectos socioeconômicos que envolvem universitários(as) em nossa região. 
Sobre esta população, pode-se afirmar.

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

Continuar para a próxima seção

a UFLA guarda as características de universidade do interior, posto que fora contemplada 
pela primeira fase do plano de expansão para as universidades brasileiras, a partir do ano 

as características socioeconômicas dos(as) universitários(as) indicam que a população 
assistida por aquela instituição não representa as classes sociais de mais baixa renda; 
embora exista um equilíbrio de ordem racial, cujas proporções contemplam as esperadas 

com a divisão da população em três grupos sociais, o grupo de menor renda engloba 
residentes significativamente mais próximos da cidade de Lavras, MG que os demais 
grupos e predominantemente indivíduos que se declaram religiosos
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Após a seção 9

Seção 10 de 11

Questão 8
A UFLA também representa um bom modelo para compreensão do processo saúde-doença entre 
universitários de nossa região. Sobre esta pauta, pode-se afirmar

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

Continuar para a próxima seção

é conclusivo, à leitura das obras indicadas como referencial para este Edital, que cursar 
uma universidade aumenta o risco de se adquirir doenças crônicas não transmissíveis, 
quando comparamos universitários(as) aos jovens que não são universitários

conforme o tempo que permanece na universidade, estudantes são expostos a riscos cada 
vez maiores de adotar modos de vida não saudáveis nesta ordem: má alimentação, uso 
abusivo do álcool, tabagismo, sobrepeso e sedentarismo

as características socioeconômicas dos estudantes expõem-nos mais ou menos aos riscos 
de adquirir maus hábitos de vida, em especial antecipando no tempo sua exposição a 
fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis
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Após a seção 10

Seção 11 de 11

Questão 9
Sobre aspectos relacionados à saúde mental, de acordo com as obras relacionadas como 
referências para este Edital, pode-se afirmar

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

Continuar para a próxima seção

Questão 10
Sobre a afetividade vivenciada por acadêmicos na vida universitária, de acordo com as obras 
tomadas como referencial teórico para este Edital, pode-se afirmar

elementos internos e externos à universidade desenvolvem o núcleo do ser acadêmico(a)

a universidade, enquanto instituição, assume um papel secundário na promoção de saúde 
mental, uma vez que esta deve ser uma conquista individual de cada estudante 

ações de assistência estudantil representam espaços de diálogos que motivam a 
reconstrução dos significados que cada indivíduo estabelece acerca de si mesmo(a)
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(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

(C)orreta

(E)rrada

algumas práticas pedagógicas embasadas em uma regularidade caracterizam a 
reprodução como única via de desenvolvimento humano, e impactam significativamente 
na afetividade desenvolvida por estudantes com sua vida acadêmica

relatos de estudantes sugerem que é sentida uma ausência de demonstrações afetivas 
pelo toque em suas vidas acadêmicas

sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, o sucesso acadêmico deve ser atingido por 
cada estudante, estabelecendo mecanismos intrínsecos de enfrentamento aos desafios 
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