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TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

TÉCNICO DE REDUÇÃO DE DANOS
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

D

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.seletivofloriano@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
PRENDE-SE MUITO. E MAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Henry Louis Mencken escreveu uma das mais irônicas frases já produzidas pela humanidade:
"todo problema envolvendo o ser humano tem uma solução simples, clara e... equivocada". Veste feito
luva a questão do sistema penitenciário brasileiro: soluções que ao longo do tempo pareciam claras e
simples revelam-se agora completamente desastradas. Há cerca de quatro anos o signatário escreveu
que passaríamos a Rússia em número de pessoas presas se teimássemos na metodologia que divorcia a
cadeia da sociedade e separa a política penitenciária da política de segurança pública. Mais: a
condenação vem funcionando como vingança e ignora-se a necessidade de tratamento psicológico e
muitas vezes psiquiátrico da maioria dos trancafiados.
Vergonhosamente ultrapassamos a Rússia e já somos o terceiro país com maior número de
encarcerados (atrás da China e dos EUA).
O Brasil tem hoje 726,7 mil prisioneiros, o dobro em relação a uma década atrás. A
população carcerária feminina aumentou oito vezes em 17 anos e engloba 40 mil mulheres.
Mais grave: 40% do total dos institucionalizados são presos provisórios, detentos que ainda
nem foram julgados. Eis o equívoco de não unir a política de segurança à política penitenciária. Esses
40% se tornam facilmente soldados das facções criminosas, culpados ou inocentes que sejam, porque
precisam ceder ao crime organizado para sobreviverem nas cadeias. Vamos imaginar que 20%
recebam absolvição. Ao saírem da audiência, iniciarão a carreira na marginalidade porque já estão
cooptados pelas facções. É um absurdo um país manter cerca de 290 mil presos provisórios. Isso
responde a perplexidade de Benjamin Lessing, quando ele escreve: "me surpreende no Brasil a
facilidade com que as facções controlam a criminalidade nas ruas a partir da prisão. Isso ocorre porque
existe encarceramento em massa".
Vamos, agora, ao tratamento psicológico e psiquiátrico. Não estou, em hipótese alguma,
criminalizando enfermidades mentais - pelo contrário, o enfermo mental é geralmente vítima da
violência e não o seu promotor. Ocorre, porém, que a grande maioria dos presidiários apresentam
desordens psíquicas que carecem de tratamento - haja vista a compulsão da dependência química.
Equivocadamente, nosso sistema só considera que alguém precisa de tratamento quando o indivíduo
não é capaz de entender o seu ato criminoso. É um erro. Muitos presos, que sabem o que fazem,
também portam transtornos. O ministro do STF Alexandre de Moraes resume com exatidão: "no Brasil
prende-se muito mas prende-se mal". Vindo a crítica de um dos mais conceituados constitucionalistas
do País, parece óbvio que tal situação tem de ser revertida. Imediatamente. Não quero daqui a quatro
anos estar escrevendo que ultrapassamos a China. Mas acho que estarei.
CANÇADA, Elvira. “Prende-se muito. E mal”. In: ISTOÉ, ano 40, n.2505, p.28/29, 20 de dez 2017.
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01) O texto evidencia a necessidade de
A) Mudanças estruturais no setor investigativo da polícia.
B) Investimento significativo na construção de presídios
para atender à demanda de presos provisórios.
C) Contenção da violência no interior dos presídios.
D) Corrigir as distorções do sistema prisional resultantes da
ausência de interação de política de segurança com a
política penitenciária.

05) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é correto
afirmar
A) “ignora-se” (L.7) é uma forma verbal que se apresenta
na voz passiva e sua transposição para ativa implica a
observância

da

correlação

modo-temporal

para

preservar o sentido original do contexto, devendo
apenas haver a modificação para a terceira pessoa do
plural.

02) Da fala do ministro do STF Alexandre de Moraes, no
último parágrafo do texto, com respaldo nas
informações expressas no texto, descarta-se a ideia de
que
A) Nem todo infrator coloca em risco a paz social.
B) Existe um esforço conjunto e ações articuladas entre os
diversos níveis de governo e a sociedade.
C) A inadequação de algumas decisões judiciais, o elevado
índice de reincidência, a permanente falta de vagas, as
rebeliões que se sucedem, enfim, todos os
complicadores que colocam o sistema prisional no
centro da segurança pública demonstram a premente
necessidade da sua revisão.
D) Os experimentos desenvolvidos no Brasil muito pouco
ou em nada contribuíram para conter e reverter a
tendência de crescimento do crime. A questão está nas
ações isoladas e desconexas e na complexidade da
segurança pública, que precisa ser entendida
integralmente para que suas ações sejam estruturantes.
03) A autora, através de seu posicionamento diante dos
fatos, revela-se

B) “promotor” (L.24) refere-se a vítima.
C)

Os vocábulos “o”, em “o ser humano” (L.2), e “o” em
“o que fazem” (L.27) possuem o mesmo valor
morfológico.

D) A expressão “a questão do sistema penitenciário
brasileiro” (L.3) exerce função sintática de objeto
direto.
06) No texto, a expressão
A) “porém” (L.24) indica alternância.
B) “pelo contrário” (L.23) exprime uma retificação.
C) “para” (L.16) indica consequência.
D) “feito” (L.2) expressa comparação.
07) Nas comunicações oficiais, empregam-se formas de
tratamento específicas, como é o caso da que se deve
usar para o ministro do STF Alexandre de Moraes, caso
o interlocutor fizesse referência a ele em comunicação

A)
B)
C)
D)

Conformista
Presunçosa
Pessimista
Polêmica.

04) Está de acordo com a ideia expressa no contexto o que
se afirma sobre o termo transcrito em

com outro interlocutor, cuja forma adequada está
indicada em
A) Vossa Excelência.
B) Sua Excelência.
C) Vossa Magnificência.
D) Sua Eminência.

A) “Veste feito luva...” (L.2/3) é uma expressão que está
usada em seu sentido literal.
B) “como” (L.7) pode ser substituída por conforme, sem
comprometimento do sentido da frase.
C) “alguma” (L.22) se colocada antes do termo com o qual
se relaciona altera o sentido da frase.
D) “se” (L.5) indica reflexibilidade.

CARGO: TÉCNICO DE REDUÇÃO DE DANOS

08) Os termos “já“ (L.17) e “porém“ (L.24) expressam,
respectivamente, a ideia de
A) Tempo e ressalva
B) Explicação e adição
C) Conclusão e adversidade.
D) Tempo e conclusão.
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09) Uma das alternativas apresenta oração cujo verbo pode
ficar no singular ou plural facultativamente.
A) “revelam-se agora completamente desastradas.” (L.4).
B) “o enfermo mental é geralmente vítima da violência”
(L.23/24).
C) “a

grande

14) A alternativa cuja frase em negrito mantém o mesmo
significado da original é
A) “...soluções que ao longo do tempo pareciam claras e
simples revelam-se agora completamente desastradas.”
(L.3/4)

maioria

dos

presidiários

apresentam

desordens psíquicas” (L.24/25).
D) “Esses 40% se tornam facilmente soldados das facções
criminosas” (L.14/15).
10) Exerce a mesma função sintática de “...de entender o
seu ato criminoso” (L.27) a expressão
A) “de pessoas presas” (L.5).
B) “de tratamento” (L.26).
C) “das facções criminosas” (L.15).
D) “de tratamento psicológico” (L.7).
11) A oração “que (...) pareciam claras” (L.3) possui o
mesmo valor morfossintático que a indicada na
alternativa
A) “que tal situação tem de ser revertida.” (L.30).
B) “que passaríamos a Rússia em número de pessoas
presas” (L.5).
C) “que alguém precisa de tratamento” (L.26).
D) “que fazem” (L.27).
12) Exprime a ideia de exclusão a palavra
A) “só” (L.26).
B) “Não” (L.22).
C) “Mais” (L.6).
D) “tal” (L.30).
13) O fragmento que apresenta uma oração com função
adjetiva é
A) “que ainda nem foram julgados.” (L.13/14).
B) “que sejam” (L.15).

Soluções que pareciam claras e simples foram se
revelando ao longo do tempo completamente
desastradas.
B) “Ao saírem da audiência, iniciarão a carreira na
marginalidade porque já estão cooptados pelas facções.”
(L.17/18).
Como já estão cooptados pelas facções criminosas,
iniciarão a carreira na criminalidade, quando saírem
da audiência.
C) “Esses 40% se tornam facilmente soldados das facções
criminosas,

culpados

ou

inocentes

que

sejam,”

(L.14/15).
Caso sejam culpados ou inocentes esses 40%, se
tornarão facilmente soldados das facções criminosas.
D) “Ocorre, porém, que a grande maioria dos presidiários
apresentam desordens psíquicas que carecem de
tratamento - haja vista a compulsão da dependência
química.” (L.24/25).
Considerando-se, então, as desordens psíquicas
apresentadas pela grande maioria, a compulsão da
dependência química carece de tratamento.
15) A ação expressa pela forma verbal transcrita à esquerda
está corretamente indicada em
A) “portam” (L.28) – prevista para o futuro.
B) “estou” (L.22) – em curso no passado.
C) “divorcia “ (L.5) – contínua no presente.
D) “ultrapassamos” (L.9) – habitual no presente.

C) “que as facções controlam a criminalidade nas ruas a
partir da prisão” (L.20).
D) “que a grande maioria dos presidiários apresentam
desordens psíquicas” (L. 24/25).

CARGO: TÉCNICO DE REDUÇÃO DE DANOS
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INFORMÁTICA
16) Julgue os itens abaixo:
O Hardware constitui tudo aquilo que é intangível, ou
seja, toda a parte física do computador.
II- O Software constitui tudo aquilo que é tangível, ou seja,
toda a parte lógica do computador.
III- O Peopleware são todas os usuários do sistema sejam
eles pessoas comuns, ou profissionais da área.

QUESTÕES DE 16 A 20
São características dos itens I e II respectivamente os
protocolos:

I-

A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas o item III está correto.
C) Todos os itens estão corretos.
D) Todos os itens estão incorretos.
17) Analise os itens abaixo sobre a realização de cópias de
segurança:
 A vantagem desse tipo de técnica de backup é que para
restaurar só é necessário o último backup completo e o
período anterior ao sinistro.
 A desvantagem desse método é que todos os dias será
feito backup de dados que já haviam sido copiados
anteriormente, dessa forma há desperdício de recursos
da rede.
 Essa técnica é acumulativa.
O tipo de Backup comentado nos itens acima é:
A)
B)
C)
D)

Backup de Cópia.
Backup Incremental.
Backup Diferencial.
Backup Diário.

18) Julgue os itens abaixo sobre as ferramentas do correio
eletrônico:
I-

É o responsável por permitir o recebimento de
mensagens de e-mail. Permite que uma mesma
mensagem possa ser acessada pelo usuário em máquinas
diferentes.

II-

A) SMTP e IMAP.
B) POP e IMAP.
C) IMAP e POP.
D) IMAP e SMTP.
19) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos de proteção e
segurança da informação:
I.

Os Spywares são programas espiões que armazenam
dados e hábitos de navegação do usuário para repassálos a terceiros, sem, obviamente, o conhecimento do
usuário
II. Os Adware são programas que buscam vulnerabilidades
na rede. Podem ser usados para invasões ou para que as
vulnerabilidades, ao serem descobertas, possam ser
corrigidas.
III. Os Hijackers criptografam o conteúdo de um disco
(total ou parcial) e os responsáveis pelo ataque exigem
pagamento de resgate para devolver o acesso as
informações.
A)
B)
C)
D)

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

20) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Microsoft Word 2013, Português na sua forma padrão:

I
II
A)
B)
C)
D)

Oferece recursos para formatação de recuos, está
localizado na régua.
Representa o alinhamento da tabulação.
Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

É formado por duas partes: Cabeçalho (contêm
informações necessárias para a transferência das
mensagens) e o Corpo (mensagem propriamente dita).
Responsável pelo envio de mensagens de correio
eletrônico (e-mail) da máquina do usuário para o
servidor de e-mail.

CARGO: TÉCNICO DE REDUÇÃO DE DANOS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) De acordo com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, NÃO se pode afirmar que:
A) Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais
nacionais competentes remédio efetivo para os atos que
violem os direitos fundamentais que lhe sejam
reconhecidos pela constituição ou pela lei.
B) Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção
e residência dentro das fronteiras de cada Estado.
C) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a
escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em
todas as suas formas.
D) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou
omissão que, no momento, constituam delito perante o
direito nacional ou internacional.
22) O Audit é um questionário já consagrado e de fácil uso
e é utilizado para detectar o uso abusivo de álcool na
Atenção Básica. Ele é composto por dez perguntas que
investigam o padrão de uso de álcool nos últimos 12
meses. A partir do valor da soma das dez respostas de
um questionário aplicado foi encontrado o valor de 12
pontos. Sendo assim, a conduta adequada nesse caso
deverá ser de:
A)
B)
C)
D)

Prevenção primária.
Orientação básica.
Intervenção breve e monitoramento.
Encaminhamento para serviço especializado

23) De acordo com a Organização Mundial de Saúde-OMS
(2004), os principais efeitos nocivos do consumo de
substâncias podem ser divididos em efeitos crônicos,
efeitos agudos ou de curto prazo e efeitos nocivos.
Assinale a alternativa que apresenta um efeito
considerado como crônico:
A)
B)
C)
D)

Cirrose hepática.
Overdose.
Agressões.
Prejuízos em relação ao trabalho ou ao convívio
familiar.

24) As drogas que aumentam a atividade mental são
chamadas de estimulantes. Assinale a alternativa que
apresenta um exemplo deste tipo de droga:
A)
B)
C)
D)

Tranquilizantes.
Crack.
Maconha.
Álcool.

CARGO: TÉCNICO DE REDUÇÃO DE DANOS

QUESTÕES DE 21 A 40
25) Analise as afirmativas abaixo:
I. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será
gratuita, pelo menos nos graus elementares, fundamentais
e superior. A instrução elementar será obrigatória.
II. A instrução será orientada no sentido do pleno
desenvolvimento da personalidade humana e do
fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e
pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as
nações e grupos raciais ou religiosos.
III. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de
instrução que será ministrada a seus filhos.
O número de afirmativas corretas corresponde a:
A)
B)
C)
D)

Zero.
Uma.
Duas.
Três.

26) A Constituição Federal Brasileira proíbe a adoção da
seguinte pena no Brasil:
A)
B)
C)
D)

Perda de bens.
Banimento.
Prestação social alternativa.
Suspensão ou interdição de direitos.

27) São Direitos Sociais garantidos na Constituição
Federal, exceto:
A)
B)
C)
D)

a proteção à paternidade.
a saúde.
a moradia.
a assistência aos desamparados.

28) A expressão formal dos direitos humanos inerentes se
dá através das normas internacionais de direitos
humanos. Uma série de tratados internacionais dos
direitos humanos e outros instrumentos surgiram a partir
de 1945, conferindo uma forma legal aos direitos
humanos inerentes. Sobre o assunto, NÃO se pode
afirmar que:
A) As normas internacionais de direitos humanos
consistem, principalmente, de tratados e costumes, bem
como declarações, diretrizes e princípios, entre outros.
B) Um tratado é legalmente vinculativo para os Estados
que tenham consentido em se comprometer com as
disposições do tratado – em outras palavras, que são
parte do tratado.
C) Um Estado pode fazer parte de um tratado através de
uma ratificação, adesão ou sucessão.
D) Um Estado não pode, ao ratificar um tratado, formular
reservas a ele.
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29) Sobre a Adolescência e o uso de substâncias
psicoativas, analise as afirmativas abaixo como sendo
Verdadeiras (V) ou Falsas (F):
( ) A adolescência é uma fase da vida marcada por mudanças
significativas do corpo, do pensamento, da vida social e
da própria representação que o adolescente tem de si;
tais alterações tornam os adolescentes mais vulneráveis
para a utilização de substâncias psicoativas.
( ) As drogas podem propiciar aos adolescentes situações e
emoções nunca experimentadas anteriormente, levandoos a ficar fora do controle parental, dando a falsa ideia
de autonomia e controle sobre sua própria vida,
podendo facilitar também a entrada e aceitação por
determinado grupo de amigos e a aproximação do sexo
oposto
( ) O uso precoce de substâncias psicoativas pode resultar
numa menor probabilidade de ocorrer atrasos no
desenvolvimento e prejuízos cognitivos por tratar-se de
um cérebro ainda imaturo. Quanto mais precoce ocorrer
o início do uso de drogas, menor a chance de o
indivíduo tornar-se um usuário regular e apresentar
problemas decorrentes desse uso.

31) Analise as afirmativas abaixo sobre ações voltadas para
a atenção integral às pessoas que consomem álcool e
outras drogas no Brasil:
I.

Historicamente, a questão do uso abusivo e/ou
dependência de álcool e outras drogas tem sido
abordada

por

uma

ótica

predominantemente

psiquiátrica ou médica.
II.

Uma ação política eficaz pode reduzir o nível de
problemas relacionados ao consumo de álcool e outras
drogas que são vivenciados por uma sociedade,
evitando que se assista de forma passiva ao fluxo e
refluxo de tal problemática.

III.

O consumo de álcool e outras drogas é um grave
problema de saúde pública. Dentro de uma perspectiva
de saúde pública, o planejamento de programas deve
contemplar grandes parcelas da população, de uma
forma que a abstinência não seja a única meta viável e
possível aos usuários.

A sequência correta corresponde a:
A)
B)
C)
D)

V
F
V
F

V
V
V
F

O número de afirmativas incorretas corresponde a:

F.
V.
F.
V.

A) Zero.
B) Uma.
C) Duas.

30) Sobre o Direito à Saúde disposto na Constituição

D) Três.

Federal Brasileira, analise a afirmativa abaixo e assinale
a alternativa que apresenta as palavras/expressões que
completam as lacunas da frase corretamente:
“A saúde é direito de todos e dever __________,

32) São práticas que devem ser obrigatoriamente
contempladas pela Política de Atenção a Usuários de
Álcool e outras Drogas, em uma perspectiva ampliada
de saúde pública, EXCETO:

garantido mediante __________que visem à redução do

A) Garantir o acesso a medicamentos.

risco de doença e de outros agravos e ao acesso

B) Fornecer educação em saúde para a população.

___________ às ações e serviços para sua promoção,

C) Proporcionar tratamento na atenção terciária.

proteção e recuperação”.

D) Envolver comunidades/famílias/usuários.

A) da população / convênios / universal e igualitário
B) do Estado / contribuições / integral.
C) da população /

políticas sociais e econômicas /

opcional.
D) do Estado / políticas sociais e econômicas / universal e
igualitário.

CARGO: TÉCNICO DE REDUÇÃO DE DANOS

33) Cerca de 25% dos casos da seguinte doença estão direta
ou indiretamente relacionados a categoria de exposição
ao uso de drogas injetáveis:
A)
B)
C)
D)

Tuberculose.
AIDS.
Hanseníase.
Sífilis.
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34) De acordo com a própria Organização Mundial de
Saúde (OMS, 2001), cerca de 10% das populações dos
centros urbanos de todo o mundo consomem
abusivamente
substâncias
psicoativas
independentemente de idade, sexo, nível de instrução e
poder aquisitivo. Sobre o assunto, NÃO se pode afirmar
que:
A) A despeito do uso de substâncias psicoativas de caráter
ilícito, e considerando qualquer faixa etária, o uso
indevido de álcool e tabaco tem a maior prevalência
global, trazendo também as mais graves consequências
para a saúde pública mundial.
B) O uso do álcool é cultural, sendo permitido em quase
todas as sociedades do mundo. Informações sobre
"saber beber com responsabilidade e as consequências
do uso inadequado de álcool" ainda são insuficientes e
não contemplam a população de maior risco para o
consumo, que são os adolescentes e os adultos jovens.
C) Existe uma tendência mundial que aponta para o uso
cada vez mais precoce de substâncias psicoativas,
incluindo o álcool, sendo que tal uso também ocorre de
forma cada vez mais pesada. Como consequências,
temos altos índices de abandono escolar, bem como o
rompimento de outros laços sociais
D) Nas camadas mais ricas da população, o uso de
solventes e maconha é observado com frequência.
35) O uso do álcool impõe às sociedades de todos os países
uma carga global de agravos indesejáveis e
extremamente dispendiosos, que acometem os
indivíduos em todas os domínios de sua vida. Sobre o
assunto, analise as afirmativas abaixo:
I.

II.

III.

O diagnóstico e o tratamento precoces da dependência
ao álcool têm papel fundamental no prognóstico deste
transtorno, o que se amplia em uma perspectiva global
de prevenção e promoção da saúde.
De forma relativa aos profissionais de saúde, existem
diversos impedimentos para diagnosticar, tratar ou
encaminhar as pessoas que apresentam complicações
decorrentes do consumo de álcool. Em um plano
cognitivo, os trabalhadores de saúde apresentam a falta
de conhecimentos sobre a variedade de apresentações
sintomáticas gerados pelo uso abusivo e pela
dependência ao álcool, bem como de meios para
facilitar o seu diagnóstico.
A necessidade de acolhimento dos pacientes
dependentes de álcool, enquanto estratégia facilitadora
de abordagem, motivação, e aderência a qualquer
proposta de cuidados, é fundamental.

CARGO: TÉCNICO DE REDUÇÃO DE DANOS

O número de afirmativas corretas corresponde a:
A) Zero.
B) Uma.
C) Duas.
D) Três.
36) Sobre a atenção aos usuários de álcool e drogas, analise
as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou
Falsas (F):
(

(

(

) O consumo de drogas não atinge de maneira uniforme
toda a população e sua distribuição é distinta nas
diferentes regiões do País, apresentando inclusive
diferenças significativas em uma mesma região, tanto
nos aspectos sociais, quanto nas vias de utilização e na
escolha do produto.
) É necessário o fortalecimento de uma rede de assistência
centrada na atenção comunitária associada à rede de
serviços de saúde e sociais, que tenha ênfase na
reabilitação e reinserção social dos seus usuários.
) A pauperização do País, que atinge em maior número
pessoas, famílias ou jovens de comunidades já
empobrecidas, apresenta o tráfico como possibilidade de
geração de renda e medida de proteção.

A sequência correta corresponde a:
A) V V V.
B) F V F.
C) V F V.
D) F V F.
37) São fatores que reforçam a exclusão social dos usuários
de drogas, EXCETO:
A) Associação do uso de álcool e outras drogas à
delinquência.
B) O estigma atribuído aos usuários, promovendo a sua
segregação social.
C) A legalidade do uso que promove a participação social
de forma organizada desses usuários.
D) Inclusão do tráfico como uma alternativa de trabalho e
geração

de

renda

para

as

populações

mais

empobrecidas, em especial à utilização de mão-de-obra
de jovens neste mercado.
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38) São ao mesmo tempo agravantes e consequências do
uso indevido de álcool e drogas, colaborando
morbidamente para a situação de comprometimento
global que acomete tais pessoas, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

o estigma.
a inclusão.
o preconceito.
a discriminação.

39) Fatores de risco e de proteção para o uso de álcool e
drogas podem ser identificados em todos os domínios da
vida: nos próprios indivíduos, em suas famílias, em seus
pares, em suas escolas e nas comunidades, e em
qualquer outro nível de convivência socioambiental. No
domínio individual, podemos identificar como fator de
proteção:
A)
B)
C)
D)

Baixa autoestima.
Falta de autocontrole e assertividade.
Vulnerabilidade psicossocial.
Vinculação familiar-afetiva.

40) As questões relacionadas às drogas, pela sua
complexidade, reclamam ações coordenadas em vários
campos, exigindo a atuação conjunta das políticas
governamentais de saúde, justiça, educação, direitos
humanos, trabalho, comunicação e cidadania nesta área.
Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Do ponto de vista da saúde pública, o que importa é
desenvolver ações intersetoriais que sejam eficazes no
sentido de reduzir os danos à saúde causados pelo
consumo prejudicial do álcool e outras drogas, incluídos
os psicofármacos.
B) Dentre todas as drogas lícitas e ilícitas, o consumo
prejudicial de bebidas alcoólicas é aquele que menos
danos produz à saúde e ao bem-estar, sendo o menos
grave do ponto de vista da saúde pública.
C) O uso prejudicial de bebidas alcoólicas guarda relação
diretamente proporcional com os padrões de consumo
(quantidade, tipo, qualidade, forma e hábito de uso).
D) Os danos à saúde e ao bem-estar causados pelo
consumo prejudicial de bebidas alcoólicas incluem:
agravos à saúde física. agravos à saúde mental,
problemas no relacionamento familiar, interpessoal e
social, problemas relacionados ao trabalho, entre outros.

CARGO: TÉCNICO DE REDUÇÃO DE DANOS
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