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LÍNGUA PORTUGUESA

Existe uma receita certa para o sucesso? Sim, existe. E, melhor ainda, cada um de nós possui os ingredientes
básicos para cozinhar um sucesso de dar água na boca dos outros. Uns mais, alguns menos, mas não há ninguém
que, algum dia, não tenha parado para observar o próximo e se admirar: “Como é que ele conseguiu tanto com tão
pouco?” Porque, basta observar, os bem-sucedidos não parecem possuir nenhum ingrediente mágico ou sobrenatural.
E a resposta é mais simples do que parece: o segredo do sucesso não está na lista de ingredientes, mas no modo
de preparo. É nesse contexto que uma pergunta tão banal e tão repetida — “Você está preparado?” — assume sua
real importância: “Você sabe mesmo como misturar os ingredientes que tem?”

Então, vamos à despensa (com “e”): ali estão, bem arrumadinhos, a ousadia, a perseverança, a liderança, a
criatividade, a ética, o espírito de equipe, e mais uma batelada de outros ingredientes que entram na fórmula do
sucesso, segundo os especialistas em culinária executiva. Mas quem um dia já preparou um bolo sabe que não
adianta jogar tudo isso dentro de uma panela, em doses iguais e ao mesmo tempo. Há sempre uma sequência e
uma proporção, e os quituteiros de mão-cheia são os que aprenderam que existe uma receita apropriada para cada
ocasião. Se a dosagem for errada, o resultado fica intragável.

Pausa para um aperitivo. Tudo começa por sabermos onde estamos pisando. Por quê? Porque a palavra
ingrediente veio daí mesmo, de “passo”. Em latim, passo era gradus e dessa palavrinha derivaram várias outras, só
que a gente nem percebe mais o passo escondido dentro delas, como “gradual” (passo a passo), “degrau” (um
passo acima), “retrógrado” (que anda para trás), “congresso” (marchar junto), e até o “dégradé” (cor que vai mudando
a cada passo). Dessa salada surgiria o verbo latino ingredi, “caminhar para dentro” e seu derivado, ingrediente, “o
que entra”.

Mas se trata do que entra no passo certo. Eu trabalhei com muita gente agressiva (termo que, casualmente,
quer dizer “um passo contra”) e notei que esse ingrediente era absolutamente necessário em algumas situações,
enquanto em outras era totalmente dispensável. Na hora da avaliação de desempenho, alguns funcionários eram
elogiados por sua agressividade, enquanto outros, tão agressivos quanto, eram criticados. E o segundo grupo ficava
sem entender bulhufas, achando que estava sendo perseguido pela chefia. Na verdade, o que as empresas avaliam
nunca é o ingrediente em si — no caso, a agressividade —, mas sim o produto final — o resultado. A mesma coisa
acontece quando comemos um bolo: se um ingrediente sobressai, é porque ele foi mal calculado. E aí passa a
comprometer o todo.

Entender essa simples regrinha talvez seja a coisa mais complicada na auto-administração de uma carreira. O
mais comum é o profissional usar sempre o mesmo ingrediente, na mesma proporção, não importa a ocasião. Ou
então, quando as coisas estão meio paradas, é sempre mais fácil imaginar que “está me faltando alguma coisa” —
ou seja, mais ingredientes. Não é a quantidade que faz uma receita de sucesso. É o discernimento. Sucesso é, por
exemplo, ter um vasto estoque de criatividade e de ambição, mas saber que há momentos em que o mais recomendável
é fazer um simples arroz com feijão.

Disponível em: <http://www.ucg.br/site_docente/adm/francisco_jose/pdf/
liderancaechefia/pdf/ArtigosdeMaxGehringer.pdf>. Acesso em 15 jan. 2010.
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QUESTÃO   01

Ingrediente pode ser definido como palavra de origem latina que significa “passo”. De acordo com o texto, entretanto,
esse termo pode ser entendido como:

A)  aquilo que as pessoas bem sucedidas usam na sequência e na proporção certas.

B) elemento concreto imprescindível para a fórmula do sucesso.

C) número fechado de seis características –  ousadia, perseverança, liderança, criatividade, ética e espírito de equipe –
que temos de perseguir para sermos bem sucedidos.

D) elemento-chave a partir do qual uma empresa, por exemplo, avalia o desempenho do funcionário.
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QUESTÃO   02

De acordo com o texto, assinale a ÚNICA alternativa correta.

A) Em:” Em latim, passo era gradus e dessa palavrinha derivaram várias outras, só que a gente nem percebe mais o
passo escondido dentro delas, como “gradual” (passo a passo)...”, o autor lança mão de um recurso argumentativo
para explicar a origem da palavra ingrediente.

B)  Em:” Ou então, quando as coisas estão meio paradas, é sempre mais fácil imaginar que “está me faltando alguma
coisa”, as aspas foram empregadas para fazer sobressair o que foi dito.

C) Em: “Tudo começa por sabermos onde estamos pisando. Por quê?”, o autor utiliza-se de uma pergunta como forma
de se aproximar do leitor e levá-lo a concordar com ele sobre o que dirá na sequência do texto.

D) Em:” ... trabalhei com muita gente agressiva (termo que, casualmente, quer dizer “um passo contra”) e notei que esse
ingrediente era absolutamente necessário em algumas situações, há exemplificação da opinião do autor.

QUESTÃO   03

Assinale a ÚNICA alternativa, em que a expressão ou termo destacado NÃO foi identificado corretamente.

A) “Como é que ele conseguiu tanto com tão pouco?” = não há um referente determinado.

B) “Entender essa simples regrinha talvez seja a coisa mais complicada na auto-administração de uma carreira.” =
grau de agressividade.

C) “Você sabe mesmo como misturar os ingredientes que tem?” = leitor

D) “Mas quem um dia já preparou um bolo sabe que não adianta jogar tudo isso dentro de uma panela, em doses
iguais...” = ingredientes do sucesso

QUESTÃO   04

Então, vamos à despensa (com “e”): ali estão, bem arrumadinhos, a ousadia, a perseverança, a liderança, a criatividade,
a ética, o espírito de equipe, e mais uma batelada de outros ingredientes que entram na fórmula do sucesso, segundo os
especialistas em culinária executiva.

Ao utilizar a expressão em destaque o autor demonstra:

A) Desconfiança para com os especialistas.

B) Dúvida acerca da informação.

C) Concordância com os especialistas.

D) Falta de compromisso com a informação.

QUESTÃO   05

Mas quem um dia já preparou um bolo sabe que não adianta jogar tudo isso dentro de uma panela, em doses iguais
e ao mesmo tempo.

Considerando-se o desenvolvimento da argumentação do texto apresentado,  o termo mas, no trecho acima

A) tem sentido adversativo e pode, portanto, ser substituído por e, sem que se prejudiquem a coerência e a correção
gramatical do texto.

B) tem sentido adversativo e pode, portanto, ser substituído por entretanto, sem que se prejudiquem a coerência e a
correção gramatical do texto.

C) tem sentido aditivo e pode, portanto, ser substituído por porém, sem que se prejudiquem a coerência e a correção
gramatical do texto.

D) tem sentido explicativo e pode, portanto, ser substituído por porque, sem que se prejudiquem a coerência e a
correção gramatical do texto.
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ÉTICA

QUESTÃO  06

Em relação às regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público, assinale a alternativa
correta.

A) O servidor não deve voltar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores hierárquicos.

B) O servidor público pode omitir a verdade para não contrariar os interesses da Administração Pública.

C) Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração
Pública, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua
omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.

D) A moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o bem e o mal.

QUESTÃO  07

Sobre o servidor público, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, terá de decidir somente
entre o legal e o ilegal, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, o justo e o injusto.

B) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta e indiretamente por todos, até por ele
próprio e, por isso, se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento
indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.

C) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu
próprio bem-estar.

D) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina.

QUESTÃO  08

São deveres do servidor público, EXCETO:

A) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular.

B) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e o contato com o
público.

C) Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade
a seu cargo.

D) Ser probo, reto e leal, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando tiver diante de
duas opções, a melhor e a mais vantajosa para a administração pública.

Ética
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QUESTÃO  09

É vedado ao servidor público, EXCETO:

A) Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos.

B) Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo
contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos.

C) Não utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu
mister.

D) Apresentar-se embriagado no serviço ou fora do serviço, de forma habitual.

QUESTÃO  10

Com relação às afirmativas sobre o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa
correta.

A) A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e
notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República para mandatos de três anos
não coincidentes, permitida uma única recondução.

B) Cada Comissão de Ética de que trata o decreto 1.171/94 será integrada por 5 membros titulares e 5 suplentes,
escolhidos entre os servidores e empregados do quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo da  respectiva
entidade ou órgão para mandatos de três anos não coincidentes, permitida uma recondução.

C) As Comissões de Ética poderão escusar-se de sua competência alegando omissão do Código de Conduta da Alta
Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

D) A atuação da CEP enseja remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados
prestação de relevante serviço público.

Ética
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

QUESTÃO  11

Considerando os aspectos de organização, de direção e gestão do SUS, contidos na Constituição Federal de 1988
e na Lei Orgânica da Saúde nº. 8.080 de 1990, é correto afirmar que:

A) As ações e serviços de saúde executados no âmbito do Sistema Único de Saúde são organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

B) As ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde são organizados e desenvolvidos de forma centralizada,
pelo Ministério da Saúde.

C) A direção do Sistema Único de Saúde é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelo respectivo Conselho
de Saúde.

D) As ações e serviços de saúde do SUS, no âmbito dos municípios, não podem ser desenvolvidos por consórcios de
saúde intermunicipais.

QUESTÃO  12

Com relação às diretrizes estabelecias no pacto pela saúde do SUS, analise as seguintes proposições:

I - A programação pactuada e integrada da atenção à saúde deve explicitar a parcela de recursos destinados à
população própria do município e à população referenciada no processo de pactuação entre municípios.

II - Fica estabelecida a criação de apenas três blocos de recursos federais (atenção básica; atenção de média e alta
complexidade; vigilância em saúde) para custeio de ações e serviços do SUS.

III - O processo de contratação de serviços, a regulação assistencial, o controle, avaliação e auditoria assistenciais,
juntamente com as regulamentações da vigilância epidemiológica e sanitária, constituem as ações de regulação
da atenção à saúde.

Assinale a alternativa correta.

A) I, II e III são verdadeiras.

B) I e III são verdadeiras.

C) Somente III é verdadeira.

D) I e II são verdadeiras.

SUS
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QUESTÃO  13

Sendo o Sistema de Saúde em Minas Gerais organizado em pontos de atenção de saúde (primária, secundária e
terciária) cujos pontos devem estar vinculados a um território sanitário, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A atenção primária de saúde estabelece as ações de promoção, prevenção e proteção à saúde em  um território
definido, sendo preferencialmente de responsabilidade dos municípios.

B) No programa de saúde da família, como principal estratégia de organização de atenção básica e porta de entrada do
SUS, cabem às suas equipes a responsabilidade sanitária sobre o cidadão.

C) A atenção secundária constituída por uma rede de unidades especializadas (ambulatórios e hospitais) é organizada
em nível das microrregiões.

D) A atenção terciária é integrada pelos serviços ambulatoriais e hospitalares especializados em média complexidade,
sendo organizada em polos macrorregionais.

QUESTÃO  14

De acordo com a Lei nº 8.080 de 1990,  associe as instâncias de governo da coluna da direita com as respectivas
competências na coluna da esquerda.

I - Definir e  coordenar os sistemas de vigilância sanitária e epidemiológica. (    ) Direção Municipal

II - Executar ações e serviços de vigilância sanitária e epidemiológica. (    ) Direção Estadual

III - Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de (    ) Direção Nacional

           vigilância sanitária e epidemiológica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita.

A) 2 – 1 – 3

B) 3 – 2 – 1

C) 2 – 3 – 1

D) 1 – 3 – 2

QUESTÃO  15

Na política de Humanização do SUS, a classificação de risco tem como objetivos, EXCETO:

A) Reduzir o tempo de atendimento do médico para que este possa atender mais pacientes.

B) Diminuir a sobrecarga no pronto socorro.

C) Avaliar o paciente logo na sua chegada ao pronto socorro, humanizando o atendimento.

D) Promover ampla informação sobre o serviço aos usuários.

SUS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO   16

No final da década de 1970, ganhou destaque na relação Estado – Sociedade o movimento de democratização da
saúde, que envolveu intelectuais/profissionais de saúde, movimentos sociais e estudantes. Esse movimento criou condições
para a construção do projeto da Reforma Sanitária brasileira e teve como princípio:

A) A primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera do governo.

B) A igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência
às populações urbanas e rurais.

C) Uma preocupação com a atenção primária e a saúde comunitária, voltadas para a regionalização e para as atividades
curativas.

D) Uma crítica à concepção de saúde restrita à dimensão biológica e individual, bem como a afirmação da relação entre
organização social, organização dos serviços de saúde e prática médica.

QUESTÃO   17

Segundo Bravo, identificou-se, já nos anos 90, que os dois projetos políticos em disputa na área da saúde, o projeto
privatista e o projeto da reforma sanitária, apresentaram diferentes requisições para o Serviço Social. Entretanto, o projeto
da Reforma Sanitária vem apresentando como demanda que o assistente social trabalhe as seguintes questões:

A) Ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde, atendimento humanizado, estratégias de interação da instituição
de saúde com a realidade, interdisciplinaridade, ênfase nas abordagens grupais, acesso democrático às informações
e estímulo à participação cidadã.

B) Seleção socioeconômica dos usuários, atendimento humanizado, estratégias de interação da instituição de saúde
com a realidade, interdisciplinaridade, ênfase nas abordagens grupais, acesso democrático às informações e estímulo
à participação cidadã.

C) Busca de democratização do acesso às unidades e aos serviços de saúde, atendimento humanizado, estratégias de
interação da instituição de saúde com a realidade, interdisciplinaridade, ênfase nas abordagens grupais, acesso
democrático às informações e estímulo à participação cidadã.

D) Atuação psicossocial por meio de aconselhamento, atendimento humanizado, estratégias de interação da instituição
de saúde com a realidade, interdisciplinaridade, ênfase nas abordagens grupais, acesso democrático às informações
e estímulo à participação cidadã.

QUESTÃO  18

Cabe ao Serviço Social na Saúde :

A) democratizar, hierarquizar e burocratizar ações de controle social junto aos usuários.

B) tematizar, publicizar e ampliar o direito à saúde.

C) viabilizar um trabalho profissional na direção dos interesses históricos dos diferentes segmentos da classe trabalhadora,
sem um conhecimento e análise profunda da Constituição Federal, especificamente no que se refere ao Título V – Da
Defesa do Estado e Das Instituições Democráticas.

D) comprometer-se com a emancipação e plena expansão dos indivíduos,  movimentos sociais, com o risco de adoecer,
mantendo o controle administrativo e/ou burocrático dos serviços prestados.
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QUESTÃO   20

O Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, desde 1993 no país, inscreve com o valor central da
profissão a:

A) Contra-hegemonia

B) Ideologia

C) Liberdade

D) Crítica

QUESTÃO   21

A Lei n. 8.662, de 7 de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social  e dá outra providências, em
seu artigo 3º afirma que:

A) As organizações que se registrarem no CRESS receberão um certificado que as habilitará a atuar na área de Serviço
Social.

B) O exercício da profissão de Assistente Social requer prévio registro nos Conselhos Regionais que tenham jurisdição
sobre a área de atuação do interessado nos termos desta Lei.

C) A designação do profissional de Assistente Social é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente.

D) É vedado o uso da expressão “Serviço Social” por quaisquer pessoas de direito público ou privado que não desenvolvam
atividades previstas nos artigos 4º e 5º desta Lei.

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO   19

Após a Constituição de 1988, é dever dos profissionais de serviço social no serviço público e privado:

A)  Contribuir para a criação de mecanismos que venham burocratizar a relação com os usuários, no sentido de agilizar
e melhorar os serviços prestados.

B) Utilizar da prerrogativa de determinar e priorizar suas demandas e, consequentemente, de organizar e planejar suas
ações no âmbito nacional.

C) Potencializar a participação social, a organização e capacitação dos usuários com vistas à articulação das políticas
sociais  e econômicas.

D) Defender, de forma ética, política e prática, os interesses e necessidades  da  maioria absoluta dos trabalhadores.
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QUESTÃO   22

O conselho tutelar possui atribuições específicas estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Dentre as atribuições do conselho tutelar, podemos destacar, EXCETO:

A)  Atender e aconselhar os pais ou responsável.

B) Requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas.

C) Expedir notificações.

D) Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento
dos direitos da criança e do adolescente.

QUESTÃO   23

É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do:

A) LOAS

B) INSS

C) Convênio Médico Hospitalar

D) Sistema Único de Saúde

QUESTÃO   24

Os Conselhos de Saúde são uma expressão das idéias defendidas desde o início do movimento pela politização da
saúde, no final da década de 1970, podendo ser definidas pela:

A) Participação da população nas políticas e na organização dos serviços, estabelecendo novos mecanismos de gestão.

B) Universalização da saúde, já iniciada pelo INAMPS em 1985.

C) Descentralização com direção única de cada esfera de governo.

D) Justiça social fundada na solidariedade, em uma comunidade politicamente inclusiva.
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QUESTÃO   26

Quanto à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família, a Assistência Social tem por objetivo a garantia de:

A) 3 salários mínimos de benefício mensal

B) 1 salário mínimo de benefício mensal

C) 2 salários mínimos de benefício mensal

D) ¼  do salário mínimo de benefício mensal

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO  25

“O ANO DA SAÚDE”, decretado pelo governo federal, na pessoa do presidente da República foi em:

A) 1988

B) 1990

C) 1997

D) 2002

QUESTÃO   27

O Estatuto do Idoso, Lei nº 10 741/2003, em seu artigo 40, inciso 2, no sistema  de transporte coletivo interestadual,
assegura desconto de:

A)  50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que não excederem as vagas
gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos.

B) 10% (dez por cento), no mínimo, no valor das passagens, para idosos que excederem  as vagas gratuitas, com renda
igual ou inferior a dois salários mínimos.

C) 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para idosos que excederem as vagas gratuitas, com
renda de um salário mínimo.

D) 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para idosos que excederem as vagas gratuitas, com
renda igual  ou inferior a dois salários mínimos.
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QUESTÃO   28

De acordo com art. 5º da Lei nº  8.080/90, de 19 de setembro de 1990, são objetivos do Sistema Único de Saúde –
SUS:

I - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

II - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

IV - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

Considerando os itens acima, podemos afirmar que:

A) II e III estão corretos.

B) I,II e III estão corretos.

C) I e IV estão corretos.

D) III e IV estão corretos.

QUESTÃO   29

Entre o conjunto de atividades que se destina à saúde do trabalhador, constante em legislação do Sistema Único de
Saúde (SUS), podemos citar a:

A) garantia do Ministério da Saúde de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de
todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco inerente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

B) revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a
colaboração dos Conselhos de Saúde.

C) participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas
públicas e privadas.

D) promoção e proteção da saúde dos trabalhadores nos impactos que as tecnologias provocam à saúde.

QUESTÃO   30

A Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde cita em
seu artigo 1º que o Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em
cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

I - a Conferência de Saúde.

II - o Fundo de Saúde.

III - o Conselho de Saúde.

IV - o Ministério da Saúde.

V - o Fundo Nacional de Saúde.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas II, IV, V são corretas.

B) Apenas I, III são corretas.

C) Apenas I, II, III são corretas.

D) Apenas I, V são corretas.
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QUESTÃO   31

A lei 11.520 de 18 de setembro de 2007 dispõe sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela
hanseníase que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios. De acordo com esta lei, podem-se fazer as
seguintes afirmativas, EXCETO:

A) O valor da pensão especial será reajustado anualmente, conforme os índices concedidos aos benefícios de valor
superior ao piso do Regime Geral de Previdência Social.

B) O recebimento da pensão especial impede a fruição de qualquer benefício previdenciário.

C) Para a comprovação da situação do requerente, será admitida a ampla produção de prova documental e testemunhal
e, caso necessário, prova pericial.

D) A pensão especial é personalíssima, isto é, não é transferida a dependentes e herdeiros.

QUESTÃO   32

Desde tempos remotos, a política era afastar o individuo acometido pela “lepra” do convívio social e da própria família.
De acordo com a evolução das medidas de controle, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Na década de 1960, com o advento da dapsona para o tratamento da hanseníase, foram realizados censos extensivos
no Brasil demonstrando a melhora da endemia no país e que as medidas de controle da hanseníase anteriores haviam
sido eficazes.

B) No Primeiro Congresso Internacional de “Lepra” em Berlim, na Alemanha no final do século XIX, foi proposto o isolamento
compulsório de doentes, a notificação obrigatória e a vigilância dos suspeitos, como forma de impedir a propagação
da doença.

C) No Brasil, na década de 1920, houve a Criação do Departamento Nacional de Saúde Pública e instituiu-se o início da
luta nacional contra a “lepra” com isolamento indiscriminado dos doentes e multiplicação de dispensários criados
junto aos centros de saúde para exames dos suspeitos.

D) Até meados da década de 1940, a profilaxia da “lepra” no mundo era baseada no tripé leprosários, dispensários e
preventórios (para filhos de “leprosos”), sendo que em 1954 foi regulamentada uma lei que desobrigava a internação
compulsória no Brasil.

QUESTÃO   33

Para o sistema de informação em hanseníase, no momento da avaliação do resultado (alta) do tratamento
poliquimioterápico (PQT), os pacientes de hanseníase podem ter alguns tipos de desenlaces possíveis, EXCETO:

A) Em tratamento; Transferência

B) Completou o tratamento; Cura

C) Óbito; Abandono

D) Em observação sem tratamento; Recidiva
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QUESTÃO   34

Podem-se classificar as barreiras que dificultam o acesso dos indivíduos aos serviços de saúde da seguinte forma,
EXCETO:

A) Barreiras socioculturais são representadas pelos problemas de comunicação e sistemas de crenças discordantes.

B) Barreiras estruturais são representadas pela disponibilidade de serviços, distância, transporte e custo.

C) Barreiras socioculturais são representadas pelos problemas de acesso, resolutividade e qualidade deficiente.

D) A qualidade da assistência representa tanto as barreiras estruturais quanto as socioculturais.

QUESTÃO   35

Os pacientes que receberam alta por cura, após completar o tratamento com poliquimioterapia (PQT), não deverão
mais ser considerados casos de hanseníase. Em tal condição, assinale a alternativa correta.

A) Estes pacientes necessitarão de assistência pelos profissionais da Unidade de Saúde, pois poderá haver intercorrências
clínicas, tais como estados reacionais e danos neurais.

B) Estes pacientes não mais necessitarão de assistência pelos profissionais da Unidade de Saúde, pois estão livres de
intercorrências clínicas, tais como reações e novos danos neurais.

C) Estes pacientes necessitarão de assistência pelos profissionais da Unidade de Saúde, pois, caso ocorram estados
reacionais, o tratamento com PQT deverá ser reiniciado.

D) Apenas os pacientes que já apresentavam danos neurais deverão ser acompanhados pelos profissionais da Unidade
de Saúde, para evitar o agravamento das incapacidades e deformidades.

QUESTÃO   36

Em hanseníase, o termo autocuidados refere-se a procedimentos e exercícios ou ações e atividades que a própria
pessoa pode e deve realizar. Assinale a alternativa correta.

A) Os autocuidados devem ser realizados sob supervisão, na Unidade de Saúde, quando indicado para o caso.

B) Os exercícios estão indicados para todos os pacientes, independentemente da condição funcional, para prevenir
incapacidades e deformidades.

C) Os autocuidados estão indicados apenas para os pacientes que apresentam risco de desenvolver incapacidades e
deformidades.

D) Os procedimentos para auto-observação diária e a orientação para procurar a Unidade de Saúde, em caso de alteração
neurológica, devem ser fornecidos mesmo para o paciente que não apresenta comprometimento neural ou incapacidades.
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QUESTÃO   37

Respeito aos direitos humanos é promover a vida em sociedade, sem discriminação de classe social, cultura,
religião, raça, orientação sexual ou de qualquer outro tipo. Os direitos humanos compreendem três categorias, EXCETO:

A) Direito à pensão especial

B) Direitos civis e políticos

C) Direitos econômicos, sociais e culturais

D) Direito dos povos

QUESTÃO   38

São componentes estruturantes do Programa Nacional de Controle da Hanseníase do Ministério da Saúde a
comunicação e educação em saúde, que compreende três eixos, EXCETO:

A) Educação Permanente

B) Mobilização Social

C) Fluxo de informações

D) Ações de Comunicação em Saúde

QUESTÃO   39

Quanto ao sistema de organização de informações dos casos de hanseníase, devem constar no prontuário do
paciente os seguintes formulários, EXCETO:

A) Formulário de vigilância de contatos intradomiciliares de hanseníase.

B) Formulário para controle dos efeitos adversos da poliquimioterapia.

C) Protocolo complementar de diagnóstico de hanseníase em menores de 15 anos.

D) Cópia da ficha de notificação.

QUESTÃO   40

Quanto aos direitos da previdência e assistência social ao portador de hanseníase, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A pessoa atingida pela hanseníase tem direito ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez desde que cumpra o
período de carência exigido pelas leis previdenciárias.

B) O benefício de prestação continuada (1salário mínimo) é concedido pelo INSS às pessoas com mais de 65 anos de
idade, sem atividade remunerada, cuja renda familiar é inferior a ¼ de salário mínimo por pessoa.

C) O afastamento definitivo do paciente deverá ser determinado por perícia médica, mediante comprovação da não
regressão da incapacidade após término do auxílio-doença.

D) Deverão ser assegurados pela previdência social os recursos materiais necessários à reabilitação profissional para
que o assegurado tenha o direito de retornar ao mercado de trabalho.
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