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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 



                       MUNICÍPIO DE RESENDE – RIO DE JANEIRO                        
 

5 
 
____________________________________________________________________________________ 

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 

 

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 

As reações transfusionais ocorrem quando o receptor 

possui anticorpos para as hemácias do doador. São 

conhecidos mais de 20 grupos sanguíneos, o que gera 

mais de 200 variantes genéticas. Cada grupo 

sanguíneo consiste de um locus no gene que é capaz 

de expressar um antígeno na membrana das 

hemácias a algumas células do sangue. Em cada 

sistema existem dois ou mais fenótipos.  

Relacionado com o tema em questão, marque o item 

incorreto: 

a) No sistema ABO encontramos 4 fenótipos, A, 

AB, B e O o que corresponde aos 4 grupos 

sanguíneos. 

b) Uma pessoa com determinado grupo sanguíneo é 

capaz de reconhecer eritrócitos não próprios e por 

isso é capaz de montar anticorpos para estas 

hemácias com antígenos alogênicos. 

c) A maioria das pessoas desenvolve anticorpos para 

os grupos alogênicos sem que tenham tido contato 

com hemácias não próprias, isto porque uma série de 

microrganismos expressa antígenos parecidos com 

os do grupo ABO. 

d) A forma mais simples de se saber se o sangue de 

uma pessoa é compatível ou não com outro, é a 

reação de prova cruzada, nesta reação misturamos o 

sangue do doador com o do receptor, se houver a 

presença de anticorpos para o sistema ABO 

alogênico será possível observar a ausência de 

aglutinação de hemácias. 
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Questão 32 

Chamamos de defesa inata aquela que nasce com o 

indivíduo, é ela que age como primeira barreira para 

tentar evitar que um agente infeccioso, por exemplo, 

ao entrar no organismo consiga se replicar e 

propagar. No entanto nem sempre a resposta inata é 

suficiente para fazer este bloqueio e aí, quem toma 

parte neste processo é o sistema imune adaptativo 

que leva algum tempo até que atinja sua eficiência 

máxima e consiga evitar a propagação do agente 

infeccioso. Relacionados aos sistemas imunológicos 

em questão marque o item CORRETO: 

 

a) No sistema de resposta adaptativo temos a 

participação de fatores solúveis como lisozima e o 

sistema complemento, e da participação de células 

fagocitárias. 

b) No sistema de resposta inata temos 

principalmente a ação de mecanismos dependentes 

de linfócitos B que darão início a produção de 

anticorpos e a coordenação da atividade e supressão 

ligada principalmente aos linfócitos B. 

c) Os linfócitos são os responsáveis pela memória do 

sistema imune, uma vez ativados eles conseguem 

estabelecer uma resposta específica e rápida quando 

ocorre uma reinfecção. 

d) A refratariedade é um fenômeno nato, específico 

e invariável que impede que uma pessoa se infecte 

por determinados microrganismos. 

 

Questão 33 

A Constituição Federal define a saúde como um 

direito de todos e um dever do Estado. A inclusão da 

saúde na Constituição gerou um conjunto de leis, a 

Lei Orgânica da Saúde, além de decretos, portarias 

conjuntas e portarias normativas do Ministério da 

Saúde, culminando com as leis que regem o Sistema 

Único de Saúde (SUS). Sobre o assunto, aponte o 

item CORRETO: 

 

a) O SUS deve promover a assistência às pessoas 

através de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, integrando ações assistenciais 

e preventivas.  

b) O dever do Estado de prover a saúde substitui e 

exclui o das pessoas e da família, convocando a 

sociedade para também cumprir esse dever.  

c) A iniciativa privada não poderá participar (SUS).  

d) O SUS deve identificar, mas não divulgar os 

fatores condicionantes e determinantes de saúde.  

Questão 34 

O resultado da análise da coleta de dona Joana 

apontou anemia macrocítica megaloblástica. Isso se 

deve: 

a) Por apresentar na lâmina neutrófilos 

hipersegmentados. 

b) Por apresentar na lâmina hemácias em alvo. 

c) Por apresentar na lâmina drepanócitos. 

d) Por apresentar na lâmina bastonete de Auer. 

 

Questão 35 

O aumento de ferro sérico e medular ocorre, 

frequentemente, na:  

a) Anemia hemolítica.    

b) Anemia sideroblástica.  

c) Anemia aplástica.    

d) Anemia falciforme. 

 

Questão 36 

Os recursos financeiros do SUS são depositados em 

conta especial, em cada esfera de atuação e 

movimentados sob fiscalização do(a)s: 

a) Respectivos Conselhos de Saúde. 

b) Tribunal de Contas do Município.  

c) Ministério Público.     

d) Secretaria de saúde. 

 

Questão 37 

Qual é o possível diagnóstico de um paciente que 

apresente VCM alto, macrocitose, leucopenia, 

plaquetopenia, retículos diminuídos, cobalamina 

baixa e hemácias macrocíticas? 

a) Anemia falciforme.    

b) Talassemia. 

c) Anemia megaloblástica.    

d) Doença de Crohn.  

 

Questão 38 

_______________ e _____________ são as causas 

mais comuns de sangramento digestivo baixo em 

idosos. 

  

a) Doença diverticular, Angioectasias. 

b) Doença diverticular, neoplasias.  

c) Neoplasias, Angioectasias.  

d) Pólipos, neoplasias. 

 

Questão 39 

Em um hemograma, um índice alto de VCM 

sugere: 
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a) Anemia ferropriva. 

b) Deficiência em fator de coagulação. 

c) Anemia megaloblástica. 

d) Deficiência de vitamina K. 

 

Questão 40 

Os reticulócitos são hemácias jovens (imaturas) 

lançadas na circulação. Valores aumentados de 

reticulócitos podem indicar: 

a) Anemia aplástica.    

b) Anemia carencial. 

c) Anemias arregenerativas.   

d) Anemias hemolíticas intra e extracorpuscular. 

 

Questão 41 

Considerando os sistemas de classificações ABO e 

Rh sanguíneos, marque o item CORRETO que 

contenha o doador e receptor universais, 

respectivamente: 

a) O-; AB+.       b) O+; AB-.        

c) AB+; O-.   d) AB-; O-. 

 

Questão 42 

Na interpretação dos índices hematimétricos, marque 

o item que contém a definição CORRETA: 

a) Pecilocitose: hemácias com diminuição do nível 

de hemoglobina. 

b) Anisocitose: hemácias com tamanhos diferentes. 

c) Esferocitose: hemácias com aumento do nível de 

hemoglobina. 

d) Macrocitose: hemácias com aumento do nível de 

hemoglobina. 

 

Questão 43 

Marque o item que contém a definição correta de 

hematócrito: 

a) É o valor percentual dos leucócitos em 100 mL de 

sangue. 

b) É o valor percentual de plaquetas em 100 mL de 

sangue. 

c) É o valor percentual de reticulócitos em 100 mL 

de sangue. 

d) É o valor percentual de hemácias em 100 mL de 

sangue. 

 

Questão 44 

O coagulograma é o estudo da coagulação sanguínea 

destinado à tentativa de classificação de uma diátese 

hemorrágica. Assim, a prova do laço: 

 

a) Tem por objetivo medir a capacidade que os 

pequenos vasos têm de se manterem intactos em 

condições adversas. 

b) Representa o espaço decorrido entre uma incisão 

praticada artificialmente em um paciente e o 

momento que cessa a hemorragia provocada. 

c) Compreende o tempo que o sangue leva para se 

coagular quando retirado e colocado em condições-

padrão. 

d) Representa qualitativa e quantitativamente a 

capacidade de coagulação do sangue em função das 

plaquetas e, em especial, de fibrinogenia plasmática. 

 

Questão 45 

Os índices hematimétricos tem a função de auxiliar 

na caracterização das anemias. Marque o item 

CORRETO: 

a) O volume corpuscular médio (VCM) representa a 

concentração ou peso médio de plaquetas por 100 

mL de hemácias aglomeradas. 

b) A hemoglobina corpuscular média (HCM) reflete 

o conteúdo médio de hemoglobina por hemácia. 

c) A concentração de hemoglobina corpuscular 

média (CHCM) não leva em consideração o 

hematócrito. 

d)  A redcelldistributionwidth (RDW) representa o 

coeficiente de variação da distribuição do volume 

das hemácias e avalia se elas estão hiper ou 

hipocromada. 

 

Questão 46 

O hemograma completo é um exame utilizado para 

avaliação da fisiologia e do comportamento das 

células sanguíneas. Marque o item que contém as 

informações CORRETAS. 

a) A hemoglobinometria corresponde à dosagem de 

hemoglobina no sangue. 

b) O leucograma ou série vermelha compreende a 

contagem global e específica dos leucócitos. 

c) O eritrograma ou série branca estuda as hemácias. 

d) A plaquetometria estuda as plaquetas, que são os 

maiores elementos figurados no sangue. 

 

Questão 47 

Os grupos sanguíneos são constituídos por antígenos 

que são a expressão de genes herdados da geração 

anterior. Com relação ao sistema ABO, marque o 

item FALSO: 
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a) No grupo sanguíneo A, a pessoa apresenta um 

anticorpo anti-B no plasma. 

b) No grupo sanguíneo B, a pessoa apresenta o 

anticorpo anti-A no plasma. 

c) No grupo sanguíneo AB, a pessoa apresenta 

anticorpo anti-A e anti-B no plasma. 

d) No grupo sanguíneo O, a pessoa não apresenta 

anticorpo anti-A e anti-B no plasma. 

 

Questão 48 

A SHE pediátrica normalmente está relacionada à 

leucemia aguda, especialmente a: 

a) Leucemia mieloide aguda.    

b) Leucemia mieloide crônica. 

c) Leucemia pancelular mieloide.   

d) Leucemia linfoide aguda. 

 

Questão 49 

Os basófilos são um tipo de granulócitos derivados 

da medula óssea. Eles constituem menos de 1% dos 

leucócitos circulantes no sangue. Seu citoplasma 

contém grânulos que se coram com corantes básicos. 

Como os mastócitos eles possuem receptores Fc de 

alta afinidade para: 

a) IgA.  b) IgD.  c) IgE.  d) IgG.  

 

Questão 50 

O exame da medula óssea, obtido por punção 

esternal, por exemplo, constitui um recurso de 

inestimável valor no estudo diagnóstico das afecções 

do sistema hematopoiético, sempre que o exame 

clínico, ao lado da análise do hemograma e de outros 

recursos laboratoriais não se mostrar suficiente para 

o completo esclarecimento da doença em causa. 

Descrevem-se os seguintes padrões encontrados nas 

contagens diferenciais de material obtido por punção 

medular (mielograma): 

 

a) Na medula leucoblástica existe hipocelularidade 

da série branca, notando-se vários tipos celulares 

predominantes, que caracteriza a leucemia aguda. 

b) Medula linfocítica corresponde à leucemia 

mielóide aguda. A maioria celular são de linfócitos 

imaturos. 

c) Na medula aplástica existe baixa celularidade e a 

medula mostra-se pobre de tecido gorduroso. 

d) Medula megaloblástica é característica de anemia 

perniciosa, em que predominam os pronormoblastos 

(proeritroblastos) e megaloblastos. 

 

 

 


