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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. 

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. 
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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:  

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 

Fonte: www.gigaconteudo.com 
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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. 

 

Questão 22 

Complete as lacunas com palavras de um dos itens 

abaixo, dando veracidade a informação do 

enunciado: 

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. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
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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 comporto 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. 

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. 
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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 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. 

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 via de acesso lateral do quadril foi descrita 

inicialmente por Mc Farland e Osborne no ano de 

1954, sendo modificada por diversos autores ao 

longo do tempo. Sobre essa via de acesso, assinale o 

item CORRETO: 

a) A via de acesso lateral do quadril não deve ser 

utilizada em artroplastia total ou parcial da 

articulação do quadril e na biópsia da membrana 

sinovial.  

b) Essa via é totalmente contraindicada em 

procedimentos que requeiram uma maior exposição 

da articulação do quadril, como abordagem 

acetabular e revisões simples.  

c) A via é facilmente empregada em revisões 

complexas de artroplastias, displasias congênitas, 

protusões acetabulares e contraturas fixas.  

d) São indicações dessa via: redução a céu aberto e 

fixação interna de fraturas do colo do fêmur.   

 

Questão 33 

Pode-se definir fratura como uma interrupção na 

continuidade do osso, com rompimento completo ou 

incompleto. Em relação às fraturas do membro 
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inferiror, assinale o item CORRETO quanto à 

classificação de Winquist e Hansen: 

a) 0 – Oblíqua com pequeno fragmento em asa de 

borboleta. 

b) 3 – Oblíqua com grande fragmento em asa de 

borboleta. 

c) 2 – Oblíqua com grande fragmento cortical 

interno. 

d) 4 – Cominutiva. 

Questão 34 

Segundo a Teoria de Denis, a coluna vertebral é 

dividida em três colunas. Sobre essa classificação, 

assinale o item INCORRETO: 

a) A coluna anterior compreende o intervalo entre o 

ligamento transversal posterior e o meio do corpo 

vertebral.  

b) A coluna média situa-se a partir do meio do corpo 

vertebral até o ligamento longitudinal posterior. 

c) A coluna posterior compreende o arco ósseo 

posterior junto dos ligamentos supra-espinhal, infra-

espinhal, amarelo e cápsulas articulares.  

d) A coluna média compreende o ligamento 

longitudinal posterior, metade posterior do corpo 

vertebral e na parte posterior do anel fibroso.  

Questão 35 

Uma menina de 12 anos de idade vem à consulta, 

queixando-se de dor no joelho direito há três meses, 

negando trauma articular. O exame físico revela; 

peso de 63 kg, estatura de 1,51cm, marcha antálgica, 

rotação externa do membro inferior direito. 

O caso descrito é indicativo de: 

 

a) Condromalacia da patela.    

b) Doença de Osgood-Schlatter. 

c) Doença de Legg-Perthes-Calvé.   

d) Epifisite com deslocamento femoral. 

 

Questão 36 

Na fratura de Galeazzi, o mecanismo de produção da 

lesão é: 

 

a) Trauma direto sobre o rádio. 

b) Trauma indireto com queda sobre o dorso da mão, 

com o punho em flexão. 

c) Trauma indireto com queda sobre a mão 

espalmada, com antebraço em pronação. 

d) Trauma indireto com queda sobre a mão 

espalmada, com antebraço em supinação.   

 

Questão 37 

O corpo vertebral mais comumente afetado na 

doença de Pott é: 

a) L1.            b) L2.      c)  T8. d) T10. 

 

Questão 38 

___________ é uma articulação anfidiartrodial. 

a) Falanges.  b) Cotovelo.       

c) Joelho.    d) Sacroilíaca. 

 

Questão 39 

Para a avaliação de _______________ é feita a 

manobra de Spurling. 

 

a) Tendinite de supra espinhoso.   

b) Radiculopatia cervical. 

c) Tendinite bicipital.     

d) Lombociatalgia. 

 

Questão 40 

As osteocondroses formam um grupo de alterações, 

nas epífises ósseas, de característica autolimitada, 

caracterizada pelo desprendimento de um segmento 

cartilaginoso conjuntamente com o osso subcondral 

adjacente em determinada articulação. Sobre o tema, 

qual item está CORRETO? 

 

a) A osteocondrose só acomete as grandes 

articulações.  

b) A osteocondrose mais comum acomete a epífise 

femoral distal, nunca acometendo os côndilos 

femorais.  

c) A osteocondrose bilateral de côndilos femorais 

laterais é uma apresentação incomum e 

frequentemente de diagnóstico tardio.  

d) A enfermidade de Blount é uma osteocondrose 

não articular. 

Questão 41 

São consideradas doenças ortopédicas, EXCETO:  

 

a) Doença de Server.  b) Tumor de Ewing. 

c) Tumor de Klatskin.  d) Cisto de Baker. 

 

Questão 42 

A osteomalácia é uma descalcificação óssea 

causando uma baixa densidade mineral óssea. Sobre 

o assunto, é CORRETO: 

 

a) A principal causa da doença é a deficiência em 

cálcio.  
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b) A compactação da coluna vertebral está presente 

mesmo nos casos mais leves.  

c) Dor óssea: mais pronunciada na coluna inferior, 

pelve e extremidades inferiores, onde podem ocorrer 

fraturas e pode estar associada com dolorimento à 

palpação e agravada pela atividade.  

d) A osteomalacia é sempre sintomática e de quadro 

clínico agudo, com sintomas específicos, com dores 

ósseas difusas e poliartralgias.  

Questão 43 

A instabilidade anterior traumática do ombro é uma 

enfermidade ortopédica comum que acomete, 

principalmente, indivíduos jovens e/ou atletas e em 

aproximadamente 85% dos casos de instabilidade 

anterior, a lesão de Bankart está presente.  

Diante do exposto, aponte o item CORRETO: 

 

a) Dentre eles, o procedimento de Broca-Perthes-

Bankart, no qual realiza-se o reparo da lesão de 

Bankart é contraindicado e não é recomendado como 

tratamento cirúrgico de escolha.  

b) A desinserção do lábio glenoidal da borda ântero 

inferior da glenóide é apontada como o principal 

fator da instabilidade do ombro e o tratamento 

conservador dessa instabilidade tem altas taxas de 

sucesso e o tratamento cirúrgico não é indicado. 

c) O procedimento de Bankart com âncoras 

mostrou-se eficaz no tratamento da instabilidade 

traumática anterior do ombro de atletas não 

profissionais, podendo ser realizado de maneira 

isolada, ou associado ao retensionamento capsulo-

ligamentar.  

d) A instabilidade traumática anterior tratada de 

maneira conservadora ocasiona excelentes 

resultados e com isso o tratamento cirúrgico 

raramente é necessário.  

Questão 44 

A dor lombar constitui uma causa frequente de 

morbidade e incapacidade, sendo causada por várias 

entidades. Sobre o assunto, marque o item 

CORRETO: 

 

a) As lombalgias subagudas apresentam duração 

entre 6 e 12 meses.  

b) O tabagismo influencia a nutrição do disco 

intervertebral e aumenta a chance de sua 

degeneração; por conseguinte, torna mais frequente 

a incidência de dor lombar. 

c) As lombalgias do tipo agudas apresentam início 

insidioso e duração inferior a 6 meses.  

d) As lombalgias inespecíficas são as resultantes de 

hérnias discais, espondilolistese, estenose do canal 

raquidiano e fraturas vertebrais e tumores, entre 

outros.  

Questão 45 

A epifisiólise é um quadro que pode ser facilmente 

confundido com dores musculares e ósseas. Sobre o 

assunto, assinale o item incoerente: 

 

a) É mais comum na idade adulta.  

b) Costuma ser atribuída a desequilíbrios hormonais, 

microtraumas ou obesidade. 

c) Tem manifestação aguda ou insidiosa.  

d) O diagnóstico deve ser feito com a realização de 

exames radiológicos simples da bacia, com 

comparação dos dois lados.  

Questão 46 

Traumas diretos, fraturas e redução de retorno 

venoso ocasionada por ataduras ou gesso e 

posicionamento prolongado de membro por tração 

podem ocasionar a síndrome compartimental. Sobre 

a síndrome, assinale o item INCORRETO:  

 

a) A pressão duradoura sobre um membro causa 

paralisia flácida inicial seguida de rápido edema e 

enrijecimento de compartimentos do membro 

afetado.  

b) A fasciotomia é indicada nos casos de lesões por 

esmagamento, a fim de evitar a síndrome 

compartimental.   

c) No antebraço e relativamente rara a ocorrência, 

podendo ser ocasionada por fraturas do rádio distal, 

infiltração não intencional defluidos em partes moles 

e infecção profunda.  

d) A dor é o sinal precoce e universal, sendo 

desproporcional em relação à lesão e não aliviada por 

analgésicos ou até opioides, como a morfina.  

Questão 47 

Fraturas supracondilianas do úmero correspondem a 

17% das fraturas na infância, sendo as mais 

frequentes do membro superior nas crianças. Diante 

desse fato, aponte o item CORRETO sobre o 

assunto: 

 

a) A conduta cirúrgica tem sido associada à alta 

frequência de complicações, como falha de obtenção 
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de manutenção da redução, lesão nervosa, 

comprometimento vascular e síndrome 

compartimental.  

b) A redução da fratura em FDU (fraturas da diáfise 

do úmero) em crianças modifica totalmente os 

valores da pressão em compartimentos, justificando 

a urgência do tratamento das FDU.  

c) A fixação com fios cruzados é a configuração 

menos estável, porém com menor risco de lesão de 

nervos.  

d) A tração esquelética não é método de rotina, mas 

não deve ser excluída como opção terapêutica das 

fraturas supracondilianas do úmero em crianças.  

 

Questão 48 

Os Distúrbios do Sistema Osteomuscular 

Relacionados ao Trabalho (DORT) têm-se 

constituído um grande problema da saúde pública. 

Sobre o assunto, marque o item INCORRETO: 

 

a) Tem maior incidência nos membros superiores, 

nunca em membros inferiores, resultam em dor, 

queda do desempenho no trabalho, fadiga e 

incapacidade funcional temporária podendo levar a 

síndrome dolorosa necessariamente crônica.  

b) São movimentos repetidos de qualquer parte do 

corpo que podem provocar lesões em tendões, 

músculos e articulações, principalmente dos 

membros superiores, ombros e pescoço devido ao 

uso repetitivo ou a manutenção de posturas 

inadequadas.  

c) São sintomas que também podem surgir nesse 

quadro: falta de força. Câimbras, formigamento, 

perda do sono e limitação da vida diária e dos 

afazeres domésticos que antes eram realizados 

naturalmente.  

d) O conforto é essencial para a prevenção, com as 

operações de trabalho devendo estar ao alcance das 

mãos e máquinas posicionadas de forma que o 

trabalhador não tenha que se curvar ou torcer o 

tronco para pegar ou utilizar ferramentas com 

frequência.  

 

Questão 49 

A cervicobraquialgia ou neuralgia cervicobraquial 

(NCB) pode ser definida como um quadro de dor que 

afeta a coluna cervical e o membro superior, podendo 

a localização da dor variar de acordo com o local que 

origina o problema. Tem causas variadas e a dor 

pode ter origem a nível de diferentes estruturas da 

coluna cervical. Sobre o tema, assinale o item 

CORRETO: 

a) A dor cervical não miofascial se torna mais rara 

com o avançar da idade.  

b) O diagnóstico é puramente clínico, com 

supervalorização do exame físico sem necessidade 

de exames laboratoriais para fins diagnósticos.  

c) A espondilose cervical não associada à 

compressão radicular causa vercicalgia; mesmo sem 

compressão de raiz nervosa pode ocorrer 

radiculopatia .  

d) Quando acometidos por síndrome dolorosa 

miofascial causam resistência à flexão da cabeça e à 

rotação contralateral, uma vez que promovem 

extensão do segmento cefálico e rotação ipsolateral. 

 

Questão 50 

Apesar de seu aspecto simples, o osso possui funções 

bastante complexas e vitais para a manutenção e 

equilíbrio do corpo humano. Em relação à anatomia 

do sistema musculoesquelético, aponte o item 

CORRETO: 

 

a) A caixa craniana possui os seguintes ossos: 

frontal, parientais, temporais, occipital, esfenoide, 

nasal, lacrimais, malares, maxilar superior e 

mandíbula; atentar para a depressão denominada sela 

turca, no frontal, onde fica a hipófise.  

b) O membro inferior é formado pelo fêmur, tíbia, 

fíbula, tarso e metatarsos; a tíbia é distal na perna e 

se articula proximalmente com os côndilos tibiais; 

distalmente a tíbia se articula ao osso tálus na 

articulação do tornozelo; participa da articulação do 

joelho, sendo local de inserção e estabilidade da 

articulação do tornozelo.  

c) O membro superior articula-se ao tronco por meio 

do manúbrio do membro superior, composto pelos 

ossos da clavícula. A clavícula articula-se com o 

cíngulo do esterno pela articulação esternoclavicular, 

que é uma das articulações do membro superior com 

o esqueleto axial.  

d) As costelas VIII, IX e X são classificadas como 

falsas, pois se fixam ao osso esterno indiretamente, 

por meio da cartilagem costal da VII costela. As 

costelas XI e XII são classificadas como flutuantes, 

por não estarem articuladas ao osso esterno. O 

ângulo da costela indica a localização na qual o corpo 

inicia sua curvatura em direção ao osso esterno. 


