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PORTUGUÊS
TEXTO I
O disco amarelo iluminou-se. Dois dos automóveis da
frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse.
Na passadeira de peões surgiu o desenho do homem
verde. A gente que esperava começou a atravessar a rua
pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do
asfalto, não há nada que menos se pareça com uma
zebra, porém assim lhe chamam. Os automobilistas,
impacientes, com o pé no pedal da embreagem,
mantinham em tensão os carros, avançando, recuando,
como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata.
Os peões já acabaram de passar, mas o sinal de caminho
livre para os carros vai tardar ainda alguns segundos, há
quem sustente que esta demora, aparentemente tão
insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de
semáforos existentes na cidade e pelas mudanças
sucessivas das três cores de cada um, é uma das causas
mais consideráveis dos engorgitamentos da circulação
automóvel, ou engarrafamentos, se quisermos usar o
termo corrente.
O sinal verde acendeu-se enfim, bruscamente os carros
arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado
todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado,
deve haver ali um problema mecânico qualquer, o
acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que
se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico,
blocagem dos travões, falhas do circuito elétrico, se é que
não se acabou simplesmente a gasolina, não seria a
primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de
peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do
automóvel imobilizado a esbracejar por trás do párabrisas, enquanto os carros atrás dele buzinam frenéticos.
Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a
empurrar o automóvel empanado para onde não fique a
estorvar o trânsito, batem furiosamente nos vidros
fechados, o homem que está lá dentro vira a cabeça pra
eles, a um lado, a outro, vê-se que grita qualquer coisa,
pelos movimentos da boca percebe-se que repete uma
palavra, uma não, duas, assim é realmente, consoante se
vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir
uma porta. Estou cego.
(Saramago, em Ensaio sobre a cegueira, Editora
Companhia das Letras, 1995, págs. 11-12).
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QUESTÃO 1_____________________________________
O texto é:
a) Narrativo com argumentação convincente.
b) Dissertativo com uso de palavras e expressões de
cunho conotativo.
c) Dissertativo-argumentativo com uso de palavras e
expressões de cunho denotativo.
d) É narrativo com aspectos descritivos.
e) É meramente descritivo.
QUESTÃO 2___________________________________ __
Entre as orações do segundo período do texto ( linhas
1– 3) ocorre uma relação semântica de:
a) Tempo
b) Causa
c) Condição
d) Modo
e) Consequência
QUESTÃO 3___________________________________ __
Em “ ...mas logo se notou que não tinham arrancado
todos por igual” ( Linhas 21 – 22) O “que” :
a) É conjunção integrante introduzindo uma oração
subordinada substantiva subjetiva.
b) É conjunção integrante introduzindo uma oração
subordinada substantiva objetiva direta.
c) É conjunção integrante introduzindo uma oração
subordinada substantiva predicativa.
d) É pronome relativo introduzindo uma oração
subordinada adjetiva restritiva.
e) É pronome relativo introduzindo uma oração
subordinada adjetiva explicativa.
QUESTÃO 4___________________________________ __
Observe o fragmento: “...deve haver ali um problema
mecânico qualquer”. A flexão verbal está correta, assim
como em:
a) Devem haver pessoas intransigentes na sala.
b) Devem haver problemas mecânicos quaisquer.
c) Deve ocorrer reuniões extraordinárias naquela
empresa.
d) Devem ocorrer dificuldades durante o trajeto.
e) Deve existir animais silvestres na Chapada.
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QUESTÃO 5____________________________________ _
Dele ( linha 31) e Eles ( linha 36) têm como referente
textual respectivamente:
a) O condutor do automóvel e alguns condutores.
b) O ajuntamento de peões e os vidros fechados.
c) Para-brisas e carros.
d) O automóvel e os peões.
e) Para-brisas e peões.
QUESTÃO 6___________________________________ __
Assinale a alternativa cujas palavras passaram pelo
mesmo processo de formação:
a) Engarrafamentos e corrente.
b) Passadeira, nervosos.
c) Simplesmente e automóvel.
d) Furiosamente e consoante.
e) Embreagem, semáforo.
QUESTÃO 7____________________________________ _
Deve-se empregar o acento indicador de crase na
alternativa:
a) Você já disse a sua amiga que lhe quero bem?
b) Fui até a praça observar os transeuntes da cidade.
c) Voltarei a casa logo que puder.
d) Ficarei a longa distância do lugar fétido.
e) Eu fiz referência aquele fato que testemunhei.
QUESTÃO 8_____________________________________
Observe as proposições:
I – Informei-lhe de que era muito tarde para chorar.
II – Avise-o de que o pai o espera.
III – Preveni-lhe contra o ataque das abelhas.
IV – Deus lhe perdoou a falta.
A regência está correta:
a) Em I, II, III e IV
b) Em I, II e III
c) Em II, III e IV
d) Em II e IV
e) Em II apenas
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QUESTÃO 9__________________________________ ___
No período: “ Os automobilistas, impacientes, com o pé
no pedal da embreagem, mantinham em tensão os
carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos
que sentissem vir no ar a chibata”. O fragmento
destacado assinala a figura de linguagem:
a) Metáfora
b) Prosopopeia
c) Comparação
d) Hipérbole
e) Metonímia
QUESTÃO 10___________________________________ _
Observe os períodos e as ocorrências do “A” neles
destacados:
I - “...há quem sustente que esta demora, aparentemente
tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de
semáforos existentes na cidade e pelas mudanças...”
II - “...Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos
a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a
estorvar o trânsito,...”
A respectiva classificação é:
a) Pronome oblíquo átono, artigo definido, artigo
definido.
b) Artigo definido, artigo definido, artigo definido.
c) Pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono,
pronome oblíquo átono.
d) Pronome oblíquo átono, preposição, preposição.
e) Preposição, preposição, preposição.

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
QUESTÃO 11__________________________________ __
Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010), o
município de Cedro (PE) possui uma população de
10.778 habitantes, distribuídos nos 171,64 km² do
território municipal. Assim, é correto afirmar que a
densidade demográfica do município de Cedro (PE) é de:
a) 1.314,60 hab/km²
b) 62,79 hab/km²
c) 80 hab/km²
d) 114,50 hab/km²
e) 1.716,4 hab/km²
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QUESTÃO 12___________________________________ _
No dia 10 de julho de 2011 o Estatuto da Cidade (Lei
10.257/2001) completou 10 anos de vigência. O referido
diploma legal, que regulamenta os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal de 1988, estabelece em seu artigo
41, inciso I, que o Plano Diretor é obrigatório para
cidades:
a) Com menos de 20 mil habitantes
b) Com mais de 50 mil habitantes
c) Com mais de 20 mil habitantes
d) Com mais de 100 mil e menos de 500 mil habitantes
e) Com população entre 10 mil e 100 mil habitantes
QUESTÃO 13___________________________________ _
Pernambuco é o segundo maior estado da Região
Nordeste em população (8.796.448 habitantes), atrás
apenas do estado da Bahia (14.016.906 habitantes).
Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010),
1.744.238 pernambucanos residem em comunidades
classificadas como rurais. Com base nessas informações
podemos afirmar que a taxa de urbanização do estado
de Pernambuco é de:
a) 80,17%
b) 76,5%
c) 84,0%
d) 79,8%
e) 55,6%
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QUESTÃO 14__________________________________ __
Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao
analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8
Objetivos do Milênio (ODM), que no Brasil são
chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo.

O gráfico acima apresenta a proporção de moradores do
município do Cedro (PE) que se encontravam abaixo da
linha da pobreza e indigência em 2010. São considerados
abaixo da linha da pobreza os que possuem rendimento
per capita menor que 1/2 salário mínimo. No caso da
indigência, este valor será inferior a 1/4 de salário
mínimo.
Os dados anteriores fazem parte dos indicadores que
medem o desempenho dos municípios quanto aos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e referem-se a
qual dos objetivos apresentados a seguir?
a) Educação Básica de qualidade para todos.
b) Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.
c) Igualdade entre sexos e valorização da mulher.
d) Melhorar a saúde das gestantes.
e) Acabar com a fome e a miséria.
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QUESTÃO 15______________________________ ______
No dia 7 de junho de 2011, o então Ministro da Casa
Civil, Antônio Palocci, pediu demissão do cargo que
ocupava no governo, após acusações de que teria
multiplicado por 20 o seu patrimônio em quatro anos.
Indique a alternativa na qual consta quem ocupou o
Ministério da Casa Civil da Presidência da República após
a saída do ex- ministro Antônio Palocci.
a) Celso Amorim
b) Gleisi Hoffmann
c) Ideli Salvatti
d) Carlos Lupi
e) Ana Arraes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16__________________________________ __
Segundo Adaíza Sponati e outros autores no livro:
Assistência na Trajetória das Políticas Sociais Brasileiras
– “A Política Social é um mecanismo que o Estado utiliza
para intervir no controle das contradições que a relação
capital trabalho gera”. A função ideológica das Políticas
Sociais funciona através do consenso e com o objetivo
de:
a) Assegurar a relação de dominação e subalternidade.
b) Possibilitar a inclusão dos excluídos socialmente.
c) Proporcionar a garantia de cidadania.
d) Diminuir os problemas sociais.
e) Tornar universal os benefícios sociais.
QUESTÃO 17__________________________________ __
O Código de Ética Profissional do Assistente Social de
1993 tem como princípios fundamentais as seguintes
alternativas, EXCETO:
a) Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto
socialização da participação política e da riqueza
socialmente produzida.
b) Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do
arbítrio e do autoritarismo.
c) Garantia do pluralismo, através do respeito às
correntes profissionais democráticas existentes e suas
expressões teóricas, e compromisso com o constante
aprimoramento intelectual.
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d) Não envolvimento com os movimentos de outras
categorias profissionais que partilhem dos princípios do
Código de Ética do Assistente Social e com a luta geral dos
trabalhadores.
e) Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à
população e com o aprimoramento intelectual, na
perspectiva da competência profissional.
QUESTÃO 18_______________________________ _____
A prática profissional do Assistente Social, no setor de
saúde, consiste em:
I–Tarefa rotineira, atividade burocrática e isolada e
atuação submissa.
II–Capacidade
técnico-operativa,
treinamento,
participação em reuniões e o preparo de rotinas.
III–Ação apartada, desconhecimento da realidade social e
noção setorial.
IV–Visita técnica, elaboração de projetos e desempenho
interdisciplinar.
V–Mobilização
de
usuários
e
trabalhadores,
assessoramento, organização de eventos e implantação
de programas.
Estão corretas:
a) Apenas III, IV e V
b) Apenas I, III e IV
c) Apenas II, III e V
d) Apenas II, IV e V
e) Apenas I, II e III
QUESTÃO 19__________________________________ __
A Lei de Nº 8080, de 19 de Setembro de 1990, Título II,
capítulo II, artigo 7º determina como princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde:
I–Direito a informação, às pessoas assistidas sobre sua
saúde.
II–Utilização da epidemiologia para estabelecimento de
prioridade, a alocação de recursos e a orientação
programática.
III–Descentralização político-administrativa com ênfase na
centralização dos serviços para a esfera estadual do
governo.
IV–Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
V–Identificação e não divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da Saúde.
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Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas I, II e III
b) Apenas I, III e IV
c) Apenas II, III e V
d) Apenas I, III e V
e) Apenas I, II e IV
QUESTÃO 20__________________________________ _
A prática profissional do Assistente Social, nos serviços
de saúde, implica ações de caráter emergencial – seja na
concepção de ajuda financeira, bem com material, ou
serviços sociais. Esta ação, tradicionalmente presente na
prática profissional, tem sido reelaborada nos marcos do
projeto ético-político profissional, evidenciando-se.
a) Pela ideologia da ajuda
b) Como um direito social
c) Pela solidariedade
d) Pela necessidade social
e) Por uma lógica filantrópica
QUESTÃO 21___________________________________ _
Sobre a atual Política de Saúde Mental é correto afirmar:
a) É necessário ampliar
os
leitos
psiquiátricos
principalmente na rede pública e diminuir os serviços
privados de saúde mental.
b) Devem-se extinguir os leitos psiquiátricos e estimular o
convívio familiar.
c) Buscar a reestruturação da assistência em saúde
mental, através do financiamento de uma rede
assistencial que busque o atendimento extra-hospitalar.
d) Propor a estimulação à criação de leitos psiquiátricos
em hospitais especializados, com características de asilos
e casas de repouso.
e) Imputar responsabilidade as comunidades pelo
acompanhamento as pessoas com transtornos mentais
através de serviços ligados a comunidade.
QUESTÃO 22___________________________________ _
São objetivos previstos no art. 2º da LOAS:
I) O amparo a crianças e adolescentes carentes.
II) A garantia de ¼ do salário mínimo de benefício mensal
a pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não
possuir meios de prover sua própria subsistência.
III) A promoção da integração ao mercado de trabalho.
IV) A implementação da lógica corretiva em detrimento a
lógica protecionista.
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V) A proteção a família, a maternidade, a infância, a
adolescência e a velhice.
A seguir assinale a opção que contempla os itens
corretos:
a) I, II e III apenas
b) I, III e V apenas
c) II, IV e V apenas
d) I, IV e V apenas
e) I, III e IV apenas
QUESTÃO 23__________________________________ __
Sobre o Benefício de Prestação Continuada – BPC é
INCORRETO afirmar:
a) O pagamento do BPC cessa no momento em que
superadas as condições de aquisição do direito.
b) Para aquisição do BPC é necessário ter 65 anos de
idade, no mínimo ou com deficiência incapacitante.
c) O beneficiado tem direito a receber o 13º salário.
d) O benefício assistencial é intransferível, não gerando
direito à pensão a herdeiros ou sucessores.
e) A concessão do benefício tem natureza assistencial e,
portanto, independe de qualquer espécie de contribuição
para a Seguridade Social.
QUESTÃO 24___________________________________ _
De acordo com o Código de Ética profissional do
Assistente Social e na Lei Nº 8662/93, que por sua vez
regulamenta a profissão de Assistente social, julgue
verdadeiro (V) ou falso (F), os itens que se seguem e
assinale a opção correta.
( )É dever do Assistente Social abster-se, no exercício da
profissão, de práticas que caracterizem a censura, o
cerceamento da liberdade, o policiamento dos
comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos
competentes.
( )É vedado ao Assistente Social realizar crítica pública a
colega e outros profissionais, ainda que de maneira
objetiva, construtiva e comprovável.
( )Um dos princípios que fundamentam a prática do
Assistente Social é o compromisso com a qualidade dos
serviços prestados à população e com o aprimoramento
intelectual, na perspectiva da competência profissional.
( )É direito do Assistente Social integrar comissões
interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do
profissional, tanto no que se refere à avaliação da
conduta profissional, como em relação às decisões quanto
às políticas institucionais.
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( ) É permitido ao Assistente Social depor como
testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que
tenha conhecimento no exercício profissional desde que
seja autorizado.
a) V, F ,V, V, F
b) V, V ,F, F, V
c) V ,F, V, F, V
d) F, V, F, V ,V
e) F ,V ,V, V, V
QUESTÃO 25___________________________________ _
É incorreto afirmar sobre a influência do pensamento
positivista nos fundamentos da pesquisa nas ciências
sociais.
a) A análise social é objetiva e se realiza por instrumentos
padronizados e neutros.
b) Apropria-se da linguagem de variáveis como forma de
expressar generalizações com precisão e objetividade.
c) Aprofunda-se no mundo dos significados das ações e
relações humanas.
d) O mundo social opera de acordo com leis causais.
e) O alicerce da ciência é a observação sensorial.
QUESTÃO 26___________________________________ _
Marque a opção que não está enquadrada nas ações e
serviços de saúde que integram o Sistema Único de
Saúde – SUS e que são desenvolvidas de acordo com
diretrizes e princípios.
a) Centralização
b) Regionalização
c) Participação
d) Integralidade
e) Universalidade
QUESTÃO 27_________________________________ ___
José Paulo Netto afirma que a Ditadura, nos anos 60/70,
práticas profissionais, onde o Assistente Social era um
mero executor das Políticas Sociais setorizadas. Sua
prática era inteiramente defasada das requisições
socioprofissionais postas pela dinâmica da sociedade
brasileira. O autor caracteriza a prática dessa época com
a seguinte denominação:
a) Legitimidade
b) Reconceituação
c) Organizacional
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d) Crítica
e) Tradicional
QUESTÃO 28____________________________________
Segundo Maria Iamamoto no livro “Renovação e
Conservadorismo no Serviço Social – Ensaios Críticos”: “a
afirmação profissional do Assistente Social supõe um
sócio suporte teórico metodológico, necessário à
reconstrução da prática e ao estabelecimento de
estratégias de ação”. Como condição essencial para
diálogo competente com a comunidade científica no
campo das Ciências Sociais, ela indica a preparação
profissional no seguinte campo:
a) Planejamento
b) Investigação
c) Ciência Política
d) Antropologia
e) História
QUESTÃO 29___________________________________ _
Segundo Nobuco Kameyama “ a teoria é a forma de
organização do conhecimento científico que nos
proporciona um quadro integral de leis, de conexões e
de relações substanciais num determinado domínio da
realidade”.
A busca da totalidade e a questão da transformação são
premissas da teoria:
a) Estruturalista
b) Positivista
c) Funcionalista
d) Fenomenológica
e) Marxista
QUESTÃO 30____________________________________
De acordo com o Código de Ética Profissional do
Assistente Social de 1993, constitui como valor éticopolítico central a:
a) Autonomia
b) Cidadania
c) Universalidade
d) Democracia
e) Emancipação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO – PE
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2011

6

UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
ASSISTENTE SOCIAL
SUPERIOR COMPLETO

QUESTÃO 31
São deveres do Assistente Social nas suas relações com
os usuários:
a) Democratizar as informações e o acesso aos programas
disponíveis no espaço institucional, como um dos
mecanismos indispensáveis à participação do usuário.
b) Desenvolver as informações colhidas nos estudos e
pesquisas aos usuários, no sentido de que estes possam
usá-las para o fortalecimento dos seus interesses.
c) Esclarecer ao usuário, ao iniciar o trabalho sobre os
objetivos e amplitude de sua atuação profissional.
d) Contribuir para a viabilização da participação efetiva da
população usuária nas decisões institucionais.
e) Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear
o direito do usuário de participar e decidir livremente
sobre seus interesses.
QUESTÃO 32
Constitui um dos princípios fundamentais da profissão
do Assistente Social, conforme o Código de Ética:
a) Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do
arbítrio e do autoritarismo.
b) Aprimoramento profissional de forma contínua.
c) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos
arquivos.
d) Livre exercício das atividades inerentes a profissão
e) Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra
profissional.
QUESTÃO 33
Nas reuniões mensais com grupos de familiares no
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, o Assistente
Social observou que o grupo se mostrava insatisfeito
com a gerência do Centro que modificou o horário das
refeições sem prévia comunicação aos pacientes e
familiares. No encaminhamento da ação interventiva
sobre o problema identificado o profissional deve:
a) Esperar que os familiares se articulem e encontrem a
solução do problema
b) Analisar a situação com o grupo e buscar alternativas
de solução para o problema.
c) Encaminhar um abaixo-assinado do grupo à instância
superior.
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d) Sensibilizar a gerência do CAPS pra que esta retome os
horários anteriores das refeições.
e) Convencer os familiares a aceitarem os novos horários
das refeições indicados pela gerência do CAPS.
QUESTÃO 34
É uma das atribuições do Conselho Regional de Serviço
Social – CRESS:
a) Aprovar o Código Processual de Ética.
b) Funcionar como fórum máximo de julgamento de
processos éticos.
c) Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de
Assistente Social em sua área de abrangência.
d) Expedir carteira profissional, nos moldes do
Ministério do Trabalho.
e) Aplicar as sanções previstas no Código Penal.
QUESTÃO 35
Eduardo Vasconcelos (1997) em seu artigo “Serviço
Social e interdisciplinaridade: O exemplo da Saúde
Mental”, destaca o papel fundamental da supervisão,
exemplificando quatro tipos utilizados no campo da
saúde Mental: clínica, administrativa, institucional e
suporte pessoal, sugerindo-nos que as duas últimas
devem ser feitas conjuntamente para se evitar os
seguintes tipos de risco:
a) Assistencialismo e democratismo
b) Subjetivismo e teoricismo
c) Competição e conflitos
d) Teoricismo e politicismo
e) Politicismo e subjetivismo
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 36
Avalie os itens abaixo.
I. Quando um médico orienta a um jovem sem fator de
risco para manter seu nível de atividade física, ele está
realizando prevenção primária.
II. Ao solicitar uma glicemia de jejum a um paciente de 45
anos com obesidade, é considerado prevenção
secundária.
III. Ao prescrever inibidor da enzima de angiotensina a um
hipertenso para evitar eventos cardiovasculares, é
considerado prevenção terciária.
Marque o item correto.
a) Apenas o item I está correto
b) Apenas o item II está correto
c) Apenas o item III está correto
d) Apenas os itens II e III estão corretos
e) Os itens I, II e III estão corretos
Leia o caso abaixo e responda às questões 37 e 38.
Paciente do sexo masculino, 54 anos, vai a consulta com
médico de família para acompanhamento da hipertensão.
O paciente refere passado de infarto do miocárdio, refere
ser tabagista e sedentário, não faz uso de bebidas
alcoólicas e faz dieta hipossódica. Durante o exame físico,
o médico percebe que o paciente se encontra acima do
peso e com uma hérnia de parede abdominal, apresenta
pressão arterial controlada e aparelho cardiopulmonar
sem alteração. Como conduta, o médico orienta abolir o
tabagismo e iniciar a prática regular de atividade física,
prescreve a medicação para controle da hipertensão,
solicita exames laboratoriais e eletrocardiograma,
encaminha ao nutricionista e a um cardiologista para
avaliação do risco cirúrgico.
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QUESTÃO 37
O princípio do Sistema Único de Saúde contemplado no
caso acima é?
a) Descentralização.
b) Integralidade.
c) Igualdade.
d) Universalidade.
e) Acesso.
QUESTÃO 38
Em relação ao Risco Cardiovascular Global, podemos
classificar o risco do paciente acima em?
a) Baixíssimo risco cardiovascular.
b) Baixo risco cardiovascular.
c) Moderado risco cardiovascular.
d) Alto risco cardiovascular.
e) Não é possível calcular o risco cardiovascular neste
caso sem o resultado dos exames laboratoriais.
QUESTÃO 39
A Política Nacional de Atenção Básica estabelece
diretrizes e normas de organização da Atenção Básica
para o Programa Saúde da Família (PSF). Marque o item
que se encontra de acordo com essas normas.
a) Utilizar tecnologias de elevada complexidade e baixa
densidade, que devem resolver os problemas de saúde de
maior frequência e relevância em seu território.
b) Planejar e desenvolver atividades de acordo com os
dados epidemiológicos nacionais.
c) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta por,
no mínimo, médico, enfermeiro e agentes comunitários
de saúde.
d) O trabalho deve está focado no atendimento médico.
e) Responsabilidade da assistência resolutiva à demanda
espontânea não é da atenção básica.
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QUESTÃO 40
Uma das ferramentas bastante utilizada na Estratégia
Saúde da Família é a Atenção Domiciliar. Em relação a
esse tema avalie os itens abaixo.
I.
É destinada apenas àqueles usuários acamados e
com problema de saúde descompensado.
II.
Permite a observação das condições de vida, de
habitação e a dinâmica familiar, o que pode influenciar na
decisão terapêutica.
III.
Internação domiciliar e busca ativa de faltosos são
exemplos de tipos de atenção domiciliar.
Marque o item correto
a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas o item II está correto.
c) Apenas os itens I e II estão corretos.
d) Apenas os itens II e III estão corretos.
e) Os itens I, II e III estão corretos.
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