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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. 

5 - 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 

6 - 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. 

7 - 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. 

8 - 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. 

9 - 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”BGTT, disse Celestino. 

10 - 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. 

11 - 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.” 

a) Mesmo.   b) Inclusive. 

c) Apenas.   d) Ainda. 
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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. 

 

Questão 10 

Assinale a opção que identifica as características 

presentes no gênero textual meme. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

 

Fonte: www.gigaconteudo.com 
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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 atribuições da vigilância sanitária em níveis 

municipal, estadual, regional e federal, analise as 

afirmativas classificando-as como verdadeiras (V) 

ou falsas (F) e a seguir marque o item que mostra a 

sequência CORRETA.  

 

I. Nível Estadual: coordenar, assessorar, 

supervisionar e executar transitória e 

complementarmente procedimentos básicos de 

vigilância sanitária. 

II. Nível Regional: Executar ações e implementar 

serviços de vigilância sanitária, em caráter 

complementar, e prestar apoio técnico-financeiro aos 

municípios. 

III. Nível Federal: Coordenar o sistema nacional de 

vigilância sanitária, prestar cooperação técnica e 

financeira aos estados e municípios e executar ações 

de sua exclusiva competência. 

IV. Nível Municipal: Coordenar, programar e 

executar procedimentos básicos de vigilância 

sanitária. 

a) F, F, V, V. 

b) F, V, F, V. 

c) V, F, V, F. 

d) V, V, F, F. 

Questão 22 

Sobre o que consta na LEI No 6.360, DE 23 DE 

SETEMBRO DE 1976. Marque o item CORRETO: 

a) Medicamento de Referência – produto inovador 

registrado no órgão federal responsável pela 

vigilância sanitária e comercializado no País, cuja 

eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas 

cientificamente junto ao órgão federal competente, 

por ocasião do registro. 

b) Medicamento Genérico – aquele que contém o 

mesmo ou os mesmos princípios ativos, que 

apresenta a mesma concentração, forma 

farmacêutica, via de administração, posologia e 

indicação terapêutica e que é equivalente ao 

medicamento registrado no órgão federal 

responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir 

somente em características relativas ao tamanho e 

forma do produto, prazo de validade, embalagem, 

rotulagem, excipientes e veículos, comprovada a sua 

eficácia, segurança e qualidade, devendo sempre ser 

identificado por nome comercial ou marca. 

c) Medicamento Similar – medicamento similar a 

um produto de referência ou inovador, que se 

pretende ser com este intercambiável, geralmente 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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produzido após a expiração ou renúncia da proteção 

patentária ou de outros direitos de exclusividade, 

comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e 

designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI. 

d) Bioequivalência – equivalente terapêutico de um 

medicamento de referência, comprovados, 

essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia e 

segurança.                

Questão 23 

Os estabelecimentos de leite e derivados são 

classificados em: granja leiteira; posto de 

refrigeração; usina de beneficiamento; fábrica de 

laticínios; e queijaria. Sobre as definições desses 

estabelecimentos marque V para as assertivas 

verdadeiras e F para as falsas e em seguida marque o 

item CORRETO.   

I. Entende-se por granja leiteira o estabelecimento 

destinado à produção, ao pré-beneficiamento, ao 

beneficiamento, ao envase, ao acondicionamento, à 

rotulagem, à armazenagem e à expedição de leite 

para o consumo humano direto, não podendo, 

entretanto elaborar derivados lácteos. 

II. Entende-se por fábrica de laticínios o 

estabelecimento destinado à fabricação de derivados 

lácteos. 

III. Entende-se por posto de refrigeração o 

estabelecimento intermediário entre as propriedades 

rurais e as usinas de beneficiamento ou fábricas de 

laticínios. 

IV. Entende-se por queijaria o estabelecimento 

localizado em propriedade rural destinado à 

fabricação de queijos tradicionais com 

características específicas, elaborados 

exclusivamente com leite de sua própria produção. 

 

a) V, V, V, V. 

b) F, V, F. V. 

c) F, V, V, V. 

d) F, F, V, V. 

 

Questão 24 

Os estabelecimentos de armazenagem são 

classificados em: entreposto de produtos de origem 

animal; e casa atacadista. Sobre o assunto classifique 

as assertivas em Falso (F) ou verdadeiro (V) e em 

seguida marque o item CORRETO.  

 

I. Será permitido a casa atacadista trabalhos de 

manipulação, de fracionamento e de reembalagem. 

II.Entende-se por entreposto de produtos de origem 

animal o estabelecimento destinado exclusivamente 

à recepção, à armazenagem e à expedição de 

produtos de origem animal, comestíveis ou não 

comestíveis, que necessitem ou não de conservação 

pelo emprego de frio industrial, dotado de 

instalações específicas para realização de reinspeção. 

III. Entende-se por casa atacadista o estabelecimento 

registrado no órgão regulador da saúde que receba e 

armazene produtos de origem animal procedentes do 

comércio interestadual ou internacional prontos para 

comercialização, acondicionados e rotulados, para 

efeito de reinspeção. 

IV. Não se enquadram na classificação de 

entreposto de produtos de origem animal os portos, 

os aeroportos, os postos de fronteira, as aduanas 

especiais, os recintos especiais para despacho 

aduaneiro de exportação e os terminais de 

contêineres. 

 

a) V, V, F, V. 

b) F, F, V, V. 

c) V, F, F, V. 

d) F, V, V, V. 

 

Questão 25 

Sobre os processos de pasteurização do leite e as 

informações contidas nas legislações vigentes, 

classifique as assertivas em verdadeiras ou falsas e 

em seguida marque o item CORRETO.  

 

I. O leite pasteurizado deve apresentar provas de 

fosfatase alcalina positiva e de peroxidase negativa. 

II. O leite pasteurizado deve apresentar provas de 

fosfatase alcalina negativa e de peroxidase positiva. 

III. É proibida a repasteurização do leite para 

consumo humano direto. 

IV. É permitido o armazenamento frigorífico do 

leite pasteurizado em tanques isotérmicos providos 

de termômetros e agitadores automáticos à 

temperatura entre 2ºC (dois graus Celsius) e 4ºC 

(quatro graus Celsius). 

 

a) V, F, V, V. 

b) F, V, F, F. 

c) F, V, V, V. 

d) F, F, F, V. 
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Questão 26 

A ação de vigilância sanitária abrangerá todo e 

qualquer produto de que trata esta Lei (No 6.360, DE 

23 de setembro DE 1976.), inclusive os dispensados 

de registro, os correlatos, os estabelecimentos de 

fabricação, distribuição, armazenamento e venda, e 

os veículos destinados ao transporte dos produtos. 

Sobre o tema marque o item INCORRETO. 

 

a) A ação fiscalizadora é da competência do órgão 

de saúde estadual, dos Territórios ou do Distrito 

Federal quando o produto estiver em trânsito de uma 

para outra unidade federativa, em estrada via fluvial, 

lacustre, marítima ou aérea, sob controle de órgãos 

federais. 

b) A ação fiscalizadora é da competência do órgão 

federal de saúde quando se tratar de produto 

importado ou exportado. 

c) A ação fiscalizadora é da competência do órgão 

federal de saúde quando se tratar de colheitas de 

amostras para análise de controle prévia e fiscal.  

d) A ação fiscalizadora é da competência do órgão 

de saúde estadual, dos Territórios ou do Distrito 

Federal: quando se tratar de produto industrializado 

ou entregue ao consumo na área de jurisdição 

respectiva.  

Questão 27 

A leptospirose é uma zoonose de importância 

mundial, causada por leptospiras patogênicas 

transmitidas pelo contato com urina de animais 

infectados ou água e lama contaminadas pela 

bactéria. Sobre o tema marque o item INCORRETO. 

 

a) Um amplo espectro de animais sinantrópicos, 

domésticos e selvagens serve como reservatório para 

a persistência de focos de infecção. 

b) No meio urbano, os principais reservatórios são 

os roedores (especialmente o rato de esgoto); outros 

reservatórios são os suínos, bovinos, equinos, ovinos 

e cães. 

c) O homem, hospedeiro terminal e acidental da 

doença, infecta-se ao entrar em contato com a urina 

de animais infectados de modo direto ou indireto, por 

meio do contato com água, lama ou solo 

contaminados. 

d) A transmissão inter-humana é muito comum e de 

alta relevância epidemiológica. 

 

 

Questão 28 

É uma doença infecciosa febril de início abrupto, 

cujo espectro clínico pode variar desde quadros 

oligossintomáticos, leves e de evolução benigna a 

formas graves. A síndrome de Weil, comumente 

descrita como icterícia, insuficiência renal e 

hemorragias, é a manifestação clássica de que 

doença.  

a) Dengue. 

b) Leptospirose grave. 

c) Doença de chagas. 

d) Gripe aviária. 

 

Questão 29 

Sobre as ações de vigilância da Chikungunya, analise 

as assertivas e em seguida marque o item verdadeiro. 

I. Todo caso suspeito de Chikungunya deve ser 

notificado ao serviço de vigilância epidemiológica, 

conforme fluxo estabelecido em cada município. 

II. Febre de Chikungunya é agravo de Notificação 

Compulsória e os casos suspeitos devem ser 

notificados e registrados no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN). 

III. Já os óbitos suspeitos são de notificação 

imediata, em até 24 horas. 

 

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

 

Questão 30 

A Doença de Chagas, também conhecida como 

tripanossomíase americana, recebeu este nome em 

homenagem ao médico brasileiro que a descobriu em 

1909, Carlos Chagas. Sobre o assunto marque o item 

INCORRETO. 

a) É uma doença causada por um protozoário, que 

pode ser adquirido de diversas formas (vetorial, oral, 

vertical, através de sangue ou derivados), não sendo 

transmissível diretamente entre as pessoas. 

b) A doença de Chagas em ambas as fases (aguda e 

crônica) é de notificação compulsória. 

c) A fase aguda da doença pode ser ou não 

sintomática, e pode evoluir ou não para a fase crônica 

anos depois. 

d) As fontes de infecção silvestre dos triatomíneos 

são pequenos mamíferos como gambás, morcegos, 

raposas, roedores e primatas. Do ponto de vista 

epidemiológico, os mais importantes são os 

marsupiais, porque têm altas taxas de infecção e alta 
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sinantropia, estabelecendo uma ponte entre os ciclos 

silvestre e domiciliar da infecção. 

 

Questão 31 

Sobre a febre amarela, analise as assertivas e em 

seguida marque o item CORRETO. 

 

I. Do ponto de vista exclusivamente 

epidemiológico, podem ser diferenciados um ciclo 

urbano e um ciclo silvestre de transmissão na febre 

amarela. 

II. No ciclo urbano, a doença é uma antroponose, 

não se reconhecendo reservatórios animais de 

importância epidemiológica. 

III. O Aedes aegypti é seu principal vetor, tanto na 

América do Sul como na África. 

IV. No ciclo silvestre, a febre amarela é uma 

zoonose, transmitida, no continente americano, por 

mosquitos de dois gêneros Haemagogus (H. 

janthinomys e H. albomaculatus) e Sabethes (S. 

chloropterus), tendo como principal fonte de 

infecção primatas não humanos, particularmente 

macacos dos gêneros Allouata (macaco guariba), 

Cebus (macaco prego), Atelles e Callithrix. 

 

a) V, F, V, F. 

b) F, V, F, V. 

c) V, V, V, V. 

d) F, F, F, F. 

 

Questão 32 

Sobre os aspectos clínicos e epidemiológicos da 

cisticercose, marque o item INCORRETO. 

 

a) O complexo teníase/cisticercose constitui-se de 

duas entidades mórbidas distintas, causadas pela 

mesma espécie de cestódio, em fases diferentes do 

seu ciclo de vida. 

b) Taenia solium é a tênia da carne bovina e a Taenia 

saginata é a da carne de porco. Esses dois cestódeos 

causam doença intestinal (teníase) e os ovos da T. 

saginata desenvolvem infecções somáticas 

(cisticercose). 

c) A teníase é provocada pela presença da forma 

adulta da Taenia solium ou da Taenia saginata, no 

intestino delgado do homem. 

d) A cisticercose é causada pela larva da Taenia 

solium nos tecidos, ou seja, é uma enfermidade 

somática. 

 

Questão 33 

Sobre o modo de transmissão do complexo 

teníase/cisticercose, analise as assertivas e em 

seguida marque o item CORRETO. 

 

I. A cisticercose é adquirida através da ingesta de 

carne de boi ou de porco mal cozida.  

II. Quando o homem ingere, acidentalmente, os ovos 

de T. solium, adquire a teníase.  

III. A cisticercose humana por ingestão de ovos de 

T. saginata não ocorre ou é extremamente rara. 

 

a) F, F, V. 

b) V, V, F. 

c) F, F, F. 

d) F, F, F. 

 

Questão 34 

Sobre a Esquistossomose, analise as assertivas e a 

seguir marque o item CORRETO. 

 

I. Infecção produzida por parasito trematódeo 

digenético, cuja sintomatologia clínica depende do 

estágio de evolução do parasito no hospedeiro. 

II. A forma aguda pode ser assintomática ou 

apresentar-se como dermatite urticariforme, 

acompanhada de erupção papular, eritema, edema e 

prurido até cinco dias após a infecção. 

III. Agente etiológico - Schistosoma mansoni, 

família Schistosomatidae. 

IV. O homem é o principal reservatório. Os 

roedores, primatas e marsupiais são potencialmente 

infectados; o camundongo e hamster são excelentes 

hospedeiros, não estando ainda determinado o papel 

desses animais na transmissão. 

V. Os ovos do S. mansoni são eliminados pelas 

fezes do hospedeiro infectado (homem). Na água, 

eclodem, liberando uma larva ciliada denominada 

miracídio, que infecta o caramujo. Após 4 a 6 

semanas, abandonam o caramujo, na forma de 

cercária, ficando livres nas águas naturais. O contato 

humano com águas infectadas pelas cercárias é a 

maneira pela qual o indivíduo adquire a 

esquistossomose. 

 

a) V, V, V, V, V. 

b) F, V, V, V, V. 

c) F, F, V, V, V. 

d) F, F, F, F, F. 
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Questão 35 

A Raiva é uma antropozoonose transmitida ao 

homem pela inoculação do vírus rábico, contido na 

saliva do animal infectado, principalmente pela 

mordedura. Apresenta uma letalidade de quase 100% 

e alto custo na assistência preventiva às pessoas 

expostas ao risco de adoecer e morrer. Sobre o tema 

analise os itens e marque o INCORRETO. 

 

a) É um vírus de fita dupla. Pertence ao gênero 

Lyssavirus, família Rhabdoviridae. 

b) Existem relatos de casos de transmissão inter-

humana na literatura, que ocorreram através de 

transplante de córnea e outros órgãos. 

c) A infecção pela via respiratória também é 

possível, mas com possibilidade remota. 

d) O Período de incubação é extremamente variável, 

desde dias até um ano, com uma média de 45 dias, 

no homem, e de 10 dias a 2 meses, no cão. 

 

Questão 36 

Sobre a leishmaniose visceral, analise os itens e em 

seguida marque o item INCORRETO.  

a) Possuem uma forma flagelada ou amastigota, 

encontrada no tubo digestivo do inseto vetor e outra 

aflagelada ou promastigota nos tecidos dos 

vertebrados. 

b)  São protozoários tripanosomatídeos do gênero 

Leishmania, parasita intracelular obrigatório das 

células do sistema fagocítico mononuclear. 

c) Os vetores da leishmaniose visceral são insetos 

denominados flebotomíneos, conhecidos 

popularmente como mosquito palha, tatuquiras, 

birigui, entre outros. 

d) A infecção do vetor ocorre quando as fêmeas, ao 

sugarem o sangue de mamíferos infectados, ingerem 

macrófagos parasitados por formas amastigotas da 

Leishmania.  

 

Questão 37 

Para uma boa qualidade de vida, no que se refere à 

nutrição, é preciso que a população ingira a 

quantidade mínima de calorias. Esse fator é levado 

em consideração no momento da elaboração do IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano), pois se trata 

de um importante indicador social. Sobre o tema 

aponte o item CORRETO: 

 

a) Tivemos nos últimos anos uma diminuição no 

quadro de pobreza extrema no país, porém isso não 

fez melhorar em nada o grave quadro nutricional no 

Brasil. 

b) A obesidade provocada por hábitos alimentares 

não adequados ainda apresenta índices irrelevantes 

no Brasil. 

c) Como resultado das mudanças alimentares 

vividas no país nos últimos anos temos um declínio 

no consumo de alimentos básicos e um grande 

aumento no consumo de alimentos industrializados. 

d) Fome e obesidade não apresentam dados 

preocupantes no Brasil. 

 

Questão 38 

Estocar alimentos congelados e resfriados, requer 

uma série de cuidados especiais. Sobre o tema 

marque o item INCORRETO: 

 

a) O local de armazenagem deve ser dotado de 

instrumentos que permitam o controle das condições 

de temperatura e umidade do ar. 

b) Utilizar frequentemente checagens da 

temperatura, preferencialmente com uso de 

termógrafos ou dispositivos que monitorem 

continuamente a temperatura de estocagem. 

c) Nas câmaras frias deve-se estabelecer um 

programa de descongelamento limpeza e 

manutenção de modo a evitar o acumulo de gelo e 

obstrução dos difusores de ar. 

d) A temperatura a ser utilizada nas câmaras frias 

deve ser a de congelamento, independentemente do 

tipo de alimento a ser estocado. 

 

Questão 39 

No Brasil, o saneamento básico é um direito 

assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº. 

11.445/2007 como o conjunto dos serviços, 

infraestrutura e Instalações operacionais de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de 

resíduos sólidos e de águas pluviais: 

 

I. Ter saneamento básico é um fator essencial para 

um país poder ser chamado de país desenvolvido. Os 

serviços de água tratada, coleta e tratamento dos 

esgotos levam à melhoria da qualidade de vidas das 

pessoas, sobretudo na Saúde Infantil com redução da 

mortalidade infantil, melhorias na Educação, na 

expansão do Turismo, na valorização dos Imóveis, 

na Renda do trabalhador, na Despoluição dos rios e 

Preservação dos recursos hídricos, etc. 
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II. O saneamento básico é um conceito que está 

relacionado com o controle e distribuição dos 

recursos básicos (abastecimento, tratamento e 

distribuição de água, esgoto sanitário, coleta e 

destino adequado do lixo, limpeza pública) tendo em 

conta o bem-estar físico, mental ou social da 

população. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) O item I está incorreto pois limpeza urbana não 

faz parte do saneamento básico. 

b) O item II está incorreto pois não há relação do 

saneamento básico com melhorias fora da área da 

saúde. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Todos os itens estão incorretos. 

 

Questão 40 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Nas feiras livres, as carnes frescas devem passar 

por fiscalizações de comercialização. 

b) A fiscalização das feiras livres deve ser auxiliada 

pela Vigilância Sanitária. 

c) Nas feiras livres, as carnes maturadas devem 

passar por fiscalizações de comercialização. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 41 

A coleta, transporte e destinação final do lixo, tanto 

doméstico, quanto de natureza industrial é hoje uma 

grande preocupação, ao mesmo tempo que também 

pode ser uma fonte de novas riquezas. Sobre o tema, 

atribua V para item verdadeiro e F para item Falso: 

 

I. A coleta seletiva é uma forma racional de tratar o 

lixo e que pode gerar um enorme ganho econômico 

com a reciclagem. (....) 

II. A reciclagem é importante apenas para as pessoas 

envolvidas com a coleta seletiva de lixo e para 

catadores de rua. (.....) 

III. O destino final da maior parte do lixo produzido 

deve ser o aterro sanitário, que substitui os antigos 

lixões. (.....) 

IV. O Brasil é um dos campeões mundiais de 

reciclagem de embalagens metálicas. (.....) 

 

Respondidos os itens a sequência CORRETA é: 

a) V, F, V, V.   b) V, V, V, V. 

c) F, V, V, F.   d) F, F, V, V. 

Questão 42 

A higiene é um conceito de fundamental importância 

para manutenção da saúde do ser humano. E se 

reveste de mais gravidade ainda quando se trata de 

higiene de unidades de saúde. Dados sobre infecção 

hospitalar no Brasil são alarmantes. Em relação ao 

assunto, analise nos itens abaixo práticas e condutas 

em ambiente hospitalar: 

 

I. Utilização de celulares por profissionais de saúde 

em meio a procedimentos com pacientes. 

II. Utilização de jalecos e outras vestimentas por 

profissionais de saúde fora do ambiente de trabalho. 

III. Higienização de mãos a cada procedimento 

utilizando água corrente, sabão, álcool e outros 

higienizantes. 

IV. Contato com pacientes infectados sem 

equipamentos de proteção individual. 

 

Analisados os itens, quantos são considerados 

inadequados para a manutenção de um ambiente 

hospitalar saudável: 

a) 3.  b) 4.  c) 2.  d) 1. 

 

Questão 43 

A ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária é responsável pela inspeção de 

estabelecimentos que comercializam ou utilizam 

medicamentos no país. É importante estar atento para 

que a população possa consumir remédios de boa 

procedência, com qualidade, em estado regular e que 

possa ter utilidade real no tratamento de doenças. São 

desvios que comprometem a qualidade do 

medicamento, EXCETO: 

 

a) Armazenamento inadequado. 

b) Dispensação e administração regular de remédios. 

c) Falsificação ou fraude. 

d) Alterações físico-químicas. 

 

Questão 44 

São objetivos das equipes de vigilância sanitária no 

combate à Doença de Chagas, EXCETO: 

a) Detectar precocemente casos de doença de 

Chagas com vistas à aplicação de medidas de 

prevenção secundária. 

b) Proceder à investigação epidemiológica de todos 

os casos agudos, por transmissão vetorial, oral, 

transfusional, vertical e por transplante de órgãos, 

visando à adoção de medidas adequadas de controle. 
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c) Incorporar ações de vigilância ambiental 

oportunas, incluindo os reservatórios, na perspectiva 

da vigilância em saúde da doença de Chagas. 

d) Fazer o tratamento “in loco” dos pacientes 

infectados e posterior comunicação à Secretaria de 

Saúde do município. 

 

Questão 45 

De acordo com a Lei Federal que define o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, compete à União 

no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, EXCETO: 

 

a) Definir a política nacional de vigilância sanitária. 

b) Definir o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária. 

c) Determinar a estrutura de organização da 

Vigilância Sanitária em Estados e Municípios. 

d) Atuar em circunstâncias especiais de risco à 

saúde. 

 

Questão 46 

A referida Lei que define o Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária, também criou: 

 

a) A Agência Brasileira de Vigilância 

Epidemiológica. 

b) A Agência Nacional de Vigilância 

Epidemiológica. 

c) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

d) A Agência Brasileira de Vigilância Sanitária. 

 

Questão 47 

NÃO é um dos cinco princípios expressos que regem 

a administração pública no Brasil: 

 

a) Reciprocidade. 

b) Legalidade. 

c) Moralidade. 

d) Publicidade. 

 

Questão 48 

Está no alicerce do Estado de Direito, no princípio da 

autonomia da vontade. É um dos mais importantes 

para a Administração Pública. Baseia-se no Art. 5º 

da CF, que diz que “ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei”, pressuposto de que tudo o que não é proibido, é 

permitido por lei. Estamos falando do: 

 

a) Princípio do Contraditório. 

b) Presunção de Boa Fé. 

c) Princípio da Legalidade. 

d) Princípio da Boa Fé Objetiva. 

 

Questão 49 

A imagem de administrador público não deve ser 

identificada quando a Administração Pública estiver 

atuando. Outro fator é que o administrador não pode 

fazer sua própria promoção, tendo em vista seu 

cargo, pois esse atua em nome do interesse público. 

E mais, ao representante público é proibido o 

privilégio de pessoas específicas. Todos devem ser 

tratados de forma igual. Aqui falamos de: 

 

a) Princípio da Impessoalidade. 

b) Princípio da Legalidade. 

c) Princípio da Boa Fé Objetiva. 

d) Princípio da Moralidade. 

 

Questão 50 

As cidades são o resultado da transformação do 

ambiente natural segundo aspectos culturais do ser 

humano. Os processos de criação e expansão do 

espaço urbano são responsáveis por diversas 

alterações no ambiente natural. Historicamente, 

essas alterações começaram a ser melhor 

compreendidas com a evolução de campos 

científicos como a Ecologia. Com o advento do 

conceito de Ecossistema, pesquisadores passaram a 

compreender melhor as interações entre fatores 

bióticos e abióticos de determinado ambiente. 

Recentemente, o ambiente urbano passou a ser 

objeto de estudo de uma vertente da Ecologia: a 

Ecologia Urbana. Sobre os ecossistemas urbanos, 

marque o item INCORRETO: 

 

a) O ser humano, principal organismo dos 

ecossistemas urbanos, devido a aspectos culturais, 

necessita de uma quantidade de energia além daquela 

demandada para a manutenção dos seus processos 

vitais. Essa energia requerida é obtida 

principalmente através de fontes não-renováveis, 

como os combustíveis fósseis. Por não existir redes 

claramente hierarquizadas de fluxos de energia, o 

ecossistema urbano caracteriza-se por ser um grande 

ambiente de concentração da mesma. 

b) O fluxo de matéria também se apresenta de forma 

irregular nos ecossistemas urbanos. A espécie 

humana, por suas características biológicas, 
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encontra-se em um nível trófico elevado e, devido à 

proteção ofertada pela própria estrutura da cidade, 

não encontra predadores naturais dentro desses 

ambientes. Após o estabelecimento das fontes de 

alimentação, a matéria obtida passa por uma série de 

processos que a transforma segundo as 

características culturais do ser humano. São 

exemplos desses processos o tratamento químico, o 

armazenamento, a embalagem, entre outros. Para 

tanto, são necessárias fontes extras de matéria. 

c) As saídas de matéria dos ecossistemas urbanos 

ocorrem de modo muito mais intenso que nos 

ecossistemas naturais. As matérias orgânica e 

inorgânica não aproveitadas pelo ser humano são 

destinadas a áreas externas ao limite estrutural 

urbano, como aterros sanitários. Parte dessa matéria 

ainda recebe outras destinações, como a incineração, 

produzindo substâncias muitas vezes não presentes 

nas regiões atmosféricas locais e tóxicas para 

algumas comunidades de organismos. 

d) É importante destacar as dinâmicas de entrada e 

saída da energia e matéria utilizadas pela espécie 

humana, caracterizando o aspecto autotrófico dos 

ecossistemas urbanos. As atividades antrópicas 

desempenham um papel fundamental no 

amadurecimento desses ecossistemas. 

 

 

 


