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

Pare de usar palavras batidas. 

Um termo desgastado dito na entrevista de 

emprego ou em uma reunião pode revelar dados 

sobre uma pessoa. Alguns, dizem os especialistas, 

produzem o efeito contrário ao que se deseja e 

denotam, no mínimo, imaturidade. "Você pode ser 

percebido como alguém sem conteúdo que, assim 

como um adolescente, está preocupado em pertencer 

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

com o sucesso da empresa", afirmou o consultor 

Silvio Celestino, sócio fundador da Alliance 

Coaching. 

Sem perceber, até o profissional mais preparado 

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

campo, conheça as principais frases e termos e 

entenda por que você deve fugir deles. 

1 - Sou perfeccionista 

A expressão não diz nada. "O entrevistador quer 

conhecer o candidato. E, ao responder dessa maneira, 

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

Marcelo de Lucca, sócio da consultoria KPMG.  Em 

vez de reduzir a possibilidade a uma palavra, por que 

não falar que se aprimora continuamente citando, por 

exemplo, quantos e quais livros lê por ano ou cursos 

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

uma perfeccionista geralmente não tem uma visão 

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

também não reconhecer as virtudes", afirmou Marco 

Zanini, professor da Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas da Fundação 

Getulio Vargas (Ebape/FGV). 

2 - Quero muito trabalhar aqui 

A empresa não precisa de pessoas que queiram 

trabalhar nela, mas que queiram que ela ganhe, disse 

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

mais importante é demonstrar interesse em contribuir 

com o sucesso da companhia. 

3 - Gosto de trabalhar em equipe 

Isso não prova que os demais gostam de 

trabalhar com você, segundo Celestino. Seja mais 

claro e afirme que você é capaz de liderar pessoas ou 

 

 

 

 

sabe lidar com conflitos e busca soluções 

harmoniosas. 

4 - Sou workaholic e faço tudo bem-feito 

Para Celestino, afirmar que é workaholic pode 

demonstrar falta de equilíbrio. Melhor especificar 

que, sempre que necessário ou demandado pelo 

gestor, você tem responsabilidade para entregar as 

tarefas no prazo e nas especificações. "Oriento os 

meus alunos a serem mais humildes, a não se 

vangloriar - sendo jovens, principalmente, porque 

eles ainda não têm experiência para apresentar. É 

preferível ser verdadeiro, colocar o que quer fazer, 

valorizar as aptidões e como deseja contribuir no 

desenvolvimento da empresa", disse o professor 

Zanini. 

5 - Eu me dou bem com todo mundo 

Com que tipo e com quantas pessoas você já 

trabalhou? Diga que, independentemente das 

características de cada indivíduo, você busca 

respeitar as diferenças e focar na competência do 

indivíduo, relevando características problemáticas, 

afirmou Celestino.  

Em reuniões 

6 - Com certeza 

Evite esse termo para afirmar algo que é 

considerado óbvio e evidente, mas que nem sempre 

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

observou as mesmas evidências que o interlocutor", 

disse Celestino. 

7 - Tenho limitação de budget 

Para Lucca, o profissional que justifica uma 

situação com esse argumento se coloca como vítima, 

quando deveria ser o protagonista. É preferível dizer 

que, apesar da limitação, verá o que consegue fazer 

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

mostrar disposto a realizar", disse Lucca. 

8 - Tal área não fez o que deveria 

Essa é a típica frase em que o sujeito joga a 

responsabilidade no outro e não diz o que pode fazer 

para mudar a situação. E isso é péssimo para a 

imagem do profissional, segundo Lucca. 

9 - Cada um tem a sua verdade 

Essa é uma expressão perigosa. O que existem 

são fatos e documentos. “Diferentes são as opiniões, 

não a verdade”BGTT, disse Celestino. 

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

uma em português perfeitamente compreensível. 

Não use o inglês para demonstrar sofisticação ou 

esnobar pessoas. Saiba adequar sua linguagem ao 

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

cultura da empresa. Mas quem é de fora não é 

obrigado a saber", afirmou Lucca. 

11 - Sairei porque tenho novos desafios 

Eis uma frase desgastada e vazia. Todo mundo 

se despede da empresa ou do mercado dessa forma, 

segundo Lucca. Mencione uma razão mais concreta 

ou algo que traga mais valor. 

(PEREIRA, Inês. Portal UOL Economia. 

23/08/2018.) 

 

Questão 01 

A respeito do tema central do texto, assinale a única 

opção CORRETA. 

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

funcionário. 

b) Como não parecer workaholic em entrevistas de 

emprego. 

c) Como não parecer alguém sem conteúdo no 

emprego. 

d) Clichês a evitar em entrevistas de emprego e 

reuniões. 

 

Questão 02 

Marque o enunciado do texto que justifica o título 

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

usar palavras batidas”. 

a) "Um termo desgastado dito na entrevista de 

emprego ou em uma reunião pode revelar dados 

sobre uma pessoa". 

b) “Você pode ser percebido como alguém sem 

conteúdo que, assim como um adolescente, está 

preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por 

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

c) Melhor especificar que, sempre que necessário ou 

demandado pelo gestor, você tem responsabilidade 

para entregar as tarefas no prazo e nas 

especificações. 

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

liderar pessoas ou sabe lidar com conflitos e busca 

soluções harmoniosas”. 

 

Questão 03 

Assinale qual dos enunciados a seguir não incorre em 

um dos dez casos apresentados no texto. 

 

a) Saí da outra empresa porque a função que eu 

exercia não era condizente com o meu rol de 

habilidades, nesta espero poder dar o melhor de mim. 

b) Com certeza nós teremos muito sucesso se 

seguirmos com perfeição os planos. Nada pode dar 

errado. 

c) Gosto muito dessa empresa, já analisei o briefing 

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

no target. 

d) Na outra empresa justificaram o meu 

desligamento por improdutividade, mas a verdade é 

que me eram designadas atividades em diferentes 

setores, eu era um “faz-tudo”. 

 

Questão 04 

Analisando a tirinha, marque o enunciado do texto 

ao qual esta serve de ilustração. 

 

 

 

 

 

 

 

O pessoal do serviço que me mandou viajar, pegar 

uma piscina, tomar uns drinks e relaxar. Assim não 

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

eles acham que vou cumprir tudo?! 

a) “Afirmar que é workaholic pode demonstrar falta 

de equilíbrio”. 

b) “Não reconhecer os erros é também não 

reconhecer as virtudes”. 

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

consegue fazer para que a ação aconteça.” 

d) “Você pode ser percebido como alguém sem 

conteúdo que, assim como um adolescente, está 

preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por 

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

 

Questão 05 

Assinale a alternativa em que a substituição do termo 

em realce não mantém as características semânticas 

empregadas em “Sem perceber, até o profissional 

mais preparado pode escorregar em um clichê.” 

a) Mesmo.   b) Inclusive. 

c) Apenas.   d) Ainda. 
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Questão 06 

Encontre a opção em que o emprego do termo 

omitido se dá pelos mesmos motivos do termo 

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

as principais frases e termos e entenda por que você 

deve fugir deles.” 

 

a) ________ devo te contratar? 

b) Acredito que muita gente vai a entrevistas com 

respostas já prontas, projetos realizados e sabe o 

________ das mudanças. 

c) O autoconhecimento é um dos pontos mais 

relevantes, _______ influencia diretamente em como 

a pessoa conta a sua história.  

d) Me comparo ao leão _______ tenho um espírito 

de liderança, estando sempre a frente de projetos 

tanto na minha vida acadêmica quanto na minha 

carreira profissional. 

 

Questão 07 

Assinale a única opção em que o referente do termo 

em realce está corretamente indicado. 

 

a) Alguns, dizem os especialistas, produzem o efeito 

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

b) Evite esse termo para afirmar algo que é 

considerado óbvio e evidente, mas que nem sempre 

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

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

a não se vangloriar - sendo jovens, principalmente, 

porque eles ainda não têm experiência para 

apresentar (…) refere-se a “jovens”. 

d) Isso não prova que os demais gostam de trabalhar 

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

trabalhar em equipe”. 

 

Questão 08 

Assinale a alternativa cuja reelaboração da 

pontuação mantém a estrutura sintática e semântica 

do enunciado, bem como a sua correção normativa. 

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

por que não falar que se aprimora continuamente, 

citando, por exemplo, quantos e quais livros lê por 

ano ou cursos – que faz por conta própria? 

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

importante, é demonstrar interesse em contribuir 

com o sucesso da companhia. 

c) Melhor especificar que – sempre que necessário 

ou demandado pelo gestor – você tem 

responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e 

nas especificações. 

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

 

Questão 09 

No meme da página pernambucana Bode Gaiato, 

ocorre um efeito de linguagem articulado pela 

predicação do verbo “esperar”. Marque a opção que 

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

fenômeno. 

 

NA ENTREVISTA DE EMPREGO... 

- CITE UMA QUALIDADE SUA 

- EU SOU UM CABRA QUE TÁ SEMPRE PENSANDO NO 

FUTURO 

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

EMPREGO? 

- AS FÉRIAS. 

 

 

I. O emprego do verbo esperar é metafórico. 

II. O emprego do verbo esperar é literal. 

III. O verbo esperar se realiza com duplo sentido, 

quais sejam, “ter esperança, expectativa”, quando 

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

ocorre implicitamente na resposta do entrevistado, 

“férias”. 

 

a) Apenas a afirmação I é verdadeira. 

b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 

d) Apenas a afirmação II é verdadeira. 

 

Questão 10 

Assinale a opção que identifica as características 

presentes no gênero textual meme. 
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a) Caráter multimodal, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte digital. 

b) Modalidade imagética, discurso satírico, 

linguagem coloquial, suporte analógico. 

c) Modalidade imagética, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte analógico. 

d) Caráter multimodal, discurso cômico, linguagem 

coloquial, suporte digital. 

 

Questão 11 

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

área e o perímetro desse quadrado medem 

respectivamente: 

a) 32 cm2 e 32 cm. 

b) 64 cm2 e 30 cm. 

c) 64 cm2 e 32 cm. 

d) 32 cm2 e 30 cm. 

 

 

 

 

Questão 12 

O valor de x no sistema linear a seguir é: 

{

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

 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

 

 

 

Questão 13 

Em uma progressão aritmética a soma dos seus vinte 

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

primeiro termo é:  

a) 10. 

b) 12. 

c) 14. 

d) 16. 

 

Questão 14 

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

afirmações e marque o item CORRETO. 

I - a ∈ C. 

II - {b} ∈ C. 

III - c ⊂ C. 

IV - ∅ ⊂ C. 

 

a) Apenas a afirmação III é falsa. 

b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras. 

d) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras. 

 

 

Questão 15 

O mapa abaixo tem de escala 
1

400 000
. A distância 

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

real entre essas duas cidades é: 

a) 30 km. 

b) 48 km. 

c) 24 km.  
d) 40 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 16 

Podemos dizer que internet é um conjunto de redes 

interligadas através de Backbones que é o termo 

principal utilizado para: 

a) Interpretar as páginas da web. 

b) Enviar mensagens instantâneas pelos sites. 

c) Solicitar informação em qualquer lugar do mundo 

por meio de sites. 

d) Identificar a rede principal pela qual os dados de 

todos os clientes da Internet passam. 

 

Questão 17 

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

Windows 7, é dar acesso aos programas instalados 

no computador, permitindo alternar entre janelas 

abertas e abrir outras ou acessar rapidamente certas 

configurações do Windows. Ela se divide em três 

seções:  

 

Fonte: www.gigaconteudo.com 
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a) O plano de fundo, os ícones e a barra de 

ferramentas. 

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

Explorer. 

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

e lixeira). 

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

de notificação. 

 

Questão 18 

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 10 

que sincroniza seu celular com seu 

computador, bloqueando o PC automaticamente se 

seu celular ficar afastado dele. Para ativar essa 

opção, basta ir a: 

a) Opções gráficas > Teclas de Atalho > Ativar. 

b) Configurações > Contas > Opções de entrada. 

c) Notificações e ações > Ações Rápidas > Modo 

Tablet. 

d) Configurações > Armazenamento > Sensor de 

Armazenamento. 

 

Questão 19 

A configuração de uma arquitetura redundante 

garante apenas a disponibilidade dos dados de um 

sistema, mas não os protege contra os erros de 

manipulação dos usuários ou contra catástrofes como 

incêndios, inundações ou terremotos. Por isso, é 

necessário prever mecanismos de: 

a) Plug & play.  b) Criptografia. 

c) Backup.   d) Reset. 

 

Questão 20 

“Esta opção sai do perfil do usuário que estava 

usando o computador, mas não finaliza nenhum 

programa”. Essa afirmativa refere-se a qual 

procedimento do Windows 7: 

a) Trocar usuário. 

b) Bloquear. 

c) Desligar. 

d) Fazer Logoff. 

 

 

Questão 21 

Sobre as 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: 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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a) Prestação exclusiva de cuidados simples, como 

vacinação de rotina, realização de procedimentos 

não complexos como curativos simples e 

nebulização. 

b) A equipe de saúde da família deve ser constituída 

por, no mínimo, um médico clínico geral, um 

pediatra e um obstetra, enfermeiro generalista, dois a 

cinco agentes comunitários de saúde e um dentista 

para cada duas equipes. 

c) As equipes de saúde deverão realizar o 

cadastramento das famílias através de visitas aos 

domicílios, segundo a definição da área territorial 

pré-estabelecida para a adscrição. 

d) A Estratégia Saúde da Família corresponde aos 

estabelecimentos denominados serviços secundários 

de atenção à saúde, onde existe a oferta de consultas 

médicas especializadas, como cardiologia, pediatria 

e ginecologia, sendo encaminhados aos hospitais 

terciários os casos mais complexos. 

 

Questão 24 

O dispositivo legal que dispõe sobre a participação 

da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

– SUS e sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

providências é a Lei 8.142/90. Sobre ela é 

CORRETO afirmar que: 

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

com a representação dos vários segmentos sociais. 

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) terá representação no Conselho Nacional 

de Saúde; porém o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde não poderá ter essa mesma 

representação. 

c) A representação dos usuários nos Conselhos de 

Saúde e Conferências será paritária em relação ao 

conjunto dos demais segmentos. 

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

deliberativo, é um órgão colegiado 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 
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direito, responsável pelas políticas sociais e 

consequentemente, pela saúde. 

III- Tem como premissa básica a defesa da “saúde 

como direito de todos e dever do Estado. 

a) Somente a proposição II está correta. 

b) As proposições I e II estão corretas. 

c) As proposições II e III estão corretas. 

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

 

Questão 28 

Quanto às características dos Conselhos de Saúde, 

julgue os itens: 

 

I- Os Conselhos de Saúde têm responsabilidade 

direta sobre a prestação dos serviços de saúde. 

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

seja, é composto por pessoas que representam 

diferentes grupos da sociedade, sendo 50% delas 

representantes de usuários do SUS. 

III- Um Conselho de Saúde é um órgão temporário, 

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

extinto não é preciso haver uma lei. 

IV- O Conselho de Saúde é subordinado ao Poder 

Executivo – ao prefeito, ao governador ou ao 

secretário de saúde, por exemplo. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ens): 

a) Apenas I. 

b) I e II. 

c) Apenas II. 

d) I, II e III. 

Questão 29 

Sobre o processo de planejamento no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), é CORRETO 

afirmar: 

 

a) O planejamento no âmbito do SUS terá como 

base, dentre outros, o Monitoramento, a avaliação e 

integração da gestão do SUS. 

b) O planejamento no âmbito do SUS terá como 

base, dentre outros, o 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 Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001 dispõe sobre 

a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo 
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assistencial em saúde mental. Sobre esta lei 

AFIRMA-SE: 

 

I. É direito da pessoa portadora de transtorno 

mentalter direito à presença médica, em qualquer 

tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua 

hospitalização involuntária. 

II. O portador de transtorno mental deve ter 

acessrestrito aos meios de comunicação disponíveis 

dado sua sanidade mental. 

III. A pessoa portadora de transtorno mental deve 

ser tratada, preferencialmente, em serviços 

comunitários de saúde mental. 

 

Assinale a opção CORRETA: 

a) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

b) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

c) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

d) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

 

Questão 33 

A Psicanálise trouxe importantes colaborações para 

o estudo do desenvolvimento humano. Sobre a 

Psicanálise AFIRMA-SE: 

 

I. Na fase fálica a principal fonte de prazer do bebê 

envolve atividades ligadas à boca (sugar e alimentar-

se). 

II. A fase anal é a época de relativa calma entre fases 

mais turbulentas. 

III. Na fase genital é quando ocorre o 

ressurgimento dos impulsos sexuais da fase fálica, 

canalizados na sexualidade adulta madura. 

 

Assinale a opção CORRETA: 

a) Apenas os itens I e II são falsos. 

b) Apenas os itens I e III são falsos. 

c) Apenas os itens II e III são falsos. 

d) Os itens I, II e III são falsos. 

 

Questão 34 

Os estágios psicossociais de Erikson tiveram uma 

importância impar para compreender o 

desenvolvimento humano, sendo ele um dos 

primeiros a incluir o idoso dentro do 

desenvolvimento humano como um estágio. Sobre 

os estágios de Erikson, assinale a opção CORRETA: 

 

a) Na Generatividade versus estagnação o adulto 

maduro preocupa-se em estabelecer e orientar a 

próxima geração, ou então sente um 

empobrecimento pessoal. 

b) Na Iniciativa versus culpa o idoso alcança a 

aceitação da própria vida, o que favorece a aceitação 

da morte, ou então se desespera com a incapacidade 

de reviver a vida. 

c) Na Integridade versus desespero o bebê 

desenvolve o senso de perceber se o mundo é um 

lugar bom e seguro. 

d) Na Produtividade versus inferioridade o 

adolescente deve determinar seu próprio senso de eu 

(“quem sou eu?”) ou experimentar uma confusão de 

papéis. 

 

Questão 35 

A Organização Mundial de Saúde conceitua a saúde 

como sendo “o completo bem-estar físico, psíquico e 

social, ocorrendo conjuntamente, e não apenas a 

ausência de doença ou enfermidade”. Referente a 

saúde, assinale a opção CORRETA: 

a) Saúde pode ser considerada como a harmonia 

entre o ser humano e o meio físico, entre o ser 

humano e o ambiente social. 

b) Ter saúde é ter ausência de doenças, sendo 

prioritário as condições ambientais e 

epidemiológicas do ser humano. 

c) A ação religiosa tem título ideológico e está ligada 

diretamente a sempre gerar o adoecimento humano. 

d) A saúde é diferente de um indivíduo para o outro, 

sendo determinado exclusivamente por leis 

biológicas. 

 

Questão 36 

Psicanálise e psicologia não são sinônimos ou termos 

permutáveis. Freud não era psicólogo, mas um 

médico que exercia clínica particular e trabalhava 

com pessoas que sofriam de problemas emocionais. 

Sobre Psicanálise de base freudiana, assinale a opção 

CORRETA: 

a) Por ser médico, Freud foi treinado como cientista, 

utilizando o método experimental na construção dos 

pressupostos da Psicanálise. 

b) Freud elaborou parte de sua teoria da 

personalidade com base na observação clínica de 

seus pacientes. 

c) Os estudos de Freud assemelham-se muito da 

investigação laboratorial rigorosa dos elementos da 

experiência, inconsciente, consciente ou do 

comportamento. 
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d) Freud considerava que os processos conscientes 

representados pelo Super-ego são superiores aos 

processos inconscientes representados pelo Id. 

 

Questão 37 

No exame de paciente psiquiátrico, só pode se 

observar o que está aparente, não oculto. Assim, 

pode se chamar de aparência todo o conteúdo do 

exame psíquico. Assinale a opção CORRETA: 

 

a) Na mania, o desinteresse ou a falta de energia 

pode inviabilizar os cuidados pessoais. Alguns 

maníacos preferem vestir-se com roupas escuras. 

b) Nos quadros apático-abúlicos da esquizofrenia, a 

aparência é descuidada. Nos hebefrênicos, costuma 

ser bizarra, assim como em muitos quadros 

paranoides, em que a aparência reflete a atividade 

delirante. 

c) A aparência de mulheres depressivas costuma ser 

mais ou menos assim: roupas muito coloridas e 

chamativas, excesso de maquiagem e perfume em 

excesso. 

d) Nos casos de transtorno conversivo e transtornos 

dissociativosque cursam com apraxia (perda da 

capacidade de realizar movimentos voluntários), 

frequentemente a aparência está descuidada. 

Questão 38 

Lambert, médico francês, em 1764 criou a palavra 

fenomenologia, que designou como “descrição da 

aparência”. Sobre a relação fenomenologia e 

psicopatologia assinale a opção CORRETA: 

 

a) Coube a Karl Jaspers, filósofo alemão, a aplicação 

do método fenomenológico na investigação 

psiquiátrica publicando o Psicopatologia Geral. 

b) Sigmund Freud, médico psiquiatra, fez uso do 

método fenomenológico no processo de 

interpretação dos sonhos de pacientes psicóticos. 

c) Griesinger na Alemanha (em 1845) é considerado 

o pioneiro no uso do método fenomenológico nos 

estudos da psicopatologia. 

d) Arthur Tatossian é considerado o criador da 

psicopatologia na França em 1837. 

 

Questão 39 

A doença impede, muitas vezes, o indivíduo de 

trabalhar, de se divertir, tirando-o do convívio 

familiar e dos amigos, isolando-o. Sobre a relação 

saúde e doença, AFIRMA-SE: 

I. É necessário banir o luto, para que os que estão 

vivos possam continuar suas vidas normalmente. 

II. A doença pode ser uma ameaça à vida e, com isso, 

um aceno para morte. 

III. A doença física pode ser acompanhada de 

manifestações na esfera psíquica, ocasionando 

também alterações na interação social. 

 

Assinale a opção CORRETA: 

a) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

b) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

c) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

d) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

 

Questão 40 

Michael Foucault ao discutir sobre a 

Genealogicamente da loucura, questiona aspectos 

relacionados ao conceito de normal e patológico. 

Segundo os estudos de Foucault sobre o normal e o 

patológico, AFIRMA-SE. 

 

I- O portador de um transtorno psicológico, 

conhecido como louco, durante a idade média era 

tido como um homem normal, mas que ainda assim 

precisava de tratamento. 

II- Os hospitais psiquiátricos eram uma instituição de 

assistência, destinada para pobres, prostitutas, 

devassos e loucos. 

III- O tratamento da loucura, com a utilização de 

punições como duchas geladas e trabalhos 

obrigatórios, era uma forma eficiente de tratamento 

do louco, sendo ainda praticada na 

contemporaneidade. 

IV- Foucault, quando estuda sobre a loucura, a 

contextualiza histórica e socialmente. 

 

Assinale a opção VERDADEIRA: 

a) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

b) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

c) Apenas os itens III e IV são falsas. 

d) Apenas os itens II e IV são verdadeiros. 

 

Questão 41 

A psicopatologia é uma disciplina científica que 

estuda a doença mental e suas formas de 

manifestação. Sobre as formas de manifestação das 

doenças mentais, AFIRMA-SE: 

 

I. Os sinais e sintomas representam os signos da 

psicopatologia e da medicina em geral. 
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II. Os sintomas são subjetivos e aparecem nas 

queixas do paciente. 

III. Os sinais são objetivos, ou seja, são verificáveis 

pela observação direta.  

 

Assinale a opção CORRETA: 

a) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

b) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

c) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

d) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

 

Questão 42 

A publicidade tem sido uma forma importante usado 

pela Medicina para captação de pacientes e 

divulgação de serviços psiquiátricos. Tem crescido o 

número de programas de rádio nos quais médicos 

tem prestado esclarecimento sobre a saúde física e 

mental. Sobre a publicidade médica, assinale a opção 

CORRETA: 

 

a) O médico pode apresentar como originais 

quaisquer idéias, descobertas ou ilustrações que na 

realidade não o sejam. 

b) O médico pode consultar, diagnosticar ou 

prescrever por qualquer meio de comunicação de 

massa. 

c) O médico pode anunciar títulos científicos que 

possam comprovar a especialidade ou área de 

atuação para a qual esteja qualificado e registrado no 

Conselho Regional de Medicina. 

d) O médico pode divulgar informação sobre 

assunto médico de forma sensacionalista ou 

promocional. 

 

Questão 43 

As práticas psicoterápicas são fundamentais para o 

tratamento de pacientes psiquiátricos, sobre contra-

indicações para o tratamento usando a psicanálise 

afirma-se: 

 

I. Os analistas deveriam evitar analisar amigos, 

parentes ou pessoas com quem tenham outro 

envolvimento. 

II. Pensamento concreto ou ausência de disposição 

psicológica não são bons indicadores para a prática. 

III. A presença de extrema desonestidade ou 

transtorno da personalidade anti-social não favorece 

o tratamento analítico. 

 

 

Assinale a opção CORRETA: 

a) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

b) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

c) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

d) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

 

Questão 44 

As psicoterapias breves são um componente 

importante dos métodos atuais para tratar uma 

variedade de transtornos mentais. Abordagens de 

tratamento de curto prazo (também chamadas de 

psicoterapia de tempo limitado) não apenas ajudam 

as pessoas a lidarem com problemas e crises atuais, 

mas também são úteis para transtornos mentais 

maiores, como depressão, ansiedade e transtorno de 

estresse pós-traumático, entre outros. Referente as 

psicoterapias breves, assinale a opção CORRETA: 

 

a) Tem por objetivo a resolução de conflito edípico. 

b) Dura de semanas a anos; tempo limitado e sem 

término definido da terapia. 

c) Faz uso da prescrição de medicamentos. 

d) Tem por objetivo ligar o presente, o passado e a 

transferência durante a prática de intervenção. 

 

Questão 45 

A relação do médico com paciente e familiares é de 

extrema relevância para sua atuação como 

profissional de saúde. Assim, é vetado ao médico: 

 

I. Exagerar a gravidade do diagnóstico ou do 

prognóstico. 

II. Deixar de atender paciente que procure seus 

cuidados profissionais em casos de urgência ou 

emergência. 

III. Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob 

seus cuidados profissionais. 

 

Assinale a opção CORRETA: 

a) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

b) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

c) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

d) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

 

Questão 46 

A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do 

ser humano e da coletividade e será exercida sem 

discriminação de nenhuma natureza. Sobre o Código 

de Ética Médica assinale a opção CORRETA: 
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a) O médico pode renunciar à sua liberdade 

profissional. 

b) A Medicina pode ser exercida como comércio. 

c) O trabalho do médico pode ser explorado por 

terceiros com objetivos de lucro ou finalidade 

política. 

d) A natureza personalíssima da atuação profissional 

do médico não caracteriza relação de consumo. 

 

Questão 47 

Fatores psiquiátricos altamente significativos no 

suicídio incluem abuso de substâncias, transtornos 

depressivos, esquizofrenia e outros transtornos 

mentais. Considerando os fatores psiquiátricos 

relacionado ao suicídio, AFIRMA-SE: 

 

I. Transtornos do humor são os diagnósticos mais 

comumente associados com suicídio. 

II. Nos Estados Unidos, estima-se que quatro mil 

pacientes esquizofrênicos cometem suicídio a cada 

ano. 

III. A taxa de suicídio para alcoolistas é estimada em 

cerca de 270 por 100 mil ao ano; nos Estados Unidos, 

entre 7.000 e 13.000 pessoas dependentes de álcool 

cometem suicídio todos os anos. 

 

Assinale a opção CORRETA: 

a) Apenas o item I é verdadeiro. 

b) Apenas o item II é verdadeiro. 

c) Apenas o item III é verdadeiro. 

d) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

 

Questão 48 

Hospitalizar ou não pacientes com ideação suicida é 

a decisão clínica mais importante a ser tomada. Nem 

todos esses pacientes requerem internação, alguns 

podem ser tratados em uma base ambulatorial. Sobre 

o tratamento ao paciente com ideação suicida 

assinale a opção CORRETA: 

 

a) A maioria dos suicídios entre pacientes 

psiquiátricos não é evitável. 

b) Pedir aos pacientes considerados suicidas para 

telefonar ao médico psiquiatra quando se sentirem 

inseguros de suas capacidades de controlar seus 

impulsos suicidas pode ser recomendável. 

c) Qualquer paciente que tenha tentado o suicídio, a 

despeito de sua letalidade, precisa ser hospitalizado. 

d) Promover esforços para reduzir o acesso a meios 

letais e métodos de dano próprio é ineficaz, os 

pacientes considerados suicidas sempre encontraram 

uma forma de se matar. 

 

Questão 49 

O Setembro Amarelo destina-se a discutir sobre a 

temática do suicídio objetivando diminuir sua 

incidência. Sobre o suicídio AFIRMA-SE: 

 

I. Historicamente, as taxas de suicídio entre 

populações católicas têm sido mais baixas do que as 

taxas entre protestantes e judeus. 

II. A taxa mais alta de suicídio bem-sucedido em 

homens está relacionada aos métodos utilizados: 

armas de fogo, enforcamento ou saltos de lugares 

altos. 

III. O período de festas de final de ano é o período 

que mais ocorrem os atos suicidas. 

 

Assinale a opção CORRETA. 

a) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

b) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

c) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

d) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

 

Questão 50 

Sobre o suicídio é assinale a opção CORRETA: 

 

a) As mulheres cometem mais suicídio do que os 

homens. 

b) Não existe diferença etária entre quem mais 

comete suicídio. 

c) Pessoas casadas tendem a se suicidar mais do que 

as solteiras. 

d) O trabalho pode proteger contra suicídio. 

 

 


