


C De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas
provas.

C As siglas seguintes, quando usadas, deverão ser interpretadas da forma indicada: DF = Distrito Federal; LODF = Lei Orgânica do
Distrito Federal; CLDF = Câmara Legislativa do Distrito Federal; TJDFT = Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
STJ = Superior Tribunal de Justiça; STF = Supremo Tribunal Federal.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Nas formas de vida coletiva podem assinalar-se dois1

princípios que se combatem e regulam diversamente as
atividades dos homens. Esses dois princípios encarnam-se
nos tipos do aventureiro e do trabalhador. Já nas sociedades4

rudimentares manifestavam-se eles, segundo sua
predominância, na distinção fundamental entre os povos
caçadores ou coletores e os povos lavradores.7

Existe uma ética do trabalho, como existe uma ética
da aventura. Assim, o indivíduo do tipo trabalhador só
atribuirá valor positivo às ações que sente ânimo de praticar10

e, inversamente, terá por imorais e detestáveis as qualidades
próprias do aventureiro — audácia, imprevidência,
irresponsabilidade, instabilidade, vagabundagem — tudo,13

enfim, quanto se relacione com a concepção espaçosa do
mundo, característica desse tipo. Por outro lado, as energias
e esforços que se dirigem a uma recompensa imediata são16

enaltecidos pelos aventureiros; as energias que visam à
estabilidade, à paz, à segurança pessoal e os esforços sem
perspectiva de rápido proveito material passam, ao contrário,19

por viciosos e desprezíveis para eles.

Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil, p. 44 (com adaptações).

Considerando os sentidos e as estruturas lingüísticas do texto
acima, julgue os itens que se seguem.

1 Na linha 18, a conjunção “e” tem a função de acrescentar um
termo à enumeração que se inicia com “estabilidade”.

2 Embora elimine do texto a idéia de possibilidade, a
supressão do auxiliar, na locução “podem assinalar-se” (R.1),
mantém a coerência textual e a correção gramatical, desde
que seja feita a flexão no verbo principal: assinalam-se.

3 Na linha 2, subentende-se, pelo desenvolvimento do texto,
que o pronome se precede a forma verbal “regulem”, assim
como precede a forma “combatem”.

4 Alteram-se as relações de sentido entre os termos sujeito e
predicado da oração, mas preservam-se a coerência e a
correção gramatical do texto ao empregar-se o verbo
encarnar (R.3) em sua forma não-reflexiva, desde que seja
retirada a preposição em que rege o termo “tipos” (R.4).

5 Pelo desenvolvimento textual, infere-se que a palavra “Já”
(R.4) está empregada como conjunção de valor adversativo.

6 Na argumentação do segundo parágrafo, a palavra “ética”
(R.8), nas duas ocorrências, está sendo empregada no seu
sentido original de apreciação da conduta humana sob a
perspectiva de uma determinada sociedade ou grupo.

7 Na linha 16, a inserção de duas vírgulas demarcando a
oração subordinada “que se dirigem a uma recompensa
imediata” preservaria a correção gramatical, mas atribuiria,
necessariamente, à oração um sentido restritivo; o que
contraria a argumentação do texto.

O umbigo nacional — pensando no coletivo,
agindo no individual. Os brasileiros hoje.

O título, sintomático, batiza uma abrangente1

pesquisa nacional que traz um diagnóstico não muito

positivo sobre o caráter e a personalidade do brasileiro. A

pesquisa identificou em que situações o tal jeitinho brasileiro4

vem à tona. “Ele vive cada dia como se fosse único e, apesar

das convicções moralistas e politicamente corretas, acoberta

falhas dos amigos no trabalho.” Entre os aspectos abordados7

— que vão da sexualidade à educação, passando por

cidadania e hábitos de consumo —, esse espírito

contraditório entre o ser e o agir parece ser o mais10

expressivo.

Juliana Vilas e Marina Caruso. Istoé, “Capa”, 9/11/2005 (com adaptações).

Referentemente ao texto acima, julgue os itens subseqüentes.

8 O texto não poderia constituir parte de um relatório oficial

visto que, nele, são desrespeitadas as normas de redação

oficial quanto ao emprego de aspas e de pontuação,

especificamente no que se refere ao uso de travessão

acompanhado de vírgula (R.9).

9 De acordo com a argumentação do texto, o diagnóstico “não

muito positivo” (R.2-3) justifica-se pela idéia, presente no

título, de o brasileiro pensar no coletivo, mas agir no

individual, bem como pela idéia do “espírito contraditório

entre o ser e o agir” (R.9-10).

10 Preservam-se a coerência da argumentação e o respeito às

regras gramaticais ao se reescrever o trecho “em que

situações o tal jeitinho” (R.4) como situações que o tal

jeitinho.

11 Ficam preservadas a correção gramatical e a coerência da

argumentação do texto caso se substitua a forma verbal

“acoberta” (R.6) por um de seus possíveis sinônimos textuais,

como, por exemplo, corrige.

12 Na linha 8, a expressão que sugere uma gradação, “vão da

sexualidade à educação”, não é usada para estabelecer uma

verdadeira gradação; ela constitui, apenas, recurso

lingüístico para expressar uma enumeração.
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Istoé, “capa”, 9/11/2005 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência, julgue os itens seguintes.

13 Com a nova ordem constitucional, pacificou-se na doutrina

que, por força do princípio da responsabilidade do Estado,

este poderá ser condenado a indenizar o dano a que seus

agentes derem causa, tanto por ação quanto por omissão,

independentemente de dolo ou culpa.

14 Um documento oficial que incluísse, como uma de suas

partes, os dados dos gráficos acima representados respeitaria

tanto a coerência das informações quanto as normas de

redação oficial desde que assim fosse redigido: De acordo

com a pesquisa, o brasileiro caiu em contradição ao, 95%,

declararem-se mais interessados em participar da vida

comunitária, ao passo que menos de 5% tem o trabalho

social como projeto de vida. Desses 78% consideram que o

individualismo cresceu nos últimos anos.

15 O emprego da forma singular do verbo, em “boa parte dos

entrevistados caiu em contradição”, atende às regras

gramaticais porque reflete a concordância ideológica

permitida pela identificação entre “entrevistados” e

“brasileiro”.

16 Se “trabalho social como sonho e projeto de vida” fosse a

resposta não de 4%, mas de apenas 1% dos brasileiros, a

forma verbal empregada na explicitação do gráfico (“citam”)

deveria estar flexionada no singular para que as regras

gramaticais fossem preservadas.

A condição de viajante do mundo globalizado é1

sentida por quem busca uma compreensão profunda de sua

história, sua cultura e sua identidade. Em conseqüência das

diferenças raciais, econômicas, regionais e econômico-4

sociais, o brasileiro facilmente se sente um estrangeiro diante

dos seus compatriotas, apesar dos laços de língua e de

reconhecimento mútuo que os unem. Ainda existem barreiras7

culturais, dificilmente superáveis, que desafiam as noções

ideológicas de identidade e semelhança.

Karl Erik Schollhammer. O olhar antropológico – ou o fim do exótico, p. 273 (com adaptações).

Considerando as idéias e as estruturas lingüísticas do texto acima,

julgue os itens a seguir.

17 Depreende-se da argumentação do texto que as “noções

ideológicas de identidade” (R.8-9) estão vinculadas à cultura

e à história.

18 É coerente com a argumentação do texto e gramaticalmente

correta a seguinte paráfrase do primeiro período sintático:

Quem busca uma compreensão profunda de sua história, de

sua cultura e de sua identidade sente-se na condição de

viajante do mundo globalizado.

19 Apesar de o pronome possessivo “sua”, nas três ocorrências

às linhas 2 e 3, gramaticalmente poder ser associado tanto a

“viajante do mundo globalizado” (R.1) quanto apenas a

“mundo globalizado” (R.1), o desenvolvimento do texto

mostra que a associação correta a ser estabelecida é com a

segunda alternativa.

20 Se a expressão “dos seus compatriotas” (R.6) fosse

empregada no singular, a coerência do texto seria

preservada; mas, para que fosse respeitada a correção

gramatical, seria necessário empregar, também, no singular,

o pronome “os” (R.7).

21 Pelo valor semântico que a oração iniciada por “Ainda

existem” (R.7) tem na argumentação do texto, iniciá-la por

uma conjunção como Embora preservaria a coerência e a

correção gramatical do texto.
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Acerca da participação do governador do DF no processo

legislativo, julgue os itens a seguir.

22 Os únicos tipos de proposição legislativa que são submetidos

à sanção do governador do DF são os projetos de lei distrital

ordinária e os projetos de lei distrital complementar.

23 O governador do DF pode editar medidas provisórias

distritais, em caso de urgência e relevância, observadas as

limitações materiais definidas na LODF.

Acerca da CLDF e dos deputados distritais, julgue os itens

seguintes.

24 É permitido a deputados distritais o exercício de cargo de

secretário de governo na administração do DF.

25 A presidência da CLDF deve ser exercida pelo deputado

distrital que obteve, individualmente, o maior número de

votos na eleição em que conquistou seu mandato.

26 Salvo disposição expressa em contrário, seja da Constituição

Federal, seja da LODF, as deliberações da CLDF são

tomadas por maioria simples.

27 Nas sessões ordinárias da CLDF, o pequeno expediente deve

anteceder o tempo destinado à ordem do dia.

28 A Comissão de Constituição e Justiça da CLDF é composta

por vinte membros efetivos e cinco suplentes.

29 As decisões do colégio de líderes são tomadas pela maioria

absoluta dos membros que o compõem.

Considerando que Gustavo seja membro da CLDF e exerça a

função de terceiro-secretário, julgue os próximos itens.

30 Se Gustavo mudar de partido, ele perderá seu cargo na Mesa

Diretora, salvo se o seu novo partido for do mesmo bloco

parlamentar do anterior.

31 Gustavo pode ser preso, em flagrante delito, pela prática de

crime de tortura.

Julgue os itens que se seguem, com referência à Constituição

Federal e aos direitos e garantias fundamentais.

32 Um dos mais relevantes direitos fundamentais assegurados

pela Constituição da República é o da liberdade de

locomoção, cuja proteção se faz, entre outros instrumentos,

por meio do habeas corpus. Este pode ser impetrado por

qualquer cidadão, mesmo que não seja advogado, pode ter

caráter preventivo, isto é, pode servir para evitar lesão futura

à liberdade de locomoção, e pode, ainda, atacar atos judiciais

ilegais, até mesmo depois de transitarem em julgado.

33 Adotando-se a nomenclatura utilizada por Alexandre de

Moraes, é correto afirmar que a Constituição brasileira é

escrita quanto à forma, dogmática quanto ao modo de

elaboração, promulgada quanto à origem, rígida quanto à

estabilidade e analítica quanto à extensão.

No que respeita à organização do Estado e ao Poder Legislativo,

julgue os itens a seguir.

34 As comissões parlamentares de inquérito (CPI), constituídas

no Poder Legislativo, têm poderes de investigação análogos

aos das autoridades judiciárias, mas, em relação à prisão, só

podem decretá-la no caso de flagrante delito. Essas

comissões podem, por outro lado, decretar medidas como a

interceptação das comunicações telefônicas e buscas e

apreensões; entretanto, para que essas medidas sejam

válidas, esses atos devem ser fundamentados pelos

componentes da CPI.

35 Não obstante o princípio federativo, o tratamento dos

membros do Poder Legislativo, nas três esferas do poder

político, não é rigorosamente análogo, de modo que eles não

possuem as mesmas imunidades do ponto de vista formal e

material.

Julgue os itens a seguir, no que se refere à tributação e às finanças

públicas.

36 Devido à necessidade da lei orçamentária para o

funcionamento da administração pública, o projeto dessa lei

não pode ser vetado pelo presidente da República, a não ser

nos casos de veto parcial, por inconstitucionalidade

expressa.

37 A contribuição de melhoria é espécie de tributo que pode

incidir quando, em razão de obra pública, houver

valorização de imóvel particular; sua base de cálculo não

deverá ser o valor integral do imóvel, mas a valorização que

ele sofrer.

38 O princípio da anterioridade tributária significa que nenhum

tributo pode ser instituído ou majorado no mesmo exercício

em que venha a ser cobrado pelo fisco; a razão desse

princípio deriva da necessidade de que as receitas tributárias

decorrentes dessa cobrança estejam previstas na lei

orçamentária, a fim de se ordenarem a receita e a despesa do

poder público.
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No que diz respeito à LODF e à organização do DF, julgue os

itens seguintes.

39 O governador do DF está sujeito a processo por crime de

responsabilidade perante a CLDF, o qual pode ser instaurado

por iniciativa de qualquer cidadão, partido político,

associação ou entidade sindical; em se tratando de processo

por delito comum, o governador deverá ser afastado do

exercício das funções de seu cargo se a denúncia ofertada

pelo Ministério Público for recebida pelo STJ, mas, caso o

julgamento da acusação não ocorra no prazo de 180 dias, o

afastamento cessará.

40 Nos termos expressos da LODF, constituem objetivos

prioritários do DF construir uma sociedade livre, justa e

solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades

sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer

outras formas de discriminação.

41 Considere a seguinte situação hipotética. 

Um cidadão era servidor público do DF e já preenchia as

condições para obter aposentadoria. Veio a ser nomeado

para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas

do DF e efetivamente entrou em exercício no órgão. Pouco

mais de um ano após a posse e o exercício nas funções do

cargo, requereu aposentadoria. 

Nessa situação, considerando-se o direito adquirido do

interessado, ele poderia ser aposentado com as vantagens e

direitos do cargo de conselheiro.

Julgue os itens que se seguem, quanto aos atos administrativos,

ao controle da administração pública, aos contratos

administrativos e aos agentes administrativos.

42 Em face da exigência constitucional de concurso público

para o preenchimento de cargos e empregos públicos —

ressalvado, apenas, o exercício de funções de confiança —,

não é juridicamente admissível a utilização de processos

seletivos simplificados para o acesso de particulares ao

serviço público.

43 O desaparecimento do ato administrativo não ocorre apenas

por anulação e revogação, mas igualmente por outras causas,

como o cumprimento de seu objeto e outras hipóteses de

retirada do ato, a exemplo da caducidade e da cassação; esta

última consiste na situação que ocorre quando o interessado

deixa de cumprir condição necessária à permanência do ato.

44 Os recursos administrativos não admitem efeito suspensivo.

45 Por força das normas financeiras aplicáveis ao poder

público, não é permitida a celebração de contrato

administrativo cuja duração exceda a do exercício

financeiro, até porque os créditos orçamentários não podem

suplantar a duração do ano civil.

Acerca dos poderes da administração, dos princípios básicos da

administração e dos serviços públicos, julgue os itens abaixo.

46 Nos serviços públicos, a titularidade do serviço não precisa

ter identidade com a titularidade da prestação do serviço,

razão pela qual é juridicamente possível que esta se encontre

a cargo de entes que não integrem a estrutura orgânica do

Estado.

47 Ainda que a comissão responsável por um processo

administrativo disciplinar recomende a demissão de um

servidor, por ter sido constatado o cometimento de falta

grave, a autoridade competente pode deixar de aplicar essa

pena, com base em avaliação discricionária do caso

concreto.

Julgue os itens a seguir, em relação à Lei de Licitações e

Contratos Administrativos (Lei n.º 8.666/1993), à Lei

n.º 8.112/1990, da União, na forma consolidada pelo Decreto

Legislativo n.º 1.094/2004, e à Lei de Permissões e Concessões.

48 De acordo com a legislação em vigor, a licitação a realizar-

se para a outorga da concessão de serviço público deve,

necessariamente, ocorrer na modalidade de concorrência.

49 São requisitos indispensáveis para a instauração válida de

qualquer licitação: existência de projeto básico que guie a

execução do objeto do futuro contrato; exigência de recursos

orçamentários que assegurem o pagamento do contratado; e

registro da compatibilidade entre o objeto da licitação e o

plano plurianual.

50 Nos termos do Decreto Legislativo n.º 1.094/2004, que

consolidou a aplicação, no DF, da Lei n.º 8.112/1990, da

União, um servidor que se recuse a submeter-se a inspeção

médica determinada pela autoridade competente estará

sujeito à pena de suspensão de até 15 dias; se, contudo,

durante o cumprimento da penalidade, ele aceitar realizar a

inspeção, a suspensão deverá ter seus efeitos interrompidos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem suas bases jurídicas na
Constituição Federal, em leis ordinárias e em portarias
ministeriais. Acerca do SUS, julgue os itens seguintes.

51 O processo de planejamento e orçamento do SUS é
descendente, do nível federal ao local, ouvidos os órgãos
deliberativos de cada esfera de governo.

52 Entre as competências desse sistema, está a coordenação de
ações de saneamento ambiental.

53 Nas diretrizes do SUS, consta o atendimento integral à
saúde, com prioridade para as ações preventivas.

54 Compete à direção estadual ou distrital do SUS estabelecer
normas sobre a vigilância sanitária de portos, aeroportos e
fronteiras.

55 Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no
âmbito do SUS, só poderão ser exercidos em regime de
tempo integral.

O processo saúde-doença pode ser estudado por meio de
diferentes modelos teóricos. A respeito do modelo de história
natural e níveis de prevenção de H. R. Leavell e E. G. Clark,
julgue os próximos itens.

56 No DF, as ações educativas sobre prevenção de hantavirose
são consideradas medidas de prevenção secundária.

57 No início da fase patogênica, deve-se fazer a prevenção
secundária, por meio do diagnóstico precoce e de tratamento
imediato e adequado.

58 O uso de equipamentos de proteção de ouvidos contra ruídos
elevados é uma medida de promoção da saúde.

59 Um inquérito para detecção precoce de glicose em níveis
elevados no sangue, em uma população, é uma medida de
promoção da saúde.

60 É medida considerada de prevenção terciária o uso de
cadeiras de rodas por indivíduos portadores de paraplegia
por seqüela de lesão medular.

61 As atividades de controle atualmente disponíveis para a
redução da incidência de dengue incluem medidas de
prevenção primária.

Julgue os itens que se seguem quanto às causas de mortalidade no
DF, em 2004.

62 O óbito de pessoas com mais de um ano de idade e menos de
40 deveu-se, principalmente, a doenças do aparelho
circulatório.

63 Entre as causas externas de óbitos, os homicídios foram mais
freqüentes que os óbitos por acidentes de trânsito.

64 Entre as causas de morte relacionadas ao aparelho
circulatório, as doenças cerebrovasculares foram mais
freqüentes que as doenças isquêmicas do coração.

65 A mortalidade infantil no DF, nesse ano, deveu-se,
principalmente, a malformações congênitas.

66 O coeficiente de mortalidade infantil neonatal foi maior que
o coeficiente de mortalidade infantil pós-neonatal.

Com relação às principais medidas do nível de saúde de uma

população, julgue os itens subseqüentes.

67 Para se determinar o coeficiente de mortalidade perinatal,

utiliza-se a soma entre o número de nascidos mortos e o

número de nascidos vivos como denominador.

68 O indicador de Swaroop-Uemura mede o percentual de

óbitos de pessoas com idade inferior a 50 anos ocorrido em

uma população, em determinado período de tempo.

69 A melhor medida para avaliar a freqüência de raiva, no país,

é a da sua prevalência em um determinado momento.

70 Determina-se a razão de mortalidade materna relacionando-

se o número de óbitos de mulheres em idade fértil, por

qualquer causa, com o número de nascidos vivos.

Considerando o processo saúde-doença de grupos populacionais

específicos, julgue os itens seguintes.

71 Na definição de caso suspeito de sífilis congênita, inclui-se

toda morte fetal ocorrida antes de 22 semanas de gestação,

ou caso de criança nascida com menos de 500 gramas de

peso cuja mãe seja portadora de sífilis não tratada ou

inadequadamente tratada.

72 As hemorragias, a infecção puerperal, o aborto e a eclâmpsia

são, atualmente, no Brasil, as principais causas de

mortalidade materna.

73 Caracterizam situação de risco ou de alerta nutricional os

casos em que crianças, nos primeiros meses de vida,

apresentem peso, relacionado aos meses de vida, entre os

percentis 10 e 3.

74 Mais recentemente, tem-se usado a terminologia do escore

Z para representar a variabilidade de parâmetros como peso,

estatura e perímetro cefálico entre os indivíduos. Um escore

Z positivo significa que o valor da medida do indivíduo é

maior que a média da população de referência.

75 O grupo de indivíduos jovens do sexo masculino é o mais

acometido por febre amarela no Brasil, nos últimos vinte

anos.

76 Em uma população em que o indicador de Swaroop-Uemura

esteja acima de 90%, as ações de maior impacto na redução

da mortalidade são as de aprimoramento da assistência a

gestação, parto e puerpério.

77 Entre os principais objetivos da vigilância epidemiológica da

tuberculose, está a identificação das possíveis fontes de

infecção, sendo o grupo de maior risco de infecção e

adoecimento constituído por contactantes de doentes

bacilíferos.
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A AIDS é considerada a principal doença emergente no mundo.
Ela surgiu em um momento em que, nos países desenvolvidos, já
se considerava que as doenças infecciosas haviam sido vencidas
pelas vacinas e pelos antimicrobianos. Acerca desse assunto,
julgue os itens a seguir.

78 Atualmente, as principais formas de transmissão dessa
doença, no Brasil, são o uso compartilhado de seringas e os
acidentes ocupacionais, que ocorrem durante a manipulação
de material perfurocortante.

79 Na matriz de risco para aquisição de AIDS, incluem-se
aqueles grupos cujos comportamentos são considerados de
risco freqüente, como estudantes universitários e
caminhoneiros.

Em decorrência da elevada altitude, de clima seco em boa parte
do ano e cobertura vegetal predominante do tipo cerrado, o DF é
considerado área não-malárica. A respeito dessa endemia, julgue
o item abaixo.

80 No ano de 2005, não foram registrados no DF casos
autóctones de malária.

O tema saúde do trabalhador vem, cada vez mais, assumindo
papel de relevância no cotidiano da saúde pública no Brasil.
Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

81 Entende-se como doença do trabalho aquela que é produzida
ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a
determinada atividade.

82 A diversidade e a complexidade das condições dos
ambientes de trabalho, no Brasil, dificultam o
desenvolvimento de alternativas para a eliminação e o
controle de riscos ocupacionais.

83 No Brasil, de modo esquemático, o perfil de
morbimortalidade atual dos trabalhadores caracteriza-se pela
coexistência dos seguintes fatores: agravos relacionados de
maneira específica às condições de trabalho;  doenças cuja
freqüência, surgimento ou gravidade são modificados pelo
trabalho; doenças comuns ao conjunto da população, que
não guardam relação de causa com o trabalho, mas
condicionam a saúde dos trabalhadores.

84 A Constituição Federal define como competência da União
o cuidado com a segurança e a saúde do trabalhador, por
meio de ações desenvolvidas pelos Ministérios do Trabalho
e Emprego, da Previdência Social e da Saúde. A Carta
Magna define como prerrogativa exclusiva da União a
legislação sobre o direito do trabalho. Aos estados e
municípios cabe editar, de forma suplementar, normas de
proteção e defesa da saúde do trabalhador.

85 A Rede Nacional de Saúde do Trabalhador (RENAST)
articula-se entre o Ministério da Saúde e as secretarias de
saúde dos estados, do DF e dos municípios, com o objetivo
de organizar, em paralelo com o SUS, ações de prevenção,
promoção e recuperação da saúde dos trabalhadores urbanos
vinculados ao INSS, a depender do seu tipo de inserção no
mercado de trabalho.

86 De acordo com a legislação federal, o acidente de trabalho
ocorre pelo exercício de atividade laboral a serviço da
empresa e culmina em morte, perda ou redução da
capacidade para o trabalhoou agravamento de doença
degenerativa previamente existente.

De acordo com o Scientific Group on Research in Health

Education (Grupo Científico para Pesquisa em Educação em
Saúde), vinculado à OMS, “os objetivos da educação em saúde
incluem o desenvolvimento, nas pessoas, do senso de
responsabilidade pela saúde própria, e também da comunidade à
qual pertençam, e da capacidade de participar da vida
comunitária de uma maneira construtiva”. Acerca desse tema,
julgue os itens que se seguem.

87 As ações de educação em saúde estão divididas nas seguintes
atividades: estimulativa, que possibilita a condição para
aquisição e formação de hábitos, bem como a assimilação,
construção e reconstrução de experiências; exercitativa, que
busca atrair o indivíduo para participar do processo
educativo; orientadora, que se responsabiliza pela
transmissão e veiculação dos conhecimentos; didática, que
enfoca os aspectos de liberdade, autoridade, autonomia e
independência; e terapêutica, que permite retificar os
eventuais descaminhos do processo educativo.

88 Os primeiros registros de ações de educação em saúde no
Brasil, promovidas pelo Ministério da Educação e Saúde,
datam da década de 50 do século passado.

89 O emprego da teoria da informação na educação sanitária
vem-se resumindo às práticas de aperfeiçoamento da
mentalidade passiva e consumidora de bens, serviços,
imagens ou modelos. A mensagem não alimenta no receptor
a capacidade de crítica e de escolha, já que, em situações de
normalidade social, o indivíduo prefere receber mensagens
que ratifiquem suas crenças anteriores. Dessa forma, a
informação de saúde a ser transmitida à população deve estar
alicerçada em bases epidemiológicas sólidas e critérios
técnicos consistentes.

O Ministério da Saúde vem desenvolvendo alguns programas e
políticas sobre temas específicos. Acerca desse assunto, julgue os
seguintes itens.

90 A doença de von Willebrand, decorrente da deficiência
quantitativa e(ou) qualitativa do fator von Willebrand, é a
coagulopatia hereditária mais freqüente na população
brasileira, apesar de ser ainda subdiagnosticada no país.

91 O Programa Nacional de Suplementação de Ferro consiste
na garantia de suplementação alimentar de sulfato ferroso a
todas as crianças de 1 a 7 anos de idade e gestantes a partir
da 30.ª semana de gestação. O programa foi implantado, há
3 anos, nas regiões Norte e Nordeste e é prevista sua
extensão a todo o território nacional até o final de 2006.

92 O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A é
direcionado a crianças e mulheres que, por qualquer motivo,
não suprem suas necessidades apenas com a alimentação.
Esse programa consiste em suplementação medicamentosa
em altas concentrações, denominada suplemento ou
megadose de vitamina A.

93 De acordo com a Política Nacional de Sangue e
Hemoderivados, o gerenciamento, a fiscalização e o controle
do suprimento de sangue e hemoderivados no Brasil estão
sob a responsabilidade da Gerência Geral de Sangue, Outros
Tecidos, Células e Órgãos (GGSTO), vinculada à ANVISA.
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Ainda com relação aos programas e políticas sobre temas
específicos que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo, julgue
os próximos itens.

94 De acordo com o Ministério da Saúde, 3% da população
brasileira sofrem com transtornos mentais severos e
persistentes; 6% apresentam transtornos psiquiátricos graves
decorrentes do uso de álcool e de outras drogas e 12%
necessitam de algum atendimento em saúde mental, contínuo
ou eventual.

95 Com a política de saúde mental brasileira, objetiva-se o
fortalecimento da rede hospitalar, com a criação de centros
de atenção psicossocial (CAPS) e de unidades psiquiátricas
em hospitais gerais (UPHG).

Em meio à grande variedade de bens de consumo ofertados pela
sociedade contemporânea, a droga destaca-se como objeto usual
na tentativa do indivíduo de se esquivar do mal-estar. Seu
consumo provoca incidências diversas sobre sua própria vida.
Acerca do consumo de drogas e suas implicações, julgue os itens
seguintes.

96 O consumo de drogas com baixo poder de causar
dependência química e(ou) psicológica é aceito pela
sociedade moderna, como é o caso do consumo de bebidas
alcoólicas.

97 O termo toxicomania refere-se à atitude das pessoas de
consumirem drogas que causam dependência física.

98 O 3,4-metilenodioxidometanfetamina, componente ativo do
ecstasy, provoca forte descarga de serotonina, que é o
neurotransmissor responsável pelas sensações de prazer e
bem-estar. De quatro a seis horas após ser consumido, o
nível de serotonina baixa para próximo de zero. Depois
disso, a situação pode evoluir para um quadro clínico de
depressão. Isso faz que o usuário volte a recorrer à droga,
freqüentemente, para evitar o desconforto produzido.

Com a industrialização em crescente expansão, a
exposição dos indivíduos a produtos tóxicos é cada vez maior.
Dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações
Toxicofarmacológicas (SINTOX) mostraram que, em 2002,
foram registradas 4.760 intoxicações na região Centro-Oeste, e 
das 147 registradas como intoxicação alimentar, quase a
totalidade ocorreram na região urbana. 

A respeito da toxicologia dos alimentos, julgue os itens a seguir.

99 O alimento modificado por meio da inserção de genes
não-patogênicos, de forma estável e com herança
mendeliana, que conferem resistência a pragas e agrotóxicos
em alimentos como a soja e o milho, é seguro para o
consumo humano.

100 Infere-se do texto acima que das intoxicações alimentares
que ocorreram na região Centro-Oeste, devido ao uso
intensivo de agrotóxicos.

101 Dependendo das propriedades químicas ou físicas, os
agrotóxicos podem ser absorvidos pelo trato gastrintestinal,
pelos pulmões e(ou) pela pele, metabolizados e excretados
na urina, nas fezes e(ou) no ar. Entretanto, quando o nível de
absorção excede o de eliminação, compostos tóxicos podem
se acumular em níveis críticos em algum órgão-alvo do
organismo.

A assistência farmacêutica é uma prática centrada no paciente.
Ela requer trabalho conjunto do farmacêutico e de outros
profissionais de saúde para promover a saúde e prevenir doenças.
As avaliações, a monitorização do uso do medicamento e o
controle dos estoques são importantes nesse contexto. Com
relação a esse assunto, julgue os itens subseqüentes.

102 O abastecimento de medicamentos envolve técnicas de
normalização, como a análise de valores ABC, que classifica
os medicamentos em vitais, essenciais e não-essenciais.

103 A atenção farmacêutica tem como objetivo o fornecimento
responsável de medicamentos para atingir um resultado que
leve à melhora na qualidade de vida do paciente.

104 As diretrizes da Política Nacional de Medicamentos (PNM),
Portaria Ministerial n.º 3.916, incluem a adoção da relação
de medicamentos essenciais, a regulação sanitária de
medicamentos, a reorientação da assistência farmacêutica e
a promoção do uso racional do medicamento. Porém, não
incluem a preocupação com a produção e o desenvolvimento
científico e tecnológico dos medicamentos.

105 O sucesso do programa de medicamentos essenciais à saúde
depende da eficiente administração de abastecimento,
armazenamento e distribuição nas diversas etapas entre a
produção e o usuário. O abastecimento deve ser feito com
base em estudos das necessidades reais, por meio do
consumo de cada região, para evitar desperdícios e garantir
a continuidade do suprimento.

A Secretaria de Saúde de Cabo de Santo Agostinho – PE
interditou, no final da noite de quinta-feira, todos os setores de
manipulação de alimentos de um conhecido hotel de luxo. Cerca
de 70 participantes de um congresso de juízes passaram mal no
hotel, durante o fim de semana, entre eles uma estudante de
9 anos de idade, que morreu na segunda-feira seguinte.

Segundo o secretário de saúde do município, a vigilância
sanitária constatou problemas em 35 dos 80 itens inspecionados
no hotel. Em 11 deles, disse o secretário, a situação foi
considerada “emergencial, com riscos iminentes à saúde”. Entre
as irregularidades, afirmou, foi constatada ausência do controle
de temperatura das câmaras frigoríficas, incompatibilidade entre
a estrutura física da cozinha e o volume de alimentos preparados,
além de falhas no fluxo de preparação das refeições, com pratos
recolhidos, cruzando-se com outros em preparação.

Internet: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano>. Acesso em 11/11/2005 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência, julgue os itens que se
seguem, acerca de aspectos relacionados à vigilância sanitária.

106 Conforme as resoluções vigentes no Brasil, o único
responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos
é o proprietário do estabelecimento.

107 A Lei n.º 8.080/1990, que regula o SUS, estabelece o papel
e as ações da vigilância sanitária no Brasil.

108 A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n.º 216/2004 da
ANVISA, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas
Práticas para Serviços de Alimentação, apresenta as
proposições básicas relacionadas com o problema relatado
no texto.
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Saneamento ambiental é definido como o conjunto de ações

socioeconômicas que visam alcançar níveis de salubridade

ambiental e, com isso, proteger e melhorar as condições de vida

urbana e rural. Acerca desse assunto, julgue os itens

subseqüentes.

109 O processo de gerenciamento dos resíduos oriundos de

serviços de saúde é constituído pelas seguintes etapas:

segregação, acondicionamento, identificação, transporte

interno, armazenamento temporário, tratamento,

armazenamento externo, coleta e transporte externos,

flotação e destinação final.

110 A Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito

Federal (ADASA/DF) tem como finalidades básicas regular,

controlar e fiscalizar, com poder de polícia, a qualidade e a

quantidade dos corpos de água, superficiais ou subterrâneos,

fluentes, emergentes, contidos ou acumulados, de domínio

distrital ou delegados pela União e pelos estados, bem como

os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento

sanitário no DF, por exemplo.

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a

Organização Mundial de Saúde (OMS) definiram, em 2001, a

bioética como sendo o uso criativo do diálogo para formular,

articular e, sempre que possível, solucionar dilemas propostos

pela investigação e pela intervenção sobre a vida, a saúde e o

meio ambiente. Com referência a esse tema, julgue os itens

seguintes.

111 Erro médico é o resultado lesivo, que sobrevém de caso

fortuito ou de força maior, imprevisível ou inevitável,

qualquer que seja o autor em idênticas circunstâncias.

112 O atual sistema jurídico brasileiro e o Código de Ética

Médica permitem que sejam exercidas a distanásia, a

ortotanásia ou mesmo a eutanásia, quando existe

consentimento do paciente, por escrito, obtido sem vícios na

manifestação de sua vontade — decorrentes de coação,

fraude, dolo ou simulação — e desde que o paciente tenha

capacidade de compreender os fatos, discernir e manifestar-

se de modo livre e espontâneo.

113 A pesquisa clínica pode ser realizada em crianças ou pessoas

nas quais a capacidade de discernimento esteja prejudicada,

como portadores de doença mental, sem obtenção de

consentimento esclarecido dos sujeitos ou de seus

representantes legais, desde que sejam clara e plenamente

justificados os objetivos da investigação científica.

O tabagismo é sério problema de saúde pública, considerado
pandemia pela OMS. Causa a morte anual de cerca de 5 milhões
de pessoas, o que significa aproximadamente seis mortes a cada
segundo devido a doenças provocadas pelo tabaco. Julgue os
itens a seguir, referentes a esse assunto.

114 Visando à cessação do hábito tabágico, quando o método
embasado em aspectos cognitivo-comportamentais proposto
por Prochaska e DiClemente for insuficiente e nas situações
de alto grau de dependência, recomenda-se a terapia
combinada com medicamentos nicotínicos — como goma de
mascar ou adesivo — e não-nicotínicos — como a vacina
antitabaco (Nic-Vax) —, cuja associação tem demonstrado
ser altamente eficaz de acordo com estudos científicos
recentes.

115 O teste de Fagerstrom é uma medida quantitativa muito
utilizada para avaliação da dependência de nicotina. Quanto
maior for o escore obtido nesse teste, maior é o grau de
dependência.

116 São exemplos de doenças relacionadas ao tabaco: doença
pulmonar obstrutiva crônica, carcinoma broncogênico,
carcinoma de células escamosas do esôfago, doença
coronariana obstrutiva, tromboangiite obliterante e acidente
cerebrovascular isquêmico.

Acerca do uso do álcool e de suas conseqüências para a
sociedade, julgue os próximos itens.

117 Embora o aconselhamento e os programas embasados
em passos — intervenções psicossociais — sejam,
tradicionalmente, considerados a base para o tratamento da
dependência do álcool, tem sido adotado, nos últimos anos,
o uso de medicamentos para esse fim, tais como naltrexone,
acamprosato e disulfiram.

118 Crianças cujas mães tenham ingerido álcool durante a
gestação podem manifestar a síndrome alcoólica fetal, cujas
características clínicas básicas incluem alterações faciais,
microcefalia, retardo de crescimento, retardo mental e
comportamento anormal, como hiperatividade, ansiedade e
nervosismo.

Considerando que a OMS recomenda que os bebês recebam
exclusivamente leite materno durante os primeiros quatro a seis
meses de vida, julgue os próximos itens.

119 Mães portadoras do vírus HIV podem amamentar seus
filhos, pois, nessa condição, não há risco de transmissão
vertical do retrovírus, e os benefícios do aleitamento materno
são indiscutíveis para o desenvolvimento do recém-nascido.

120 A IgA secretória, principal imunoglobulina presente no leite
materno, que corresponde a 10% da proteína do leite,
impede a aderência de vários microrganismos na superfície
do intestino dos recém-nascidos, além de agir contra vários
agentes infecciosos, como os rotavírus, o vírus sincicial
respiratório, a Escherichia coli e o Vibrio cholerae, entre
outros.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova — que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho.
Em seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado,
pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de sessenta linhas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas na primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer assinatura

ou marca identificadora fora do local apropriado.

Com base no art. 17, inciso XI, da Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a competência da direção estadual do Sistema Único de Saúde, entre
outras, de estabelecer normas, em caráter suplementar, para  controle e avaliação das
ações e serviços de saúde, elabore a minuta de projeto de lei distrital que trate da
obrigatoriedade de os responsáveis por borracharias e estabelecimentos congêneres
manterem protegidos das chuvas os pneus usados. O projeto deve estabelecer a
responsabilidade pela fiscalização da exigência legal e prever punição aos infratores. 

Necessariamente, sua proposição deve ser seguida da respectiva justificação. Nesse sentido, considere que, além de aspectos

relacionados com o tema e o emprego da modalidade padrão da língua portuguesa, serão avaliados aspectos formais relativos à

estrutura textual, que deve seguir os padrões estabelecidos para projetos de lei.
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