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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto I 
 

 
As questões 1, 2, 3 e 4 se referem ao Texto I 
 
 
 
 
No trecho “cana, caqui, inhame, abóbora, onde só vento se 
semeava outrora” o autor faz uma crítica: 
 
A) à falta de interesse no Brasil para o plantio desses 

alimentos. 
B) aos tipos de alimentos que agora são cultivados. 
C) à falta de distribuição de terras no País para a agricultura.  
D) ao vento, que atrapalha a agricultura. 
E) aos alimentos que eram cultivados antigamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Com exceção do primeiro parágrafo, os demais são finalizados 
com a expressão “Vamos embora”. Qual o sentido dessa 
expressão, em relação à idéia central do texto? 
 
A) Faz uma menção implícita ao processo de migração, no 

Brasil, por falta de distribuição de terras. 
B) Trata-se de uma canção de despedida, daí o uso dessa 

expressão. 
C) A expressão é usada apenas para efeito de rima, um dos 

elementos necessários para fazer uma canção. 
D) O autor está culpando as pessoas citadas no texto pelo 

problema da falta de terra. 
E) A expressão estabelece uma relação comparativa entre os 

parágrafos. 
 
 
 
 
Em “Onde só vento se semeava outrora”, a palavra sublinhada 
significa: 
 
A) divergência; 
B) similitude; 
C) ressalva; 
D) assimetria; 
E) anterioridade. 
 
 
 
 
O segundo parágrafo estabelece com o terceiro parágrafo uma 
relação de: 
 
A) conseqüência; 
B) proporção; 
C) adição; 
D) causa; 
E) comparação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assentamento 
Chico Buarque

 
Quando eu morrer, que me enterrem na 
beira do chapadão 
-- contente com minha terra 
cansado de tanta guerra 
crescido de coração 
 
Zanza daqui 
Zanza pra acolá 
Fim de feira, periferia afora 
A cidade não mora mais em mim 
Francisco, Serafim 
Vamos embora 
 
Ver o capim 
Ver o baobá 
Vamos ver a campina quando flora 
A piracema, rios contravim 
Binho, Bel, Bia, Quim 
Vamos embora 
 
Quando eu morrer 
Cansado de guerra 
Morro de bem 
Com a minha terra: 
Cana, caqui 
Inhame, abóbora 
Onde só vento se semeava outrora 
Amplidão, nação, sertão sem fim 
Ó Manuel, Miguilim 
Vamos embora  
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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Texto II 

 

 
(MENINO MALUQUINHO, out. 2007) 

As questões 5 e 6 se referem ao Texto II 
 
 
 
 
 
A idéia central da tirinha é revelada ao leitor a partir da 
mudança de preposições. Em qual trecho do texto identificamos 
essa relação? 
 
A) “CADÊ O MALUQUINHO?” 
B) “ESTÁ DE CAMA!” 
C) “QUER DIZER...ESTÁ NA CAMA!” 
D) “OBA! TÔ GRIPADO!” 
E) “NÃO VOU PRA ESCOLA! 
 
 
 
 
A expressão QUER DIZER, no trecho “QUER DIZER... ESTÁ 
NA CAMA”, indica que: 
 
A) a mãe do Menino Maluquinho confirma a primeira 

informação que deu ao amigo do seu filho. 
B) a informação dada pela mãe do Menino Maluquinho ao 

colega do garoto precisava ser corrigida. 
C) o Menino Maluquinho não foi à escola porque estava 

doente. 
D) a pergunta feita pelo garoto não tinha sido bem 

interpretada pela mãe do Menino Maluquinho. 
E) embora ESTÁ DE CAMA e ESTÁ NA CAMA sejam 

estruturas diferentes, expressam uma única informação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto III 
 
 

“Diálogo entre duas crianças: 
 
 - Eu nasci nesta casa. 
 - E eu nasci num hospital. 
 - Por quê? Você estava doente?” 
 

 
 
 
 
O exemplo acima (Texto III) é uma piada. O que nos faz achar 
o texto engraçado são as diferentes visões de mundo das duas 
crianças. Alguns elementos lingüísticos nos ajudam a entender 
a idéia central do texto, assim como a sua graça. Sobre esta 
relação, identifique a alternativa correta: 
 
A) Há um pronome que faz referência a uma primeira pessoa, 

precedido de uma preposição, para identificar lugares, o 
que leva a divergência de compreensão. 

B) O verbo nascer tem significados diferenciados para os 
meninos. 

C) A palavra hospital é compreendida de formas distintas 
pelos dois meninos. 

D) Ao perguntar: “Você estava doente?” um dos meninos 
entende que a palavra hospital tem mais de um significado. 

E) Os meninos conjugam o verbo nascer no pretérito perfeito. 
Este tempo verbal é inadequado, nesse texto, por isso 
ocorre o conflito de compreensão. 

 
 
 
 
Identifique a alternativa correta quanto ao uso da crase: 
 
A) “foi à uma loja”; 
B) “Pedro disse à Alberto; 
C) “recusou-se à morrer; 
D) “eu disse à ela para ir embora”; 
E) “eu prefiro peixe à portuguesa” 
 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08
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CONHECIMENTOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
 
 
 
Considerando a Legislação da Saúde, no Brasil, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação. 

II. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, é a Lei 
Orgânica da Saúde e dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes. 

III. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde. 

 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente a I e II estão corretas. 
B) Somente a II e III estão corretas. 
C) Somente a I e III estão corretas. 
D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
E) As afirmativas I, II e III estão incorretas. 
 
 
 
 
A integralidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde 
e significa: 
 
A) A organização do sistema de saúde por nível de 

complexidade da assistência. 
B) Que o sistema de saúde deve atender a todos, sem 

distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção 
necessária, sem qualquer custo. 

C) A igualdade da atenção à saúde, sem privilégios ou 
preconceitos, devendo disponibilizar recursos e serviços de 
forma justa, de acordo com as necessidades de cada um. 

D) A participação da comunidade na fiscalização dos serviços 
de saúde. 

E) A garantia ao usuário de ações de promoção, prevenção, 
tratamento e reabilitação em todos os níveis de 
complexidade do sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
São competências do Sistema Único de Saúde, exceto: 
 
A) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e 

determinantes da saúde. 
B) Executar serviços de vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária. 
C) Garantir a cobertura assistencial à população 

exclusivamente através dos serviços públicos de saúde. 
D) Executar serviços de saneamento básico. 
E) Executar ações de saúde do trabalhador. 
 
 
 
 
Em relação ao Pacto pela Vida (Portaria/GM nº. 399, de 26 de 
fevereiro de 2006), assinale a alternativa correta: 
 
A) É o compromisso entre os três gestores (federal, estadual e 

municipal) do Sistema Único de Saúde em torno das 
prioridades que apresentam impacto sobre a situação de 
saúde da população brasileira. 

B) Entre as prioridades está o controle das doenças 
sexualmente transmissíveis. 

C) É o compromisso pactuado entre o gestor municipal de 
saúde e o Conselho Municipal de Saúde para a redução da 
mortalidade infantil e materna. 

D) É uma pactuação entre o gestor federal e o gestor 
municipal para garantir o financiamento das ações de 
atenção básica. 

E) O controle das doenças crônico-degenerativas está entre as 
metas pactuadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Em relação ao Programa de Saúde da Família (PSF) assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) São desenvolvidas atividades de acordo com o 

planejamento e a programação, realizados com base no 
diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a 
comunidade; 

B) Engloba apenas ações de caráter coletivo, que envolvem a 
promoção e proteção à saúde e a prevenção de doenças. 

C) Deverá proceder aos encaminhamentos dos usuários aos 
serviços de média e alta complexidade quando necessário. 

D) É realizada assistência básica integral e contínua, 
organizada à população adscrita. 

E) Caracteriza-se como a porta de entrada preferencial do 
sistema de saúde. 

 
 
 
 
Os profissionais das equipes de atenção básica têm importante 
papel e contribuição nas ações de vigilância à saúde. Todas as 
alternativas abaixo são atribuições comuns a todos os membros 
dessas equipes, exceto: 
 
A) Notificar casos suspeitos e confirmamos de doenças da 

Lista Nacional de Notificação compulsória. 
B) Realizar busca ativa de casos novos de doenças e 

convocação dos faltosos ao tratamento. 
C) Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples 

de manejo ambiental para controle de vetores. 
D) Diagnosticar e tratar precocemente as doenças 

transmissíveis. 
E) Alimentar e analisar dados dos Sistemas de Informação em 

Saúde. 
 
 
 
 
Em relação ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS), coloque (V) se a afirmativa for verdadeira e (F) se a 
afirmativa for falsa,  
 
(   ) Tem como equipe mínima um médico, um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes 
comunitários de saúde. 

(   ) É entendido como um programa de reorientação do modelo 
assistencial, operacionalizado mediante a implantação de 
equipes multiprofissionais. 

(   ) Cada equipe do programa se responsabiliza pelo 
acompanhamento de cerca de mil famílias de uma 
determinada área. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) V, V, F. 
B) F, F, V. 
C) F, F, F. 
D) F, V, V. 
E) V, F, F. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 



 
Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                   Cargo: Agente Redutor de Danos / Nível Superior 

Página 5/11  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
A III Conferência Nacional de Saúde Mental realizada em 
Brasília, em dezembro de 2001, em seu Relatório Final define 
que: 
 

A) A Política Nacional de Saúde Mental deve ter como 
pressuposto básico a inclusão social, a habilitação da 
sociedade em conviver com a diferença e a autonomia dos 
portadores de transtornos mentais. 

B) A Política Nacional de Saúde Mental deve ter como 
elemento essencial a redução da exclusão social e da 
diferença entre as pessoas portadoras de deficiências físicas 
e mentais 

C) A Política Nacional de Saúde Mental obrigatoriamente deve 
promover à total desospitalização dos pacientes 
psiquiátricos com a extinção dos hospitais seguida da 
implantação de serviços ambulatoriais diminuindo a 
exclusão social 

D) A III Conferência Nacional de Saúde Mental define como 
pressuposto básico a desospitalização dos pacientes 
psiquiátricos e a diminuição das diferenças entre os 
portadores de doenças mentais 

E) A Política Nacional de Saúde Mental deve ser 
responsabilidade dos gestores estaduais e municipais. 

 
 
 
 
A Política Nacional de Saúde Mental tem apoio da OPS – 
Organização Pan-americana de Saúde e OMS - Organização 
Mundial de Saúde Mental e o respaldo jurídico da: 

 
A) Lei Federal nº.10.708 de 31 de julho de 2003 
B) Lei Federal nº.9.867 de 10 de novembro de 1999. 
C) Lei Federal nº.10.216 de 06 de abril de 2001. 
D) Lei Federal nº.11. 343 de 23 de agosto de 2006 
E) Lei Federal conhecida como Declaração de Caracas de 

1990 sobre reestruturação da Assistência Psiquiátrica 
 
 
 
 
Qual destes dispositivos assistenciais é considerado pelo 
Ministério da Saúde como estratégico no processo de 
desospitalização e de implantação da Política Nacional de Saúde 
Mental: 

 
A) Pensões e Lares Protegidos. 
B) Ações de saúde mental na Atenção Básica e Ambulatórios. 
C) CAPS – Centros de Atenção de Saúde Mental. 
D) CAPS I e CAPS i. 
E) Ambulatórios de Psiquiatria e Serviços Residenciais 

Terapêuticos. 
 

 

 
 
 
A Lei Federal nº. 10.708 de 2003: 

 
A) Dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas – SISNAD. 
B) Dispõe sobre a criação dos dispositivos assistenciais de 

saúde mental na atenção básica, CAPS-Centro de Atenção 
Psicossocial e SRT – Serviços Residenciais Terapêuticos 
estabelecendo normas e critérios. 

C) Dispõe sobre a criação e funcionamento das Cooperativas 
Sociais para reinserção social dos pacientes cronificados e 
sem vínculos sociais. 

D) Institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes 
acometidos de transtornos mentais egressos de internações 
psiquiátricas. 

E) Institui o Programa de Volta para Casa e a criação das 
Residências Terapêuticas para os portadores de transtornos 
mentais desinstitucionalizados. 

 
 
 
 
Os CAPS - Centros de Atenção Psicossocial são modalidades 
assistenciais regulamentadas pela Portaria GM 336 de 19 de 
fevereiro de 2002, que podem ser definidos como: 

 
A) Serviço aberto, comunitário, de atenção diária, territorial, 

de referência e tratamento para portadores de transtornos 
mentais, cuja severidade e/ou persistência de sintomas  
justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado 
intensivo. 

B) Serviços inseridos na comunidade integrados à rede de 
atenção à saúde, destinadas a clientela psiquiátrica de 
longa permanência hospitalar, caracterizada pelo cuidado, 
a autonomia e a inclusão social. 

C) Serviços abertos, integrados a uma unidade hospitalar que 
atenda portadores de quadros psicóticos. 

D) Serviço complexo, envolvendo ambulatórios de saúde 
mental, internação psiquiátrica, moradias para abrigar 
egressos de hospitais psiquiátricos e serviços de 
reabilitação psicossocial. 

E) Centros de Reabilitação Psicossocial de atenção diária, 
territorial, destinados a portadores de transtornos mentais 
de longa permanência hospitalar, sem vínculo familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20



 
Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                       Cargo: Agente Redutor de Danos / Nível Médio 

Página 6/11  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
A Portaria GM nº. 336 de fevereiro de 2002 preconiza a 
implantação de CAPS ad II com as seguintes características e 
parâmetros populacionais: 

 
1) Serviços de atenção psicossocial para atendimento diário 

de pacientes com transtornos decorrentes do uso e 
dependência de substâncias psicoativas, para municípios 
com população superior a 50.000 habitantes, funcionando 
24 horas todos os dias da semana. 

2) Serviços de atenção psicossocial – tipo CAPS II para 
atendimento diário de pacientes com transtornos 
decorrentes do uso e dependência de substâncias 
psicoativas, para municípios com população superior a 
70.000 habitantes, funcionando de 8 às 18h em dois turnos 
durante os 05 dias da semana, podendo comportar um 
terceiro turno até às 21h, envolvendo atividades 
individuais, grupais, comunitárias, visitas domiciliares e 
desintoxicação. 

3) Serviços de atenção psicossocial para atendimento diário 
aos pacientes com transtornos decorrentes do uso e 
dependência de substâncias psicoativas, para municípios 
com população superior a 120.000 habitantes, funcionando 
24 horas todos os dias da semana. 

4) Centros de Atenção em Saúde Mental tipo II e III para 
atenção diária aos pacientes com transtornos decorrentes do 
uso e dependência de substâncias psicoativas, para 
municípios a partir de 50.000 e 70 000 habitantes e 
funcionando respectivamente 8h em dois turnos durante a 
semana e 24h todos os dias. 

 

Está(ão) correta(s) 
 
A) 3 e 4, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, apenas 
D) 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A Política Nacional sobre Drogas aprovada pelo Conselho 
Nacional Antidrogas – CONAD através da Resolução nº03 de 
27 de outubro de 2005 define como pressupostos importantes 
para a sua eficácia: 

 
1) Priorizar a prevenção do uso indevido de drogas como 

intervenção mais eficaz e de menor custo. 
2) Reconhecer diferenças entre o usuário, a pessoa em uso 

indevido, o dependente e o traficante de drogas tratando-os 
de forma diferenciada. 

3) Tratar de forma igualitária, sem discriminação, as pessoas 
usuárias ou dependentes de drogas lícitas ou ilícitas. 

4) Utilizar como estratégia de redução de danos o incentivo 
do uso de drogas com controle dos agravos para saúde, 
para outros aspectos da vida e para sociedade. 

 
Está(ão) correta(s) 
 
A) 3 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas 
D) 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
A Política Nacional sobre Drogas, aprovada pela Resolução do 
CONAD, engloba as seguintes dimensões: 

 
A) Prevenção, Repressão e Tratamento. 
B) Prevenção; Tratamento, Recuperação e Reinserção Social; 

Redução dos Danos Sociais à Saúde; Redução da Oferta e 
Estudos, Pesquisas e Avaliações. 

C) Repressão, Redução de Danos e Reabilitação Psicossocial. 
D) Prevenção, Redução de Danos, Tratamento e Reabilitação 

Social. 
E) Prevenção, Tratamento, Reabilitação e Pesquisas. 
 
 
 
 
A Política Nacional sobre Álcool que dispõe sobre redução do 
uso indevido de álcool e sua associação com a criminalidade 
está regulamentada por qual destes instrumentos normativos: 

 
A) Portaria nº. 429/GM de 22 de março de 2005 
B) Portaria nº. 817/GM de 30 de abril de 2002. 
C) Decreto nº. 6.117 de 22 de março de 2007 
D) Portaria n º 399/GM de 22 de fevereiro de 2006 
E) Portaria nº. 748 de 10 de outubro de 2007. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24
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A atual Política de Álcool e Drogas instituída pelo Governo 
Federal define um conjunto de medidas: 
 

1. Ampliar o acesso ao tratamento para usuários e 
dependentes de álcool no SUS articulando os recursos 
comunitários não governamentais para a reinserção social 

2. Realizar campanhas de informação, sensibilização e 
mobilização da opinião pública quanto as conseqüências do 
uso indevido e abuso de bebidas alcoólicas. 

3. Incentivar a regulamentação, monitoramento e fiscalização 
da propaganda e publicidade de bebidas alcoólicas. 

4. Reduzir a demanda de álcool por populações de risco 
 

Está(ão) correta(s) 
 

A) 3 e 4, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, apenas 
D) 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 

 
 
 

De acordo com Levantamento Domiciliar sobre o uso de drogas 
psicotrópicas, CEBRID, 2007, o percentual de dependentes de 
álcool a partir de 12 anos no sexo masculino é: 

 

A) 19,5 % 
B) 21,2% 
C) 12,3% 
D) 25,1% 
E) 15% 
 

 
 
 

Dentre as drogas abaixo elencadas, constitui(em) um problema 
de Saúde Pública e, segundo a OMS – Organização Mundial de 
Saúde, está(ão) em segundo lugar como causa de mortes 
relacionadas com drogas: 
 
A) Álcool e Tabaco 
B) Heroína e Cocaína 
C) Álcool e Maconha 
D) Álcool 
E) As drogas ilícitas. 
 

 
 
 
A Política de Redução de Danos é reconhecida 
internacionalmente e no Brasil: 
 

A) é amplamente reconhecida, divulgada e aceita. 
B) ainda é restrita a grupos que a conhecem e apóiam havendo 

ainda certa reserva e até mesmo repúdio por parte de 
alguns. 

C) tem plena aceitação por instâncias governamentais e não 
governamentais pela sociedade e área jurídica. 

D) a sua base é a abstinência total. 
E) resume-se a troca de seringas. 
 
 
 
 

 
 
 

A Associação Internacional de Redução de Danos – (IHRA) 
define a redução de dano como: 
 
 

A) Políticas e programas que tenham intervenções preventivas 
visando diminuir a procura por drogas entre as pessoas e 
diferentes grupos sociais 

B) Políticas e programas que visam diminuir a quantidade de 
determinado tipo de drogas disponíveis na sociedade 
utilizando medidas legais e ações de repressão ao tráfico. 

C) Políticas e programas que tentam reduzir, para os usuários 
de drogas, suas famílias e comunidades, as conseqüências 
negativas relativas à saúde, aos aspectos sociais e 
econômicos decorrentes de substâncias que alteram o 
temperamento. 

D) Políticas e programas que objetivam obter dos usuários e 
dependentes a abstinência total da droga. 

E) Políticas e programas voltados para obtenção da 
abstinência dos dependentes de substâncias psicoativas.  

 
 
 
 
A Política de Redução de Danos no Brasil fundamenta-se: 

 
1. nas ações de campo desenvolvidas por agentes 

comunitários de saúde devidamente treinados. 
2. nos redutores de danos que atuam na comunidade, ainda 

em número considerado reduzido. 
3. nas atividades de informação, educação e comunicação. 
4. no trabalho de todos os CAPS – Centros de Atenção 

Psicossocial implantados no país. 
 
Está(ão) correta(s) 
 
A) 3 e 4, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, apenas 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
Quanto à aplicação da Política de Redução de Danos, assinale a 
alternativa correta: 

 

A) Exclusivamente aos dependentes de drogas ilícitas 
B) Exclusivamente aos dependentes de drogas lícitas 
C) Aos dependentes de substâncias psicoativas sejam lícitas 

ou ilícitas. 
D) Não é aplicado aos dependentes do álcool e do tabaco. 
E) Não é aplicado aos dependentes do tabaco. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31
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Em relação à Redução de Danos analise as afirmativas abaixo. 
 

1. O foco da Redução de Danos é nas conseqüências e não no 
comportamento em si 

2. A estratégia de redução de danos não julga o consumo do 
álcool e sim a redução dos problemas advindos dele. 

3. A estratégia reconhece que o consumo do álcool pode ser 
interrompido em muitas comunidades e a abstinência será 
mantida 

4. É uma estratégia pragmática – não busca políticas ou 
estratégias inatingíveis. 

 

Está(ão) correta(s) 
 

A) 3 e 4, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, apenas 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 4. 
 
 

 
 
 

No Brasil pode-se afirmar que os serviços de atenção aos 
dependentes de álcool e outras drogas: 
 
A) Adotam em sua grande maioria exclusivamente a estratégia 

de Redução de Danos 
B) Adotam em sua minoria a estratégia da Redução de Danos 
C) Todos adotam exclusivamente a estratégia de Redução de 

Danos  
D) Nenhum adota a estratégia de Redução de Danos 
E) Uma minoria adota a estratégia da abstinência total 
 

 
 
 
Qual a Lei que instituiu o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas – SISNAD: 
 

A) Lei nº. 11 064 de 1994. 
B) Lei nº.6368 de 1976 
C) Lei nº.10.216 de 2001 
D) Lei nº.11. 343 de 2006 
E) Lei nº.10.826 de 2003 
 

 
 
 

 

O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas tem por 
finalidade: 
 

A) A prevenção e tratamento do uso indevido e abusivo de 
drogas 

B) A repressão do tráfico de drogas com medidas punitivas 
para os usuários e dependentes de drogas 

C) Articular, integrar, organizar e Coordenar a atividades 
relacionadas com o uso indevido, a atenção e a reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas assim como a 
repressão da produção não autorizada e do tráfico de 
drogas. 

D) Coordenar ações voltadas para o tratamento, em regime de 
internação, dos dependentes de álcool e drogas. 

E) Coordenar atividades de repressão à produção de drogas 
lícitas e ilícitas que causem dependência física. 

 

 
 
 

Os princípios do Sisnad definidos por Lei são: 
 

1. Respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, 
especialmente quanto a sua autonomia e liberdade. 

2. Respeito à diversidade e às especificidades populacionais 
existentes 

3. Promoção de valores éticos, culturais e de cidadania do 
povo brasileiro, reconhecendo-os como fatores de proteção 
para o uso indevido de drogas e outros componentes 
correlacionados. 

4. A integração das estratégias nacionais e internacionais de 
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas e de repressão a sua 
produção não autorizada e ao seu tráfico. 

 
Está(ão) correta(s) 
 
A) 3 e 4, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, apenas 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
A Lei 11.343 de 2006 estabelece que aquele que adquirir, 
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes 
penas: 
 
1. Advertência sobre os efeitos das drogas 
2. Prestação de serviços a comunidade 
3. Será colocado à disposição do infrator, gratuitamente, 

estabelecimento hospitalar de saúde para submeter-se a 
tratamento especializado por, no mínimo, 30 dias. 

4. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo 

 
Está(ão) correta(s) 
 
A) 3 e 4, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, apenas 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37



 
Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                       Cargo: Agente Redutor de Danos / Nível Médio 

Página 9/11  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
O Sisnad através da legislação aprovada sobre o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas dispõe atividades 
de atenção e de reinserção social de usuários ou dependentes de 
drogas levando em conta: 

 
1. A definição de um projeto terapêutico individualizado, 

orientado para a inclusão social e redução de riscos e de 
danos sociais. 

2. Observância às normas do CNS – Conselho Nacional de 
Saúde e do CONASEMS – Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde. 

3. A adoção de estratégias diferenciadas de atenção e 
reinserção social do usuário e do dependente de drogas e 
respectivos familiares que considerem as suas 
peculiaridades socioculturais. 

4. Que a atenção ao usuário ou dependente de álcool e outras 
drogas deve ser prestada por uma equipe médica 
especializada em regime hospitalar. 

 
Está(ão) correta(s) 
 
A) 3 e 4, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, apenas 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 4. 
 
 
 
 
Em relação a reinserção social/ ressocialização, o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad  
estabelece que: 

 

1. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão conceder benefícios às instituições privadas que 
desenvolverem programas de reinserção no mercado de 
trabalho, do usuário e do dependente de drogas 
encaminhados por órgão oficial. 

2. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
destinarão um percentual do seu orçamento, a ser definido 
por lei e sob forma de isenção de impostos, às instituições 
privadas que realizem programas de reabilitação social para 
o usuário e dependente de drogas encaminhadas pelo 
Serviço Público da respectiva esfera de governo. 

3. As três esferas de governo concederão benefícios fiscais às 
empresas privadas que reintegrarem no mercado de 
trabalho usuários e dependentes de drogas psicoativas, por 
um período de um ano renovável por igual período, desde 
que encaminhados por órgão público.. 

 
Está(ão) correta(s) 
 
A) 2 e 3, apenas. 
B) 1, apenas. 
C) 1 e 2, apenas 
D) 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

 
 
 

Em termos de perspectivas de reabilitação e reinserção no 
mercado de trabalho dos usuários e dependentes de substâncias 
psicoativas, assim como dos portadores de transtornos mentais 
alguns programas podem ser citados tais como: 

 
1. Experiências de Oficina de geração de renda, cooperativas 

sociais e Centros de Convivência e Produção Culturais. 
2. Previsão em Lei de benefícios às empresas que mantenham 

programa de inserção no mercado de trabalho de usuários e 
dependentes de substâncias psicoativas  

3. Os programas de reabilitação essencialmente voltados para 
inclusão do usuário e dependente de substâncias 
psicoativas no ambiente familiar promovendo o diálogo 
com os membros da família 

 
Está(ão) correta(s) 
 
A) 3, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1, apenas 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
 

A Reabilitação, de acordo com a OMS – Organização Mundial 
de Saúde, pode ser entendida como 

 

1. Medidas terapêuticas para recuperação dos usuários e 
dependentes de substancias psicoativas nos CAPS ad 

2. Conjunto de atividades capazes de maximizar 
oportunidades de recuperação de indivíduos e minimizar os 
efeitos desabilitantes da Cronificação das doenças através 
de recursos individuais, familiares e comunitários. 

3. Todos os recursos terapêuticos para que os usuários e 
dependentes de substâncias psicoativas se recuperem e 
recebam alta. 

4. Todas as medidas terapêuticas que envolvam a atenção aos 
usuários e dependentes de substâncias psicoativas. 

 
Está(ão) correta(s) 
 
A) 3 e 4, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 1,3 e 4,  apenas 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41
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As ações de educação em saúde visando à questão do uso e 
dependência de substâncias psicoativas envolve entre outras: 

 
1. Capacitação de Educadores Sociais que lidam com crianças 

em situação de rua 
2. Capacitação de educadores de ensino fundamental e médio 

para que abordem adequadamente a questão das drogas em 
sala de aula e tenham condições de lidarem com as 
situações que surjam no meio estudantil 

3. Preparação e distribuição de material didático adequado à 
clientela em serviços comunitários com treinamento dos 
agentes que realizem as ações educativas 

4. As mensagens utilizadas em campanhas e programas 
educacionais e preventivas devem ser claras, atualizadas, 
fundamentadas cientificamente e adequadas às 
especificidades do público – alvo.  

 
Está(ão) correta(s) 
 
A) 3 e 4, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, apenas 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 

As ações preventivas para serem efetivas devem ser: 
 

A) Fundamentadas numa filosofia de responsabilidade 
compartilhada, com a construção de redes sociais que 
visam à melhoria das condições de vida e promoção de 
saúde em geral. 

B) Desenvolvidas em serviços especializados em atendimento 
aos dependentes de substâncias psicoativas em unidades de 
desintoxicação alcoólica em usuários comprometidos 
psíquica e fisicamente. 

C) Pautadas em princípios éticos e pluralidade cultural, com 
promoção de valores voltados à saúde física e mental e 
embasados cientificamente. 

D) Ser descentralizadas nos municípios, com apoio da 
sociedade civil organizada, adequada as peculiaridades 
locais e priorizando as comunidades mais vulneráveis. 

 
Está(ão) correta(s) 
 
A) 3 e 4, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2, apenas 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Com relação aos riscos do uso e abuso do álcool e seus efeitos 
nocivos quais destas recomendações são importantes: 

 

1. Programas no ambiente de trabalho sobre prevenção de 
abuso de álcool devem ser implantadas e/ou implementadas 
em todas as empresas com grande número de funcionários 

2. A publicidade de bebidas alcoólicas é considerada fator 
importante que influencia especialmente os jovens, a se 
tornarem consumidores devendo ser regulamentada e 
fiscalizada rigorosamente. 

3. Deve ser priorizada a capacitação da equipe da atenção 
básica objetivando a identificação precoce e a conduta 
adequada do alcoolista com avaliação precoce dos danos 
causados e encaminhamento necessário. 

 
A) 1, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, apenas 
D) 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
 
Administrar conflitos nos dias atuais é perfeitamente normal e 
até desejável. Devido às constantes modificações que são 
implantadas nas organizações com alto grau de complexidades 
e especializações, fazem com que o conflito seja uma constante 
no ambiente de trabalho. Encaminhamos abaixo algumas 
sugestões para uma melhor administração de conflitos. Todas 
estão corretas, exceto: 
 
A) Devemos evitar precipitações e adiamentos no tratamento 

da questão. 
B) Contenha as tensões emocionais. 
C) Seja parcial. 
D) Procure ser empático. 
E) Tente entender a causa do conflito e apóie o grupo na 

resolução deste, buscando nas pessoas o melhor caminho. 
 
 
 
 
“Liderar é exercer uma influência que inspire e mova as 
pessoas à ação, obtendo elas o máximo de cooperação e o 
mínimo de oposição” (WALTER R. BEACH). Desta definição, 
alguns pontos merecem ser destacados. Marque a alternativa 
incorreta: 
 
A) Liderança é sinônimo de influência. 
B) Essa influência deve inspirar e mover pessoas. 
C) Uma ação desejada é o resultado de uma liderança 

equilibrada. 
D) Uma boa liderança trabalha com o máximo de competição. 
E) É a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. 
 
 
 

QUESTÃO 42 

QUESTÃO 43 

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46
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Nós temos vários tipos de liderança que vêm surgindo com o 
tempo, porém, os que podemos chamar de tradicionais são 
estes: Democrática, Autocrática, Institucional, Natural, Laissez-
Faire e Paternalista. Estabeleça relação entre as duas colunas 
abaixo. 
 
1. Liderança institucional 
2. Liderança natural 
3. Liderança democrática 
4. Liderança laissez-faire 
5. Liderança autocrática 
6. Liderança paternalista 
 
(    ) Neste tipo de liderança, o líder procura fazer tudo sozinho. 

Ele não abre espaço para ninguém, não confia em 
ninguém, não deixa ninguém fazer nada. 

(    ) É aquela liderança na qual o líder sempre procura ouvir e 
dar atenção aos seus liderados, envolvendo-os nas tomadas 
de decisões, fazendo com que todos participem das 
mesmas. 

(    ) Este tipo de liderança tem como lema a seguinte frase: 
“Deixa como estar para ver como é que fica”. 

(    ) É aquela liderança exercida pela força da instituição que 
nomeia o líder. 

(    ) É aquela exercida pelas qualidades naturais indispensáveis 
à liderança e presentes na vida do líder. 

(    ) É aquele tipo de liderança na qual se trabalha motivado por 
simpatias e antipatias. 
 
A seqüência correta de cima para baixo é 
 

A) 5, 3, 4, 1, 2 e 5. 
B) 5, 3, 4, 5, 1 e 2. 
C) 4, 3, 2, 1, 5 e 6. 
D) 3, 4, 1, 2, 5 e 6. 
E) 1, 2, 5, 6, 3 e 4. 
 
 
 
 
Alguns sinais caracterizam claramente a existência de conflito 
numa equipe de trabalho. Considere as afirmativas abaixo e 
coloque “V” se a afirmativa for verdadeira e “F” se for falsa.  
 
(    ) Descomprometimento. 
(    ) Erros excessivos. 
(    ) Atrasos. 
(    ) Produtividade. 
(    ) Individualismo. 
(    ) Solução para os Problemas. 
(    ) Boa comunicação. 
(    ) Doenças. 
 
A seqüência correta: de cima para baixo é 
A) V / V / F / F / V / F / F / F. 
B) V / F / V / V / V / F / V / V. 
C) V / V / V / F / V / F / F / F. 
D) V / V / V / F / V / F / F / V. 
E) V / F / V / V / V / F / F / V. 

 
 
 
A técnica de mediação com o objetivo de solucionar conflitos 
tem sido aplicada em diversas situações: social, cultural, civil, 
comercial, comunitária, desportiva etc. Entre os princípios 
citados quais podem ser considerados básicos: 
 
A) Neutralidade, confidencialidade e voluntariedade das 

partes. 
B) Sigilo, parcialidade e voluntariedade das partes. 
C) Neutralidade, sigilo e liderança institucional. 
D) Liderança democrática, neutralidade e involuntariedade 

das partes. 
E) Neutralidade, confidencialidade e liderança paternalista. 
 
 
 
 
Sabe-se que os conflitos são inerentes a vida em grupo entre as 
modalidades de táticas elencadas quais as mais eficazes para 
resolução: 
 
A) De fuga e luta 
B) De luta: competição,  
C) De fuga: repressão e evasão 
D) De enfrentamento: luta e resolução de problemas 
E) De diálogo: apaziguamento, negociação, confrontação e 

resolução de problemas. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 47 

QUESTÃO 48 

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50


