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Você “trabalha em equipe” e é “workaholic”? 

Pare de usar palavras batidas. 

Um termo desgastado dito na entrevista de 

emprego ou em uma reunião pode revelar dados 

sobre uma pessoa. Alguns, dizem os especialistas, 

produzem o efeito contrário ao que se deseja e 

denotam, no mínimo, imaturidade. "Você pode ser 

percebido como alguém sem conteúdo que, assim 

como um adolescente, está preocupado em pertencer 

a um grupo e ser aceito por ele, em vez de contribuir 

com o sucesso da empresa", afirmou o consultor 

Silvio Celestino, sócio fundador da Alliance 

Coaching. 

Sem perceber, até o profissional mais preparado 

pode escorregar em um clichê. Por isso, antes de ir a 

campo, conheça as principais frases e termos e 

entenda por que você deve fugir deles. 

1 - Sou perfeccionista 

A expressão não diz nada. "O entrevistador quer 

conhecer o candidato. E, ao responder dessa maneira, 

perde-se a grande chance de falar sobre si", disse 

Marcelo de Lucca, sócio da consultoria KPMG.  Em 

vez de reduzir a possibilidade a uma palavra, por que 

não falar que se aprimora continuamente citando, por 

exemplo, quantos e quais livros lê por ano ou cursos 

que faz por conta própria? "A pessoa que se descreve 

uma perfeccionista geralmente não tem uma visão 

mais clara de si mesma. E não reconhecer os erros é 

também não reconhecer as virtudes", afirmou Marco 

Zanini, professor da Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas da Fundação 

Getulio Vargas (Ebape/FGV). 

2 - Quero muito trabalhar aqui 

A empresa não precisa de pessoas que queiram 

trabalhar nela, mas que queiram que ela ganhe, disse 

Silvio Celestino. Ou seja, além de querer trabalhar, o 

mais importante é demonstrar interesse em contribuir 

com o sucesso da companhia. 

3 - Gosto de trabalhar em equipe 

Isso não prova que os demais gostam de 

trabalhar com você, segundo Celestino. Seja mais 

claro e afirme que você é capaz de liderar pessoas ou  

 

 

 

sabe lidar com conflitos e busca soluções 

harmoniosas. 

4 - Sou workaholic e faço tudo bem-feito 

Para Celestino, afirmar que é workaholic pode 

demonstrar falta de equilíbrio. Melhor especificar 

que, sempre que necessário ou demandado pelo 

gestor, você tem responsabilidade para entregar as 

tarefas no prazo e nas especificações. "Oriento os 

meus alunos a serem mais humildes, a não se 

vangloriar - sendo jovens, principalmente, porque 

eles ainda não têm experiência para apresentar. É 

preferível ser verdadeiro, colocar o que quer fazer, 

valorizar as aptidões e como deseja contribuir no 

desenvolvimento da empresa", disse o professor 

Zanini. 

4 - Eu me dou bem com todo mundo 

Com que tipo e com quantas pessoas você já 

trabalhou? Diga que, independentemente das 

características de cada indivíduo, você busca 

respeitar as diferenças e focar na competência do 

indivíduo, relevando características problemáticas, 

afirmou Celestino.  

Em reuniões 

5 - Com certeza 

Evite esse termo para afirmar algo que é 

considerado óbvio e evidente, mas que nem sempre 

é assim. "Afirme que tem a mesma opinião ou que 

observou as mesmas evidências que o interlocutor", 

disse Celestino. 

6 - Tenho limitação de budget 

Para Lucca, o profissional que justifica uma 

situação com esse argumento se coloca como vítima, 

quando deveria ser o protagonista. É preferível dizer 

que, apesar da limitação, verá o que consegue fazer 

para que a ação aconteça. "É uma maneira de se 

mostrar disposto a realizar", disse Lucca. 

7 - Tal área não fez o que deveria 

Essa é a típica frase em que o sujeito joga a 

responsabilidade no outro e não diz o que pode fazer 

para mudar a situação. E isso é péssimo para a 

imagem do profissional, segundo Lucca. 

8 - Cada um tem a sua verdade 

Essa é uma expressão perigosa. O que existem 

são fatos e documentos. "Diferentes são as opiniões, 

não a verdade", disse Celestino. 

9 - Accountability, empowerment e outros 
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Evite o uso de expressões estrangeiras quando há 

uma em português perfeitamente compreensível. 

Não use o inglês para demonstrar sofisticação ou 

esnobar pessoas. Saiba adequar sua linguagem ao 

público. "Muitas vezes, o termo é usual dentro da 

cultura da empresa. Mas quem é de fora não é 

obrigado a saber", afirmou Lucca. 

10 - Sairei porque tenho novos desafios 

Eis uma frase desgastada e vazia. Todo mundo 

se despede da empresa ou do mercado dessa forma, 

segundo Lucca. Mencione uma razão mais concreta 

ou algo que traga mais valor. 

(PEREIRA, Inês. Portal UOL Economia. 

23/08/2018.) 

Questão 01 

A respeito do tema central do texto, assinale a única 

opção CORRETA. 

a) O que o uso de clichês em reuniões fala sobre o 

funcionário. 

b) Como não parecer workaholic em entrevistas de 

emprego. 

c) Como não parecer alguém sem conteúdo no 

emprego. 

d) Clichês a evitar em entrevistas de emprego e 

reuniões. 

 

Questão 02 

Marque o enunciado do texto que justifica o título 

“Você 'trabalha em equipe' e é 'workaholic'? Pare de 

usar palavras batidas”. 

a) "Um termo desgastado dito na entrevista de 

emprego ou em uma reunião pode revelar dados 

sobre uma pessoa". 

b) “Você pode ser percebido como alguém sem 

conteúdo que, assim como um adolescente, está 

preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por 

ele, em vez de contribuir com o sucesso da empresa”. 

c) Melhor especificar que, sempre que necessário ou 

demandado pelo gestor, você tem responsabilidade 

para entregar as tarefas no prazo e nas 

especificações. 

d) “Seja mais claro e afirme que você é capaz de 

liderar pessoas ou sabe lidar com conflitos e busca 

soluções harmoniosas”. 

 

Questão 03 

Assinale qual dos enunciados a seguir não incorre em 

um dos dez casos apresentados no texto. 

a) Saí da outra empresa porque a função que eu 

exercia não era condizente com o meu rol de 

habilidades, nesta espero poder dar o melhor de mim. 

b) Com certeza nós teremos muito sucesso se 

seguirmos com perfeição os planos. Nada pode dar 

errado. 

c) Gosto muito dessa empresa, já analisei o briefing 

do setor e vi que os staff-meetings têm muito sucesso 

no target. 

d) Na outra empresa justificaram o meu 

desligamento por improdutividade, mas a verdade é 

que me eram designadas atividades em diferentes 

setores, eu era um “faz-tudo”. 

 

Questão 04 

Analisando a tirinha, marque o enunciado do texto 

ao qual esta serve de ilustração. 

 

 

 

 

 

 

 

O pessoal do serviço que me mandou viajar, pegar 

uma piscina, tomar uns drinks e relaxar. Assim não 

dá, é um monte de ordem ao mesmo tempo; como 

eles acham que vou cumprir tudo?! 

 

a) “Afirmar que é workaholic pode demonstrar falta 

de equilíbrio”. 

b) “Não reconhecer os erros é também não 

reconhecer as virtudes”. 

c) [Diga que], “apesar da limitação, verá o que 

consegue fazer para que a ação aconteça.” 

d) “Você pode ser percebido como alguém sem 

conteúdo que, assim como um adolescente, está 

preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por 

ele, em vez de contribuir com o sucesso da empresa”. 

 

Questão 05 

Assinale a alternativa em que a substituição do termo 

em realce não mantém as características semânticas 

empregadas em “Sem perceber, até o profissional 

mais preparado pode escorregar em um clichê.” 
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a) Mesmo.   b) Inclusive. 

c) Apenas.   d) Ainda. 

 

Questão 06 

Encontre a opção em que o emprego do termo 

omitido se dá pelos mesmos motivos do termo 

destacado em “Por isso, antes de ir a campo, conheça 

as principais frases e termos e entenda por que você 

deve fugir deles.” 

a) ________ devo te contratar? 

b) Acredito que muita gente vai a entrevistas com 

respostas já prontas, projetos realizados e sabe o 

________ das mudanças. 

c) O autoconhecimento é um dos pontos mais 

relevantes, _______ influencia diretamente em como 

a pessoa conta a sua história.  

d) Me comparo ao leão _______ tenho um espírito 

de liderança, estando sempre a frente de projetos 

tanto na minha vida acadêmica quanto na minha 

carreira profissional. 

 

Questão 07 

Assinale a única opção em que o referente do termo 

em realce está corretamente indicado. 

 

a) Alguns, dizem os especialistas, produzem o efeito 

contrário ao que se deseja (…) refere-se a “dados”. 

b) Evite esse termo para afirmar algo que é 

considerado óbvio e evidente, mas que nem sempre 

é assim (…) refere-se a “com certeza”. 

c) “Oriento os meus alunos a serem mais humildes, 

a não se vangloriar - sendo jovens, principalmente, 

porque eles ainda não têm experiência para 

apresentar (…) refere-se a “jovens”. 

d) Isso não prova que os demais gostam de trabalhar 

com você (…) refere-se ao enunciado “Gosto de 

trabalhar em equipe”. 

 

Questão 08 

Assinale a alternativa cuja reelaboração da 

pontuação mantém a estrutura sintática e semântica 

do enunciado, bem como a sua correção normativa. 

 

a) Em vez de reduzir a possibilidade a uma palavra, 

por que não falar que se aprimora continuamente, 

citando, por exemplo, quantos e quais livros lê por 

ano ou cursos – que faz por conta própria? 

b) Ou seja, além de querer trabalhar, o mais 

importante, é demonstrar interesse em contribuir 

com o sucesso da companhia. 

c) Melhor especificar que – sempre que necessário 

ou demandado pelo gestor – você tem 

responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e 

nas especificações. 

d) Diferentes, são as opiniões, não, a verdade. 

 

Questão 09 

No meme da página pernambucana Bode Gaiato, 

ocorre um efeito de linguagem articulado pela 

predicação do verbo “esperar”. Marque a opção que 

traz a(s) afirmação(ões) verdadeira(s) a respeito do 

fenômeno. 

 
 NA ENTREVISTA DE EMPREGO... 

- CITE UMA QUALIDADE SUA 

- EU SOU UM CABRA QUE TÁ SEMPRE PENSANDO NO 

FUTURO 

- HUM, MUITO BOM! E O QUE O SENHOR ESPERA DESSE 

EMPREGO? 

- AS FÉRIAS. 

 

I. O emprego do verbo esperar é metafórico. 

II. O emprego do verbo esperar é literal. 

III. O verbo esperar se realiza com duplo sentido, 

quais sejam, “ter esperança, expectativa”, quando 

ocorre na fala do entrevistador; e “aguardar”, quando 

ocorre implicitamente na resposta do entrevistado, 

“férias”. 

 

a) Apenas a afirmação I é verdadeira. 

b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras 

d) Apenas a afirmação II é verdadeira. 
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Questão 10 

Assinale a opção que identifica as características 

presentes no gênero textual meme. 

a) Caráter multimodal, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte digital. 

b) Modalidade imagética, discurso satírico, 

linguagem coloquial, suporte analógico. 

c) Modalidade imagética, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte analógico. 

d) Caráter multimodal, discurso cômico, linguagem 

coloquial, suporte digital. 

 

Questão 11 

Um quadrado tem sua diagonal medindo 8√2 cm, a 

área e o perímetro desse quadrado medem 

respectivamente: 

a) 32 cm2 e 32 cm. 

b) 64 cm2 e 30 cm. 

c) 64 cm2 e 32 cm. 

d) 32 cm2 e 30 cm. 

 

 

 

 

Questão 12 

O valor de x no sistema linear a seguir é: 

{

2𝑥 + 𝑦 + 3𝑧 = 19
𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 12
3𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 7

 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 13 

Em uma progressão aritmética a soma dos seus vinte 

primeiros termos é 580, se sua razão é 2, logo o seu 

primeiro termo é:  

a) 10. 

b) 12. 

c) 14. 

d) 16. 

 

 

 

Questão 14 

Dado o conjunto C = {a, {b}, c}, observe as 

afirmações e marque o item correto. 

I - a ∈ C. 

II - {b} ∈ C. 

III - c ⊂ C. 

IV - ∅ ⊂ C. 

 

a) Apenas a afirmação III é falsa. 

b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras. 

d) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras. 

 

 

 

 

Questão 15 

O mapa abaixo tem de escala 
1

400 000
. A distância 

entre as cidades A e B é de 12 cm, logo a distância 

real entre essas duas cidades é: 

a) 30 km. 

b) 48 km. 

c) 24 km.  
d) 40 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.gigaconteudo.com 
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Questão 16 

Podemos dizer que internet é um conjunto de redes 

interligadas através de Backbones que é o termo 

principal utilizado para: 

 

a) Interpretar as páginas da web. 

b) Enviar mensagens instantâneas pelos sites. 

c) Solicitar informação em qualquer lugar do mundo 

por meio de sites. 

d) Identificar a rede principal pela qual os dados de 

todos os clientes da Internet passam. 

 

Questão 17 

De modo geral, o papel da barra de tarefas, no 

Windows 7, é dar acesso aos programas instalados 

no computador, permitindo alternar entre janelas 

abertas e abrir outras ou acessar rapidamente certas 

configurações do Windows. Ela se divide em três 

seções:  

 

a) O plano de fundo, os ícones e a barra de 

ferramentas. 

b) O painel de controle, os programas e o Windows 

Explorer. 

c) O Explorer, os jogos e os ícones (meu computador 

e lixeira). 

d) O botão e o menu Iniciar, a super barra e a área de 

notificação. 

 

Questão 18 

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 10 

que sincroniza seu celular com seu 

computador, bloqueando o PC automaticamente se 

seu celular ficar afastado dele. Para ativar essa 

opção, basta ir a: 

 

a) Opções gráficas > Teclas de Atalho > Ativar. 

b) Configurações > Contas > Opções de entrada. 

c) Notificações e ações > Ações Rápidas > Modo 

Tablet. 

d) Configurações > Armazenamento > Sensor de 

Armazenamento. 

 

Questão 19 

A configuração de uma arquitetura redundante 

garante apenas a disponibilidade dos dados de um 

sistema, mas não os protege contra os erros de 

manipulação dos usuários ou contra catástrofes como 

incêndios, inundações ou terremotos. Por isso, é 

necessário prever mecanismos de: 

a) Plug & play.  b) Criptografia. 

c) Backup.   d) Reset. 

 

Questão 20 

“Esta opção sai do perfil do usuário que estava 

usando o computador, mas não finaliza nenhum 

programa”. Essa afirmativa refere-se a qual 

procedimento do Windows 7: 

 

a) Trocar usuário.  b) Bloquear. 

c) Desligar.   d) Fazer Logoff. 

 

 

 

 

Questão 21 

Sobre as diretrizes elencadas pelo Ministério da 

Saúde, para o Programa de Saúde da Família – PSF, 

analise os itens abaixo: 

 

I. A unidade de Saúde da Família caracteriza-se 

como porta de entrada do sistema local de saúde. 

Significa a criação de novas estruturas assistenciais, 

mas não substitui as práticas convencionais pela 

oferta de uma atuação centrada nos princípios da 

vigilância à saúde. 

II. As equipes de saúde deverão realizar o 

cadastramento das famílias através de visitas aos 

domicílios, segundo a definição da área territorial 

pré-estabelecida para a adscrição. 

III. É recomendável que a equipe de uma unidade de 

Saúde da Família seja composta, no mínimo, por um 

médico de família ou generalista, enfermeiro, 

auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS). 

IV. O acompanhamento dos Agentes Comunitários 

de Saúde em microáreas, selecionadas no território 

de responsabilidade das unidades de Saúde da 

Família, representa um componente facilitador para 

a identificação das necessidades e racionalização do 

emprego dessa modalidade de atenção. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está incorreto. 

c) Apenas o item III está incorreto. 

d) Apenas o item IV está incorreto. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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Questão 22Complete as lacunas com palavras de  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda 

que as crianças sejam alimentadas exclusivamente 

com leite materno nos primeiros ____________ de 

vida e que, a partir de então, a amamentação seja 

___________ por dois anos ou mais, juntamente com 

o uso de __________________ adequados. 
 

a) Dez meses – mantida – alimentos naturais. 

b) Oito meses – alternada – alimentos 

complementares. 

c) Seis meses – mantida – alimentos 

complementares. 

d) Dois meses – suspensa – alimentos especiais. 

 

Questão 23 

Ainda sobre a Estratégia Saúde da Família e suas 

diretrizes, marque o item CORRETO: 

 

a) Prestação exclusiva de cuidados simples, como 

vacinação de rotina, realização de procedimentos 

não complexos como curativos simples e 

nebulização. 

b) A equipe de saúde da família deve ser constituída 

por, no mínimo, um médico clínico geral, um 

pediatra e um obstetra, enfermeiro generalista, dois a 

cinco agentes comunitários de saúde e um dentista 

para cada duas equipes. 

c) As equipes de saúde deverão realizar o 

cadastramento das famílias através de visitas aos 

domicílios, segundo a definição da área territorial 

pré-estabelecida para a adscrição. 

d) A Estratégia Saúde da Família corresponde aos 

estabelecimentos denominados serviços secundários 

de atenção à saúde, onde existe a oferta de consultas 

médicas especializadas, como cardiologia, pediatria 

e ginecologia, sendo encaminhados aos hospitais 

terciários os casos mais complexos. 

 

Questão 24 

O dispositivo legal que dispõe sobre a participação 

da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

– SUS e sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

providências é a Lei 8.142/90. Sobre ela é 

CORRETO afirmar que: 

a) A Conferência de Saúde se reúne a cada 2 anos 

com a representação dos vários segmentos sociais. 

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) terá representação no Conselho Nacional 

de Saúde; porém o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde não poderá ter essa mesma 

representação. 

c) A representação dos usuários nos Conselhos de 

Saúde e Conferências será paritária em relação ao 

conjunto dos demais segmentos. 

d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e não 

deliberativo, é um órgão colegiado composto por 

representantes do governo e prestadores de serviço, 

que também são cidadãos. 

 

Questão 25 

Ainda sobre a lei 8.142 de 28/12/1990, analise os 

itens abaixo: 

 

I. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e 

deliberativo. 

II. A Conferência de Saúde se reúne a cada dois anos, 

com representantes do governo e profissionais de 

saúde. 

III. O Conselho de Saúde é composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço e 

profissionais de saúde, sem a participação de 

nenhum membro da comunidade. 

IV. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e 

o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde não têm participação no Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas o item IV está correto. 

 

Questão 26 

Sobre a importância da equipe multidisciplinar para 

se obter maior impacto sobre os diferentes fatores 

que interferem no processo saúde doença, marque o 

item CORRETO: 

a) A ação entre diferentes disciplinas pressupõe a 

possibilidade da prática de um profissional interferir 

na prática de outro profissional da mesma equipe, 

impondo assim seu conhecimento sobre o outro. 

b) A equipe deve compartilhar conhecimentos e 

informações para o desenvolvimento do trabalho em 

equipe. 

c) A equipe deve conhecer e analisar o trabalho de 

todos os seus membros, além de fiscalizar o trabalho 

uns dos outros. 



                       MUNICÍPIO DE RESENDE – RIO DE JANEIRO                        
 

7 
 
____________________________________________________________________________________ 

Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 

CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

 

d) Não há necessidade de participar de todos os 

treinamentos de pessoal; os profissionais já são 

preparados para identificar os problemas biológicos, 

mentais e sociais da comunidade. 

 

Questão 27 

A regulamentação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), se deu em 1990, através da Lei Orgânica da 

Saúde (LOS). Sobre o contexto acima referido, 

julgue os itens: 

 

I- A principal proposta da Reforma Sanitária é a 

defesa da privatização das políticas sociais e a 

garantia dos direitos sociais. 

II- Projeto de Reforma Sanitária, tendo no SUS uma 

estratégia, tem como base um Estado democrático de 

direito, responsável pelas políticas sociais e 

consequentemente, pela saúde. 

III- Tem como premissa básica a defesa da “saúde 

como direito de todos e dever do Estado. 

a) Somente a proposição II está correta. 

b) As proposições I e II estão corretas. 

c) As proposições II e III estão corretas. 

d) As proposições I, II e III estão corretas. 

Questão 28 

Quanto às características dos Conselhos de Saúde, 

julgue os itens: 

 

I- Os Conselhos de Saúde têm responsabilidade 

direta sobre a prestação dos serviços de saúde. 

II- Um Conselho de Saúde é um órgão colegiado, ou 

seja, é composto por pessoas que representam 

diferentes grupos da sociedade, sendo 50% delas 

representantes de usuários do SUS. 

III- Um Conselho de Saúde é um órgão temporário, 

isto é, apesar de ter sua existência garantida, para ser 

extinto não é preciso haver uma lei. 

IV- O Conselho de Saúde é subordinado ao Poder 

Executivo – ao prefeito, ao governador ou ao 

secretário de saúde, por exemplo. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ens): 

a) Apenas I.   b) I e II. 

c) Apenas II.   d) I, II e III. 

Questão 29 

Sobre o processo de planejamento no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), é CORRETO 

afirmar: 

a) O planejamento no âmbito do SUS terá como 

base, dentre outros, o Monitoramento, a avaliação e 

integração da gestão do SUS. 

b) O planejamento no âmbito do SUS terá como 

base, dentre outros, o atendimento a indivíduos e 

famílias sob situações similares de risco e 

vulnerabilidades. 

c) O planejamento no âmbito do SUS terá como 

base, dentre outros, os cadastros de serviços 

governamentais e não governamentais (rede 

socioassistencial e intersetorial). 

d) O planejamento no âmbito do SUS terá como 

base, dentre outros, a mensuração das situações de 

vulnerabilidade, riscos e violação de direitos, para 

construir indicadores específicos para identificação 

de prioridades e inclusões justificadas no Plano. 

 

Questão 30 

De acordo com o Decreto Federal nº 1232/1994, é 

CORRETO afirmar: 

a) Infere que o plano de saúde, condição para 

receber recursos do Ministério da Saúde, deve 

determinar o percentual de recursos destinados pelos 

Estados e Municípios aos programas de saúde. 

b) Infere que o contrato de gestão é um instrumento 

do Programa de Gestão das Empresas Estatais 

(PGE), no qual se estipulam compromissos 

reciprocamente assumidos entre a União e a 

empresa, objetivando o aumento de sua eficiência e 

competitividade. 

c) Prevê a regulamentação junto ao SUS do Sistema 

Nacional de Auditoria (SNA), que foi criado pela Lei 

Federal nº 8689/93. 

d) Criou a Coordenadoria Geral de Controle, 

Avaliação e Auditoria (CAUDI) desenvolve as 

atividades de controle e auditoria, bem como 

subsidia trabalhos operativos e delineia o perfil da 

assistência à saúde e seus controles. 

 

Questão 31 

Emitir um atestado médico falso, tendo como 

justificativa uma patologia inexistente é 

considerado:  

a) É crime determinadamente expresso no Código 

Penal Brasileiro, com previsão de pena e até mesmo 

de multa, trazendo, também, à baila, a devida 

responsabilidade penal. 

b) Ato médico sem implicações éticas ou legais, 

visto que é procedimento corriqueiro na prática da 

profissão. 
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c) Falta administrativa que implica sanções 

aplicáveis pelos hospitais, mas sem implicações 

éticas ou legais. 

d) Infração ética segundo o código de ética médica 

em vigor, porém sem outras implicações legais. 

 

Questão 32 

A aorta é o vaso torácico mais lesado no trauma 

contuso, seguido pelas veias pulmonares e pela veia 

cava. Portanto, no exame físico, é importante 

observar se há sinais externos de trauma fechado ou 

penetrante, sinais clássicos do tamponamento 

cardíaco, etc. Classicamente as lesões de aorta são 

relacionadas aos acidentes automobilísticos com 

colisões frontais. Pode-se também observar sinais e 

sintomas clássicos de uma laceração da aorta 

torácica, EXCETO: 

 

a) Hipotensão. 

b) Hipertensão das extremidades inferiores em 

relação às superiores. 

c) Sopro interescapular. 

d) Tórax instável à esquerda. 

 

Questão 33 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) O estudo dos diferentes fatores que interferem na 

farmacocinética da anestesia inalatória é importante, 

uma vez que suas alterações determinam diferentes 

concentrações do anestésico nos diferentes 

compartimentos em diferentes tempos, razão pela 

qual são observadas diferentes respostas 

farmacodinâmicas no decurso da anestesia. 

b) A farmacocinética de uma substância inclui sua 

absorção, sua distribuição, seu metabolismo e sua 

excreção. Com exceção da distribuição, os outros 

termos têm denominações diferentes na anestesia 

inalatória, isto é, a absorção é denominada captação; 

o metabolismo, biotransformação; e a fase de 

excreção, eliminação. 

c) Diferentemente da anestesia intravenosa, que não 

tem a fase de absorção porque o anestésico é injetado 

diretamente na circulação sistêmica, a anestesia 

inalatória tem a fase de absorção que corresponde à 

captação do anestésico do alvéolo para o capilar 

pulmonar. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 34 

Marque V ou F para as assertivas abaixo. 

(.....) Quanto maior for o fluxo pulmonar, menor será 

a remoção do anestésico do alvéolo e, 

consequentemente, menor será a proporção FA/Fi. 

(.....) Considerando-se que a solubilidade sangue/gás 

traduz a capacidade do sangue (volume de sangue) 

em reter o anestésico, quanto maior for a 

solubilidade, maior será a quantidade de anestésico 

captado no sangue até atingir a situação de equilíbrio 

entre as pressões parciais do alvéolo e do sangue e, 

consequentemente, maior será o tempo para FA/Fi = 

1. 

(.....) Os fatores que determinam a fração de 

anestésico removida do sangue que irriga um tecido 

são semelhantes aos da captação do anestésico do 

pulmão: solubilidade do anestésico no tecido 

(coeficiente de partição tecido/sangue – ƛt ), fluxo 

sanguíneo tecidual (Qt ) e diferença artéria-tecido de 

pressão parcial do anestésico (Pa – Pt ). 

 

a) F, V, V. b) F, V, F.   c) V, V, F.   d) F, F, F. 

 

Questão 35 

A respiração pulmonar é o processo pelo qual o ar 

entra nos pulmões e sai em seguida, num processo 

conhecido por ventilação pulmonar. É um 

acontecimento repetitivo que envolve todo o 

conjunto de órgãos do sistema respiratório. Uma 

respiração caracterizada por um movimento 

respiratório lento, crescente e decrescente, que 

ocorre a cada 40 a 60 segundos, cujo mecanismo 

básico consiste em momentos de hiperventilação 

intercalados com apneia é chamada de: 

a) Respiração de Kusmaul.            

b) Respiração Normal. 

c) Respiração de Cheyne-Stokes.                                     

d) Respiração De Biot. 

 

Questão 36 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) São contraindicações ABSOLUTAS ao uso de 

vasoconstritores adrenérgicos associados a 

anestésicos locais: Antidepressivos tricíclicos e 

Inibidores da monoamino oxidase (IMAO). 

b) São contraindicações RELATIVAS ao uso de 

vasoconstritores adrenérgicos associados a 

anestésicos locais: Compostos fenotiazínicos e 

Betabloqueadores adrenérgicos não-seletivos. 

c) São contraindicações ABSOLUTAS ao uso de 

vasoconstritores adrenérgicos associados a 
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anestésicos locais: Cocaína (cronicamente) e 

Feocromocitoma. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

Questão 37 

No(s) _______________ é (são) frequentes as 

complicações cirúrgicas pulmonares no pós-

operatório.  

a) Membros superiores.  

b) Abdômen superior com cirurgia não 

laparoscópica.  

c) Membros inferiores.   

d) Abdômen inferior com cirurgia laparoscópica. 

 

Questão 38 

Uma mulher de 50 anos de idade, vítima de 

atropelamento, deu entrada na emergência do pronto 

socorro com quadro de insuficiência respiratória 

aguda, agitação psicomotora e cianose central e 

periférica. Apresenta várias lesões de face, com 

deformidade e afundamento maxilar e sangramento 

local importante. O procedimento imediato para 

estabelecer uma via aérea para esse paciente é:  

a) Intubação nasotraqueal. 

b) Ventilação não invasiva com CPAP e máscara. 

c) Cricotireoidostomia. 

d) Traqueostomia. 

 

Questão 39 

A doença vascular periférica (DVP) responsável pela 

insuficiência arterial é o fator mais importante 

relacionado a evolução de uma úlcera no pé. Em 

pacientes diabéticos, a arteriosclerose e a esclerose 

da média são as causas mais comuns da doença 

arterial. A arteriosclerose causa isquemia pelo 

estreitamento e oclusão dos vasos. A esclerose da 

média (esclerose de Moenckeberg) é a calcificação 

da camada média produzindo um conduto rígido 

sem, no entanto, invadir o lúmen arterial. Sobre o 

tema é INCORRETO dizer que: 

 

a) A esclerose da média causa isquemia. 

b) O conduto arterial rígido pode interferir de forma 

grave nas medições indiretas da pressão arterial. 

c) A microangiopatia não deve ser aceita como 

causa primaria de lesões na pele. 

d) A doença vascular periférica está presente por 

ocasião do diagnóstico em 8% dos pacientes 

diabéticos; 15% após 10 anos e 42% depois de 20 

anos. 

Questão 40 

Quanto às indicações do tratamento cirúrgico da 

DRGE - Doença do Refluxo Gastroesofágico, não 

complicada, julgue os seguintes itens: 

 

I-Pacientes que não respondem satisfatoriamente ao 

tratamento clínico, inclusive aqueles com 

manifestações atípicas cujo refluxo foi devidamente 

comprovado. 

II-Pacientes dos quais é exigido tratamento de 

manutenção com IBP, especialmente aqueles com 

menos de 40 anos de idade. 

III-Casos em que não é possível a continuidade do 

tratamento de manutenção; por exemplo, a 

impossibilidade de arcar financeiramente com os 

custos do tratamento clínico a longo prazo. 

 

A opção que contém a resposta CORRETA é:  

a) I e II estão erradas.        b) II e III estão corretas. 

c) Todas estão erradas.      d) Todas são corretas. 

 

Questão 41 

Um paciente de 38 anos de idade, procura 

atendimento na UPA com ferimento corto-contuso 

de 5 cm de extensão na face anterior da coxa 

esquerda, de bordas regulares, acometendo pele, 

tecido subcutâneo e musculatura, causado por 

gargalo de uma garrafa de cerveja, apresentando 

pouco sangramento. Informa que tomou reforço de 

vacina antitetânica há dois anos. Depois de realizado 

exame da ferida, antissepsia local, bloqueio 

anestésico, deve-se realizar reparo da ferida com: 

 

a) Fio não absorvível 3-0 para a musculatura, fio não 

absorvível 3-0 para o tecido celular subcutâneo e fio 

não absorvível 3-0 para a pele. 

b) Fio não absorvível 5-0 para a musculatura, fio não 

absorvível 5-0 para o tecido celular subcutâneo e fio 

não absorvível 4-0 para a pele. 

c) Fio absorvível 3-0 para a musculatura, fio 

absorvível 3-0 para o tecido celular subcutâneo e fio 

não absorvível 3-0 para a pele. 

d) Fio absorvível 5-0 para a musculatura, fio 

absorvível 5-0 para o tecido celular subcutâneo e fio 

absorvível 4-0 para a pele. 

 

Questão 42 

A obstrução intestinal é uma das emergências 

cirúrgicas mais comuns. Cerca de 20% das 

internações, por doença abdominal aguda, tem essa 



                       MUNICÍPIO DE RESENDE – RIO DE JANEIRO                        
 

10 
 
____________________________________________________________________________________ 

Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 

CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

 

causa. A atenção para o diagnóstico precoce e o 

tratamento se deve ao fato da mortalidade ainda 

permanecer elevada, mesmo tendo seus valores 

declinados com o passar do tempo. É de suma 

importância se diagnosticar rápido o quadro 

obstrutivo, especialmente quando a causa não é 

facilmente identificável. No percorrer da avaliação 

diagnóstica, algumas dificuldades podem ser 

encontradas. Assinale a alternativa CORRETA em 

relação à obstrução intestinal: 

a) O quadro clínico de dor, vômitos, parada de 

eliminação de gases e fezes e distensão deve ser 

interpretado, pois ocorre da mesma maneira em 

todos os pacientes e é influenciado pelo ponto de 

obstrução e pelo tempo de obstrução. 

b) A dificuldade de diagnóstico pode acontecer 

diante de um quadro de obstrução em início ou um 

quadro de sub oclusão. Nessas duas situações, o 

intestino delgado estará distendido com gás no cólon. 

É necessário algum tempo (em torno de 8 horas) para 

que o quadro obstrutivo apresente sinais, sintomas e 

imagens esclarecedoras.  

c) A distinção entre casos tardios de obstrução 

mecânica com peritonite e peritonite por outras 

causas é fácil, mesmo não havendo dados confiáveis 

da história ou informações que revelem como a 

doença começou. A avaliação clínica e a experiência 

do profissional são fundamentais e a distinção entre 

as duas formas deve ser conhecida, por terem 

indicações cirúrgicas diferentes.  

d) O material inicialmente eliminado do estomago, é 

escuro. Quando o conteúdo reflui do duodeno para o 

estômago e é eliminado, apresenta aspecto claro. 

Quando o conteúdo reflui das primeiras alças 

jejunais para o duodeno e daí para o estômago, e é 

eliminado, já apresenta características que orientarão 

para o provável ponto de obstrução.  

 

Questão 43 

Considere a situação abaixo: criança, sexo feminino, 

7 anos, vítima de acidente automobilístico. Após o 

resgate, é posta em prancha rígida e colocado colar 

cervical. Evolui com grande desconforto 

respiratório. Está inconsciente, com ECG = 6, 

cianose generalizada, 5mrp com gasping, 150 bpm, 

PA= bpm, pressão arterial de 70/40 mm Hg, tempo 

de enchimento capilar de 4 segundos, pulsos 

periféricos finos e centrais amplos. Expansibilidade 

torácica diminuída à esquerda e timpanismo à 

percussão de todo hemitórax esquerdo; diminuição 

do murmúrio vesicular do mesmo lado. Indique o 

item que NÃO corresponde aos diagnósticos 

possíveis e às medidas que NÃO devem ser tomadas: 

 

a) São diagnósticos encontrados: politrauma, 

hemotórax, insuficiência aguda moderada e choque 

hipovolêmico.  

b) São sinais de falência cardiopulmonar: bradipnéia 

com respiração agônica, taquicardia, pulsos finos e 

tempo de enchimento capilar superior a 2 segundos.  

c) O tratamento imediato e sistemático, com 

objetivo de permitir a permeabilidade das vias 

aéreas, pode promover a normalização das condições 

circulatórias sem a necessidade de intervenções 

neurológicas.  

d) Todas as alternativas estão erradas. 

Questão 44 

O traumatismo cranioencefálico é a principal causa 

de morbimortalidade por trauma. Dependendo do 

momento de sua instalação, as lesões cerebrais são 

classificadas em primárias e secundárias. Analise as 

assertivas abaixo e marque o item que mostra as 

CORRETAS.  

I. As lesões primárias ocorrem no momento do 

trauma. São causadas pela combinação de forças 

mecânicas que agem sobre o crânio, comprometendo 

a integridade de neurônios, células endoteliais e glia.  

II. Nas lesões primárias não estão incluídas as lesões 

axionais difusas, a contusão e a laceração.  

III. As lesões secundárias ocorrem em longo 

intervalo de tempo após o trauma, como semanas a 

meses. Geralmente são causadas por hipóxia/ 

isquemia e hipertensão sistêmica.  

IV. O aumento da pressão intracraniana acontece em 

decorrência da presença de hematomas, hidrocefalia, 

ou brain swelling. 

a) I, III. b) II, III. c) I, IV.      d) II, IV. 

 

Questão 45 

A ressuscitação do paciente vítima de traumatismo 

cranioencefálico (TCE) tem por objetivo garantir a 

ventilação e a circulação adequadas, prevenindo o 

aparecimento de lesões secundárias. Sobre o assunto, 

marque a alternativa CORRETA: 

a) Todos os pacientes com Escala de Coma de 

Glasgow (ECG) menor ou igual a 10 devem ser 

intubados pela sequência rápida de intubação.  
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b) A sequência rápida de intubação consiste no uso 

de agentes farmacológicos com o objetivo único de 

reduzir a dor na intubação e com isso, realizá-la de 

modo mais rápido.  

c) Os passos da intubação rápida são, em sequência: 

pré-medicação, manobra de Sellick e intubação 

traqueal.  

d) A hipertensão intracraniana é uma consequência 

bastante frequente logo após o trauma ou durante sua 

evolução, contribuindo significativamente para o 

aumento da morbimortalidade causada pelo TCE. 

Daí a importância de se estar atento ao diagnóstico 

de hipertensão intracraniana, que deve ser tratada 

prontamente.  

 

Questão 46 

Analise a seguinte situação: criança de 5 anos, vítima 

de acidente com automóvel, chega à sala de trauma 

com referência de traumatismo cranioencefálico. Ao 

exame físico: FC=60bpm, FR=10mrpm, 

PA=140/100mmHg, pulsos amplos e simétricos; 

tempo de enchimento capilar: 2 segundos; saturação 

de oxigênio em ar ambiente de 90%. ECG= 5; 

pupilas anisocóricas e com pouca resposta à luz. 

Diante desses dados, assinale o item CORRETO: 

a) A criança apresenta TCE moderado, com sinais 

clínicos de hipertensão craniana, incluindo síndrome 

de Cushing.  

b) Inicialmente deve ser realizado o ABC, sendo que 

a abertura das vias aéreas é feita pelo abaixamento 

da mandíbula e estabilização simultânea da coluna 

cervical e aspiração das vias aéreas com sonda fina e 

maleável, tipo Yankauer, para evitar traumas.  

c) Deve ser realizada intubação traqueal, com 

estabilização manual simultânea da coluna cervical, 

realizando a sequência rápida de intubação. A 

sequência rápida é por causa dos sinais clínicos de 

descompensação da hipertensão intracraniana que 

pode se agravar durante o procedimento.  

d) A atropina não está indicada neste caso. Há sinais 

claros de choque. O uso do anti-hipertensivo neste 

caso é indicado. A hipertensão intracraniana deve ser 

tratada o mais rápido possível, inicialmente 

elevando-se a cabeceira em 30º, mantendo a cabeça 

neutra e hiperventilando manualmente. 

Questão 47 

Queimaduras são lesões dos tecidos orgânicos 

causadas por traumas térmicos resultante do contato 

com chamas, líquidos ou superfícies quentes, 

eletricidade, frio, substâncias químicas, radiação, 

atrito ou fricção. Em relação às queimaduras, aponte 

a opção CORRETA: 

a) É considerado pequeno queimado ou queimado 

de pequena gravidade o paciente com queimadura de 

segundo grau em qualquer extensão, apenas em 

adultos, queimaduras de terceiro grau com área 

atingida em até 5% em crianças maiores de 12 anos 

ou queimaduras de segundo grau com área atingida 

em até 10% em crianças menores de 12 anos.  

b) É considerado médio queimado ou queimado de 

média gravidade a vítima com queimadura de 

segundo grau com área corporal atingida entre 5 e 

15% em menores de 12 anos, queimaduras de 

segundo grau com área corporal atingida entre 10 a 

20% em maiores de 12 anos envolvendo ou não o pé 

ou face ou pescoço ou axila ou grande articulação em 

qualquer idade.  

c) É considerado grande queimado ou queimado de 

grande gravidade o paciente com queimaduras de 

segundo grau com área corporal atingida maior do 

que 15% em adultos, queimaduras de terceiro grau 

com área corporal atingida menor entre 1 e 5% em 

adultos, queimaduras de segundo grau atingindo mão 

ou pé ou pescoço ou axila.  

d) É considerado queimado de média gravidade a 

vítima que tenha lesão inalatória sem outra 

queimadura, queimadura associada a choques 

causados exclusivamente por alta voltagem e 

queimaduras em pacientes em tratamento com 

antibióticos ou que tenha terminado esquema de 

antibiótico há até duas semanas.  

 

Questão 48 

A gangrena de Fournier é uma infecção 

polimicrobiana, sinérgica, necrotizante, que envolve 

a fáscia superficial e, muitas vezes, profundas da 

região genital e perianal, que evolui com graves 

mutilações e elevado índice de mortalidade. Assinale 

a opção CORRETA no que diz respeito a esse 

agravo: 

a) Tem início agudo, pode ser idiopática ou estar 

associada a fatores predisponentes. O tratamento 

cirúrgico deve ser tentado somente após 

antibioticoterapia de longo período. Acomete 

especialmente homens, adultos jovens.  

b) A colostomia é um procedimento favorável, em 

virtude da redução de mortalidade em pacientes com 

infecção anorretal.  
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c) São agentes etiológicos: Streptococcus spp, 

Staphylococcus spp, Enterobacteriaceae spp, 

organismos aeróbios, fungos.  

d) A mortalidade pode aumentar para até 80% em 

diabéticos. O prognóstico depende da extensão do 

tecido envolvido e da extensão da toxicidade da 

doença; a idade, porém, em nada se relaciona com o 

prognóstico.  

 

Questão 49 

Os animais podem causar problemas de saúde 

múltiplos. A presteza e a capacidade de tratamento 

são fatores importantes para que se evitem sequelas 

graves. Existem quatro gêneros de serpentes de 

interesse médico no Brasil. Na maioria dos casos, o 

reconhecimento das manifestações clínicas e a 

história epidemiológica do acidente permitem o 

diagnóstico do tipo de envenenamento. O 

diagnóstico por meio da identificação do animal é 

pouco frequente. A gravidade depende da quantidade 

de veneno inoculado, região atingida e espécie 

envolvida. Não existe imunidade adquirida contra o 

veneno   das   serpentes.    O    tratamento    específico    

baseia-se    nas    evidências    de envenenamento, e 

a vítima deve receber o antiveneno específico. Em 

relação às características de cada acidente com 

serpentes, assinale a opção CORRETA: 

 

a)  Acidente botrópico: no local ocorre edema, dor, 

equimose, bolha. A vítima pode apresentar 

equimose, gengivorragia, hematúria, epistaxe, 

hemorragia digestiva. Sem manifestações 

neurológicas, uma das complicações mais sérias é a 

insuficiência renal, mas no local também pode 

ocorrer infecção, necrose, síndrome compartimental.  

b) Acidente laquético: também ocorre a edema, dor, 

equimose e bolha, assim como as hemorragias 

digestivas, urinária e na gengiva, além de equimose 

e hemorragia pulmonar. Porém, as manifestações 

neurológicas são presentes e a principal complicação 

se encontra na insuficiência renal aguda.  

c) Acidente crotálico: a vítima apresenta grandes 

edemas e dor muito forte; não ocorre equimose nem 

gengivorragia ou outra manifestação hemorrágica. 

Pode ocorrer turvação visual, diplopia, ptose 

palpebral, anisocoria, diminuição da força muscular 

e insuficiência respiratória, com infecção frequente 

no local da picada. Sem risco de evoluir com 

insuficiência renal aguda. 

d) Acidente elapídico: ocorrem as mesmas 

manifestações hemorrágicas dos outros acidentes e 

presença de dor moderada no local da picada. São 

sintomas comuns a turvação visual, diplopia, ptose 

palpebral, anisocoria, diminuição da força muscular, 

insuficiência respiratória. Assim como os demais, 

pode evoluir para uma insuficiência renal aguda.  

 

Questão 50 

Várias famílias e gêneros de lagartas denominadas 

urticantes podem causar acidentes. O gênero 

Lonomia é o único responsável por quadro sistêmico 

que pode evoluir com complicações e óbito por 

hemorragias. São sinais e sintomas desse acidente, 

EXCETO: 

 

a) Dor em queimação de início imediato e muitas 

vezes intensa e irradiada para o membro e 

eventualmente acompanhada por prurido; edema e 

eritema, muitas vezes com lesões puntiformes 

decorrentes da compressão das cerdas na pele. 

b) Infartamento ganglionar regional, quando 

presente, é característico; vesiculação e, mais 

comumente, bolhas e necrose na área do contato na 

evolução durante as primeiras 24 horas. 

c) Manifestações inespecíficas: cefaleia, mal-estar, 

náuseas e dor abdominal, muitas vezes associada ou 

antecedendo o aparecimento de sangramentos. 

d) Manifestações hemorrágicas: gengivorragia, 

equimoses de aparecimento espontâneo ou 

provocado por traumatismo/ venopunção, epistaxe e 

hemorragias de maior gravidade como hematúria, 

hematêmese, hemoptise e hemorragia intracraniana. 

 

 


