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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) elemento concreto imprescindível para a fórmula do sucesso.

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

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

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

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

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

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

D) 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.

QUESTÃO  07

Sobre o servidor público, assinale a alternativa INCORRETA.

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

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 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.

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) 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.

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

Ética



Concurso Público Simplificado - FAEPUTIPO 1

4

QUESTÃO  09

É vedado ao servidor público, EXCETO:

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

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

C) 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.

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) 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.

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

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 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.

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

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

C) 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.

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 e III são verdadeiras.

B) I, II 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) 3 – 2 – 1

B) 2 – 3 – 1

C) 2 – 1 – 3

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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QUESTÃO   16

Em 2005, o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria n.º485, criou a Norma Regulamentadora N32,
que dispõe sobre a Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, estabelecendo as diretrizes básicas para a
implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como
daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Assinale a alternativa que apresenta os
três principais eixos referentes a essa norma.

A) A capacitação contínua dos trabalhadores; a definição dos programas relacionados aos riscos; determinação das
medidas de proteção contra os riscos.

B) A manipulação, acondicionamento e processamento de resíduos/ limpeza/conservação; a forma de armazenamento,
transporte e uso de produtos químicos/biológicos; determinação das medidas de proteção contra os riscos.

C) A forma de armazenamento, transporte e uso de produtos químicos/biológicos; a disposição do vestiário utilizado na
manipulação de quimioterápicos; as exigências do uso dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

D) A determinação dos riscos biológicos, das medidas de proteção individual; do uso de Equipamentos de Proteção
Individual.

QUESTÃO   17

Sobre a Lei 8.080, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, é INCORRETO afirmar:

A) O SUS é uma rede organizada de ações e serviços de saúde regionalizada e hierarquizada.

B) A iniciativa privada não pode, por lei, participar do SUS.

C) O dever do Estado de garantir a saúde não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

D) Compete ao SUS colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho.

QUESTÃO  18

Assinale a alternativa que completa corretamente, o enunciado abaixo, respeitando a sua sequência:

“A Lei 8.080 regulamenta as competências nas três esferas de governos (União/Ministério da Saúde, Estadual e
Municipal) e a gestão financeira. Assim, de acordo com esse regulamento, o Sistema Único de Saúde (SUS) dá à esfera

           a competência para planejar, organizar, controlar/ avaliar, gerir e executar as ações e serviços públicos de
saúde. À esfera                       compete prestar apoio técnico e financeiro à esfera                                       e ambas executam,
supletivamente, as ações e serviços de saúde. Quanto a gestão financeira, os recursos são depositados em conta
especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos ...............................”

A) Municipal; Estadual; Municipal; Secretários de Saúde.

B) Estadual; Municipal; Municipal; Secretários de Saúde.

C) Estadual; Municipal; Estadual; Conselhos de Saúde.

D) Municipal; Estadual; Municipal; Conselhos de Saúde.
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QUESTÃO   21

Dentre os cuidados de enfermagem de pacientes com distúrbios hidroeletrolíticos, com deficit no volume de líquidos,
incluem a infusão intravenosa de solução do tipo:

A) Hipertônica.

B) Hipotônica.

C) Isotônica.

D) Água destilada.

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO   19

Em busca da concretização dos Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde, a experiência que preconiza o
estabelecimento de vínculos entre profissionais de saúde e clientela, propondo mudanças na recepção do usuário, no
agendamento das consultas e na programação da prestação de serviços, é conhecida como:

A) Acolhimento

B) Cuidado em saúde

C) Visita domiciliar

D) Assistência em saúde

QUESTÃO   20

Dona Aparecida é portadora de transtorno mental, tem 62 anos, solteira e, devido à necessidade de assistência
contínua, a família optou por contratar uma clínica de repouso particular para idosos. D. Aparecida permanece nessa
clínica há cinco anos com boa adaptação ao ambiente, mantendo acompanhamento regular com psiquiatra particular. No
entanto, na última semana, Dona Aparecida teve sintomas de surto psicótico, caracterizado por intensa agitação psicomotora
e agressividade, recusando os medicamentos via oral, colocando em risco sua própria integridade física e os demais
integrantes da clínica. O psiquiatra particular recomendou a internação em unidade hospitalar especializada pública
(hospital psiquiátrico), localizado em uma cidade vizinha, já que na cidade da paciente não existe um hospital psiquiátrico
particular. Assim, sem saber como proceder, a família procurou a enfermeira do Posto de Saúde que deverá dar a seguinte
orientação:

A) Levá-la imediatamente ao hospital psiquiátrico público para internação imediata, com a solicitação do médico particular.

B) Levá-la ao Posto Público de Saúde Mental para acompanhamento ambulatorial diário, com acompanhamento do
psiquiatra e demais profissionais, incluindo a terapia familiar.

C) Encaminhá-la ao Pronto Atendimento Público para ser avaliada e medicada, onde será solicitada vaga para internação
no hospital psiquiátrico público da cidade vizinha e, quando a vaga for liberada, será levada de ambulância para
internação.

D) Mantê-la na clínica de repouso, insistir para que tome os medicamentos prescritos para controlar o surto, recusar a
indicação de internação hospitalar, pois, segundo o modelo assistencial do SUS, é proibida a internação psiquiátrica.
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QUESTÃO   22

Uma das atribuições do enfermeiro é gerenciar os materiais utilizados nas unidades de enfermagem. Essa atividade
envolve:

A) Padronização, previsão, especificação técnica e controle.

B) Previsão, provisão, especificação técnica e controle.

C) Previsão, padronização, organização e especificação técnica.

D) Custos dos materiais, especificação técnica, padronização e controle.

QUESTÃO   23

Na Enfermagem, os aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos humanos têm requerido a atenção dos
enfermeiros responsáveis pela administração dos serviços de enfermagem. Isso se dá em virtude das implicações que o
dimensionamento inadequado desses recursos causa sobre o resultado da qualidade da assistência de enfermagem
prestada:

A) à chefia.

B) às instituições de saúde.

C) à equipe interdisciplinar.

D) ao cliente.

QUESTÃO   24

Recrutamento de pessoal é definido por Chiavenato como:

A) Um conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos
dentro da organização.

B) Ligação entre o ambiente interno e a organização, constituindo o primeiro ponto de contato entre o profissional e a
instituição.

C) A fase que antecede a seleção, de divulgação, em que se deverão atrair candidatos potencialmente capacitados para
atender às necessidades da instituição e da demanda.

D) Análise e descrição das atividades para exercício do cargo ou função vaga.

QUESTÃO   25

Nos serviços de enfermagem, a distribuição de pessoal é feita sob a forma de “escalas”. A “escala de pessoal” refere-
se à distribuição dos elementos da equipe de enfermagem dentro de uma unidade de assistência. O responsável pela sua
elaboração necessita conhecer as leis trabalhistas, as características da clientela, da unidade e da equipe. Essa escala
também é conhecida como:

A) Escala de atividades ou de serviços.

B) Escala de férias.

C) Escala diária.

D) Escala mensal.
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QUESTÃO  26

A educação continuada tem a finalidade precípua de promover o crescimento pessoal e profissional. Entre suas
atribuições, pode-se citar:

A) Discutir em grupo as experiências vividas na instituição ou de um grupo de especialistas para avaliar o desempenho
profissional.

B) Participar dos processos de mudança da organização, compreendendo o processo de trabalho.

C) Promover a interação dos profissionais no sentido da prática comunicativa.

D) Planejar metas congruentes com a política da organização e propor soluções para os problemas encontrados.

QUESTÃO   27

São fatores interferentes nas tomadas de decisões éticas no gerenciamento em enfermagem:

A) Ocorrência frequente de infrações éticas, questões éticas podem ser interpretadas de maneiras diferentes; cultura
organizacional.

B) Desenvolvimento cultural e social; valores distintos entre empregado e empregador; responsabilidade.

C) Capacidade de indignação; oportunidade para obter benefícios; gravidade da questão ética; oportunidade.

D) A gravidade da questão ética; fatores individuais; cultura organizacional; terceiros significativos e a oportunidade.

QUESTÃO   28

Um grupo torna-se equipe quando estabelece objetivos e metas comuns, quando a liderança se alterna entre as
pessoas, quando o processo de comunicação flui entre todos os membros, permitindo que as ações sejam desenvolvidas
em complementaridade. Desse modo colaborativo/cooperativo, a tarefa grupal se desenvolve rumo a um projeto comum
estabelecido com base em:

A) Influência.

B) Bom senso.

C) Consenso.

D) Determinação.
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QUESTÃO   29

A teoria de Dorothea Orem é considerada uma teoria geral composta por três construtores teóricos inter-relacionados,
sendo que o significado de um deles é quando a enfermagem passa a ser uma exigência a partir das necessidades de um
adulto e quando este acha-se incapacitado ou limitado para promover autocuidado contínuo e eficaz. O construto teórico
refere-se:

A) Ao déficit do autocuidado.

B) Ao autocuidado.

C) Aos sistemas de enfermagem

D) Às necessidades humanas.

QUESTÃO   30

Um documento de enfermagem, que registra exatamente aquilo que foi observado ou executado, sem comparação
anterior de dados que obrigatoriamente fazem parte do prontuário do cliente para servir de fonte de dados nos processos
administrativos, legal, de ensino e pesquisa é denominado:

A) evolução de enfermagem.

B) coleta de dados do cliente.

C) anotações de enfermagem.

D) diagnóstico de enfermagem.

QUESTÃO   31

Com relação às características clínicas da hanseníase, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O dano neural que leva à perda sensitiva e motora é mais precoce nas formas clínicas próximas ao pólo tuberculóide.

B) O comprometimento dos testículos e linfonodos são observados apenas na forma virchowiana.

C) O número e a simetria das lesões cutâneas aumentam em direção à forma clinica virchowiana.

D) As lesões anulares são frequentes na forma clínica dimorfa.
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QUESTÃO   32

Sobre as reações hansênicas do tipo 1 durante o tratamento, assinale a alternativa correta.

A) Representam um declínio da imunidade se deslocando em direção ao pólo virchowiano.

B) Ocorrem principalmente em pacientes da forma clínica virchowiana.

C) São devido à deposição de imunocomplexos (antígeno-anticorpo-complemento) na derme e outros tecidos.

D) São reações de hipersensibilidade do tipo tardio que ocorrem principalmente nas formas clínicas do grupo dimorfo.

QUESTÃO   33

Quanto à classificação clínica e operacional da hanseníase, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Hanseníase neural pura deverá ser tratada como forma paucibacilar, uma vez que a baciloscopia é negativa.

B) Paucibacilar (PB) é uma classificação operacional para fins de tratamento atribuída aos casos de hanseníase com
até 5 lesões de pele e baciloscopia negativa.

C) Multibacilar (MB) é atribuída aos casos de hanseníase com mais de 5 lesões de pele, sendo que a baciloscopia
positiva o classifica como MB independente do número de lesões.

D) As formas clínicas do grupo dimorfo (D) da hanseníase atravessa o espectro entre os pólos tuberculóide e virchowiano
e é a parte mais importante do espectro quanto ao número de doentes e da gravidade do dano neural.

QUESTÃO   34

Sobre os sinais e sintomas da hanseníase, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Na hanseníase as alterações funcionais sistêmicas mais graves decorrentes da invasão bacilar nas vísceras ocorrem
principalmente em testículos e laringe.

B) Na forma virchowiana, o espessamento dos nervos periféricos se instala gradualmente e desaparece rapidamente
com a continuação do tratamento, enquanto que nas formas tuberculóide e dimorfa, o espessamento neural ocorre
precocemente.

C) Os sintomas nasais (obstrução, crostas e epistaxe) e o edema bilateral das pernas e tornozelos são sinais e sintomas
que podem preceder em meses ou anos as lesões cutâneas clássicas da forma virchowiana.

D) Mulheres já infectadas pelo M. leprae e no período de incubação da hanseníase, provavelmente não mostrarão sinais
evidentes da doença na gravidez e/ou no início do puerpério, devido à depressão imunológica que ocorre neste
período.

QUESTÃO   35

Quanto ao tratamento do portador de hanseníase, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Para os pacientes que durante o tratamento apresentarem manutenção e/ou piora do quadro clínico, deve-se suspeitar
de episódio reacional próprio da doença, além de investigar o uso irregular do esquema terapêutico e o prazo de
validade dos medicamentos.

B) Após a alta por cura de hanseníase podem ocorrer episódios reacionais em torno de 30% dos pacientes e nesses
casos, deve-se reiniciar o tratamento poliquimioterápico específico para cada forma clínica.

C) Os doentes Multibacilares (MB) devem ser tratados com Rifampicina (600mg) mais Clofazimina (300mg) e Dapsona
(100mg) em doses mensais supervisionadas e Dapsona (100mg/dia) mais Clofazimina (50mg/dia) auto-administradas,
completando 12 doses supervisionadas em até 18 meses.

D) Os doentes Paucibacilares (PB) devem ser tratados com Rifampicina (600mg) e Dapsona (100mg) em doses mensais
supervisionadas e Dapsona (100mg/dia) auto-administrada, completando 6 doses supervisionadas em até 9 meses.
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QUESTÃO   36

Sobre as reações hansênicas, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Nos quadros reacionais tipo 2, que ocorrem durante o tratamento, há uma destruição de M. leprae com aumento das
partículas antigênicas e hiperreatividade humoral, fazendo-se necessário suspender as medicações específicas da
poliquimioterapia (PQT) nesses períodos.

B) A reação tipo 1, vista mais tipicamente nas formas clínicas do grupo dimorfo (D), ocorre em geral quando o paciente
está respondendo ao tratamento, com uma redução da carga antigênica e uma rápida melhora da imunidade celular.

C) A reação tipo 2, que ocorre predominantemente na forma virchowiana (V), é uma síndrome por imunocomplexos, que
pode ser observada no diagnóstico, durante o tratamento e após a alta do tratamento poliquimioterápico (PQT).

D) As reações tipo 2 são tratadas com Talidomida em doses de 100 a 400 mg/dia e com corticóide associado, se
presença de eritema nodoso necrotizante, neurites, orquites, uveítes e ou glomerulonefrite.

QUESTÃO   37

Quanto à vigilância de contatos, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A vacina BCG-ID deverá ser aplicada em todos os contatos domiciliares de pacientes com hanseníase independente
do número de cicatriz vacinal prévia pela BCG-ID.

B) Considera-se contato domiciliar de hanseníase toda pessoa que resida ou tenha residido com o doente nos últimos
cinco (5) anos.

C) Deve-se ter especial atenção com os contatos menores de 15 anos uma vez que esta situação de adoecimento
dessa faixa etária mostra que há transmissão recente e ativa que deve ser controlada.

D) Para vacinação com BCG-ID é importante considerar a situação de risco dos contatos possivelmente expostos ao
HIV e outras situações de imunossupressão que contra-indicam o uso dessa vacina.

QUESTÃO   38

Sobre ao tratamento e seguimento dos casos de hanseníase, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A saída por abandono ocorre quando o paciente com hanseníase em tratamento não compareceu ao serviço de saúde
nos últimos doze (12) meses.

B) Pessoas com hanseníase e outras doenças concomitantes (tuberculose, AIDS, hepatopatias, etc.) deverão ser
encaminhadas pelas equipes das unidades básicas de saúde para avaliação em serviços de saúde de maior
complexidade.

C) Em que pese à recomendação de restringir o uso de medicamentos durante a gravidez e o aleitamento, essas
condições não contra-indicam o tratamento com a poliquimioterapia (PQT) nesse períodos.

D) O critério de alta por cura baseia-se no número de doses ingeridas no tempo de tratamento preconizado para cada
esquema Paucibacilar (PB) ou Multibacilar (MB) e na baciloscopia de esfregaço dérmico.
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QUESTÃO   39

Quanto aos medicamentos anti-reacionais e os efeitos adversos às drogas da poliquimioterapia (PQT), assinale a
alternativa INCORRETA.

A) Mesmo sendo proibida em mulheres em idade fértil devido aos seus efeitos teratogênicos, a talidomida pode ser
prescrita de acordo com protocolos de atendimento e administração conjunta de métodos contraceptivos em centros
de referencia.

B) Os principais efeitos adversos às drogas que compõem a poliquimioterapia são a anemia hemolítica, hepatite
medicamentosa, metahemoglobinemia, síndrome pseudo-gripal e plaquetopenia.

C) Diante da suspeita de efeitos adversos aos medicamentos que compõem a poliquimioterapia, a equipe da atenção
básica deverá suspender os medicamentos até a melhora clínica e reiniciar o esquema anteriormente proposto.

D) Devido ao risco de desencadeamento de diabetes mellitus, hipertensão arterial, osteoporose e hipopotassemia pelo
uso da prednisona em pacientes com hanseníase, o peso, a pressão arterial e a glicemia devem ser monitorados,
assim como deve ser feita a reposição de cálcio e potássio.

QUESTÃO   40

Quanto à etiologia e apresentação clínica das úlceras de perna, assinale a alternativa INCORRETA.

A) As características clínicas das úlceras arteriais são os tecidos desvitalizados com escaras e pouco exsudado.

B) A insuficiência venosa crônica leva a extremidades frias e cianóticas, claudicação intermitente e dor mediante elevação
das pernas.

C) A úlcera neurotrófica é causada por neuropatia periférica em decorrência de uma doença de base como a hanseníase,
diabetes mellitus e alcoolismo.

D) A falha do sistema de drenagem sangüínea levando a distensão, alongamento dos capilares provocando edema é o
mecanismo fisiopatológico das úlceras venosas.
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