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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. 
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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 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 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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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 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. 
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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 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 

Das 36 Normas Regulamentadoras, uma, em 

especial, trata sobre a segurança e saúde dos 

trabalhadores que exercem suas atividades em 

serviços de saúde: 

Assinale a afirmativa INCORRETA quanto à dita 

NR. 

a) NR-32. Em vigor desde o final de 2002, essa 

norma traz as exigências mínimas de segurança para 

a garantia de um ambiente sadio e seguro para os 

trabalhadores. 

b) A NR-32 trata de riscos biológicos, químicos, 

radiações ionizantes, resíduos, lavanderias, limpeza 

e conservação, manutenção de máquinas e 

equipamentos. 

c) Exige a criação de uma Comissão Gestora 

Multidisciplinar para prevenção de riscos de 

acidentes com materiais perfurocortantes com a 

elaboração de um plano específico para atingir esses 

objetivos. 

d) A NR 32 abrange ainda a questão da 

obrigatoriedade da vacinação do profissional de 

enfermagem (tétano, hepatite e demais vacinas que 

estiverem contidas no PCMSO), com os reforços 

pertinentes, conforme recomendação do Ministério 

da Saúde. 

 

Questão 32 

Instituído no Brasil na década de 1970, devido à 

pressão da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) sobre o governo brasileiro para reduzir o 

número de acidentes de trabalho, o SESMT é um 

serviço, criado pelo artigo 162 da CLT e 
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regulamentado pela NR-04, em que a equipe que 

trabalha para proteger a integridade física dos 

trabalhadores. Ele pode ser composto pelos seguintes 

profissionais, EXCETO: 

 

a) Médicos do Trabalho. 

b) Agentes de endemias do trabalho. 

c) Enfermeiros do Trabalho. 

d) Técnicos em Enfermagem do Trabalho. 

 

Questão 33 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA), instituída no Brasil também na década de 

1970 pela Portaria 3.214/78 e regulamentada pela 

Norma Regulamentadora nº 05, é uma Comissão que 

atua em conjunto com o SESMT para identificação, 

controle e gerenciamento dos riscos encontrados no 

ambiente de trabalho. Assinale o enunciado 

INCORRETO: 

a) É composta por um terço dos membros escolhidos 

pelos trabalhadores por meio de uma eleição e os 

dois terços restantes dos membros indicada pelo 

empregador.  

b) A quantidade de membros da CIPA é determinada 

pela NR-05 e varia de acordo com a atividade 

principal da empresa e da sua quantidade de 

trabalhadores. 

c) As empresas que possuem até 20 funcionários não 

têm a obrigação de constituir uma CIPA, porém 

devem designar um trabalhador para atender às 

exigências da NR-05. 

d) Os cipeiros, como são chamados os membros da 

CIPA, têm a grande responsabilidade de promover a 

segurança e saúde do trabalho no dia a dia. 

 

Questão 34 

Entre as atribuições da CIPA, podemos listar 

EXETO: 

a) Identificar os riscos dos processos de trabalho. 

b) Não são responsáveis pela promoção da Semana 

Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho 

(SIPAT). 

c) Investigar acidentes e doenças do trabalho. 

d) Elaborar o mapa de riscos. 

 

Questão 35 

Complete o seguinte conceito com a opção 

CORRETA: 

 

A ___________________ é aquela produzida pelo 

exercício do trabalho peculiar a determinada 

profissão e inserida na relação elaborada pelo 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social, 

presente no anexo II do Decreto nº 3048/99. Como 

exemplo, podemos citar a Lesão por Esforço 

Repetitivo/Doença Osteomuscular Relacionada ao 

Trabalho (LER/DORT) para digitadores. 

a) Doença profissional. 

b) Acidentes de trabalho. 

c) Doença de trabalho. 

d) Viagem a serviço. 

 

Questão 36 

Os fatores pessoais de insegurança podem ser 

relacionados com os fatores que caracterizam a 

culpabilidade no âmbito do direito. O enunciado a 

seguir está se referindo a: 

 

“Não há a ação do trabalhador, que, mesmo 

conhecendo os riscos e as normas, não atua no 

sentido de evitar o acidente de trabalho ou a doença 

ocupacional. Essa inércia do trabalhador é fator 

determinante para a ocorrência do acidente de 

trabalho”. 

a) Indulgencia.  b) Imprudência. 

c) Negligência.  d) Imperícia. 

 

Questão 37 

Consideram-se acidente no trabalho aquele 

produzido por uma causa súbita, violenta, externa e 

involuntária no exercício do trabalho, determinadas 

lesões corporais ou perturbações funcionais, que 

constituam a causa única da morte ou perda total, ou 

parcial, permanente ou temporária, da capacidade 

para o trabalho. Quanto às consequências de um 

acidente de trabalho para o trabalhador, assinale qual 

das alternativas está CORRETA: 

a) Custos com tratamento e medicamentos, 

afastamento do trabalho, depressão, sequelas entre 

outros. 

b) Não há grandes consequências para o trabalhador 

acidentado. 

c) Sofrimento físico e mental, possíveis dificuldades 

financeiras devido à probabilidade de afastamento do 

trabalho, dependência de terceiros e baixa do 

potencial psicológico. 

d) Afastamento para perícia médica da previdência 

social, reabilitação profissional, possível demissão 

após retorno ao trabalho. 
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Questão 38 

Quando o acidente de trabalho na área da saúde 

envolve materiais biológicos, está estipulado o 

correto proceder. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Chamar imediatamente a chefia da unidade, 

SESMT e/ou CIPA para comunicar. 

b) Providencia a higienização do local do ferimento, 

providenciar curativo, se necessário e comunicar a 

chefia imediata, SESMT e/ou CIPA. 

c) Não é necessária nenhuma ação por não se tratar 

de acidente grave. 

d) Olhar o prontuário do paciente para saber se tem 

risco de contaminação e se tem que providenciar a 

higienização. 

 

Questão 39 

De acordo com a NR-15, que trata das atividades e 

operações insalubres, são consideradas insalubres as 

atividades e operações que ficam expostas aos 

seguintes agentes. Assinale a resposta CORRETA: 

a) Ruído continuo ou intermitente, calor, frio. 

b) Radiações ionizantes, calor, frio. 

c) Agentes biológicos, condições hiperbáricas, 

agentes químicos. 

d) Todas estão corretas. 

 

Questão 40 

A Lei 8.212 de 24 de julho de 1991, dispõe sobre a 

organização da Seguridade Social, institui Plano de 

Custeio, e dá outras providências. No Art. 1º A 

Seguridade Social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos 

e da sociedade, destinado a assegurar o direito 

relativo à saúde, à previdência e à assistência social. 

A Seguridade Social obedecerá aos seguintes 

princípios e diretrizes, EXCETO:  

a) Universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas. 

c) Seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços. 

d) Irredutibilidade do valor dos benefícios. 

 

Questão 41 

A Saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Quanto aos princípios e diretrizes, selecione a 

afirmativa ERRADA: 

a) Acesso universal e igualitário. 

b) Provimento das ações e serviços através de rede 

regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema 

único. 

c) Equidade na forma de participação no custeio. 

d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 

 

Questão 42 

A leptospirose é uma doença infecciosa causada pela 

Leptospira, presente na urina de ratos e outros 

animais, transmitida ao homem principalmente nas 

enchentes. Bovinos, suínos e cães também podem 

adoecer e transmitir a leptospirose ao homem. 

Trabalhadores em situações de enchentes e 

inundações, expostos a urina de ratos e outros 

animais podem ser contaminados. Qual o tratamento 

de eleição preconizado pelo ministério da saúde nos 

casos de leptospirose na fase tardia? 

a) Amoxicilina. b) Penicilina G Cristalina. 

c) Azitromicina. d) Doxiciclina. 

 

Questão 43 

A NR-7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração 

e implementação por parte de todos os empregadores 

e instituições que admitam trabalhadores como 

empregados do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de 

promoção e preservação da saúde do conjunto dos 

seus trabalhadores. Quanto às diretrizes da NR avalie 

as mesmas e assinale a alternativa que contém a 

resposta CORRETA: 

 

I- O PCMSO é parte integrante do conjunto mais 

amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde 

dos trabalhadores, devendo estar articulado com o 

disposto nas demais NR.  

II- PCMSO deverá considerar as questões 

incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de 

trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-

epidemiológico na abordagem da relação entre sua 

saúde e o trabalho.  

III- O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, 

rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à 

saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza 

subclínica, além da constatação da existência de 

casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis 

à saúde dos trabalhadores. 



                       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 

 

IV- O PCMSO deverá ser planejado e implantado 

com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, 

especialmente os identificados nas avaliações 

previstas nas demais NR. 

 

Estão CORRETAS: 

a) I-II-IV.  b) II-III-IV. 

c) II-IV.  d) Todas estão corretas. 

 

Questão 44 

O Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional deve incluir, entre outros, a realização 

obrigatória dos exames médicos. Assinale a opção 

ERRADA: 

a) Admissional.  b) Trimestral. 

c) De retorno ao trabalho. d) Demissional. 

 

Questão 45 

Para o funcionamento do serviço de Radiologia 

deverão ser observadas as seguintes exigências 

legais, estabelecidas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, EXCETO: 

a) Alvará da Vigilância Sanitária especifico para a 

Radiologia. 

b) Relatório de Testes de Constância.  

c) Medidas de Radiações de Fuga. 

d) Dosímetros coletivos.  

 

Questão 46 

Leia o seguinte conceito e assinale a qual doença 

corresponde: 

“Lesões por esforços repetitivos como uma síndrome 

clínica caracterizada por dor crônica, acompanhada 

ou não de alterações objetivas, que se manifestam 

principalmente no pescoço, cintura escapular e/ou 

membros superiores em decorrência do trabalho, 

podendo afetar tendões, músculos e nervos 

periféricos”.  

a) LER.   b) Osteoartrose. 

c) DORT.   d) Artrite. 

 

Questão 47 

Segundo o código de ética médica é direito do 

médico EXCETO: 

a) Exercer a Medicina sem ser discriminado por 

questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, 

opção sexual, idade, condição social, opinião 

política, ou de qualquer outra natureza. 

b) Deixar de assumir responsabilidade sobre 

procedimento médico que indicou ou do qual 

participou, mesmo quando vários médicos tenham 

assistido o paciente. 

c) Indicar o procedimento adequado ao paciente, 

observadas as práticas reconhecidamente aceitas e 

respeitando as normas legais vigentes no País. 

d) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição 

pública ou privada onde as condições de trabalho não 

sejam dignas ou possam prejudicar o paciente. 

 

Questão 48 

A NR 15 (Portaria/MTb No 12/1983), no Anexo No 

11, estabelece os LT (Limite de Tolerância) para 

algumas substâncias químicas reconhecidas como 

causadoras de rinite alérgica, no ar ambiente, para 

jornadas de até 48 horas semanais. Qual delas NÃO 

causa rinite alérgica: 

a) Formaldeído – 1,6 ppm ou 2,3 mg/m3. 

b) Fosgênio – 0,08 ppm ou 0,3 mg/m3. 

c) Cloreto de vinila – 156 ppm ou 398 mg/m3. 

d) Cloro – 0,8 ppm ou 2,3 mg/m3. 

 

Questão 49 

O auxilio Doença é o benefício a que tem direito o 

segurado que, após cumprir a carência, quando for o 

caso, ficar incapaz para o trabalho (mesmo que 

temporariamente), por doença por mais de 15 dias 

consecutivos. Esse benefício deixa de ser pago 

EXCETO: 

a) Quando o segurado recupera a capacidade para o 

trabalho. 

b) Quando esse benefício se transforma em 

aposentadoria por invalidez. 

c) Quando o segurado solicita e não tem a 

concordância da perícia médica do INSS. 

d) Quando o segurado volta voluntariamente ao 

trabalho. 

 

Questão 50 

Segundo a legislação federal, entre as doenças 

infecciosas e parasitárias relacionadas com o 

trabalho, de acordo com a portaria/MS 

N°1.339/1999, NÃO está incluída: 

a) Malária.  b) Candidiase. 

c) Meningite.  d) Dermatofitose. 


