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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. 
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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. 

Fonte: www.gigaconteudo.com 
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Questão 17 

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

Windows 7, é dar acesso aos programas instalados 

no computador, permitindo alternar entre janelas 

abertas e abrir outras ou acessar rapidamente certas 

configurações do Windows. Ela se divide em três 

seções:  

 

a) O plano de fundo, os ícones e a barra de 

ferramentas. 

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

Explorer. 

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

e lixeira). 

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

de notificação. 

 

Questão 18 

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 10 

que sincroniza seu celular com seu 

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 biblioteconomia e ciência da informação, 

analise os itens abaixo: 

 

I. A Segunda Guerra Mundial, apesar do seu poder 

destrutivo, trouxe inúmeras inovações tecnológicas. 

A ciência foi a área que mais se beneficiou dessas 

inovações, seu papel antes ligado ao plano 

ideológico, neste momento passou a ter um papel 

mais ativo e passando a atender mais as necessidades 

humanas. 

II. Com isso, a informação passou a ser vista como 

um fator estratégico e de risco para os governos, o 

que acarretou uma preocupação em aumentar o sigilo 

do conhecimento e de certo modo, atrapalhou o 

trabalho de cientistas e estudiosos. 

III. Para Saracevic (1996) o marco que deu origem 

à Ciência da Informação foi o artigo de Vannevar 

Bush, “As was we may think”, de 1945. Nele Bush 

identificou o problema da explosão da informação e 

propôs como solução a utilização das incipientes 

tecnologias da informação para recuperar as 

informações contidas nos documentos. Bush propôs 

ainda uma máquina chamada MEMEX, que teria 

como função a capacidade de associar ideias, que 

duplicaria “os processos mentais artificialmente”. 

IV. A Ciência da Informação é um campo dedicado 

às questões científicas e à prática profissional, 

voltada para os problemas da efetiva comunicação 

do conhecimento e de seus registros entre os seres 

humanos, no contexto social, institucional ou 

individual do uso e das necessidades de informação. 

No tratamento destas questões são consideradas de 

particular interesse as vantagens das modernas 

tecnologias informacionais. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item III está incorreto. 

c) Apenas o item II está incorreto. 

d) Apenas o item IV está incorreto. 

 

Questão 22 

Gerir conhecimento significa organizar, associar 

dados de forma analítica de maneira que esses dados 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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se transformem em informações estratégicas dentro 

da empresa. Sobre o tema analise os itens abaixo: 

 

I. A partir da apreensão e da visão analítica do 

conhecimento, o gestor consegue mobilizar e reunir 

ideias estratégicas a favor de sua gestão. Nesse 

sentido, colaboradores cumprem um papel 

fundamental na coleta, organização do 

conhecimento. 

II. Nesse sentido, gestores que utilizam a gestão do 

conhecimento e informação a favor de suas ações, 

cumprem um papel estratégico na gestão. Aplicação 

de conhecimento e informação dentro de uma 

empresa ou entidade significa gestão eficaz, onde o 

“gerente é responsável pela aplicação e pelo 

desempenho do conhecimento”. 

III.  O conhecimento é decorrente da informação, 

que por sua vez deriva de um conjunto de dados. 

IV. A gestão do conhecimento é um ativo tangível. 

Este se caracteriza pela existência física. São 

reconhecidos no sistema de valores, crenças, 

inteligência emocional, intelectual, conhecimento 

etc. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item IV está incorreto. 

b) Apenas o item I está incorreto. 

c) Apenas o item II está incorreto. 

d) Apenas o item III está incorreto. 

 

Questão 23 

Nas últimas décadas, o cenário mundial foi marcado 

por fortes mudanças nos meios telemáticos e 

informatizados, interferindo no sentido de 

transferência de informação. A informação vem 

evoluindo e provocando alterações comportamentais 

nos indivíduos, na sociedade e nas organizações 

públicas e privadas. A globalização requereu das 

organizações obtenção de informações com maior 

velocidade nas buscas e no uso. Tudo isso contribuiu 

para ocasionar lacunas ou ausência de ética no ciclo 

da informação. Gerações diferentes foram expostas 

ao novo cenário, propondo mudanças a uma parcela 

dos indivíduos e a outra, apenas inserção. Sobre o 

tema atribua V para item verdadeiro e F para item 

falso: 

 

I. A informação obtida deve ser avaliada e 

entendida em partes como, necessárias e partes 

desnecessárias, para assim ser usada com bom senso 

e seus benefícios fornecerem a contribuição 

esperada. (.....) 

II. A informação está ligada a tempo, qualidade e 

quantidade, por conseguinte também à sofisticação 

ou redundância. Alta quantidade de informação com 

qualidade torna-se sofisticação, por outro lado, alta 

quantidade de informação sem qualidade e/ou 

novidade torna-se redundância. (.....) 

III. Assim sendo, a informação tem que ser 

transmitida e adquirida eticamente, para não causar 

frustração no momento da ação, atitude ou tomada 

de decisão. Desta forma, a informação pode ser 

utilizada como diferencial pelas organizações. (.....) 

IV. As informações são recebidas de diferentes 

fontes, tanto formais quanto informais. Isso 

representa dizer que as informações informais 

recebidas de colegas ou contatos pessoais são menos 

relevantes do que uma informação adquirida em 

fontes formais, como bibliotecas ou banco de dados. 

(.....) 

V. Essa relevância de fonte de informação é 

modificada com base na informação procurada. 

Além do mais, é necessária ética tanto na transmissão 

quanto na obtenção da informação em relação a 

qualquer fonte. (.....) 

 

Respondidos os itens a sequência CORRETA é: 

a) V- V- V- F- V. 

b) V- V- V- V- V. 

c) F- V- V- V- V. 

d) F- F- V- V- V. 

 

Questão 24 

As leis de Ranganathan são fundamentais e 

instituídas para a Biblioteconomia pelo pensador 

indiano Shiyali Ramamritam e que vigoram até os 

dias atuais. Ranganathan era um professor de 

matemática indiano interessado em 

Biblioteconomia. Foi autor do livro “The Five Laws 

of Library Science” (1931) que aborda pontos 

importantíssimos da Biblioteconomia moderna com 

suas cinco Leis. Sobre o tema, analise os itens 

abaixo: 

 

I. Os livros são para serem usados – o livro é um 

meio que impulsiona o conhecimento. E podemos 

observar a importância de uma biblioteca na 

seguinte frase: “quem tem informação, tem poder”. 

Aponta para o livro como um meio e não como tendo 

um fim em si mesmo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
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II. Todo leitor tem seu livro – o bibliotecário deve 

fazer o estudo dos usuários, observando a clientela 

para preparar o acervo. Aponta para a seleção de 

acordo com o perfil do usuário. 

III. Todo livro tem seu leitor – refere-se a 

disseminação da informação, em que se deve 

divulgar os livros existentes em cada biblioteca. 

Aponta para a importância da divulgação do livro, 

sua disseminação, antecipando a estética da 

recepção. 

IV. Poupe o tempo do leitor – a arrumação 

e catalogação dos documentos diminui o tempo 

necessário para encontrar a informação desejada. 

Aponta para o livre acesso às estantes, o serviço de 

referência e a simplificação dos processos técnicos. 

V. Uma biblioteca é um organismo 

em crescimento – o bibliotecário deve controlar esse 

crescimento, verificando qual a informação que está 

sendo usada, através de estatísticas da consulta e 

empréstimo. Decorre da explosão bibliográfica que 

exige atualização das coleções e previsão do 

crescimento da área ocupada pela biblioteca. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item II está incorreto. 

b) Apenas o item IV está incorreto. 

c) Apenas o item V está incorreto. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

Questão 25 

A produção literária, acadêmica e artística vem 

crescendo exponencialmente nos últimos anos. Junto 

a este crescimento surge a necessidade de organizar 

estas produções para que possam ser acessíveis ao 

seu público potencial. Organizar a informação para 

que seja facilmente recuperada é a tarefa dos 

bibliotecários. Tornar a informação disponível é 

competência das Bibliotecas. Marque o item 

INCORRETO sobre o tema: 

 

a) Só é possível a indexação, organização e 

recuperação desta quantidade crescente de 

produções com a utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). 

b) As TIC's são uma necessidade urgente nas 

bibliotecas e os bibliotecários estão sendo seduzidos 

pela possibilidade da automação e informatização. 

Esta demanda coloca na ordem do dia a necessidade 

de escolha dos melhores sistemas para realizar esta 

oferta de serviços. 

c) A elaboração de uma Request for Proposal (RFC) 

é chave para que o processo de informatização ocorra 

de forma eficiente. Nesta RFC que utilizaremos 

como modelo estão contempladas as características 

necessárias para que o novo sistema cumpra seus 

objetivos. 

d) A compra de um software “de caixinha” ou o 

desenvolvimento de uma solução “sob medida” não 

exige conhecimentos das regras do negócio, ou seja, 

não necessita saber sobre os requisitos e normas que 

regem a biblioteconomia. Também não é necessário 

realizar opções políticas e tecnológicas. 

 

Questão 26 

Ranganathan formulou as cinco leis da 

biblioteconomia. Sobre essas leis marque o item 

CORRETO: 

a) São leis extensas, detalhadas e complexas em sua 

formulação. 

b) Tornaram-se obsoletas e sem utilização. 

c) Elas refletem a relação entre as necessidades dos 

usuários e as unidades de informação. 

d) Elas não se aplicam a ambientes automatizados. 

 

Questão 27 

Leia o enunciado e responda: 

O código AACR2 (Anglo-American Cataloguing 

Rules – Regras de Catalogação Anglo-Americanas) 

prevê diferentes níveis de responsabilidade, sendo a 

folha de rosto do documento em análise a principal 

fonte de informação.  

Levando em conta as oito áreas de descrição 

previstas na ISBD, em que área deverá, no registro 

bibliográfico, ser inserida a informação sobre o 

ilustrador de um livro, caso seu nome conste da folha 

de rosto: 

 

a) Em título e responsabilidade. 

b) Nas notas. 

c) Na descrição física. 

d) Em detalhes específicos do material. 

 

Questão 28 

Na era das novas tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC), o trabalho, em forma de linha de 

produção, está sendo substituído por uma 

modalidade cooperativa, onde todos são 

responsáveis pelo resultado final. Dentro deste novo 

cenário, o grande desafio passa a ser a 

competitividade, que pode ser obtida a partir da 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dissemina%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cataloga%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Servi%C3%A7o_de_refer%C3%AAncia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Servi%C3%A7o_de_refer%C3%AAncia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Explos%C3%A3o_bibliogr%C3%A1fica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cole%C3%A7%C3%B5es
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gestão do conhecimento. Marque o item 

INCORRETO sobre o tema: 

a) As TICs são utilizadas como ferramentas 

indispensáveis no processo de estruturação das 

empresas, buscando alcançar novos modelos de 

organização voltados para a satisfação de seus 

clientes. 

b) Estes padrões foram desenvolvidos com a 

perspectiva de facilitar a organização e o acesso à 

informação, inclusive sendo baseados nos modelos 

de classificação filosófica, na realidade, e parecem 

ter acompanhado fielmente a própria evolução da 

sociedade. 

c) As bibliotecas, enquanto organizações que 

elaboram produtos e executam serviços aos seus 

consumidores (clientes ou usuários), devem estar 

preocupadas com a sua satisfação. Então elas 

também podem ser analisadas sob esta nova 

perspectiva de gestão do conhecimento. 

d) Para tanto, faz-se necessário modificar as 

estruturas de poder, que se colocam como fator de 

empecilho para a adaptação às novas tecnologias da 

informação, uma vez que os sistemas de 

classificação adotados, ainda hoje, são baseados em 

rígidos e seculares sistemas internacionais de 

organização e padronização. 

 

Questão 29 

Leia o enunciado e resolva a seguinte questão: 

Entrevista de referência. Solicitação do usuário: 

“Procuro algo sobre José de Alencar”. Na 

negociação, sobre a posição do bibliotecário: 

a) Não deve mostrar ignorância diante do usuário e, 

para atendê-lo, deve procurar informações sobre a 

vida e a obra de José de Alencar. 

b) Deve utilizar perguntas fechadas como: “Você 

quer informação sobre a vida ou sobre a obra de José 

de Alencar?”  

c) Deve utilizar perguntas abertas do tipo “O que 

você gostaria de saber sobre José de Alencar?” para 

obter do usuário informações necessárias ao 

entendimento de sua solicitação. 

d) Para preservar a privacidade do usuário, não deve 

perguntar sobre o contexto em que a informação será 

utilizada, mesmo que o contexto contribua para 

esclarecer a necessidade do usuário.  

 

Questão 30 

É um sistema de classificação decimal de bibliotecas 

especializadas em direito. Utilizada em 

biblioteconomia, esta classificação é específica para 

obras jurídicas relacionadas ao direito brasileiro.  

 

Estamos falando de: 

a) Classificação de Direito Brasileiro. 

b) Classificação Brasileira de Direito. 

c) Classificação Decimal de Direito. 

d) Classificação Bibliotecária de Direito. 

 

Questão 31 

Sobre a Descrição de Recursos e Acesso (Resource 

Description and Access – RDA, analise os itens 

abaixo: 

 

I. O RDA surgiu da Conferência Internacional sobre 

os Princípios E o Desenvolvimento Futuro do 

AACR, realizada em Toronto, em 1997. 

II. É publicado exclusivamente pela American 

Library Association. 

III. A manutenção da RDA é da responsabilidade do 

Comitê de Orientação da RDA (COR). A partir de 

2015, a COR está passando por uma transição para 

uma estrutura de governança internacional, prevista 

para vigorar em 2019. 

IV. As instruções e diretrizes do RDA estão 

disponíveis por meio do RDA Toolkit, um serviço de 

assinatura on-line e em formato de impressão. 

 

Analisados os itens, é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item II está incorreto. 

b) Apenas o item I está incorreto. 

c) Apenas o item III está incorreto. 

d) Apenas o item IV está incorreto. 

 

Questão 32 

Ainda em relação ao RDA, marque o itemk 

INCORRETO: 

 

a) O RDA Vocabularies é uma representação das 

entidades, elementos, designadores de 

relacionamento, e termos controlados do RDA 

em RDF (Resource Description Framework). 

b) Os Vocabulários são destinados ao suporte 

de dados vinculados aplicações usando o RDA. Eles 

são mantidos em Open Metadata Registry (Registros 

de Metadados Abertos), um registro de metadados, e 

lançado via GitHub e a RDA de Registro. 

c) Os rótulos, definições e outras anotações textuais 

legíveis por humanos nos Vocabulários são 

conhecidos como Referência RDA. Os dados de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_Dewey
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bibliotecas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
https://pt.wikipedia.org/wiki/American_Library_Association
https://pt.wikipedia.org/wiki/American_Library_Association
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linked_data
https://pt.wikipedia.org/wiki/GitHub
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referência do RDA são usados na produção do 

conteúdo do RDA Toolkit. 

d) Os RDA Vocabularies e o RDA Reference estão 

disponíveis sob uma licença fechada. 

 

Questão 33 

Inicialmente, o Conspectus foi desenvolvido como 

um instrumento para auxiliar a construção de 

coleções de maneira cooperativa. Porém, a 

metodologia expandiu para servir, também como, 

EXCETO: 

 

a) Instrumento para o planejamento do 

empréstimo entre bibliotecas. 

b) Estrutura sobre a qual desenvolve-se a política de 

desenvolvimento de coleções. 

c) Fonte para creditar a informação; como um meio 

para dar segurança ao bibliotecário, e Base para 

distribuição e preservação de responsabilidades. 

d) Documento privado para o uso pela instituição; 

como instrumento de relacionamento com o público 

e para negociação de empréstimos. 

 

Questão 34 

Sobre o FBRR, é INCORRETO dizer que: 

a) Assim, não é adequado dizer coisas como “vou 

catalogar usando o FRBR”. Como modelo 

conceitual, o FRBR resulta da abstração de uma 

realidade, no caso, a realidade é o “universo 

bibliográfico”. 

b) O FRBR não é um modelo conceitual: é um 

código de catalogação, é um formato, é uma norma, 

é um padrão, é um código, é um princípio de 

catalogação. 

c) Para o desenvolvimento do FRBR foi utilizada 

uma metodologia baseada na técnica de análise de 

entidades, ou, modelo Entidade-Relacionamento. 

d) Essa técnica, desenvolvida na Ciência da 

Computação, é utilizada para a construção de bancos 

de dados. Apesar disso, não era objetivo do estudo 

servir diretamente para a criação de bancos de dados 

bibliográficos (catálogos). 

 

Questão 35 

É uma política desenvolvida por e para 

bibliotecas e museus, e visa o crescimento 

do acervo na área de conhecimento em que a 

mesmas estejam inseridas, de maneira equilibrada 

e racional, estabelecendo prioridades para a 

aquisição do material e determinando critérios para a 

sua seleção, assim como diretrizes de descarte. 

Estamos falando de: 

a) Formação e desenvolvimento de acervos. 

b) Formação e desenvolvimento de Museus. 

c) Formação e desenvolvimento de catálogos. 

d) Formação e desenvolvimento de coleções. 

 

Questão 36 

Segundo a Unesco, biblioteca é uma coleção 

organizada de vários tipos de documentos, aliada a 

um conjunto de serviços destinados a facilitar a 

utilização desses documentos, com a finalidade de 

oferecer informações, propiciar a pesquisa e 

concorrer para a educação e o lazer. No continuum 

entre biblioteca tradicional e biblioteca digital, são 

usadas tanto fontes de informação eletrônicas quanto 

em papel. O enunciado acima refere-se à 

denominada: 

a) Biblioteca especializada. 

b) Biblioteca Híbrida. 

c) Biblioteca Técnica. 

d) Biblioteca Seletiva. 

 

Questão 37 

A catalogação é uma atividade geralmente 

relacionada às bibliotecas e que consiste em registrar 

um conjunto de informações sobre um determinado 

documento ou conjunto de documentos. Sobre o 

tema, analise os itens abaixo: 

 

I. As informações registradas variam de acordo com 

o tipo de documento que está sendo catalogado. Por 

exemplo, para um livro, os elementos que são 

comumente registrados são: título, autore(es), 

tradutor(es), número da edição, editor, local e data de 

publicação, número de páginas, ISBN e os assuntos 

abordados no livro. 

II. A catalogação é guiada por normas locais, 

nacionais ou mesmo internacionais, devendo tais 

normas buscarem a padronização, que universalize 

seu uso, sem importar as características de cada 

biblioteca ou agência catalogadora. 

III. A palavra “catalogação”pode referir-se também 

ao produto da atividade de catalogação, por exemplo, 

“a catalogação de um livro”, ou seja, o conjunto de 

informações sobre o livro que foram registradas 

durante a catalogação. 

IV.  Neste sentido, o termo “catalogação” se 

transforma em um sinônimo de registro 

bibliográfico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bibliotecas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acervo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Racional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://pt.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://pt.wikipedia.org/wiki/Registro_bibliogr%C3%A1fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Registro_bibliogr%C3%A1fico
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Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item II está incorreto. 

b) Apenas o item I está incorreto. 

c) Apenas o item III está incorreto. 

d) Apenas o item IV está incorreto. 

 

Questão 38 

Leia os itens abaixo e marque o INCORRETO: 

a) Os princípios do Controle Bibliográfico 

Universal, que permearam as iniciativas de 

organização documental, foram consolidados no 

século XX pela institucionalização de programas e 

projetos de cunho internacional. Esses, por sua vez, 

possibilitaram a elaboração de diretrizes para 

obtenção de maior uniformidade na descrição 

bibliográfica dos documentos publicados em cada 

país. 

b) No Brasil, os trabalhos realizados nessa área 

tiveram como precursora a eminente bibliotecária 

Maria Luísa Monteiro da Cunha, da Universidade de 

São Paulo, que participou da mencionada 

Conferência realizada em 1961. A partir daquele 

momento, ela iniciou a divulgação da proposta junto 

às bibliotecas brasileiras e escolas de 

Biblioteconomia, ressaltando a importância da 

adoção de princípios internacionais de representação 

descritiva de publicações. 

c) Em janeiro de 2010, foi efetivada a renovação do 

contrato com os editores do AACR para a cessão dos 

direitos autorais, o que possibilitou à FEBAB as 

providências para tornar disponível aos 

bibliotecários brasileiros e dos países de língua 

portuguesa o novo Código de Catalogação Anglo-

Americano, 3ª edição, revisão 2010. 

d) Em 1978, novo código foi publicado em inglês. 

No Brasil, a Federação Brasileira de Associações de 

Bibliotecários, Cientistas da Informação e 

Instituições – FEBAB, a partir de vários contatos 

realizados com a American Library Association, 

Library Association e Canadian Library Association, 

assinou em 11 de julho de 1980 o acordo que 

autorizava a Federação a publicar a obra em língua 

portuguesa, efetivada em dois volumes: em 1983 o 

volume 1, e em 1985 o volume 2. 

 

Questão 39 

A definição de uma política de descarte deve ter 

como objetivo principal a manutenção do acervo da 

biblioteca, com o nível de adequação requerido para 

o melhor atendimento aos usuários, cobrindo todos 

os campos de assuntos definidos como pertinentes, 

dentro das diretrizes políticas e das atividades da 

instituição à qual se vincula. Evita o crescimento 

desordenado da coleção e deve servir como 

documento básico de apoio e subsídio para o corpo 

técnico na realização de descarte de material 

bibliográfico. Vantagens oriundas de uma política de 

descarte bem definida, EXCETO: 

 

a) As coleções são menores e, como consequência, 

melhor processadas, utilizando os mesmos recursos 

disponíveis. 

b) Diluição da coleção núcleo. 

c) A informação relevante toma-se mais acessível. 

d) Os custos de manutenção se reduzem. 

 

Questão 40 

Ao contrário de países como França e Inglaterra, o 

Brasil não possui uma tradição de publicação de 

bibliografias comerciais correntes ou públicas 

nacionais que permitam averiguar a produção 

nacional de livros por longos períodos, ainda que o 

depósito legal seja uma realidade há mais de um 

século. Sobre o tema, analise os itens abaixo: 

 

I. As nossas principais bibliografias foram 

interrompidas ou perderam continuidade após alguns 

anos, dificultando a realização de pesquisas sobre 

determinados períodos históricos. 

II. Atualmente, o Brasil não dispõe de uma 

bibliografia nacional corrente e a Biblioteca 

Nacional enfrenta dificuldades para manter os seus 

registros eletrônicos atualizados. 

III. Nesta perspectiva, defende-se que os catálogos 

editoriais podem contribuir para pesquisas ao 

permitir a constituição de listas bibliográficas, 

embora, na maioria das vezes, não adotem um 

vocabulário controlado para facilitar a recuperação 

dos seus registros. 

IV. Com o advento do digital, diversas editoras têm 

substituído a produção de catálogos impressos pela 

disponibilização de registros online. Assim sendo, 

aborda-se, a partir deste quadro, o catálogo editorial 

e a bibliografia com fontes de pesquisa assim como 

se discute os avanços e desafios para a produção 

desses instrumentos na contemporaneidade. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Todos os itens estão incorretos. 
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c) Apenas o item II está incorreto. 

d) Apenas o item IV está incorreto. 

 

Questão 41 

Analise as alternativas: 

 

I- Monografia no todo em meio eletrônico - deve-se 

obedecer aos padrões de referências bibliográficas 

indicados para textos completos de documentos 

monográficos, acrescentando-se as informações 

relativas à descrição física do meio eletrônico. Ex: 

KOOGAN, André; HOUAISS, 

Antonio (Ed.). Enciclopédia e  

dicionário digital 98. Direção geral de 

André Koogan Breikmam. São 

Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 CD-

ROM. 

II- Parte de monografia - Os elementos essenciais 

são: autor (es), título da parte, seguidos da expressão 

“In:”, e da referência completa da monografia no 

todo. No final da referência, deve-se informar a 

paginação ou outra forma de individualizar a parte 

referenciada. Ex: 

ROMANO, Giovanni. Imagens da 

juventude na era moderna. In: LEVI, 

G.; SCHMIDT, J. (Org.). História dos 

jovens 2. São Paulo:  

Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.  

SANTOS, F. R. dos. A colonização 

da terra do Tucujús. In: ______.  

História do Amapá, 1o grau. 2. ed. 

Macapá: Valcan, 1994. cap. 3. 

III- Publicação periódica como um todo - A 

referência de toda a coleção de um título de periódico 

é utilizada em listas de referências e catálogos de 

obras preparados por livreiros, bibliotecas ou 

editoras. Os elementos essenciais são: título, local de 

publicação, datas de início e de encerramento da 

publicação, se houver. Ex:  

REVISTA BRASILEIRA DE 

GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- 

 

a) Apenas I e II estão corretas.   

b) I, II e III estão corretos. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Apenas I e III estão incorretas.   

 

Questão 42 

É a configuração física de um suporte de acordo com 

a sua natureza e o modo como foi confeccionado: 

a) Formato.  b) Espécie.   

c) Gênero.    d) Suporte. 

 

Questão 43 

É preciso definir qual a natureza do acervo do Centro 

de Documentação. Ele poderá abranger os itens 

abaixo. Assinale a alternativa que apresenta a 

definição INCORRETA:  

a) Coleções: conjuntos de documentos reunidos, de 

forma artificial, em torno de temas, funções, 

entidades, pessoas ou até mesmo de um tipo ou 

gênero de documento. 

b) Fundos de arquivo: livros, teses e folhetos. 

c) Material hemerográfico: jornais, revistas e 

boletins. 

d) Objetos tridimensionais: de acordo com a área do 

Centro. 

 

Questão 44 

Assinale a alternativa incorreta. O Centro de 

Documentação reúne por compra, doação ou 

permuta, documentos únicos ou múltiplos de origens 

diversas (sob a forma de originais ou cópias) e/ou 

referências sobre uma área específica da atividade 

humana. Esses documentos e referências podem ser 

tipificados como de arquivo, biblioteca e/ou museu. 

Tem como características: 

a) Possuir documentos arquivísticos. 

b) Bibliográficos e/ou museológicos, constituindo 

conjuntos orgânicos (fundos de arquivo) ou reunidos 

artificialmente, sob a forma de coleções, em torno de 

seu conteúdo. 

c) Realizar o processamento técnico de seu acervo, 

desconsiderando a natureza do material que custodia. 

d) Ter acervo constituído por documentos únicos ou 

múltiplos, produzidos por diversas fontes geradoras.  

 

Questão 45 

Também conhecido como dicionário de ideias afins: 

a) Índex.  b) AACR2.   

c) Tesauro.  d) Dewey.  

 

Questão 46 

Consiste na retirada de documentos, pouco utilizados 

pelos usuários, de uma coleção de uso frequente para 

outros locais – ou depósitos especialmente criados 

para abrigar este material de consultas eventuais: 

 

a) Desbastamento.  b) Registro.  

c) Tombamento.  d) Avaliação.    
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Questão 47 

Sobre o CDU: 

 

I - Uma vantagem deste sistema é que ele é 

infinitamente expansível. 

II - Quando novas subdivisões são introduzidas, elas 

precisam alterar o ordenamento dos números. 

III - Um documento pode ser classificado sob uma 

combinação de diferentes categorias através do uso 

de símbolos adicionais.  

 

Sobre os itens acima: 

a) Apenas I está correto.    

b) Apenas II está incorreto.   

c) Apenas III está correto. 

d) Todos estão incorretos. 

 

Questão 48 

O _____ sumário da CDD contém as seções dos 

milhares. O _____ dígito em cada número de três 

dígitos indica a seção. Desta forma, 610 é usado para 

obras gerais sobre medicina e saúde, 611 para 

anatomia humana, 612 para fisiologia humana e 613 

para saúde e _____. 

 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as 

respectivas palavras: 

a) Segundo – Segundo – Arquitetura. 

b) Terceiro – Terceiro – Segurança Pessoal. 

c) Quarto – Quinto – Engenharia. 

d) Quinto – Primeiro –  Sociologia. 

 

Questão 49 

Os deveres do profissional de Biblioteconomia 

compreendem, além do exercício de suas atividades, 

EXCETO:  

a) Dignificar, através dos seus atos, a profissão, 

vilipendiando a elevação moral, ética e profissional 

da classe. 

b) Observar os ditames da ciência e da técnica, 

servindo ao poder público, à iniciativa privada e à 

sociedade em geral.  

c) Respeitar leis estabelecidas para o exercício da 

profissão.  

d) Respeitar normas estabelecidas para o exercício 

da profissão.  

 

 

 

Questão 50 

É o serviço que leva a informação ao usuário, ou seja, 

dissemina a informação selecionada para a pessoa 

que precisa/deseja receber a informação. Qual a sigla 

usamos referente à descrição: 

 

a) SIU.  b) SPD . c) DIS.  d) DSI. 
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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 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

02- ENGENHEIRO CIVIL – PROVA 01 
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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 

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”. 
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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. 

 

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”, 
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quando ocorre implicitamente na resposta do 

entrevistado, “férias”. 

 

a) Apenas a afirmação I é verdadeira. 

b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 

d) Apenas a afirmação II é verdadeira. 

 

Questão 10 

Assinale a opção que identifica as características 

presentes no gênero textual meme. 

a) Caráter multimodal, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte digital. 

b) Modalidade imagética, discurso satírico, 

linguagem coloquial, suporte analógico. 

c) Modalidade imagética, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte analógico. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.gigaconteudo.com 
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Questão 16 

Podemos dizer que internet é um conjunto de redes 

interligadas através de Backbones que é o termo 

principal utilizado para: 

a) Interpretar as páginas da web. 

b) Enviar mensagens instantâneas pelos sites. 

c) Solicitar informação em qualquer lugar do 

mundo por meio de sites. 

d) Identificar a rede principal pela qual os dados 

de todos os clientes da Internet passam. 

 

Questão 17 

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

Windows 7, é dar acesso aos programas instalados 

no computador, permitindo alternar entre janelas 

abertas e abrir outras ou acessar rapidamente 

certas configurações do Windows. Ela se divide 

em três seções:  

 

a) O plano de fundo, os ícones e a barra de 

ferramentas. 

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

Explorer. 

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

computador e lixeira). 

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

de notificação. 

 

Questão 18 

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 

10 que sincroniza seu celular com seu 

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 

Com relação à NR 18 (Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção), mais especificamente em seu tópico 

18.6 – Escavações, fundações e desmonte de 

rochas, marque a alternativa INCORRETA: 

a) A área de trabalho deve ser previamente limpa, 

devendo ser retirados ou escorados solidamente 

árvores, rochas, equipamentos, materiais e 

objetos de qualquer natureza, quando houver risco 

de comprometimento de sua estabilidade durante 

a execução de serviços. 

b) Muros, edificações vizinhas e todas as 

estruturas que possam ser afetadas pela escavação 

devem ser escorados. 

c) Os taludes instáveis das escavações com 

profundidade superior a 1,50m (um metro e 

cinquenta centímetros) devem ter sua estabilidade 

garantida por meio de estruturas dimensionadas 

para este fim.  

d) Os taludes com altura superior a 1,75m (um 

metro e setenta e cinco centímetros) devem ter 

estabilidade garantida. 

 

Questão 22 

Segundo NR 18, conforme tópico 18.6 – 

Escavações, fundações e desmonte de rochas, 

identifique o item que completa corretamente a 

frase abaixo: 

“Em caso específico de tubulões a céu aberto e 

abertura de base, o estudo geotécnico será 

obrigatório para profundidade superior a 

______________.” 

a) 2,0 (dois) metros. 

b) 3,0 (três) metros. 

c) 4,0 (quatro) metros. 

d) 5,0 (cinco) metros. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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Questão 23 

O aço possui grande importância para a construção 

civil, e dentre outros coeficientes, tem-se o 

Coeficiente de Poisson, onde sua definição se 

encontra na alternativa: 

 

a) É a deformação linear específica do aço. 

b) É a deformação transversal específica do aço. 

c) É a relação entre a deformação linear específica 

e a deformação transversal específica do aço. 

d) É a relação entre a deformação transversal 

específica e a deformação linear específica do aço.  

 

Questão 24 

Identifique a alternativa correta, correspondente ao 

aditivo adequado aplicado na fabricação do 

cimento portland que confere a este um ganho de 

resistência aos ataques químicos. 

a) Cal. 

b) Escória de alto forno. 

c) Filler calcário. 

d) Pozolana. 

 

Questão 25 

A estaca, fundação profunda, que dentre outras 

características, é revestida integralmente, realizada 

por perfuração rotativa ou roto-percussiva, é: 

a) Raiz. 

b) Mega. 

c) Franki. 

d) Hélice contínua monitorada. 

 

Questão 26 

Na construção civil a pintura é bastante utilizada 

para decoração, mas também essencial para 

melhorar a luminosidade e higienização dos 

ambientes, bem como para proteção dos 

substratos. Desta forma, associe as duas colunas, 

relacionando a tinta a seu respectivo constituinte 

quando da sua fabricação. 

 

(1) Látex 

(2) Acrílica 

(3) Esmalte 

(4) Óleo 

 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

à base de água. 

à base de resinas alquídicas. 

à base de copolímeros de 

PVA. 

à base de veículos, 

solventes, secantes e 

pigmentos. 

 

 

A sequência CORRETA desta associação é: 

a) 1-A, 2-B, 3-D e 4-C. 

b) 1-A, 2-B, 3-C e 4-D. 

c) 1-C, 2-A, 3-B e 4-D.  

d) 1-C, 2-A, 3-D e 4-B. 

Questão 27 

Identifique a alternativa na qual a espessura da 

abertura vai da maior para a menor. 

a) Fenda, trinca, rachadura e fissura. 

b) Fenda, rachadura, trinca e fissura.  

c) Rachadura, fenda, trinca e fissura. 

d) Rachadura, trinca, fenda e fissura.  

 

Questão 28 

Em um projeto de estrutura, a fundação direta 

dimensionada foi conforme figura abaixo. A 

alternativa correspondente ao volume desta sapata, 

é aproximadamente de: 

 

 
 

a) 0,12 m3 

b) 0,17 m3  

c) 0,23 m3 

d) 0,29 m3 

 

Questão 29 

Marque a alternativa correspondente a área do 

chapisco (parede interna e externa) de uma 

alvenaria de 14,50m de perímetro, e pé direito de 

2,80m, sendo que esta alvenaria possui duas 

janelas iguais com as seguintes dimensões: J1 = J2 

= (1,70m x 1,30m); e uma porta de dimensões: P1 

= (0,80 x 2,10m). 

a) 40,18 m2   b) 38,18 m2 

c) 80,78 m2    d) 78,78 m2 

 

Questão 30 

Com relação ao revestimento, tem-se a frase: 

“O_____________ já é um revestimento mais fino 
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e que precede a etapa da pintura”. O item que 

completa a frase corretamente é: 

a) Reboco. 

b) Chapisco. 

c) Emboço. 

d) Revestimento a base de cal. 

 

Questão 31 

Uma obra de engenharia será executada, mas antes 

terá de ser realizada uma sondagem no solo, sendo 

a área do terreno de 1600 m2, o número mínimo de 

furos será: 

a) 5.  b) 7.  c) 9.  d) 12. 

 

Questão 32 

Segue características de um tipo de sondagem:  

 

1 – Penetração por cone. 

2 – Mede o esforço necessário a penetração.  

3 – Cone solidário a uma haste, protegida por um 

tubo revestido. 

4 – Cone e luva de atrito.  

5 - Determina a estratigrafia.  

 

Essas características referem-se à sondagem: 

a) Shelby. 

b) Ensaio de Penetração Estática. 

c) Sondagem Rotativa. 

d) Ensaio de Palheta. 

 

Questão 33 

Com relação às definições sobre Instalações 

Hidráulicas Prediais (NBR 5626/98), marque a 

alternativa INCORRETA: 

a) Conexão cruzada: Qualquer ligação física 

através de peça, dispositivo ou outro arranjo que 

conecte duas tubulações das quais uma conduz 

água potável e a outra água de qualidade 

desconhecida ou não potável. 

b) Nível de transbordamento: Nível do plano 

horizontal que passa pela borda do reservatório, 

aparelho sanitário ou outro componente. No caso 

de haver extravasor associado ao componente, o 

nível é aquele do plano horizontal que passa pelo 

nível igual do extravasor.  

c) Ponto de utilização (da água): Extremidade a 

jusante do sub-ramal a partir de onde a água fria 

passa a ser considerada água servida. Qualquer 

parte da instalação predial de água fria, a montante 

desta extremidade, deve preservar as 

características da água para o uso a que se destina. 

d) Refluxo de água: Escoamento de água ou 

outros líquidos e substâncias, proveniente de 

qualquer outra fonte, que não a fonte de 

abastecimento prevista, para o interior da 

tubulação destinada a conduzir água desta fonte. 

Incluem-se, neste caso, a retrossifonagem, bem 

como outros tipos de refluxo como, por exemplo, 

aquele que se estabelece através do mecanismo de 

vasos comunicantes. 

 

Questão 34 

Conforme NBR 8160/99 (Sistemas prediais de 

esgoto sanitário – Projeto e execução), e mais 

especificamente em seu tópico: CAIXAS E 

DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO, marque a 

alternativa INCORRETA. 

a) Pode-se ter um comprimento de trecho de 13 

metros entre uma caixa de inspeção e uma caixa 

sinfonada.  

b) Pode-se ter um comprimento de trecho de 12 

metros entre uma caixa de inspeção e o coletor 

predial. 

c) Pode-se ter um comprimento de trecho de 20 

metros entre uma caixa de inspeção e um poço de 

visita. 

d) Pode-se ter um comprimento de trecho de 9 

metros entre um poço de visita e o coletor predial. 

 

Questão 35 

É dado o desenho abaixo de uma esquadria. 

 
A denominação desta esquadria é: 

a) Bandeira. b) Maxiar. c) Correr. d) Fixa. 

 

Questão 36 

É dado o desenho abaixo de uma tesoura de 

madeira para fazer parte da estrutura de uma 

cobertura. 
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A denominação da peça em destaque, pintada, é: 

a) Pendural.   b) Asna. 

c) Perna.   d) Oitão. 

• Segue abaixo informes e dados para resolução 

das questões 37 e 38. 

Bloco cerâmico, conforme desenho; espessura da 

argamassa de assentamento de 1,5 cm; e os blocos 

serão aplicados na posição cutelo, isto é, conforme 

posição apresentada pelo desenho. 

  

 
 

Questão 37 

A quantidade de blocos por m2, é: 

a) 17. 

b) 18. 

c) 19. 

d) 20. 

 

Questão 38 

A quantidade de argamassa de assentamento que 

deverá ser aplicada entre os blocos por m2, é: 

a) 7,92 x 10-3 m3  

b) 12,02 x 10-3 m3 

c) 16,12 x 10-3 m3 

d) 20,23 x 10-3 m3 

 

Questão 39 

Tem-se abaixo, à natureza do solo e sua respectiva 

forma de escavação. Assim, identifique a 

alternativa que não corresponde à escavação 

adequada à natureza do solo apresentado. 

 

a) Arenoso – enxadas. 

b) Terra compacta – eventualmente explosivos.  

c) Rocha dura – normalmente com explosivos. 

d) Cascalho – picaretas. 

 

Questão 40 

Analise à Luz da Lei 8.666/93 (Licitações e 

Contratos da Administração Pública), e mais 

precisamente em seu artigo 87 - “Pela inexecução 

total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 

contratado as seguintes sanções:” as sentenças 

abaixo: 

I.  Advertência. 

II. Multa, na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato. 

III.  Suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 

(dois) anos. 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

Assim, marque a opção CORRETA. 

a) Todas as sentenças estão corretas.  

b) Não há nenhuma sentença correta. 

c) Três sentenças estão corretas. 

d) Apenas duas sentenças estão corretas. 

 

Questão 41 

Com relação à Execução dos Contratos (Lei 8.666 

– Licitações), marque a alternativa INCORRETA. 

a) O contratado deverá manter preposto, aceito 

pela Administração, no local da obra ou serviço, 

para representá-lo na execução do contrato. 

b) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, 

remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 

em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados. 

c) O contratado é responsável pelos danos 

causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, excluindo ou reduzindo essa 
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responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado. 

d) O contratado é responsável pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

 

Questão 42 

O item CORRETO, conforme Art. 47. da Lei 

8.666, é: 

a) Nas licitações para a execução de obras e 

serviços, quando for adotada a modalidade de 

execução de empreitada por tarefa, a 

Administração deverá fornecer obrigatoriamente, 

junto com o edital, todos os elementos e 

informações necessários para que os licitantes 

possam elaborar suas propostas de preços com 

total e completo conhecimento do objeto da 

licitação. 

b) Nas licitações para a execução de obras e 

serviços, quando for adotada a modalidade de 

execução de empreitada por preço global, a 

Administração deverá fornecer obrigatoriamente, 

junto com o edital, todos os elementos e 

informações necessários para que os licitantes 

possam elaborar suas propostas de preços com 

total e completo conhecimento do objeto da 

licitação.  

c) Nas licitações para a execução de obras e 

serviços, quando for adotada a modalidade de 

execução de empreitada por preço unitário, a 

Administração deverá fornecer obrigatoriamente, 

junto com o edital, todos os elementos e 

informações necessários para que os licitantes 

possam elaborar suas propostas de preços com 

total e completo conhecimento do objeto da 

licitação. 

d) Nas licitações para a execução de obras e 

serviços, quando for adotada a modalidade de 

execução de empreitada por preço unitário e 

integral, a Administração deverá fornecer 

obrigatoriamente, junto com o edital, todos os 

elementos e informações necessários para que os 

licitantes possam elaborar suas propostas de 

preços com total e completo conhecimento do 

objeto da licitação. 

Questão 43 

Conforme Capítulo VI: “DA TRANSFERÊNCIA 

DO DIREITO DE CONSTRUIR”, mais 

precisamente o Art. 177.  (Lei 3000/13 - Plano 

Diretor do Município de Resende), marque a 

alternativa CORRETA. 

a) São passíveis de receber o potencial construtivo 

transferido de outros imóveis os lotes em que o 

Coeficiente de Aproveitamento Básico for igual ao 

Coeficiente de Aproveitamento Máximo. 

b) São passíveis de receber o potencial construtivo 

transferido de outros imóveis os lotes em que o 

Coeficiente de Aproveitamento Básico for menor 

ou igual ao Coeficiente de Aproveitamento 

Máximo. 

c) São passíveis de receber o potencial construtivo 

transferido de outros imóveis os lotes em que o 

Coeficiente de Aproveitamento Básico for menor 

que o Coeficiente de Aproveitamento Máximo.  

d) São passíveis de receber o potencial construtivo 

transferido de outros imóveis os lotes em que o 

Coeficiente de Desmatamento for menor ou igual 

ao Coeficiente de Aproveitamento Máximo. 

 

Questão 44 

Conforme (Lei 3000/13 - Plano Diretor do 

Município de Resende), a definição de 

CONCIDADE é: 

a) Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano. 

b) Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Territorial. 

c) Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Territorial.  

d) Conselho Municipal de Desenvolvimento da 

Cidade. 

Questão 45 

Marque a alternativa que possui a sequência 

correta das etapas de tratamento de água. 

a) coagulação→floculação→decantação→filtraç

ão→desinfecção. 

b) decantação→floculação→coagulação→filtraç

ão→desinfecção. 

c) coagulação→floculação→decantação→desinf

ecção→filtração. 

d) decantação→floculação→coagulação→desinf

ecção→filtração. 

 

Questão 46 

Para estruturas em concreto armado, e em 

ambientes de agressividade fraca a moderada, as 

armaduras poderão ser empregadas, sem 
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necessidade de tratamento ou lavagem especial, 

por um período de até: 

a) 3 meses.  b) 5 meses. 

c) 6 meses.  d) 1 ano. 

 

Questão 47 

Em estruturas de concreto armado, as barras não 

devem ser dobradas junto às emendas por solda, a 

não ser que seja observada uma distância mínima 

do local da aplicação da solda de: 

a) 5φ.  b) 10φ.  c) 15φ.      d) 20φ. 

Questão 48 

Com relação às estruturas de concreto armado, 

identifique a alternativa INCORRETA. 

a) O lançamento de concreto submerso não deve 

ser realizado quando a temperatura da água for 

menor que 5,0°C, nem quando a velocidade da 

água for maior que 2,0 m/s. 

b) Nunca usar aditivos à base de cloreto de cálcio. 

c) No adensamento manual, a altura do concreto 

nunca deve passar de 20,0 cm. 

d) Com vibradores de imersão, a espessura da 

camada deve ser aproximadamente 3/4 do 

comprimento da agulha. O vibrador deve penetrar 

cerca de 5,0 cm na camada anterior.  

 

Questão 49 

Com relação aos objetivos da compactação do 

solo, marque a alternativa INCORRETA: 

a) Visa obter a máxima estabilidade do solo. 

b) O resultado final do ensaio é a curva de 

saturação.  

c) Procura obter o menor volume de vazios do 

solo. 

d) A massa específica aparente seca máxima 

corresponde à umidade ótima. 

Questão 50 

Tratando dos equipamentos pesados utilizados na 

etapa de terraplenagem, para realização de 

pavimentação, têm-se os moto-scrapers. Marque a 

alternativa que não corresponde a um tipo de 

moto-scraper. 

a) Shovel. 

b) Push-Pull. 

c) Autocarregável. 

d) Convencional. 

 

 



                       MUNICÍPIO DE RESENDE – RIO DE JANEIRO                        
 

1 
 
____________________________________________________________________________________ 

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 

 

 

 

 

 

 

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 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

03-  FISCAL DE TRIBUTOS – PROVA 01 
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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 

Marque o item, no qual todos os termos são exceções 

ao Princípio da Legalidade: 

a) Decreto e Portaria. 

b) Decreto e Medida Provisória. 

c) Lei e Estado de Defesa. 

d) Medida Provisória e Estado de Sítio.  

 

Questão 22 

De acordo com o Art. 156 da Constituição Federal de 

1988, compete aos Municípios instituir impostos 

sobre: 

I - Propriedade predial e territorial urbana. 

II - Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e 

Doação (ITCMD), a qualquer título, por ato oneroso, 

de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de 

direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 

bem como cessão de direitos a sua aquisição. 

III - Serviços de qualquer natureza. 

 

Está(ão) CORRETO(S):  

a) Somente o item II.  

b) Itens I, II e III.  

c) Somente os itens I e III.  

d) Somente os itens II e III. 

 

Questão 23 

São comportamentos e atitudes esperadas no 

desempenho da função de Fiscal de Obras, pautadas 

pela ética: 

a) Vistoriar as obras utilizando-se de sua condição 

de Fiscal para impor a qualquer custo a lei e a ordem 

no local. 

b) Tratar as pessoas com frieza e distanciamento 

para evitar quaisquer tipos de aproximação. 

c) Revidar qualquer ameaça ou tentativa de agressão 

por parte dos fiscalizados, mostrando quem 

representa a autoridade do município. 

d) Usar de bom senso, equilíbrio e polidez no trato 

com os proprietários ou prepostos de obras e 

estabelecimentos que estão sendo alvos de 

fiscalização. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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Questão 24 

São exceções ao Princípio da Publicidade, 

EXCETO: 

a) Transparência da Administração Pública.  

b) Segurança da Sociedade. 

c) Segurança do Estado. 

d) Defesa da Intimidade Pessoal. 

 

Questão 25 

Os poderes constituem o instrumento que é utilizado 

pela administração pública para cumprir as suas 

finalidades. Os principais poderes administrativos 

são: 

I- Poder vinculado. 

II- Poder discricionário. 

III- Poder hierárquico. 

IV- Poder regulamentar. 

V- Poder disciplinar. 

 

Estão CORRETOS os itens: 

a) II, III e IV, apenas. 

b) I, IV e V, apenas. 

c) II e V, apenas. 

d) I, II, III, IV e V. 

 

Questão 26 

De acordo com a definição de tributo apresentada 

no art 3 do Código Tributário Nacional, marque a 

opção que mais se enquadra com a definição de 

tributo: 

 

a) Os tributos podem ser pagos em dinheiro ou 

através de prestação de contas de natureza pessoal. 

b) A tributação decorre de uma manifestação 

jurídica de vontade das partes. 

c) O tributo é constituído a partir de atos lícitos e só 

podem ser arrecadados em dinheiro. 

d) O Estado tem poder de polícia para instituir 

tributos, podendo instituir ou extinguir de acordo 

com a sua necessidade. 

 

Questão 27 

Sobre obrigação principal e acessória, observe os 

itens a seguir: 

 

I- As obrigações se diferenciam pelo fato gerador. 

II- Obrigação principal é quando a lei determina o 

pagamento do tributo. 

III- A não emissão da Nota Fiscal é o não 

cumprimento da obrigação acessória. 

 

Marque a opção que apresenta as afirmativas 

Corretas: 

a) Apenas I.   b) Apenas I e II. 

c) I, II e III.   d) Apenas III. 

 

Questão 28 

Sobre o artigo 97 do Código Tributário Nacional, 

marque a opção ERRADA: 

 

a) Os tributos só podem ser instituídos por lei, porém 

sua extinção pode ser feita através de atos 

administrativos. 

b) O aumento ou redução dos tributos só podem ser 

feitas por lei. 

c) As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção 

dos créditos tributários devem estar previstos em lei. 

d) A modificação da base de cálculo do tributo só 

pode ser feita por lei. 

 

Questão 29 

Sobre fato gerador observe a situação a seguir:  

Marina é estudante de Medicina. Seu pai, Júlio, fez 

um contrato em que doava um imóvel para Marina, 

ficando estipulado que o imóvel só passará e 

permanecerá com Marina quando a mesma atuar 

como médica na sua cidade natal. A partir do 

momento em que Marina começar a atuar como 

médica em sua cidade natal, ela terá direito ao imóvel 

doado por seu pai, mas no momento em que Marina 

cessar o exercício da profissão em sua cidade natal, 

o imóvel voltará para o seu pai. 

Marque a opção que representa o fato gerador: 

 

a) O fato gerador é quando Marina começar a atuar 

como médica, então Marina pagará o tributo 

incidente sobre doações. 

b) O fato gerado do tributo incidente sobre doações 

é a partir da data do contrato. 

c) Se Marina decidir após dois anos exercendo a 

profissão de médica da cidade natal sair da cidade, a 

mesma será ressarcida no valor pago de tributo 

incidente sobre doações. 

d) Marina não perderá o imóvel, pois pagou o fato 

gerador. 
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Questão 30 

Marque a opção que corresponde ao ato em que se 

constitui formalmente o crédito tributário com base 

na existência de uma obrigação tributária, que, por 

sua vez, se origina da realização de um fato gerador. 

  

a) Crédito tributário. 

b) Lançamento tributário. 

c) Fato Gerador.  

d) Obrigação tributária. 

 

Questão 31 

O Balanço Patrimonial é composto por grupos, 

subgrupos e contas. Marque a opção que apresenta 

apenas os grupos do Balanço Patrimonial. 

 

a) Capital Social, Patrimônio Líquido e Ativo Não 

Circulante. 

b) Passivo Circulante, Ativo Realizável a Longo 

Prazo e Imobilizado. 

c) Passivo Não Circulante, Ativo Circulante e 

Passivo Não Circulante. 

d) Patrimônio Líquido, Ativo Realizável a Longo 

Prazo e Intangível. 

 

Questão 32 

Cargas Ltda comprou mercadorias no valor de R$ 

50.000,00 R$ 15.000,00 à vista e o restante em 3 

pagamentos iguais nos próximos três meses. 

Desconsiderando a incidência de impostos e marque 

a opção que representa a contabilização do momento 

da compra de mercadoria: 

 

a) Aumenta e reduz ativo em R$ 50.000,00. 

b) Aumenta estoque em R$ 15.000,00 e aumenta 

passivo não circulante em R$ 50.000,00. 

c) Aumenta R$ 50.000,00 no estoque e reduz R$ 

50.000,00 em caixa. 

d) Aumenta R$ 50.000,00 em estoque, aumenta 

passivo circulante em R$ 35.000,00 e reduz caixa R$ 

15.000,00. 

 

Questão 33 

Em 2018, o município Feliz apresentou uma 

frustração de arrecadação referente à diminuição da 

não arrecadação dos impostos no valor de R$ 

380.000,00, incluindo impostos que a instituição é de 

competência do município. Assinale a opção que 

configura apenas siglas de impostos que são 

instituídos pelo o município. 

a) IPTU, ISSQN e ITBI. 

b) IPTU, IR e ITBI. 

c) ISSQN, IPI e ICMS. 

d) ICMS, IR e ICMS. 

 

Questão 34 

Imposto cobrado anualmente a todos os moradores 

da zona urbana e é uma das principais formas de 

arrecadação do município.  Pode ser pago parcelado 

ou à vista.  Marque a opção do imposto referenciado: 

 

a) IPVA. b) IR.       c) ITBI.     d) IPTU. 

 

Questão 35 

A empresa TestConfecção Ltda comprou uma 

máquina no valor de R$ 80.000, porém para que esta 

máquina ficasse em condição de uso foi necessário 

fazer instalações para que a máquina fosse ligada, os 

gastos referentes a essas instalações são de R$ 8.200. 

O valor residual dessa máquina é de R$ 10.000 e sua 

vida útil é de 6 anos. Com base nas informações 

apresentadas, assinale o custo de aquisição dessa 

máquina no ativo imobilizado da empresa 

TestConfecção: 

a) R$ 80.000,00 

b) R$ 88.200,00 

c) R$ 10.000,00 

d) R$ 8.200,00 

 

Questão 36 

Jorge e Guilherme constituíram uma empresa no 

valor de R$ 120.000,00. Jorge aplicou na empresa 

R$ 72.000,00, sendo que R$ 30.000,00 em máquinas 

a serem utilizada na operacionalização da empresa e 

R$ 42.000,00 ficaram disponíveis em banco. 

Guilherme aplicou no total de R$ 48.000,00, sendo 

R$ 40.000,00 em dinheiro e R$ 8.000,00 só foram 

integralizados dois meses depois que a empresa 

estava e funcionamento. Marque a opção que 

apresenta o impacto no balanço patrimonial na data 

da abertura da empresa: 

a) Aumento de Caixa de R$ 120.000,00. 

b) Aumento de Caixa de R$ 120.000,00 e aumento 

do Patrimônio Líquido R$ 120.000,00. 

c) Aumento de Patrimônio líquido de R$ 

112.000,00. 

d) Aumento de Caixa de R$ 112.000,00. 
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Questão 37 

Marque a opção que apresenta apenas contas 

patrimoniais: 

a) Depreciação Acumulado e Prejuízo Acumulado. 

b) Despesas com salários e despesas com energia. 

c) Despesa com depreciação e amortização 

acumulada. 

d) Prejuízo do período e Salário a pagar. 

Questão 38 

Considera-se poder de polícia a atividade da 

administração pública que, limitando ou 

disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 

prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 

interesse público concernente à segurança, à higiene, 

à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 

mercado, ao exercício de atividades econômicas 

dependentes de concessão ou autorização do Poder 

Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Pode-se dizer que são elementos característicos do 

poder de polícia, EXCETO: 

 

a) Ser exercida exclusivamente pela Administração 

Pública, admitindo-se delegar tal autoridade para 

particulares. 

b) Ser coercitiva, independentemente da vontade do 

particular. 

c) Ter sempre como finalidade a proteção do 

interesse coletivo. 

d) A Administração possuir, comprovadamente, um 

setor específico de controle e fiscalização da 

atividade. 

 

Questão 39 

Preencha as lacunas abaixo com dados de um dos 

itens abaixo, tornando o enunciado verdadeiro: 

Obrigação tributária é toda obrigação que surge 

quando se consuma um fato _______ previsto na 

legislação tributária. É considerado como um 

____________ que une o credor (ativo) e o devedor 

(passivo) para o pagamento de alguma dívida. 

Também pode ser considerada como obrigação 

tributária a própria ______________ que o devedor 

tem que cumprir. Sendo assim, ocorrido 

o __________, sempre decorrente de lei, nasce a 

obrigação tributária (nascimento compulsório). 

a) Verdadeiro – acontecimento – obrigação – fato 

gerador. 

b) Econômico – documento – prestação – tributo. 

c) Imponível – vínculo – prestação – fato gerador. 

d) Disponível – documento – obrigação – imposto. 

 

Questão 40 

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSQN, tem como fato gerador a prestação de 

serviços constantes em lista anexa aos Códigos 

Tributários Municipais, mesmo que tais serviços não 

se constituam como a atividade principal do 

prestador. Em relação ao ISSQN, marque o item 

INCORRETO: 

 

a) O ISSQN incide também sobre o serviço 

proveniente do exterior do País ou cuja prestação se 

tenha iniciado no exterior do País. 

b) O ISSQN incide ainda sobre os serviços prestados 

mediante a utilização de bens e serviços públicos 

explorados economicamente mediante autorização, 

permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, 

preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

c) O ISSQN não incide sobre as exportações de 

serviços para o exterior do País. 

d) O ISSQN incide sobre o valor intermediado no 

mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos 

depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos 

moratórios relativos a operações de crédito 

realizadas por instituições financeiras. 

 

Questão 41 

Processo Administrativo Fiscal é o conjunto de atos 

necessários à solução, na instância administrativa, de 

questões relativas à aplicação ou interpretação da 

legislação tributária. Em relação ao tema é incorreto 

dizer que: 

 

a) O contribuinte autuado possui duas opções: ou 

concorda com o débito e efetiva o pagamento, ou em 

não concordando, impugnar o ato que constituiu 

aquele valor. 

b) A impugnação ao auto de infração deve ser 

realizada exclusivamente por um profissional do 

Direito. 

c)  Trata-se de uma defesa do contribuinte contra um 

débito que lhe tenha sido constituído através da 

autuação fiscal. 

d) A impugnação, consoante o inciso III do artigo 

151 do CTN, suspende a exigibilidade do crédito 

tributário, este não poderá ser cobrado até que os 

fatos e fundamentos da defesa sejam apreciados. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fato_impon%C3%ADvel
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Questão 42 

Sobre o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 

CNPJ. Analise os itens abaixo: 

 

I. São obrigados a inscrever-se no CNPJ todas as 

pessoas jurídicas, incluindo os condomínios, clubes 

de investimentos, consórcios, representações 

diplomáticas, entre outros. 

II. O CNPJ é usado em aberturas de contas 

jurídicas, financiamentos, na elaboração de contratos 

em que a empresa é contratante ou contratada e para 

diversos fins. 

III. A solicitação da inclusão no cadastro é feita 

durante o processo de abertura da empresa pelo 

contador responsável pela empresa. Este deverá 

manter o cliente informado da situação do cadastro e 

fornecer os comprovantes que a inscrição seja feita. 

IV. Assim como acontece com a pessoa física e seu 

CPF, a pessoa jurídica e seu CNPJ podem ser 

negativados por conta de dívidas ou inadimplemento 

de obrigações legais. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas o item I está incorreto. 

c) Apenas o item III está incorreto. 

d) Apenas o item IV está incorreto. 

 

Questão 43 

Sobre o ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens 

Imóveis, analise os itens abaixo: 

 

I. O ITBI tem como fato gerador a transmissão, 

“inter vivos”, a qualquer título, de propriedade ou 

domínio útil de bens imóveis; quando há a 

transmissão a qualquer título de direitos reais sobre 

imóveis, exceto os direitos reais de garantia; ou 

quando há a cessão de direitos relativos às 

transmissões acima mencionadas. 

II. O ITBI incide também sobre a transmissão dos 

bens ou direitos quando efetuada para sua 

incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em 

pagamento de capital nela subscrito. 

III. Para que se possa fazer o registro de um imóvel 

adquirido, é obrigatório que antes se pague o ITBI. 

IV. O contribuinte do imposto, segundo o disposto 

no artigo 42 do Código Tributário Nacional é o 

vendedor do imóvel, que se obriga ao pagamento do 

tributo bem como das obrigações acessórias dele. 

 

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 44 

IPTU é o imposto de competência dos Municípios 

sobre a propriedade predial e territorial urbana. Tem 

como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a 

posse de bem imóvel por natureza ou por acessão 

física, como definido na lei civil, localizado na zona 

urbana do Município. Sobre o IPTU – Imposto sobre 

a Propriedade Predial e Territorial Urbana, marque o 

item INCORRETO: 

 

a) O sujeito ativo é o município. 

b) Podem compor a norma definidora do fato 

gerador do IPTU, tanto a propriedade, como 

também, o domínio útil ou a posse. 

c) Em consequência, podem ser sujeitos passivos do 

imposto o proprietário, o titular de domínio útil e o 

possuidor a qualquer título, este desde que detentor 

de posse de conteúdo econômico.  

d) O locatário, na qualidade de possuidor, também 

é contribuinte e responsável tributário do IPTU. 

 

Questão 45 

Os impostos podem ser instituídos por Estado, União 

e Municípios, marque a opção que só abrande 

Impostos instituídos por municípios: 

a) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN) e Imposto de Renda (IR). 

b) Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos (ITBI) e 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

c) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 

Doação (ITCD) e Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN).  

d) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 

(ITR) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

 

Questão 46 

Sobre o livro diário, marque o item INCORRETO: 

a) Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é 

obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com 

folhas numeradas seguidamente, em que serão 

lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, 

os atos ou operações da atividade, ou que 
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modifiquem ou possam vir a modificar a situação 

patrimonial da pessoa jurídica. 

b) Admite-se a escrituração resumida no Diário, por 

totais que não excedam ao período de um mês, 

relativamente a contas cujas operações sejam 

numerosas ou realizadas fora da sede do 

estabelecimento, sem a necessidade de utilização de 

livros auxiliares para registro individualizado. 

c) No transporte dos totais mensais dos livros 

auxiliares para o Diário, deve ser feita referência às 

páginas em que as operações se encontram lançadas 

nos livros auxiliares devidamente registrados. 

d) A pessoa jurídica que empregar escrituração 

mecanizada poderá substituir o Diário e os livros 

facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente 

numeradas, mecânica ou tipograficamente. 

 

Questão 47 

Trata-se de dispensa legal do pagamento do tributo. 

Assim, o ente político tem competência para instituir 

o tributo, mas, ao fazê-lo, opta por dispensar o 

pagamento em determinados casos. Portanto, opera 

no âmbito do exercício da competência. Aqui 

falamos de: 

a) Imunidade. 

b) Isenção. 

c) Não incidência. 

d) Exclusão. 

 

Questão 48 

Trata-se de uma modalidade de licitação do tipo 

menor preço, para aquisição de bens e de serviços 

comuns, qualquer que seja o valor estimado, e a 

disputa é feita por propostas e lances sucessivos, em 

sessão pública, presencial ou eletrônica. Bens e 

serviços comuns são aqueles rotineiros, usuais, sem 

maior complexidade e cuja especificação é 

facilmente reconhecida pelo mercado. Falamos aqui 

de qual modalidade de licitação pública: 

 

a) Concorrência.  b) Concurso. 

c) Pregão.   d) Convite. 

 

Questão 49 

Em se tratando de Contratos Administrativos, leia o 

seguinte texto e responda: 

“Conferem à Administração um patamar de 

desigualdade em face do particular. Estas 

ultrapassam o comum dos contratos, garantindo a 

prerrogativa de: modificá-los, unilateralmente, para 

melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitados os direitos do contratado; 

rescindi-los, unilateralmente, nos casos 

especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93 e 

fiscalizá-los a execução”. 

Estamos falando de: 

 

a) Cláusulas Exorbitantes. 

b) Cláusulas de Adesão. 

c) Cláusulas Pétreas. 

d) Cláusulas de Barreira. 

 

Questão 50 

É a remuneração paga pelo usuário do bem ou 

serviço público quando prestado ou utilizado por ele. 

Essa prestação de serviço, tem que ser indireta, isto 

é, a Administração Pública tem que ter delegado ou 

concedido o serviço ou uso do bem a um particular. 

Aqui falamos de: 

 

a) Taxa pelo Poder de Polícia. 

b) Contribuições Especiais. 

c) Preço Público. 

d) Imposto. 

 



                       MUNICÍPIO DE RESENDE – RIO DE JANEIRO                        
 

1 
 
____________________________________________________________________________________ 

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 

 

 

 

 

 

 

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 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

04- FISCAL SANITÁRIO – PROVA 01 
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Evite o uso de expressões estrangeiras quando há 

uma em português perfeitamente compreensível. 

Não use o inglês para demonstrar sofisticação ou 

esnobar pessoas. Saiba adequar sua linguagem ao 

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

cultura da empresa. Mas quem é de fora não é 

obrigado a saber", afirmou Lucca. 

11 - Sairei porque tenho novos desafios 

Eis uma frase desgastada e vazia. Todo mundo 

se despede da empresa ou do mercado dessa forma, 

segundo Lucca. Mencione uma razão mais concreta 

ou algo que traga mais valor. 

(PEREIRA, Inês. Portal UOL Economia. 

23/08/2018.) 

 

Questão 01 

A respeito do tema central do texto, assinale a única 

opção CORRETA. 

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

funcionário. 

b) Como não parecer workaholic em entrevistas de 

emprego. 

c) Como não parecer alguém sem conteúdo no 

emprego. 

d) Clichês a evitar em entrevistas de emprego e 

reuniões. 

 

Questão 02 

Marque o enunciado do texto que justifica o título 

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

usar palavras batidas”. 

a) "Um termo desgastado dito na entrevista de 

emprego ou em uma reunião pode revelar dados 

sobre uma pessoa". 

b) “Você pode ser percebido como alguém sem 

conteúdo que, assim como um adolescente, está 

preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por 

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

c) Melhor especificar que, sempre que necessário ou 

demandado pelo gestor, você tem responsabilidade 

para entregar as tarefas no prazo e nas 

especificações. 

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

liderar pessoas ou sabe lidar com conflitos e busca 

soluções harmoniosas”. 

 

Questão 03 

Assinale qual dos enunciados a seguir não incorre em 

um dos dez casos apresentados no texto. 

 

a) Saí da outra empresa porque a função que eu 

exercia não era condizente com o meu rol de 

habilidades, nesta espero poder dar o melhor de mim. 

b) Com certeza nós teremos muito sucesso se 

seguirmos com perfeição os planos. Nada pode dar 

errado. 

c) Gosto muito dessa empresa, já analisei o briefing 

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

no target. 

d) Na outra empresa justificaram o meu 

desligamento por improdutividade, mas a verdade é 

que me eram designadas atividades em diferentes 

setores, eu era um “faz-tudo”. 

 

Questão 04 

Analisando a tirinha, marque o enunciado do texto 

ao qual esta serve de ilustração. 

 

 

 

 

 

 

 

O pessoal do serviço que me mandou viajar, pegar 

uma piscina, tomar uns drinks e relaxar. Assim não 

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

eles acham que vou cumprir tudo?! 

a) “Afirmar que é workaholic pode demonstrar falta 

de equilíbrio”. 

b) “Não reconhecer os erros é também não 

reconhecer as virtudes”. 

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

consegue fazer para que a ação aconteça.” 

d) “Você pode ser percebido como alguém sem 

conteúdo que, assim como um adolescente, está 

preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por 

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

 

Questão 05 

Assinale a alternativa em que a substituição do termo 

em realce não mantém as características semânticas 

empregadas em “Sem perceber, até o profissional 

mais preparado pode escorregar em um clichê.” 

a) Mesmo.   b) Inclusive. 

c) Apenas.   d) Ainda. 
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Questão 06 

Encontre a opção em que o emprego do termo 

omitido se dá pelos mesmos motivos do termo 

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

as principais frases e termos e entenda por que você 

deve fugir deles.” 

 

a) ________ devo te contratar? 

b) Acredito que muita gente vai a entrevistas com 

respostas já prontas, projetos realizados e sabe o 

________ das mudanças. 

c) O autoconhecimento é um dos pontos mais 

relevantes, _______ influencia diretamente em como 

a pessoa conta a sua história.  

d) Me comparo ao leão _______ tenho um espírito 

de liderança, estando sempre a frente de projetos 

tanto na minha vida acadêmica quanto na minha 

carreira profissional. 

 

Questão 07 

Assinale a única opção em que o referente do termo 

em realce está corretamente indicado. 

 

a) Alguns, dizem os especialistas, produzem o efeito 

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

b) Evite esse termo para afirmar algo que é 

considerado óbvio e evidente, mas que nem sempre 

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

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

a não se vangloriar - sendo jovens, principalmente, 

porque eles ainda não têm experiência para 

apresentar (…) refere-se a “jovens”. 

d) Isso não prova que os demais gostam de trabalhar 

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

trabalhar em equipe”. 

 

Questão 08 

Assinale a alternativa cuja reelaboração da 

pontuação mantém a estrutura sintática e semântica 

do enunciado, bem como a sua correção normativa. 

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

por que não falar que se aprimora continuamente, 

citando, por exemplo, quantos e quais livros lê por 

ano ou cursos – que faz por conta própria? 

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

importante, é demonstrar interesse em contribuir 

com o sucesso da companhia. 

c) Melhor especificar que – sempre que necessário 

ou demandado pelo gestor – você tem 

responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e 

nas especificações. 

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

 

Questão 09 

No meme da página pernambucana Bode Gaiato, 

ocorre um efeito de linguagem articulado pela 

predicação do verbo “esperar”. Marque a opção que 

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

fenômeno. 

 

NA ENTREVISTA DE EMPREGO... 

- CITE UMA QUALIDADE SUA 

- EU SOU UM CABRA QUE TÁ SEMPRE PENSANDO NO 

FUTURO 

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

EMPREGO? 

- AS FÉRIAS. 

 

I. O emprego do verbo esperar é metafórico. 

II. O emprego do verbo esperar é literal. 

III. O verbo esperar se realiza com duplo sentido, 

quais sejam, “ter esperança, expectativa”, quando 

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

ocorre implicitamente na resposta do entrevistado, 

“férias”. 

 

a) Apenas a afirmação I é verdadeira. 

b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 

d) Apenas a afirmação II é verdadeira. 

 

Questão 10 

Assinale a opção que identifica as características 

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

linguístico, suporte digital. 

b) Modalidade imagética, discurso satírico, 

linguagem coloquial, suporte analógico. 

c) Modalidade imagética, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte analógico. 

d) Caráter multimodal, discurso cômico, linguagem 

coloquial, suporte digital. 

 

Questão 11 

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

área e o perímetro desse quadrado medem 

respectivamente: 

a) 32 cm2 e 32 cm. 

b) 64 cm2 e 30 cm. 

c) 64 cm2 e 32 cm. 

d) 32 cm2 e 30 cm. 

 

 

 

 

Questão 12 

O valor de x no sistema linear a seguir é: 

{

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

 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

 

 

 

Questão 13 

Em uma progressão aritmética a soma dos seus vinte 

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

primeiro termo é:  

a) 10. 

b) 12. 

c) 14. 

d) 16. 

 

Questão 14 

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

afirmações e marque o item CORRETO. 

I - a ∈ C. 

II - {b} ∈ C. 

III - c ⊂ C. 

IV - ∅ ⊂ C. 

 

a) Apenas a afirmação III é falsa. 

b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras. 

d) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras. 

 

 

Questão 15 

O mapa abaixo tem de escala 
1

400 000
. A distância 

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

real entre essas duas cidades é: 

a) 30 km. 

b) 48 km. 

c) 24 km.  
d) 40 km. 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 16 

Podemos dizer que internet é um conjunto de redes 

interligadas através de Backbones que é o termo 

principal utilizado para: 

a) Interpretar as páginas da web. 

b) Enviar mensagens instantâneas pelos sites. 

c) Solicitar informação em qualquer lugar do mundo 

por meio de sites. 

d) Identificar a rede principal pela qual os dados de 

todos os clientes da Internet passam. 

 

Questão 17 

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

Windows 7, é dar acesso aos programas instalados 

no computador, permitindo alternar entre janelas 

abertas e abrir outras ou acessar rapidamente certas 

configurações do Windows. Ela se divide em três 

seções:  

 

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

ferramentas. 

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

Explorer. 

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

e lixeira). 

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

de notificação. 

 

Questão 18 

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 10 

que sincroniza seu celular com seu 

computador, bloqueando o PC automaticamente se 

seu celular ficar afastado dele. Para ativar essa 

opção, basta ir a: 

a) Opções gráficas > Teclas de Atalho > Ativar. 

b) Configurações > Contas > Opções de entrada. 

c) Notificações e ações > Ações Rápidas > Modo 

Tablet. 

d) Configurações > Armazenamento > Sensor de 

Armazenamento. 

 

Questão 19 

A configuração de uma arquitetura redundante 

garante apenas a disponibilidade dos dados de um 

sistema, mas não os protege contra os erros de 

manipulação dos usuários ou contra catástrofes como 

incêndios, inundações ou terremotos. Por isso, é 

necessário prever mecanismos de: 

a) Plug & play. b) Criptografia. 

c) Backup.  d) Reset. 

 

Questão 20 

“Esta opção sai do perfil do usuário que estava 

usando o computador, mas não finaliza nenhum 

programa”. Essa afirmativa refere-se a qual 

procedimento do Windows 7: 

a) Trocar usuário. 

b) Bloquear. 

c) Desligar. 

d) Fazer Logoff. 

 

Questão 21 

Sobre as atribuições da vigilância sanitária em níveis 

municipal, estadual, regional e federal, analise as 

afirmativas classificando-as como verdadeiras (V) 

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

sequência CORRETA.  

 

I. Nível Estadual: coordenar, assessorar, 

supervisionar e executar transitória e 

complementarmente procedimentos básicos de 

vigilância sanitária. 

II. Nível Regional: Executar ações e implementar 

serviços de vigilância sanitária, em caráter 

complementar, e prestar apoio técnico-financeiro aos 

municípios. 

III. Nível Federal: Coordenar o sistema nacional de 

vigilância sanitária, prestar cooperação técnica e 

financeira aos estados e municípios e executar ações 

de sua exclusiva competência. 

IV. Nível Municipal: Coordenar, programar e 

executar procedimentos básicos de vigilância 

sanitária. 

a) F, F, V, V. 

b) F, V, F, V. 

c) V, F, V, F. 

d) V, V, F, F. 

Questão 22 

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

SETEMBRO DE 1976. Marque o item CORRETO: 

a) Medicamento de Referência – produto inovador 

registrado no órgão federal responsável pela 

vigilância sanitária e comercializado no País, cuja 

eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas 

cientificamente junto ao órgão federal competente, 

por ocasião do registro. 

b) Medicamento Genérico – aquele que contém o 

mesmo ou os mesmos princípios ativos, que 

apresenta a mesma concentração, forma 

farmacêutica, via de administração, posologia e 

indicação terapêutica e que é equivalente ao 

medicamento registrado no órgão federal 

responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir 

somente em características relativas ao tamanho e 

forma do produto, prazo de validade, embalagem, 

rotulagem, excipientes e veículos, comprovada a sua 

eficácia, segurança e qualidade, devendo sempre ser 

identificado por nome comercial ou marca. 

c) Medicamento Similar – medicamento similar a 

um produto de referência ou inovador, que se 

pretende ser com este intercambiável, geralmente 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.360-1976?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.360-1976?OpenDocument
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produzido após a expiração ou renúncia da proteção 

patentária ou de outros direitos de exclusividade, 

comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e 

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

d) Bioequivalência – equivalente terapêutico de um 

medicamento de referência, comprovados, 

essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia e 

segurança.                

Questão 23 

Os estabelecimentos de leite e derivados são 

classificados em: granja leiteira; posto de 

refrigeração; usina de beneficiamento; fábrica de 

laticínios; e queijaria. Sobre as definições desses 

estabelecimentos marque V para as assertivas 

verdadeiras e F para as falsas e em seguida marque o 

item CORRETO.   

I. Entende-se por granja leiteira o estabelecimento 

destinado à produção, ao pré-beneficiamento, ao 

beneficiamento, ao envase, ao acondicionamento, à 

rotulagem, à armazenagem e à expedição de leite 

para o consumo humano direto, não podendo, 

entretanto elaborar derivados lácteos. 

II. Entende-se por fábrica de laticínios o 

estabelecimento destinado à fabricação de derivados 

lácteos. 

III. Entende-se por posto de refrigeração o 

estabelecimento intermediário entre as propriedades 

rurais e as usinas de beneficiamento ou fábricas de 

laticínios. 

IV. Entende-se por queijaria o estabelecimento 

localizado em propriedade rural destinado à 

fabricação de queijos tradicionais com 

características específicas, elaborados 

exclusivamente com leite de sua própria produção. 

 

a) V, V, V, V. 

b) F, V, F. V. 

c) F, V, V, V. 

d) F, F, V, V. 

 

Questão 24 

Os estabelecimentos de armazenagem são 

classificados em: entreposto de produtos de origem 

animal; e casa atacadista. Sobre o assunto classifique 

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

seguida marque o item CORRETO.  

 

I. Será permitido a casa atacadista trabalhos de 

manipulação, de fracionamento e de reembalagem. 

II.Entende-se por entreposto de produtos de origem 

animal o estabelecimento destinado exclusivamente 

à recepção, à armazenagem e à expedição de 

produtos de origem animal, comestíveis ou não 

comestíveis, que necessitem ou não de conservação 

pelo emprego de frio industrial, dotado de 

instalações específicas para realização de reinspeção. 

III. Entende-se por casa atacadista o estabelecimento 

registrado no órgão regulador da saúde que receba e 

armazene produtos de origem animal procedentes do 

comércio interestadual ou internacional prontos para 

comercialização, acondicionados e rotulados, para 

efeito de reinspeção. 

IV. Não se enquadram na classificação de 

entreposto de produtos de origem animal os portos, 

os aeroportos, os postos de fronteira, as aduanas 

especiais, os recintos especiais para despacho 

aduaneiro de exportação e os terminais de 

contêineres. 

 

a) V, V, F, V. 

b) F, F, V, V. 

c) V, F, F, V. 

d) F, V, V, V. 

 

Questão 25 

Sobre os processos de pasteurização do leite e as 

informações contidas nas legislações vigentes, 

classifique as assertivas em verdadeiras ou falsas e 

em seguida marque o item CORRETO.  

 

I. O leite pasteurizado deve apresentar provas de 

fosfatase alcalina positiva e de peroxidase negativa. 

II. O leite pasteurizado deve apresentar provas de 

fosfatase alcalina negativa e de peroxidase positiva. 

III. É proibida a repasteurização do leite para 

consumo humano direto. 

IV. É permitido o armazenamento frigorífico do 

leite pasteurizado em tanques isotérmicos providos 

de termômetros e agitadores automáticos à 

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

(quatro graus Celsius). 

 

a) V, F, V, V. 

b) F, V, F, F. 

c) F, V, V, V. 

d) F, F, F, V. 
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Questão 26 

A ação de vigilância sanitária abrangerá todo e 

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

23 de setembro DE 1976.), inclusive os dispensados 

de registro, os correlatos, os estabelecimentos de 

fabricação, distribuição, armazenamento e venda, e 

os veículos destinados ao transporte dos produtos. 

Sobre o tema marque o item INCORRETO. 

 

a) A ação fiscalizadora é da competência do órgão 

de saúde estadual, dos Territórios ou do Distrito 

Federal quando o produto estiver em trânsito de uma 

para outra unidade federativa, em estrada via fluvial, 

lacustre, marítima ou aérea, sob controle de órgãos 

federais. 

b) A ação fiscalizadora é da competência do órgão 

federal de saúde quando se tratar de produto 

importado ou exportado. 

c) A ação fiscalizadora é da competência do órgão 

federal de saúde quando se tratar de colheitas de 

amostras para análise de controle prévia e fiscal.  

d) A ação fiscalizadora é da competência do órgão 

de saúde estadual, dos Territórios ou do Distrito 

Federal: quando se tratar de produto industrializado 

ou entregue ao consumo na área de jurisdição 

respectiva.  

Questão 27 

A leptospirose é uma zoonose de importância 

mundial, causada por leptospiras patogênicas 

transmitidas pelo contato com urina de animais 

infectados ou água e lama contaminadas pela 

bactéria. Sobre o tema marque o item INCORRETO. 

 

a) Um amplo espectro de animais sinantrópicos, 

domésticos e selvagens serve como reservatório para 

a persistência de focos de infecção. 

b) No meio urbano, os principais reservatórios são 

os roedores (especialmente o rato de esgoto); outros 

reservatórios são os suínos, bovinos, equinos, ovinos 

e cães. 

c) O homem, hospedeiro terminal e acidental da 

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

de animais infectados de modo direto ou indireto, por 

meio do contato com água, lama ou solo 

contaminados. 

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

alta relevância epidemiológica. 

 

 

Questão 28 

É uma doença infecciosa febril de início abrupto, 

cujo espectro clínico pode variar desde quadros 

oligossintomáticos, leves e de evolução benigna a 

formas graves. A síndrome de Weil, comumente 

descrita como icterícia, insuficiência renal e 

hemorragias, é a manifestação clássica de que 

doença.  

a) Dengue. 

b) Leptospirose grave. 

c) Doença de chagas. 

d) Gripe aviária. 

 

Questão 29 

Sobre as ações de vigilância da Chikungunya, analise 

as assertivas e em seguida marque o item verdadeiro. 

I. Todo caso suspeito de Chikungunya deve ser 

notificado ao serviço de vigilância epidemiológica, 

conforme fluxo estabelecido em cada município. 

II. Febre de Chikungunya é agravo de Notificação 

Compulsória e os casos suspeitos devem ser 

notificados e registrados no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN). 

III. Já os óbitos suspeitos são de notificação 

imediata, em até 24 horas. 

 

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

 

Questão 30 

A Doença de Chagas, também conhecida como 

tripanossomíase americana, recebeu este nome em 

homenagem ao médico brasileiro que a descobriu em 

1909, Carlos Chagas. Sobre o assunto marque o item 

INCORRETO. 

a) É uma doença causada por um protozoário, que 

pode ser adquirido de diversas formas (vetorial, oral, 

vertical, através de sangue ou derivados), não sendo 

transmissível diretamente entre as pessoas. 

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

crônica) é de notificação compulsória. 

c) A fase aguda da doença pode ser ou não 

sintomática, e pode evoluir ou não para a fase crônica 

anos depois. 

d) As fontes de infecção silvestre dos triatomíneos 

são pequenos mamíferos como gambás, morcegos, 

raposas, roedores e primatas. Do ponto de vista 

epidemiológico, os mais importantes são os 

marsupiais, porque têm altas taxas de infecção e alta 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.360-1976?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.360-1976?OpenDocument


                       MUNICÍPIO DE RESENDE – RIO DE JANEIRO                        
 

8 
 
____________________________________________________________________________________ 

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 

 

sinantropia, estabelecendo uma ponte entre os ciclos 

silvestre e domiciliar da infecção. 

 

Questão 31 

Sobre a febre amarela, analise as assertivas e em 

seguida marque o item CORRETO. 

 

I. Do ponto de vista exclusivamente 

epidemiológico, podem ser diferenciados um ciclo 

urbano e um ciclo silvestre de transmissão na febre 

amarela. 

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

não se reconhecendo reservatórios animais de 

importância epidemiológica. 

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

América do Sul como na África. 

IV. No ciclo silvestre, a febre amarela é uma 

zoonose, transmitida, no continente americano, por 

mosquitos de dois gêneros Haemagogus (H. 

janthinomys e H. albomaculatus) e Sabethes (S. 

chloropterus), tendo como principal fonte de 

infecção primatas não humanos, particularmente 

macacos dos gêneros Allouata (macaco guariba), 

Cebus (macaco prego), Atelles e Callithrix. 

 

a) V, F, V, F. 

b) F, V, F, V. 

c) V, V, V, V. 

d) F, F, F, F. 

 

Questão 32 

Sobre os aspectos clínicos e epidemiológicos da 

cisticercose, marque o item INCORRETO. 

 

a) O complexo teníase/cisticercose constitui-se de 

duas entidades mórbidas distintas, causadas pela 

mesma espécie de cestódio, em fases diferentes do 

seu ciclo de vida. 

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

saginata é a da carne de porco. Esses dois cestódeos 

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

saginata desenvolvem infecções somáticas 

(cisticercose). 

c) A teníase é provocada pela presença da forma 

adulta da Taenia solium ou da Taenia saginata, no 

intestino delgado do homem. 

d) A cisticercose é causada pela larva da Taenia 

solium nos tecidos, ou seja, é uma enfermidade 

somática. 

 

Questão 33 

Sobre o modo de transmissão do complexo 

teníase/cisticercose, analise as assertivas e em 

seguida marque o item CORRETO. 

 

I. A cisticercose é adquirida através da ingesta de 

carne de boi ou de porco mal cozida.  

II. Quando o homem ingere, acidentalmente, os ovos 

de T. solium, adquire a teníase.  

III. A cisticercose humana por ingestão de ovos de 

T. saginata não ocorre ou é extremamente rara. 

 

a) F, F, V. 

b) V, V, F. 

c) F, F, F. 

d) F, F, F. 

 

Questão 34 

Sobre a Esquistossomose, analise as assertivas e a 

seguir marque o item CORRETO. 

 

I. Infecção produzida por parasito trematódeo 

digenético, cuja sintomatologia clínica depende do 

estágio de evolução do parasito no hospedeiro. 

II. A forma aguda pode ser assintomática ou 

apresentar-se como dermatite urticariforme, 

acompanhada de erupção papular, eritema, edema e 

prurido até cinco dias após a infecção. 

III. Agente etiológico - Schistosoma mansoni, 

família Schistosomatidae. 

IV. O homem é o principal reservatório. Os 

roedores, primatas e marsupiais são potencialmente 

infectados; o camundongo e hamster são excelentes 

hospedeiros, não estando ainda determinado o papel 

desses animais na transmissão. 

V. Os ovos do S. mansoni são eliminados pelas 

fezes do hospedeiro infectado (homem). Na água, 

eclodem, liberando uma larva ciliada denominada 

miracídio, que infecta o caramujo. Após 4 a 6 

semanas, abandonam o caramujo, na forma de 

cercária, ficando livres nas águas naturais. O contato 

humano com águas infectadas pelas cercárias é a 

maneira pela qual o indivíduo adquire a 

esquistossomose. 

 

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

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

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

d) F, F, F, F, F. 
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Questão 35 

A Raiva é uma antropozoonose transmitida ao 

homem pela inoculação do vírus rábico, contido na 

saliva do animal infectado, principalmente pela 

mordedura. Apresenta uma letalidade de quase 100% 

e alto custo na assistência preventiva às pessoas 

expostas ao risco de adoecer e morrer. Sobre o tema 

analise os itens e marque o INCORRETO. 

 

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

Lyssavirus, família Rhabdoviridae. 

b) Existem relatos de casos de transmissão inter-

humana na literatura, que ocorreram através de 

transplante de córnea e outros órgãos. 

c) A infecção pela via respiratória também é 

possível, mas com possibilidade remota. 

d) O Período de incubação é extremamente variável, 

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

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

 

Questão 36 

Sobre a leishmaniose visceral, analise os itens e em 

seguida marque o item INCORRETO.  

a) Possuem uma forma flagelada ou amastigota, 

encontrada no tubo digestivo do inseto vetor e outra 

aflagelada ou promastigota nos tecidos dos 

vertebrados. 

b)  São protozoários tripanosomatídeos do gênero 

Leishmania, parasita intracelular obrigatório das 

células do sistema fagocítico mononuclear. 

c) Os vetores da leishmaniose visceral são insetos 

denominados flebotomíneos, conhecidos 

popularmente como mosquito palha, tatuquiras, 

birigui, entre outros. 

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

sugarem o sangue de mamíferos infectados, ingerem 

macrófagos parasitados por formas amastigotas da 

Leishmania.  

 

Questão 37 

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

nutrição, é preciso que a população ingira a 

quantidade mínima de calorias. Esse fator é levado 

em consideração no momento da elaboração do IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano), pois se trata 

de um importante indicador social. Sobre o tema 

aponte o item CORRETO: 

 

a) Tivemos nos últimos anos uma diminuição no 

quadro de pobreza extrema no país, porém isso não 

fez melhorar em nada o grave quadro nutricional no 

Brasil. 

b) A obesidade provocada por hábitos alimentares 

não adequados ainda apresenta índices irrelevantes 

no Brasil. 

c) Como resultado das mudanças alimentares 

vividas no país nos últimos anos temos um declínio 

no consumo de alimentos básicos e um grande 

aumento no consumo de alimentos industrializados. 

d) Fome e obesidade não apresentam dados 

preocupantes no Brasil. 

 

Questão 38 

Estocar alimentos congelados e resfriados, requer 

uma série de cuidados especiais. Sobre o tema 

marque o item INCORRETO: 

 

a) O local de armazenagem deve ser dotado de 

instrumentos que permitam o controle das condições 

de temperatura e umidade do ar. 

b) Utilizar frequentemente checagens da 

temperatura, preferencialmente com uso de 

termógrafos ou dispositivos que monitorem 

continuamente a temperatura de estocagem. 

c) Nas câmaras frias deve-se estabelecer um 

programa de descongelamento limpeza e 

manutenção de modo a evitar o acumulo de gelo e 

obstrução dos difusores de ar. 

d) A temperatura a ser utilizada nas câmaras frias 

deve ser a de congelamento, independentemente do 

tipo de alimento a ser estocado. 

 

Questão 39 

No Brasil, o saneamento básico é um direito 

assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº. 

11.445/2007 como o conjunto dos serviços, 

infraestrutura e Instalações operacionais de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de 

resíduos sólidos e de águas pluviais: 

 

I. Ter saneamento básico é um fator essencial para 

um país poder ser chamado de país desenvolvido. Os 

serviços de água tratada, coleta e tratamento dos 

esgotos levam à melhoria da qualidade de vidas das 

pessoas, sobretudo na Saúde Infantil com redução da 

mortalidade infantil, melhorias na Educação, na 

expansão do Turismo, na valorização dos Imóveis, 

na Renda do trabalhador, na Despoluição dos rios e 

Preservação dos recursos hídricos, etc. 

http://www.tratabrasil.org.br/lei-do-saneamento
http://www.tratabrasil.org.br/lei-do-saneamento
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II. O saneamento básico é um conceito que está 

relacionado com o controle e distribuição dos 

recursos básicos (abastecimento, tratamento e 

distribuição de água, esgoto sanitário, coleta e 

destino adequado do lixo, limpeza pública) tendo em 

conta o bem-estar físico, mental ou social da 

população. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) O item I está incorreto pois limpeza urbana não 

faz parte do saneamento básico. 

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

saneamento básico com melhorias fora da área da 

saúde. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Todos os itens estão incorretos. 

 

Questão 40 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Nas feiras livres, as carnes frescas devem passar 

por fiscalizações de comercialização. 

b) A fiscalização das feiras livres deve ser auxiliada 

pela Vigilância Sanitária. 

c) Nas feiras livres, as carnes maturadas devem 

passar por fiscalizações de comercialização. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 41 

A coleta, transporte e destinação final do lixo, tanto 

doméstico, quanto de natureza industrial é hoje uma 

grande preocupação, ao mesmo tempo que também 

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

atribua V para item verdadeiro e F para item Falso: 

 

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

lixo e que pode gerar um enorme ganho econômico 

com a reciclagem. (....) 

II. A reciclagem é importante apenas para as pessoas 

envolvidas com a coleta seletiva de lixo e para 

catadores de rua. (.....) 

III. O destino final da maior parte do lixo produzido 

deve ser o aterro sanitário, que substitui os antigos 

lixões. (.....) 

IV. O Brasil é um dos campeões mundiais de 

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

 

Respondidos os itens a sequência CORRETA é: 

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

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

Questão 42 

A higiene é um conceito de fundamental importância 

para manutenção da saúde do ser humano. E se 

reveste de mais gravidade ainda quando se trata de 

higiene de unidades de saúde. Dados sobre infecção 

hospitalar no Brasil são alarmantes. Em relação ao 

assunto, analise nos itens abaixo práticas e condutas 

em ambiente hospitalar: 

 

I. Utilização de celulares por profissionais de saúde 

em meio a procedimentos com pacientes. 

II. Utilização de jalecos e outras vestimentas por 

profissionais de saúde fora do ambiente de trabalho. 

III. Higienização de mãos a cada procedimento 

utilizando água corrente, sabão, álcool e outros 

higienizantes. 

IV. Contato com pacientes infectados sem 

equipamentos de proteção individual. 

 

Analisados os itens, quantos são considerados 

inadequados para a manutenção de um ambiente 

hospitalar saudável: 

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

 

Questão 43 

A ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária é responsável pela inspeção de 

estabelecimentos que comercializam ou utilizam 

medicamentos no país. É importante estar atento para 

que a população possa consumir remédios de boa 

procedência, com qualidade, em estado regular e que 

possa ter utilidade real no tratamento de doenças. São 

desvios que comprometem a qualidade do 

medicamento, EXCETO: 

 

a) Armazenamento inadequado. 

b) Dispensação e administração regular de remédios. 

c) Falsificação ou fraude. 

d) Alterações físico-químicas. 

 

Questão 44 

São objetivos das equipes de vigilância sanitária no 

combate à Doença de Chagas, EXCETO: 

a) Detectar precocemente casos de doença de 

Chagas com vistas à aplicação de medidas de 

prevenção secundária. 

b) Proceder à investigação epidemiológica de todos 

os casos agudos, por transmissão vetorial, oral, 

transfusional, vertical e por transplante de órgãos, 

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

oportunas, incluindo os reservatórios, na perspectiva 

da vigilância em saúde da doença de Chagas. 

d) Fazer o tratamento “in loco” dos pacientes 

infectados e posterior comunicação à Secretaria de 

Saúde do município. 

 

Questão 45 

De acordo com a Lei Federal que define o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, compete à União 

no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, EXCETO: 

 

a) Definir a política nacional de vigilância sanitária. 

b) Definir o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária. 

c) Determinar a estrutura de organização da 

Vigilância Sanitária em Estados e Municípios. 

d) Atuar em circunstâncias especiais de risco à 

saúde. 

 

Questão 46 

A referida Lei que define o Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária, também criou: 

 

a) A Agência Brasileira de Vigilância 

Epidemiológica. 

b) A Agência Nacional de Vigilância 

Epidemiológica. 

c) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

d) A Agência Brasileira de Vigilância Sanitária. 

 

Questão 47 

NÃO é um dos cinco princípios expressos que regem 

a administração pública no Brasil: 

 

a) Reciprocidade. 

b) Legalidade. 

c) Moralidade. 

d) Publicidade. 

 

Questão 48 

Está no alicerce do Estado de Direito, no princípio da 

autonomia da vontade. É um dos mais importantes 

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

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

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

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

permitido por lei. Estamos falando do: 

 

a) Princípio do Contraditório. 

b) Presunção de Boa Fé. 

c) Princípio da Legalidade. 

d) Princípio da Boa Fé Objetiva. 

 

Questão 49 

A imagem de administrador público não deve ser 

identificada quando a Administração Pública estiver 

atuando. Outro fator é que o administrador não pode 

fazer sua própria promoção, tendo em vista seu 

cargo, pois esse atua em nome do interesse público. 

E mais, ao representante público é proibido o 

privilégio de pessoas específicas. Todos devem ser 

tratados de forma igual. Aqui falamos de: 

 

a) Princípio da Impessoalidade. 

b) Princípio da Legalidade. 

c) Princípio da Boa Fé Objetiva. 

d) Princípio da Moralidade. 

 

Questão 50 

As cidades são o resultado da transformação do 

ambiente natural segundo aspectos culturais do ser 

humano. Os processos de criação e expansão do 

espaço urbano são responsáveis por diversas 

alterações no ambiente natural. Historicamente, 

essas alterações começaram a ser melhor 

compreendidas com a evolução de campos 

científicos como a Ecologia. Com o advento do 

conceito de Ecossistema, pesquisadores passaram a 

compreender melhor as interações entre fatores 

bióticos e abióticos de determinado ambiente. 

Recentemente, o ambiente urbano passou a ser 

objeto de estudo de uma vertente da Ecologia: a 

Ecologia Urbana. Sobre os ecossistemas urbanos, 

marque o item INCORRETO: 

 

a) O ser humano, principal organismo dos 

ecossistemas urbanos, devido a aspectos culturais, 

necessita de uma quantidade de energia além daquela 

demandada para a manutenção dos seus processos 

vitais. Essa energia requerida é obtida 

principalmente através de fontes não-renováveis, 

como os combustíveis fósseis. Por não existir redes 

claramente hierarquizadas de fluxos de energia, o 

ecossistema urbano caracteriza-se por ser um grande 

ambiente de concentração da mesma. 

b) O fluxo de matéria também se apresenta de forma 

irregular nos ecossistemas urbanos. A espécie 

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

proteção ofertada pela própria estrutura da cidade, 

não encontra predadores naturais dentro desses 

ambientes. Após o estabelecimento das fontes de 

alimentação, a matéria obtida passa por uma série de 

processos que a transforma segundo as 

características culturais do ser humano. São 

exemplos desses processos o tratamento químico, o 

armazenamento, a embalagem, entre outros. Para 

tanto, são necessárias fontes extras de matéria. 

c) As saídas de matéria dos ecossistemas urbanos 

ocorrem de modo muito mais intenso que nos 

ecossistemas naturais. As matérias orgânica e 

inorgânica não aproveitadas pelo ser humano são 

destinadas a áreas externas ao limite estrutural 

urbano, como aterros sanitários. Parte dessa matéria 

ainda recebe outras destinações, como a incineração, 

produzindo substâncias muitas vezes não presentes 

nas regiões atmosféricas locais e tóxicas para 

algumas comunidades de organismos. 

d) É importante destacar as dinâmicas de entrada e 

saída da energia e matéria utilizadas pela espécie 

humana, caracterizando o aspecto autotrófico dos 

ecossistemas urbanos. As atividades antrópicas 

desempenham um papel fundamental no 

amadurecimento desses ecossistemas. 
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AMAN 

 

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 

forma os oficiais combatentes do Exército. Ela 

ocupa uma área de 67km² estendendo-se da Rodovia 

Presidente Dutra até as encostas da Serra da 

Mantiqueira e do Maciço do Itatiaia. Aberta à 

visitação, a AMAN dispõe de um dos maiores e mais 

completos parques esportivos do estado do Rio de 

Janeiro, além de um moderno teatro com capacidade 

para 2.821 pessoas. 

 

A Cidade Acadêmica, como também é conhecida a 

área em que a Academia está instalada, abriga uma 

população aproximada de 12.000 habitantes e dispõe 

de um complexo arquitetônico e paisagístico dos 

mais bonitos. 

 

Além do teatro acadêmico, dentro de sua área, estão 

o Conjunto Principal (comando, administração, salas 

de aula, museu, bibliotecas e refeitórios) uma ampla 

praça de esportes (dois estádios, parque aquático, 

quadras diversas, pista de treinamento utilitário, 

centro de excelência em reabilitação / academia de 

musculação, dois ginásios cobertos e centro hípico), 

uma das mais completas instalações de tiro do mundo, 

dependências próprias para a instrução militar, um 

Hospital Escolar, um auditório para 1.150 pessoas, 

vila residencial com 3 bairros, totalizando 580 

moradias e instalações de apoio ao ensino, logísticas 

e administrativas, tudo sob a supervisão de uma 

prefeitura militar. 

 

Dispõe, ainda, de agências bancárias, agência dos 

correios, igrejas, uma escola estadual e dois clubes 

recreativos - o Círculo Militar das Agulhas Negras 

(CIMAN) e o Clube de Subtenentes e Sargentos das 

Agulhas Negras (CSSAN, o antigo GRUMC) –  

 

 

 

proporcionando apoio e serviços aos cadetes e aos 

moradores das vilas residenciais. 

http://resende.rj.gov.br/turismo/3 

 

 

Questão 01 

O texto traz como conteúdo principal: 

a) A divulgação para os turistas sobre onde encontrar 

serviços como bancos, igrejas, correios, dentre 

outros, na cidade do Resende-RJ. 

b) Informações sobre o que é a AMAN, seus 

objetivos, sua missão perante a sociedade além de 

divulgar um pouco do trabalho desenvolvido pela 

academia militar. 

c) Informações sobre o complexo turístico e 

esportivo da AMAN, bem como das atrações e das 

atividades em seu entorno. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 02 

A palavra COMPLEXO foi empregada no texto no 

sentido de: 

a) Conjunto tomado como um todo mais ou menos 

coerente.  

b) Um conjunto de atos ligados ou relacionados entre 

si. 

c) Aquilo que não é simples, aquilo que se mostra 

complicado. 

d) Construção composta de numerosos elementos 

interligados ou que funcionam como um todo. 

 

Questão 03 

A parte do texto que diz: “A Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN) forma os oficiais 

combatentes do Exército.”, nos traz uma frase: 

a) Exclamativa.  b) Interrogativa. 

c) Declarativa.   d) Imperativa. 

 

Questão 04 

Marque abaixo o item onde todas as palavras estão 

silabicamente separadas de forma CORRETA: 

a) A-ca-de-mi-a, re-fei-tó-rios, u-ti-li-tá-ri-o. 

b) Re-fe-i-tó-ri-os, a-po-i-o, ex-ce-lên-ci-a. 

c) ba-ir-ros, es-tá-di-os, ter-i-na-men-to. 

d) Man-ti-que-i-ra, mu-se-u, ma-io-res. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

05- LAVADOR DE VEÍCULOS – PROVA 01 

http://resende.rj.gov.br/turismo/3
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Questão 05 

“Além do teatro ACADÊMICO, estão o Conjunto 

Principal, uma ampla praça de esportes, uma das mais 

completas instalações de tiro do mundo”. 

A palavra destacada nessa frase tem função de: 

a) Advérbio.   b) Verbo. 

c) Adjetivo.   d) Substantivo. 

 

Questão 06 

“A Cidade Acadêmica, como TAMBÉM é 

conhecida” Marque o item abaixo onde a palavra está 

acentuada pela mesma regra da palavra TAMBÉM: 

a) Céu. 

b) Café. 

c) tuiuiú.  

d) Amapá. 

 

Questão 07 

Marque o item onde só constam palavras derivadas: 

a) Combatente, visitação, treinamento. 

b) Principal, bancárias, próprias. 

c) Auditório, museu, militar. 

d) Ensino, logísticas, cadetes. 

 

Questão 08 

O texto AMAN é do gênero textual: 

a) Descritivo.   b) Conto. 

c) Argumentativo.  d) Narrativo. 

 

Questão 09 

“Além do teatro acadêmico, dentro de SUA área”. A 

palavra em destaque refere-se à(ao):   

a) Conjunto Principal (comando, administração, 

salas de aula, museu, bibliotecas e refeitórios) 

Verbos. 

b) A Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN). 

c) População. 

d) Complexo arquitetônico e paisagístico.  

 

Questão 10 

“Aberta à visitação, a AMAN dispõe de um dos 

maiores e mais completos parques esportivos do 

estado do Rio de Janeiro”. O sujeito da oração é: 

a) Aberta à visitação. 

b) Parques esportivos. 

c) Rio de Janeiro. 

d) A AMAN. 

 

Questão 11 

Ana, Anelise e Anne são irmãs. Juntas, suas idades 

somam 49 anos. Ana tem o dobro da idade de Anelise 

que tem o dobro da idade de Anne. Assim, podemos 

dizer: 

a) Ana tem 26 anos, Anelise tem 13 anos e Anne tem 

6 anos.  

b) Ana tem 28 anos, Anelise tem 14 anos e Anne tem 

7 anos.  

c) Ana tem 30 anos, Anelise tem 15 anos e Anne tem 

8 anos.  

d) Ana tem 25 anos, Anelise tem 14 anos e Anne tem 

7 anos.  

 

 

Questão 12 

15 minutos de acesso à internet custam R$ 0,50 

(Cinquenta centavos) em uma Lan House. Pedro 

pagou antecipadamente R$ 6,00 (seis reais). Quantas 

horas Pedro poderá ficar conectado nessa Lan House? 

a) 1 hora. 

b) 2 horas. 

c) 3 horas. 

d) 4 horas. 

 

 

 

 

Questão 13 

Em um auditório com 1.356 pessoas foram formados 

subgrupos com 4 participantes. Quantos subgrupos 

teremos nesse auditório? 

a) 339. 

b) 439. 

c) 376. 

d) 289. 
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Questão 14 

Dividir 837 por 5, terá como resto: 

a) 167. 

b) 4. 

c) 177. 

d) 2. 

 

 

 

 

Questão 15 

O conjunto 1 tem: {1, 3, 5, 7, 9, 13} e o conjunto 2 

tem: {1, 2, 4, 6, 8, 13}. 

 

De acordo com o que foi afirmado acima, sobre os 

conjuntos 1 e 2, qual é o item onde consta 

CORRETAMENTE 1 U 2: 

a) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13} 

b) {1,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 13} 

c) {1, 13} 

d) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

 

 

 

Questão 16 

De acordo com o que foi afirmado acima, sobre os 

conjuntos 1 e 2, qual é o item onde consta 

corretamente 1 Ո 2: 

a) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13} 

b) {1,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 13} 

c) {1, 13} 

d) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

 

 

 

Questão 17 

Fábio tem 646 animais. São 280 bois, 340 cabras e o 

restante são cavalos. Quantos cavalos tem Fábio: 

a) 36. 

b) 26. 

c) 16. 

d) 6. 

 

 

 

Questão 18 

Severino tinha 360 bolas de gude. Agora que cresceu 

não as quer mais e vai doá-las aos seus 18 primos. 

Quantas bolas de gude cada um vai ganhar? 

a) 15. 

b) 25. 

c) 20. 

d) 30. 

 

 

 

 

Questão 19 

Antônio é dono de uma empresa de mudanças e 

fretes. Possui 94 veículos, de três tipos diferentes: 30 

motocicletas para pequenas entregas e caminhonetas 

e caminhões. São 20 caminhonetas a mais que o 

número de caminhões. Qual o número de caminhões 

de sua frota: 

a) 28. 

b) 26. 

c) 24. 

d) 22. 

 

 

 

Questão 20 

Em 2019, o mundo celebrou os 500 anos da morte de 

Leonardo da Vinci (1452-1519). Artista e inventor, o 

italiano é considerado um dos expoentes máximos do 

Renascimento europeu. Para muitos, ele também 

seria o maior gênio de todos os tempos. É obra de Da 

Vinci: 

a) Mona Lisa. 

b) Última Ceia. 

c) Salvator Mundi 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
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Questão 21 

Sobre a lavagem manual, marque a alternativa 

CORRETA: 

a) Jogar água o suficiente para retirar a maior parte da 

sujeira do veículo.  

b) Limpar cuidadosamente com uma esponja macia 

começando pelo teto. A esponja deve ser limpa 

constantemente para evitar levar o sujo de um local 

para o outro.  

c) Preparar um balde de água com shampoo para 

automóveis e retirar com água limpa todo o shampoo.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 22 

A administração municipal comprou um pneu novo, 

porém, não original, para o carro do gabinete do 

prefeito, entretanto, a medida é a mesma do original. 

Nessa situação, a calibragem continua a mesma? 

 

a) Sim. Se a medida original é exatamente igual às 

medidas do pneu comprado, a calibragem indicada 

pelo fabricante do veículo continua valendo, mesmo 

que seja um pneu de marca/modelo diferentes. 

b) Talvez. A calibragem do pneu comprado tem que 

seguir as instruções do fabricante. Essas instruções 

vaiam de fabricante para fabricante, e podem mudar 

mesmo se as medidas de ambas as marcas forem 

iguais. 

c) Sim. Independentemente das medidas, cada 

veículo tem uma calibragem já determinada para seus 

pneus, ou seja, não importa se as medidas são iguais 

ou diferentes, a calibragem sempre será a mesma. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

Questão 23 

Analise as alternativas e marque a CORRETA: 

 

a) Na escolha do local onde será a lavagem é 

importante que tenha bastante sol pois o calor evita 

manchas na lataria. 

b) Na escolha do local onde será a lavagem é 

importante que seja à sombra pois, no calor, o carro 

seca rápido e isso pode provocar manchas na lataria.  

c) No processo de lavagem, o ideal é deixar os tapetes 

por último. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

Questão 24 

Encerar o veículo faz parte da função do lavador. 

Sobre o assunto, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Após ser encerado, deve-se deixar secar por alguns 

minutos e em seguida, passar uma flanela macia e 

seca para que a pintura fique brilhosa. 

b) O procedimento correto é encerar o veículo todo 

de uma só vez.  

c) Para ser encerado, o veículo deve estar no sol, 

limpo e seco.  

d) Espalhar a cera em grandes quantidades com 

estopa em movimentos retilíneos. 
 

Questão 25 

Sobre os procedimentos da lavagem, assinale a 

alternativa CIORRETA: 

 

I- Jogar água com mangueira, com bastante pressão 

para sair toda a sujeira encrostada. 

II- A água com pressão demais pode danificar a 

pintura.  

III- O carro deve ser lavado por partes, sempre 

começando de cima para baixo. 

 

a) A alternativa III está errada.  

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 

 

Questão 26 

Para eliminar o mau cheiro dos veículos, associe a 

coluna 1 à coluna 2. 

 

COLUNA 1 

I- Cigarro 

II- Mofo 

III- Vômito 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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(.....)Para amenizar esse cheiro, recomenda-se deixar 

um pouco de cal ou giz para quadros negros no 

assoalho do carro. 

(.....) Não utilizar um pano úmido e não esfregar, pois 

estas medidas irão agravar o mau cheiro. Deve-se 

passar uma esponja molhada com um pouco de 

detergente nas superfícies. 

(.....)Para retirar esse cheiro é recomendável utilizar 

substâncias que absorvem o odor.  Duas das mais 

eficazes são o café e o carvão, que podem ser 

utilizadas improvisando um sache. 

 

Marque a alternativa que corresponde o cheiro à 

proposta mais adequada de limpeza: 

a) II, III, I.   b) III, I, II.  

c) I, III, II.   d) II, I, III. 

 

Questão 27 

Ainda com relação a eliminação de odores e limpeza 

interna dos veículos, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

a) O vinagre, do tipo que se utiliza em alimentos, tem 

alta concentração de ácido acético. A substância é 

utilizada na maioria dos produtos de limpeza porque 

tem propriedades desengordurantes, desinfetantes e 

desodorizantes. Por isso, o vinagre é muito 

recomendado para eliminar o mau cheiro de 

ambientes. De preferência, utilize o vinagre branco, 

de álcool, pois não possui corantes. Para 5plica-lo no 

carro, coloque um ou dois panos encharcados de 

vinagre em baldes sobre o assoalho do carro e deixe-

os lá por um dia. 

b) Para limpar o teto do veículo, primeiro, deve-se 

remover o acúmulo de poeira com uma escova macia 

e um pano seco. Depois, com uma mistura de água 

com detergente neutro e desinfetante dentro de um 

borrifador, espalhar a substância no teto e passar um 

pano por cima, com cuidado para alcançar toda a 

superfície. 

c) Bancos e outros revestimentos de tecido no interior 

do veículo, como as portas, devem ser higienizados 

com limpador de carpetes de uso geral. A substância 

deve ser aplicada com um pano e deve-se evitar o 

atrito, que pode danificar as superfícies.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

 

 

Questão 28 

Para limpar bancos de couros, deve-se: 

a) Usar vinagre de álcool e bicarbonato de sódio. 

b) Usar pano úmido com um pouco de sabão de coco, 

e depois remover o excesso com um pano seco. 

c) Usar creme Nivea ou óleo Johnson e nunca sabão 

de nenhum tipo ou marca. 

d) Usar apenas pano úmido. 

 

Questão 29 

Para retirar manchas de gordura e insetos mortos, 

deve-se: 

 

a) Usar jato forte de água.  

b) Usar querosene em um local exposto ao sol. 

c) Raspar as manchas com cuidado para não danificar 

a superfície. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

Questão 30 

Sobre a higienização automotiva, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

I- Deixar que resíduos e sujeira se acumulem no 

interior do veículo pode ser prejudicial para a saúde.  

II- Com o tempo, os detritos vão penetrar mais 

profundamente nos materiais, levando ao surgimento 

de manchas na carroceria ou de mau cheiro na cabine. 

 

a) I e II estão corretos.  

b) I e II estão errados. 

c) Apenas I está correto.  

d) Apenas II está correto. 

 

Questão 31 

Em relação à limpeza interna do veículo, marque a 

alternativa CORRETA:  

a) Utilizar água com sabão líquido para lavar bancos 

e assentos.  

b) Utilizar água com sabão líquido para limpar 

painéis, portas e tecidos do teto. 

c) Limpar apenas uma vez com um pano macio 

limpo, evitando molhar demais.  

d) Não se deve usar aspirador de pó. 
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Questão 32 

O Lavador de Veículos deverá:  

 

a) Evitar de limpar os faróis com panos secos ou 

abrasivos.  

b) Limpar a carroceria a seco. 

c) Usar querosene na limpeza da pintura. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 
 

Questão 33 

Sobre os panos para secar a lataria, marque a 

alternativa ERRADA: 

a) O ideal é que sejam sintéticos. 

b) Não podem ser de algodão. 

c) O ideal é que sejam de microfibra. 

d) Deve ser, preferencialmente, esponjas. 

 

Questão 34 

Sobre o polimento de veículos, assinale V para 

verdadeiro e F para falso:  

 

(.....) A cera para polimento deve ser de espessura 

grossa. 

(.....) O veículo pode estar empoeirado, mas não pode 

estar sujo.  

(.....) Não pode produtos abrasivos. 

(.....) O polimento deverá ser feito exclusivamente 

para dar brilho quando a pintura estiver queimada, 

fosca. 

 

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

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

 

Questão 35 

Marque a alternativa CORRETA no tocante aos 

cuidados com a lavagem do veículo:  

 

a) Deve-se lavar o carro com sabão pelo menos duas 

vezes por semana para preservar a pintura do veículo. 

b) O interior do veículo deve ser limpo com bastante 

água.  

c) Deve-se usar, preferencialmente, jato de água com 

bastante água, evitando o balde com água e sabão. 

d) O enxágue da pintura deve ser feito com bastante 

água. 

 

 

 

 

Questão 36 

Na lavagem externa de um veículo, a última parte a 

ser limpa deve ser: 

 

a) Carroceria.  

b) As rodas e pneus. 

c) vidros.  

d) capô.  

 
Questão 37 

Na lavagem dos painéis e superfícies de plástico do 

carro, deve-se: 

 

a) Aplicar substâncias que contenham óleo, como o 

silicone. 

b) Usar sabão de coco e bicarbonato. 

c) Aplicar apenas produtos específicos para que não 

ocorra o ressecamento dos plásticos. 

d) Usar esponja com detergente neutro. 

 
Questão 38 

O sistema de refrigeração acumula _____ e______, e 

pode se tornar um perigo para a saúde ________, 

especialmente de pessoas alérgicas. 

 

a) Resíduos, ácaros, respiratória. 

b) Poeira, odores, cardíaca. 

c) Resíduos, ácaros, cardíaca. 

d) Odores, ácaros, nasal. 

 

Questão 39 

Sobre a limpeza do sistema de refrigeração, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

a) O filtro do refrigerador de ar deve ser substituído 

com frequência, pelo menos uma vez ao ano. 

b) O filtro serve para purificar o ar que passa pelo 

sistema de circulação mas não acumula os detritos. 

c) A limpeza das tubulações do ar-condicionado deve 

ser feita a cada três meses. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

Questão 40 

Sobre a secagem do veículo após a lavagem, analise 

as alternativas: 

 

https://autopapo.com.br/blog-do-boris/filtro-de-cabine-troca-momento-certo/
https://autopapo.com.br/blog-do-boris/filtro-de-cabine-troca-momento-certo/
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I- A secagem deixa o carro com brilho e evita 

manchas também.  

II- As dobradiças e partes internas das portas das 

portas devem ser lavadas e secadas.  
 

a) Apenas I está correto.  

b) I e II estão corretos. 

c) Apenas II está correto. 

d) I e II estão errados. 

 

Questão 41 

Sobre a calibragem de pneus, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

a) Quando se quer que o carro fique mais “macio” 

(confortável), deve-se usar uma graduação de 

calibragem um pouco menor que a informada pelo 

fabricante para que o pneu não fique muito duro. 

b) Quando se quer que o carro fique mais “macio” 

(confortável), deve-se usar uma graduação de 

calibragem um pouco maior que a informada pelo 

fabricante para que o pneu fique mais resistente aos 

buracos. 

c) Há três principais sistemas para especificar a 

calibragem: PSI, BAR e kPA. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 42 

Os óleos lubrificantes para automóveis são de três 

tipos:  

a) Mineral, sintético e semissintético. 

b) Mineral, não mineral e semi mineral. 

c) Sintético, mineral e semi mineral. 

d) Sintético, petrolífero e semissintético. 

 

Questão 43 

Sobre os óleos lubrificantes, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

a) É necessário adicionar aditivo aos óleos 

lubrificantes para complementar sua ação. 

b) Os óleos lubrificantes auxiliam no processo de 

combustão e sem eles, o veículo não dá a partida no 

motor. 

c) Os óleos lubrificantes reduzem o atrito entre as 

peças metálicas em movimento do motor, reduzindo 

o desgaste e aumentando a vida útil dos  motores. 

d) Nunca se faz necessário adicionar aditivo aos 

lubrificantes. 

 

Questão 44 

Além da lubrificação das superfícies metálicas, os 

lubrificantes também possuem características e 

funções tais como: 

 

a) Refrigerar- O lubrificante representa um meio de 

transferência de calor, "roubando" calor gerado por 

contato entre superfícies em movimento relativo. Nos 

motores de combustão interna, o calor é transferido 

para o óleo através de contatos com vários 

componentes, e então, para o sistema de 

arrefecimento de óleo. 

b) Limpar e manter limpo - Em motores de combustão 

interna especialmente, uma das principais funções do 

lubrificante é retirar as partículas resultantes do 

processo de combustão e manter estas partículas em 

suspensão no óleo, evitando que se depositem no 

fundo do cárter e provoquem incrustações. 

c) Vedação da câmara de combustão - O lubrificante 

ao mesmo tempo que lubrifica e refrigera, também 

age como agente de vedação, impedindo a saída de 

lubrificante e a entrada de contaminantes externos ao 

compartimento. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 45 

Entre os principais aditivos estão: 

 

I. Detergente e dispersante. 

II. Anti-oxidante e Anti-espumante. 
III. Anti-ferrugem e Corantes. 

 
a) I e III estão errados. 

b) I, II e III estão certos. 

c) II e III estão certos. 

d) Apenas II está errado. 

 

Questão 46 

Qual a principal característica dos óleos 

lubrificantes? 

 

a) Cor amarela translúcida. 

b) Temperatura amena. 

c) Viscosidade. 

d) Cor opaca. 

 

 

https://blog.texaco.com.br/havoline/oleo-lubrificante/comparativo-havoline/
https://blog.texaco.com.br/havoline/oleo-lubrificante/comparativo-havoline/


                       MUNICÍPIO DE RESENDE – RIO DE JANEIRO                        

8 
 
 

____________________________________________________________________________________ 

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 

 

Questão 47 

O motor do veículo também requer cuidados. O ideal 

é lavar: 

a) Uma vez ao ano. 

b) A cada dois meses. 

c) A cada lavagem do carro. 

d) Uma vez por mês. 

 

Questão 48 

Para lavar o motor do carro, é CORRETO: 

a) Jogar água quando o motor ainda estiver quente. 

Isso fará com que a sujeira encrostada saia com mais 

facilidade. 

b) Usar produtos químicos pois lubrificam as peças 

de borracha do motor. 

c) É importante usar água sob pressão. 

d) Não usar produtos derivados de petróleo pois 

podem corroer as peças de borracha do motor e 

também afetar o sistema elétrico. 

 

Questão 49 

São cuidados que se deve ter com os carros, 

EXCETO: 

a) Lavar o carro na volta da praia. 

b) Evite manchas na lataria. 

c) Sempre usar capas quando o veículo estiver 

estacionado.  

d) Fazer polimentos sem exageros. 

 

Questão 50 

Analise as alternativas e marque a CORRETA: 

a) Nunca deixe o carro secando “ao natural”, pois 

isso o deixará com aquela aparência de depois de um 

dia de chuva, com a pintura meio fosca e cheio de 

manchas. 

b) Para uma correta secagem do veículo, é necessário 

o uso de toalhas de microfibra, algodão ou silicone, 

sempre pressionando ela sobre uma área para 

absorver a água. 

c) Utilize apenas produtos de limpeza 

específicos para limpar os tecidos dos bancos do 

carro, esfregando-os com o auxílio de uma escova 

macia.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 
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Leia atentamente o texto abaixo e responda às 

questões. 

TEXTO I (para as questões 1 e 2) 

ONG monta hortas orgânicas urbanas em 

terrenos sem uso 

Projeto que atua nas periferias de São Paulo 

constitui fonte de alimentos saudáveis e de renda 

para pessoas sem emprego ou aposentadas. 

É comum vermos na periferia de São Paulo grandes 

terrenos em que ficam as torres de transmissão de 

energia. Nem sempre, porém, nos damos conta de 

que esses lotes poderiam ser usados para algo além 

de base para as estruturas da rede elétrica. Pois uma 

ONG pensou nisso. E passou a criar hortas orgânicas 

urbanas nessas extensões de terra, que pertencem à 

Eletropaulo. 

E não só. A organização Cidades Sem Fome 

também aproveita áreas e terrenos sem uso ou 

abandonados nas regiões periféricas da capital 

paulista para montar essas hortas. Dessa forma, a 

iniciativa produz alimentos saudáveis para as 

populações locais, que em geral não os encontram 

com facilidade. 

Além disso, o projeto emprega pessoas das 

comunidades que não têm emprego ou precisam 

complementar sua renda. Esse é o caso dos 

aposentados, um dos grandes públicos-alvo do 

projeto. A ONG foi criada há 14 anos pelo 

empreendedor alemão Hans Dieter Temp. Seu 

objetivo era desenvolver um projeto social que não 

fosse apenas assistencialista. E que pudesse empregar 

sobretudo pessoas cujas aposentadorias não são o 

suficiente para o seu sustento. 

Os terrenos para o cultivo das hortas orgânicas 

urbanas da ONG Cidades sem Fome são cedidos por 

organizações privadas e públicas ou mesmo por 

pessoas físicas. Já são 25 hortas, com 115 

beneficiários. 

A parceria com a Eletropaulo, formalizada 

recentemente, é uma das inovações do modelo. Outra 

é associar a produção de hortas inteiras a um mesmo 

 

 

 

 

comprador. Uma plantação de alface, por exemplo, é 

toda destinada a uma única empresa, a Sodexo. 

O próximo passo da Cidades sem Fome é 

adquirir o status de negócio social. Assim, poderá 

depender menos de doações e prêmios. E terá seu 

lucro atrelado ao número de empregos que gerar. 

Espera-se que sejam 500 até o final de 2019, em 

localidades como São Mateus, São Miguel Paulista, 

Cidade Tiradentes e Itaquera. 
Fonte: https://catracalivre.com.br/parceiros-catraca/as-

melhores-solucoes-sustentaveis/hortas-organicas-urbanas/ 

Acesso em 19 abr.2019. 

 

Questão 01 

Levando-se em conta a fonte do texto em análise e os 

elementos que compõem esse tipo de gênero textual, 

é correto afirmar que esse texto é 

predominantemente:  

 

a) Preditivo.    

b) Informativo.  

c) Descritivo.     

d) Narrativo.  

 

Questão 02 

Com relação ao teor do texto acerca da ONG Cidades 

sem Fome, é CORRETO afirmar que: 

 

a) Há 14 anos, A ONG foi criada pela Eletropaulo 

com o intuito de produzir alimentos saudáveis para as 

populações locais. 

b) O objetivo da ONG era desenvolver um projeto 

social que fosse apenas assistencialista. 

c) Os terrenos para o cultivo das hortas orgânicas 

urbanas da ONG Cidades sem Fome são cedidos por 

organizações apenas públicas. 

d) A organização Cidades Sem Fome aproveita áreas 

e terrenos sem uso ou abandonados nas regiões 

periféricas da capital paulista para montar hortas e 

produzir alimentos saudáveis para as populações 

locais. 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

06- MAQUEIRO – PROVA 01 

https://cidadessemfome.org/pt-br/
https://catracalivre.com.br/parceiros-catraca/as-melhores-solucoes-sustentaveis/hortas-organicas-urbanas/
https://catracalivre.com.br/parceiros-catraca/as-melhores-solucoes-sustentaveis/hortas-organicas-urbanas/
https://cidadessemfome.org/pt-br/
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Questão 03 

 
- Mas _____ chamam ele de “Lobo Mau”? 

- _______ quer comer os porquinhos, o desalmado! 

Agora vem fazer o lanche! 

- O pão com presunto está em cima da mesa! 

 

Em relação aos casos de emprego dos porquês, 

assinalar a alternativa que preenche as lacunas acima 

corretamente: 

a) Porque – por quê.  b) Por que – porque. 

c) Por que – porquê.  d) Por quê – porque. 

 

Questão 04 

Relacione os substantivos comuns ao seu substantivo 

coletivo e marque a alternativa que apresente a 

sequência CORRETA: 

 

(.....) claque   (1) montanhas 

(.....) cordilheira  (2) de aviões 

(.....) correição   (3) formigas 

(.....) esquadrilha  (4) espectadores 

 

a) 1, 4, 3, 2.   b) 1, 3, 2, 4. 

c) 2, 3, 4, 1.   d) 4, 1, 3, 2. 

 

Questão 05 

 
ONTEM ACABOU ____ LUZ LÁ EM CASA! 

- E agora?! Estamos ralados!! 

ACENDEMOS UMA VELA... E MEU PAI PEGOU 

UM LIVRO! 

- Foi ____ noite mais legal da minha vida! 

 
Fonte: http://notaterapia.com.br/2017/06/12/10-tirinhas-de-

armandinho-sobre-o-fascinante-mundo-dos-livros/ Acesso em 2 

jun.2019. 

Assinale a alternativa que preenche correta e 

respectivamente as lacunas da tirinha acima, no que 

se refere à ocorrência da crase, conforme a norma-

padrão da língua. 

a) a … a. b) à … à. c) a … à. d) à … a.  

 

Questão 06 

 
UM DIA FRIO 

LIVRARIA 

UM BOM LUGAR PRA LER UM LIVRO 
 

Fonte: http://www.willtirando.com.br/ Acesso em 19 abr.2019. 

 

Esta tirinha pode ser lida como uma alusão a uma 

música intitulada Nem Um Dia, do Djavan. Tal 

procedimento constitui o que se chama de: 

a) Intertextualidade.  b) Pertinência. 

c) Pressuposição.  d) Metáfora. 

 

Questão 07 

 
- Juntos e shallow Nooowww! 

- Gostei mais dessa versão. 

- Quê? Que diabo é “chalou nau”? 

- Não sei. 

- Mas, a parte do “juntos” pelo menos eu entendi. 

 
Fonte: http://www.willtirando.com.br/ Acesso em 19 abr.2019. 

http://notaterapia.com.br/2017/06/12/10-tirinhas-de-armandinho-sobre-o-fascinante-mundo-dos-livros/
http://notaterapia.com.br/2017/06/12/10-tirinhas-de-armandinho-sobre-o-fascinante-mundo-dos-livros/
http://www.willtirando.com.br/
http://www.willtirando.com.br/
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Na frase “Gostei mais dessa versão”, há um sujeito:  

a) Simples.   b) Indeterminado. 

c) Implícito.    d) Composto. 

 

Questão 08 

As palavras “quê” e “mas” da tirinha acima são, 

respectivamente: 

a) Interjeição e pronome. 

b) Pronome e interjeição. 

c) Interjeição e conjunção. 

d) Substantivo e preposição.  

 

Questão 09 

Complete as frases com os pronomes EU ou MIM e, 

depois, assinale a opção que apresenta a 

sequência CORRETA de cima para baixo.  

 

I.  Enviarão os ofícios para ___. 

II. Os documentos são para ____ enviar ao 

responsável pelo estágio probatório. 

III. Mamãe comprou estes tênis para______.  

IV. Papai comprou um livro para_____ dar de 

presente. 

 

a) Mim, mim, eu, eu.  b) Mim, eu, mim, eu. 

c) Eu, mim, eu, eu.  d) Eu, mim, eu, mim. 

 

Questão 10 

 
UM CARNAVAL MAIS SAUDÁVEL É A GENTE 

QUE FAZ! 

Corpo bem cuidado dança o dia inteiro! 

• Hidrate-se 

• Use protetor solar 

• Escolha um calçado confortável 

• Reforce os cuidados com alimentação 

• Durma bem para o corpo se recuperar 

 

Arrase na fantasia e use glitter sem moderação. 

 
 Fonte: 

https://www.facebook.com/PrefeituradeFortaleza/photos/a.224800790

908002/2067356939985702/?type=3&theater Acesso em 19 abr.2019. 

 

Na propaganda acima, há predominância de verbos: 

a) Na forma nominal.          b) No modo indicativo. 

c) No modo subjuntivo.      d) No modo imperativo. 

 

Questão 11 

Um cinema tem capacidade para 250 pessoas, todos 

os ingressos têm o mesmo preço. Uma parte dos 

ingressos foi vendida por R$ 5 000,00, tendo ficado 

ainda por vender ingressos no valor de R$ 1 250,00. 

A quantidade de ingressos que já foram vendidos é 

de: 

a) 200. 

b) 210. 

c) 220. 

d) 240. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 12 

Em uma fábrica trabalham 600 funcionários, sendo 

que 40% desses funcionários recebem um salário 

mínimo e os que não recebem salário mínimo 20% 

são supervisores. Logo a quantidade de supervisores 

dessa fábrica é: 

a) 70. 

b) 72. 

c) 74. 

d) 76. 

 

 

 

https://www.facebook.com/PrefeituradeFortaleza/photos/a.224800790908002/2067356939985702/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PrefeituradeFortaleza/photos/a.224800790908002/2067356939985702/?type=3&theater
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Questão 13 

Em um determinado teste para um concurso um 

candidato para ser aprovado deverá percorrer uma 

distância de 2 800 metros em 15 minutos. A 

alternativa que indica os valores de distância e tempo 

em km e hora, respectivamente é: 

a) 280 km e 0,15 h. 

b) 2,8 km e 0,20 h. 

c) 0,28 km e 0,25 h. 

d) 2,8 km e 0,25 h. 

 

 

 

 

Questão 14 

Sabe-se que em uma fazenda 20 toneladas de ração 

alimentam 30 vacas, se chegarem mais 15 vacas, a 

quantidade de ração necessária será: 

a) 40 toneladas. 

b) 35 toneladas. 

c) 30 toneladas. 

d) 25 toneladas. 

 

 

 

Questão 15 

A tabela abaixo mostra as notas em Matemática de 

uma turma com 20 alunos.  

NOTAS Quantidade 

de Alunos 

5,0 6 

6,0 4 

7,0 7 

8,0 3 

Logo a média em Matemática dessa turma é:  

a) 6,30. 

b) 6,35. 

c) 6,40. 

d) 6,45. 

 

 

Questão 16 

Sabendo que a área de um triângulo equilátero é 9√3 

cm2, logo o seu perímetro vale: 

a) 12 cm. 

b) 16 cm. 

c) 18 cm. 

d) 20 cm. 

 

 

 

Questão 17 

Para pagar os R$ 16,50 que foi gasto em uma pizzaria, 

Paulo usou moedas de 25 centavos, 50 centavos e 1 

real. Sabendo que ele usou 6 moedas de 1 real e 12 

moedas de 50 centavos, a quantidade de moedas de 

25 centavos que ele usou foi de:  

a) 18. 

b) 17. 

c) 16. 

d) 15. 

 

 

 

 

Questão 18 

Dado o número − 0,25, leia as afirmações e marque 

a alternativa correta. 

I. Esse número pertence ao conjunto dos números 

naturais. 

II. Esse número pertence ao conjunto dos números 

inteiros. 

III. Esse número pertence ao conjunto dos números 

racionais. 

 

a) Apenas a I e III são verdadeiras. 

b) Apenas a II é verdadeira. 

c) Apenas a I e II são verdadeiras. 

d) Apenas III é verdadeira.  
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Questão 19 

Os números dos quadrados abaixo seguem uma 

sequência lógica, logo o valor que pode ser colocado 

no último quadrado é: 

1 3 6 10 15 21 28 36  

a) 43. 

b) 45. 

c) 47. 

d) 49. 

 

 

 

Questão 20 

Ana tem um álbum de figurinhas, em uma mudança 

ela perdeu  
2

5
  de suas figurinhas o que corresponde a 

140 figurinhas. Logo a quantidade de figurinhas que 

Ana tinha antes da mudança era de: 

a) 320. 

b) 330. 

c) 340. 

d) 350. 

 

 

 

Questão 21 

Em uma determinada pasta do Windows foram 

criados diversos arquivos, veja a foto abaixo, para que 

esses arquivos sejam dispostos na ordem alfabética e 

crescente basta:  

 
 

a) Renomear arquivo por arquivo. 

b) Clicar no arquivo e arrastar colocando na ordem 

desejada. 

c) Clicar na barra Nome até que seja ordenado da 

forma desejada. 

d) Clicar com o botão direito do mouse em atualizar. 

 

Questão 22 

Pedro estava trabalhando no computador quando de 

repente, ao pressionar um conjunto de teclas, a tela 

ficou de cabeça para baixo, para que a tela volte ao 

normal Pedro precisa:  

 

a) Girar a tela do computador em um ângulo de 180°. 

b) Pressionar a combinação de teclas, Ctrl+Alt+seta 

para cima. 

c) Pressionar a combinação de teclas, 

Ctrl+Alt+Home. 

d) Girar a tela do computador em um ângulo de 90°. 

 

Questão 23 

A versão mais completa do Windows 7 é chamada de: 

 

a) Windows 7 Professional. 

b) Windows 7 Home Premium. 

c) Windows 7 Home Basic. 

d) Windows 7 Ultimate. 

 

Questão 24 

Tendo o pacote Office instalado no computador, para 

criar uma planilha na área de trabalho, sem necessitar 

abrir o Excel basta seguir os seguintes passos: 

 

a) Botão direito do mouse em uma área livre do 

Desktop, navegar até o menu Novo e em seguida 

Planilha do Microsoft Excel. 

b) Botão direito do mouse em uma área livre do 

Desktop, navegar até o menu Exibir e em seguida 

Planilha do Microsoft Excel. 

c) Botão esquerdo do mouse em uma área livre do 

Desktop, navegar até o menu Exibir e em seguida 

Planilha do Microsoft Excel. 

d) Botão esquerdo do mouse em uma área livre do 

Desktop, navegar até o menu Novo e em seguida 

Planilha do Microsoft Excel. 

 

Questão 25 

O que são os Gadgets da Área de Trabalho: 

a) Miniprogramas. 

b) Programas para empresas de grande porte. 

c) Programas que somente faz operações 

matemáticas. 

d) Instruções computacionais. 
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Questão 26 

O maqueiro é um dos profissionais que sempre se faz 

presente no socorro e no transporte de acidentados. 

Quando falamos em acidentados, imediatamente 

lembramos de traumas.  Marque abaixo uma conduta 

inadequada em casos de traumas: 

 

a) Não mover o corpo da pessoa acidentada, sem os 

devidos preparos e cuidados. 

b) Não mexer no pescoço da vítima em caso de 

quedas e pancadas fortes. 

c) Fazer a vítima caminhar para que ela não durma ou 

fique sonolenta. 

d) Acionar imediatamente a equipe de socorro 

médico. 

 

Questão 27 

O Maqueiro é o profissional que trabalha em 

estabelecimentos de saúde realizando o transporte de 

pacientes de forma segura nas unidades de saúde, da 

cadeira de rodas para a maca, da maca para a cama, 

para a mesa de exames, entre outros, atendendo as 

solicitações da equipe de enfermagem, tanto em 

ambiente hospitalar quanto em ambiente extra-

hospitalar. Sobre o processo de trabalho do maqueiro, 

marque o item INCORRETO: 

 

a) Além de transportar os pacientes de forma 

adequada, respeitando cada caso, o maqueiro deve 

seguir os princípios de humanização. 

b) Precisa ser comunicativo e estar ciente no que diz 

respeito a movimentação dos serviços médicos e de 

enfermagem, pois além de encaminhar os pacientes 

aos locais solicitados, este profissional recebe, 

confere e transporta exames, materiais e 

equipamentos, além de controlar seus materiais de 

uso diário (EPI's) e manter seu espaço de trabalho 

limpo e organizado. 

c) Não participam diretamente da equipe de saúde. 

São meros prestadores de serviços. 

d) Frequentemente são expostos às variações de 

temperatura, materiais tóxicos, doenças contagiosas e 

risco de acidentes com materiais perfurocortantes, 

além de condições psicológicas desconfortáveis, pois 

estão aptos a movimentar pacientes vivos, nas mais 

diversas situações de saúde e também pacientes que 

vieram a óbito. 

 

Questão 28 

Abaixo listamos situações de emergência, EXCETO: 

a) Rinite alérgica. 

b) Politraumas devido acidente de carro. 

c) Afogamento. 

d) Perfuração torácica com arma branca. 

 

Questão 29 

Queimaduras são resultados comuns em diversos 

tipos de emergências. Marque o item CORRETO 

sobre o tema: 

 

a) Insolação não evolui para queimadura e nunca 

pode ser considerada uma emergência. 

b) Soluções caseiras como pasta de dente e borra de 

café podem ajudar na cicatrização de queimaduras. 

c) A primeira providência a ser tomada é isolar a 

vítima da fonte da queimadura. 

d) Em caso de roupas coladas às feridas da 

queimadura, molhe com água e sabão e retire. 

 

Questão 30 

São competências gerais da profissão de maqueiro, 

EXCETO: 

 

a) Atuar com discrição e isolamento, de forma 

individualizada. 

b) Apoiar a equipe de enfermagem na movimentação 

e transporte de pacientes. 

c) Atuar nos serviços de saúde dentro das normas de 

higiene ocupacional e de biossegurança. 

d) Desenvolver postura e ética profissional, 

trabalhando em equipe e relacionar-se 

respeitosamente com os pacientes e seus familiares. 

 

Questão 31 

São EPIs e acessórios próprios ao trabalho do 

maqueiro, EXCETO: 

a) Protetor auricular. 

b) Botas. 

c) Máscaras. 

d) Roupa hospitalar adequada. 

 

Questão 32 

Veja os itens abaixo sobre urgências e emergências: 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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I. Luxações. 

II. Torções. 

III. Hemorragias. 

IV. Paradas cardíacas. 

V. Catapora. 

VI. Sarampo. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Nenhum dos itens representa emergência. 

b) Apenas um dos itens representa emergência. 

c) Apenas dois dos itens representam emergências. 

d) Apenas três dos itens representam emergências. 

 

Questão 33 

Associe as colunas sobre unidades de atendimento de 

urgência e emergência: 

 

I. Pronto atendimento. 

II. Unidade de Atendimento de Emergência. 

III. Pronto Socorro. 

 

(.....) Unidade prestadora de atendimento 24 horas por 

dia, realizando o primeiro atendimento, e, após, 

encaminhados para os centros de especialidades.  

(.....) Deverá prestar atendimento 24 horas do dia e 

dispõe apenas de leitos de observação. 

(.....) Unidade prestadora de atendimento dentro do 

horário de funcionamento do estabelecimento de 

saúde. 

 

Associados os itens a sequência CORRETA é: 

a) II, I, III.   b) II, III, I. 

c) I, III, II.   d) I, II, III. 

 

Questão 34 

Antes da remoção, alguns procedimentos são 

necessários. Marque o item INCORRETO sobre o 

tema: 

 

a) Tomar conhecimento das condições clínicas do 

paciente a ser transportado ou atendido. 

b) Não há necessidade do uso de EPI para a remoção 

de pacientes. 

c) Registrar documentalmente todos os dados e 

intercorrências referentes ao atendimento tanto 

relativos ao paciente quanto à equipe de intervenção. 

d) As Medidas assistenciais durante o transporte 

serão minimamente para manutenção da vida através 

de Suporte Básico ou Avançado.  

 

Questão 35 

Em relação à postura no ambiente de trabalho, analise 

os itens abaixo: 

 

I. Ser discreto e reservado, não tecendo comentários 

que fujam à sua competência profissional. 

II. Repassar ao pessoal de enfermagem e aos 

médicos, parentes e acompanhantes de pacientes que 

queiram maiores informações sobre seu familiar que 

foi transportado. 

III. Como está na linha de frente, deve fazer o 

trabalho de acolhimento do paciente e seus familiares. 

IV. Ser proativo, colocando-se a serviço de pacientes 

e da equipe de saúde. 

 

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 36 

A Política Nacional de Humanização (PNH) – 

Humaniza SUS existe desde 2003 para efetivar os 

princípios do SUS no cotidiano das práticas de 

atenção e gestão, qualificando a saúde pública no 

Brasil e incentivando trocas solidárias entre 

gestores, trabalhadores e usuários. A PNH deve estar 

presente e inserida em todas as políticas e programas 

do SUS. Entre as diretrizes do Humaniza SUS está a 

Ambiência. Sobre o tema analise os itens abaixo: 

 

I. Termo derivado da junção das palavras ambiente 

e consciência. 

II. Aponta para o processo de construção de espaços 

saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem 

a privacidade, propiciem mudanças no processo de 

trabalho e considerem todas as dimensões humanas 

implicadas no processo de ocupação dos espaços 

para que estes sejam de fato produtores de saúde e 

lugares de encontro entre as pessoas. 

III. Deve ser feita através da discussão 

compartilhada dos processos de trabalho, projetos 

arquitetônicos cogeridos, das reformas e do uso dos 

espaços de acordo com as necessidades de usuários 

e trabalhadores de cada serviço. 

IV. A clínica ampliada e compartilhada parte do 

princípio de núcleo e campo de competência, onde 

um profissional pode realizar atividades e ações que 

não pertencem somente à sua especialidade, mas sim 



                       MUNICÍPIO DE RESENDE – RIO DE JANEIRO                        
 

8 
 
____________________________________________________________________________________ 

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 

 

diz respeito às suas atribuições como profissional de 

saúde. 

 

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 37 

Sobre alguns procedimentos a serem utilizados em 

caso de afogamento, analise os itens abaixo: 

 

I. Abrir as vias aéreas através das manobras manuais, 

caso indicado. 

II. Verificar a respiração. 

III. Assistir à ventilação pulmonar com BMV se 

indicado utilizando oxigênio suplementar. 

IV. Observar cuidados com a coluna cervical se 

houver suspeita de trauma (mergulho em águas rasas, 

trauma esportivo, etc.). 

V. Administrar oxigênio sob máscara em pacientes 

ventilando espontaneamente com fluxo de dez a 

quinze litros por minuto. 

VI. Utilizar da Manobra de Heimlich para esvaziar o 

estômago distendido. Retirar a água dos pulmões ou 

do estômago. 

 

Analisados os itens abaixo, é CORRETO afirmar que: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas três dos itens acima estão incorretos. 

c) Apenas dois dos itens acima estão incorretos. 

d) Apenas um dos itens acima está incorreto. 

 

Questão 38 

Em relação a transmissão de bactérias e outros 

microrganismos entre pacientes infectados para 

outros susceptíveis e também para profissionais de 

saúde, analise os itens abaixo: 

 

I. As recomendações relacionadas ao isolamento não 

podem ter caráter estático, visto que continuamente 

novas doenças e agente causadores de infecção são 

descobertos. 

II. Não há necessidade de lavagem das mãos quando 

o profissional usa luva, seja de procedimento ou 

estéril. 

III. A transmissão respiratória ocorre por gotículas 

através do contato próximo com o paciente e as 

gotículas grandes eliminadas atingem mais de um 

metro de distância, favorecendo a transmissão em 

distâncias grandes e por períodos prolongados. 

IV. As medidas padrões devem ser adotadas pelos 

profissionais com o objetivo de evitar contato com 

sangue e fluidos corpóreos, inclusive o suor, de 

pacientes com algum tipo de doença que possa ser 

transmitida. 

 

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 39 

Ainda é uma realidade brasileira, principalmente nas 

cidades de pequeno porte, o transporte de pacientes 

para as cidades maiores e/ou capitais feito em 

veículos não adequados para tal. É essencial no 

transporte de pacientes, EXCETO: 

a) Segurança. 

b) Rapidez. 

c) Equipamentos de primeiros socorros. 

d) Baixo custo. 

 

Questão 40 

Quando dizemos que o paciente está em decúbito 

ventral é porque está: 

a) Sentado. 

b) Deitado com o ventre para cima. 

c) O paciente que deita de bruços. 

d) O paciente que deita na lateral do corpo. 

 

Questão 41 

Levantar um idoso acamado, ou uma pessoa que fez 

uma cirurgia e precisa ficar de repouso, pode ser mais 

fácil seguindo técnicas adequadas que ajudam, não 

só, a fazer menos força e evitar lesões nas costas do 

cuidador, como também a aumentar o conforto e o 

bem-estar da pessoa acamada. Sobre o tema, analise 

os itens abaixo: 

 

I.  Colocar a cadeira de rodas ou a poltrona ao lado 

da cama e travar as rodas da cadeira, ou encostar a 

poltrona na parede, para que ela não ande. 

II. Com a pessoa ainda deitada, arrastar para a beira 

da cama, colocando os dois braços por baixo do 

corpo. 

III. Colocar o braço debaixo das costas na altura dos 

ombros. 
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IV. Com a outra mão, segurar na axila e sentar a 

pessoa na cama. Para este passo, o cuidador deve 

dobrar as pernas e manter as costas retas, esticando as 

pernas enquanto levanta a pessoa até à posição de 

sentada. 

V. Manter a mão suportando as costas da pessoa e 

puxar os joelhos para fora da cama, rodando-o para 

que fique sentada com as pernas penduradas na beira 

da cama. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos. 

b) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos. 

c) Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

Questão 42 

São cuidados gerais que o maqueiro deve ter com o 

paciente, no momento do transporte, EXCETO: 

a) O transporte do paciente deve ser feito com muito 

cuidado. A movimentação malfeita pode provocar 

lesões, às vezes irreversíveis. 

b) Para que o transporte seja eficiente deve-se agir 

sobretudo, com rapidez. Isso é o essencial. 

c) Observar constantemente o estado geral do 

paciente durante o transporte. 

d) Movimentos suaves ao manipular o paciente 

diminuem as vibrações, solavancos, dor e 

desconforto. 

 

Questão 43 

Atribua V para item verdadeiro e F para item falso, 

sobre o transporte utilizando maca: 

 

I. Descer e subir rampas com a cabeça do paciente 

para cima, exceto quando o paciente estiver em estado 

de choque. (.....) 

II. Conduzir a maca pelo corredor com o paciente 

sempre olhando para frente. Se for preciso subir a 

rampa ou entrar em elevador, virar a maca após, para 

conduzir o paciente sempre na posição correta. (.....) 

III. Ao entrar no elevador, nivelar o mesmo e travar 

a porta. Entrar primeiro com o lado inverso da 

cabeceira da maca, desta maneira já saíra na posição 

correta. (.....) 

IV. Transportar a maca com a grade, principalmente 

quando o paciente estiver anestesiado, inconsciente, 

agitado ou quando for criança. (..... ) 

 

 

Respondidos os itens a sequência CORRETA é: 

a) V, V, F, V. 

b) V, V, V, V. 

c) F, V, F, V. 

d) F, F. V, V. 

 

Questão 44 

Qual o tipo de transporte feito por uma só pessoa 

socorrendo, que é usado para as vítimas de vertigem, 

de desmaio, com ferimentos leves ou pequenas 

perturbações que não os tornem inconscientes e que 

lhes permitam caminhar? 

a) Transporte nas Costas.          

b) Transporte ao colo.    

c) Transporte de Apoio.               

d) Transporte de arrasto.    

 

Questão 45 

Analise as opções abaixo e faça a correspondência, 

assinalando o item CORRETO: 

 

A) Imprudência    B) Negligência    C) Imperícia 

 

(.....) É um descuido ou desleixo, descuido no 

cumprimento do encargo ou da obrigação. Ocorre 

quando o profissional deixa de fazer o que devia.  

(.....) É uma inconveniência, é fazer o que não deve, 

fazer de qualquer maneira. É uma atitude onde o 

agente atua com precipitação. 

(.....) É a incompetência. Caracteriza-se pela 

execução de algum ato em que o agente não 

demonstra aptidão teórica ou prática elegível.  

(.....) Configura-se pela inobservância de deveres 

impostos à execução de qualquer ato. 

(.....) Situação onde são esquecidos os cuidados 

necessários para o sucesso final de um 

empreendimento.  

 

a) C, A, B, B, B.  b) C, A, B, B, A.   

c) B, B, C, A, C.   d) B, A, C, B, A.  

 

Questão 46 

Entende-se por assepsia todas as condições, gestos e 

atitudes que podem manter a ausência de 

microrganismos contaminantes no meio em que se 

atua. Diante desse fato, assinale o item CORRETO: 

 

a) A autoclave realiza a esterilização através de calor 

seco, como em uma panela de pressão, sendo a 
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temperatura necessária para um bom resultado em 

torno de 180°C. 

b) A tindalização consiste numa esterilização 

fracionada em que o meio sofre aquecimentos em 3 

dias consecutivos, para destruição de formas 

vegetativas bacterianas.  

c) A pasteurização utiliza uma temperatura inferior a 

50°C, geralmente 40°C, aumentando para 100°C 

rapidamente. Elimina microrganismos sensíveis ao 

calor, facilmente adulterando as qualidades do 

produto a pasteurizar. 

d) A esterilização química inclui a radiação e a 

filtração, especialmente usadas para esterilização de 

meios e soluções.  

 

Questão 47 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

I- O ato de lavar as mãos (impede a transferência de 

microorganismos presentes na mão do agente de 

saúde para o paciente). 

II- Assepsia é o processo pelo qual não são afastados 

os microorganismos patogênicos de um local ou 

objeto. 

III. A infecção acontece quando um microorganismo 

(vírus, bactérias, protozoários ou fungos) penetra no 

corpo do ser humano, e se multiplica (proliferação). 

 

a) I e II estão corretas. 

b) II e III estão corretas. 

c) II está incorreta. 

d) I e III estão incorretas. 

 

Questão 48 

Com relação à lavagem das mãos, podemos 

AFIRMAR corretamente que: 

a) Não é necessário retirar joias (anéis, pulseiras, 

relógio), pois tais objetos também serão lavados. 

b) A duração do procedimento não precisa 

ultrapassar 15 segundos. 

c) É ideal o uso coletivo de toalhas de tecido. 

d) Remover os micro-organismos que colonizam as 

camadas superficiais da pele e evitar a proliferação de 

micro-organismos. 

 

Questão 49 

Marque a opção CORRETA sobre autocuidado: 

a) Autocuidado se refere à capacidade de uma pessoa 

para realizar as funções de cuidados primários. 

b) As funções de cuidados primários nas quatro áreas 

são tomar banho, alimentar-se, deitar-se sem auxílio 

dos outros e dormir tranquilamente. 

c) A capacidade de realizar, de modo dependente, o 

autocuidado e as práticas de higiene apropriadas 

aumenta muito o estado de saúde e o bem-estar 

emocional de uma pessoa. 

d)  Ajudar os clientes a recuperar a independência no 

autocuidado é uma das metas de menor importância 

da enfermagem. 

 

Questão 50 

É inegável que a dinâmica de trabalho do serviço de 

saúde atualmente destaca a importância do trabalho 

em equipe. Sabe-se que o desafio da construção de 

trabalhos em equipe, na maioria das vezes, tem o peso 

da habilidade humanística e relacional que se precisa 

desenvolver na maneira de trabalhar. É INCORRETO 

afirmar que: 

 

a) O trabalho em equipe no âmbito da enfermagem 

historicamente já se configura como uma modalidade 

do fazer do enfermeiro na medida em que cabe a esse 

profissional a coordenação e supervisão da equipe de 

enfermagem prescritas na lei do exercício 

profissional. 

b) O trabalho em equipe requer que na dinâmica de 

trabalho haja espaço de escuta, de troca de 

informações e saberes entre os trabalhadores, além de 

tomadas de decisões coletivas. Essas atividades 

sempre são alcançadas devido às influências do 

modelo médico-centrado na prática profissional dos 

membros das equipes. 

c) Com a implementação da Estratégia Saúde da 

Família, essa modalidade de trabalho foi priorizada 

como estratégia de responder de forma otimizada às 

demandas e necessidades de saúde dos indivíduos e 

coletividades. 

d) No que se refere à equipe, o trabalho dos 

enfermeiros está articulado e integrado ao da equipe 

a fim de viabilizar a produção do cuidado, sendo a 

reunião da equipe o momento utilizado para essa 

integração.  
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AMAN 

 

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 

forma os oficiais combatentes do Exército. Ela 

ocupa uma área de 67km² estendendo-se da Rodovia 

Presidente Dutra até as encostas da Serra da 

Mantiqueira e do Maciço do Itatiaia. Aberta à 

visitação, a AMAN dispõe de um dos maiores e mais 

completos parques esportivos do estado do Rio de 

Janeiro, além de um moderno teatro com capacidade 

para 2.821 pessoas. 

A Cidade Acadêmica, como também é conhecida a 

área em que a Academia está instalada, abriga uma 

população aproximada de 12.000 habitantes e dispõe 

de um complexo arquitetônico e paisagístico dos 

mais bonitos. 

Além do teatro acadêmico, dentro de sua área, estão 

o Conjunto Principal (comando, administração, salas 

de aula, museu, bibliotecas e refeitórios) uma ampla 

praça de esportes (dois estádios, parque aquático, 

quadras diversas, pista de treinamento utilitário, 

centro de excelência em reabilitação / academia de 

musculação, dois ginásios cobertos e centro hípico), 

uma das mais completas instalações de tiro do mundo, 

dependências próprias para a instrução militar, um 

Hospital Escolar, um auditório para 1.150 pessoas, 

vila residencial com 3 bairros, totalizando 580 

moradias e instalações de apoio ao ensino, logísticas 

e administrativas, tudo sob a supervisão de uma 

prefeitura militar. 

Dispõe, ainda, de agências bancárias, agência dos 

correios, igrejas, uma escola estadual e dois clubes 

recreativos - o Círculo Militar das Agulhas Negras 

(CIMAN) e o Clube de Subtenentes e Sargentos das 

Agulhas Negras (CSSAN, o antigo GRUMC) – 

proporcionando apoio e serviços aos cadetes e aos 

moradores das vilas residenciais. 
http://resende.rj.gov.br/turismo/3 

 

Questão 01 

O texto traz como conteúdo principal: 

 

 

 

 

a) A divulgação para os turistas sobre onde encontrar 

serviços como bancos, igrejas, correios, dentre 

outros, na cidade do Resende-RJ. 

b) Informações sobre o que é a AMAN, seus 

objetivos, sua missão perante a sociedade além de 

divulgar um pouco do trabalho desenvolvido pela 

academia militar. 

c) Informações sobre o complexo turístico e 

esportivo da AMAN, bem como das atrações e das 

atividades em seu entorno. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 02 

A palavra COMPLEXO foi empregada no texto no 

sentido de: 

a) Conjunto tomado como um todo mais ou menos 

coerente.  

b) Um conjunto de atos ligados ou relacionados entre 

si. 

c) Aquilo que não é simples, aquilo que se mostra 

complicado. 

d) Construção composta de numerosos elementos 

interligados ou que funcionam como um todo. 

Questão 03 

A parte do texto que diz: “A Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN) forma os oficiais 

combatentes do Exército.”, nos traz uma frase: 

a) Exclamativa.  b) Interrogativa. 

c) Declarativa.   d) Imperativa. 

 

Questão 04 

Marque abaixo o item onde todas as palavras estão 

silabicamente separadas de forma CORRETA: 

a) A-ca-de-mi-a, re-fei-tó-rios, u-ti-li-tá-ri-o. 

b) Re-fe-i-tó-ri-os, a-po-i-o, ex-ce-lên-ci-a. 

c) ba-ir-ros, es-tá-di-os, ter-i-na-men-to. 

d) Man-ti-que-i-ra, mu-se-u, ma-io-res. 

 

Questão 05 

“Além do teatro ACADÊMICO, estão o Conjunto 

Principal, uma ampla praça de esportes, uma das mais 

completas instalações de tiro do mundo”. 

A palavra destacada nessa frase tem função de: 

a) Advérbio.   b) Verbo. 

c) Adjetivo.   d) Substantivo. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

07-  MECÂNICO DE AUTO– PROVA 01 
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Questão 06 

“A Cidade Acadêmica, como TAMBÉM é 

conhecida” Marque o item abaixo onde a palavra está 

acentuada pela mesma regra da palavra TAMBÉM: 

a) Céu. b) Café. c) tuiuiú.     d) Amapá. 

 

Questão 07 

Marque o item onde só constam palavras derivadas: 

a) Combatente, visitação, treinamento. 

b) Principal, bancárias, próprias. 

c) Auditório, museu, militar. 

d) Ensino, logísticas, cadetes. 

 

Questão 08 

O texto AMAN é do gênero textual: 

a) Descritivo.   b) Conto. 

c) Argumentativo.  d) Narrativo. 

 

Questão 09 

“Além do teatro acadêmico, dentro de SUA área”. A 

palavra em destaque refere-se à(ao):   

a) Conjunto Principal (comando, administração, 

salas de aula, museu, bibliotecas e refeitórios) 

Verbos. 

b) A Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN). 

c) População. 

d) Complexo arquitetônico e paisagístico.  

 

Questão 10 

“Aberta à visitação, a AMAN dispõe de um dos 

maiores e mais completos parques esportivos do 

estado do Rio de Janeiro”. O sujeito da oração é: 

a) Aberta à visitação.      b) Parques esportivos. 

c) Rio de Janeiro.            d) A AMAN. 

 

Questão 11 

Ana, Anelise e Anne são irmãs. Juntas, suas idades 

somam 49 anos. Ana tem o dobro da idade de Anelise 

que tem o dobro da idade de Anne. Assim, podemos 

dizer: 

 

a) Ana tem 26 anos, Anelise tem 13 anos e Anne tem 

6 anos.  

b) Ana tem 28 anos, Anelise tem 14 anos e Anne tem 

7 anos.  

c) Ana tem 30 anos, Anelise tem 15 anos e Anne tem 

8 anos.  

d) Ana tem 25 anos, Anelise tem 14 anos e Anne tem 

7 anos.  

 

 

Questão 12 

15 minutos de acesso à internet custam R$ 0,50 

(Cinquenta centavos) em uma Lan House. Pedro 

pagou antecipadamente R$ 6,00 (seis reais). Quantas 

horas Pedro poderá ficar conectado nessa Lan House? 

a) 1 hora. 

b) 2 horas. 

c) 3 horas. 

d) 4 horas. 

 

 

 

 

Questão 13 

Em um auditório com 1.356 pessoas foram formados 

subgrupos com 4 participantes. Quantos subgrupos 

teremos nesse auditório? 

a) 339. 

b) 439. 

c) 376. 

d) 289. 

 

 

Questão 14 

Dividir 837 por 5, terá como resto: 

a) 167. 

b) 4. 

c) 177. 

d) 2. 

 

Questão 15 

O conjunto 1 tem: {1, 3, 5, 7, 9, 13} e o conjunto 2 

tem: {1, 2, 4, 6, 8, 13}. 

 

De acordo com o que foi afirmado acima, sobre os 

conjuntos 1 e 2, qual é o item onde consta 

CORRETAMENTE 1 U 2: 

a) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13} 

b) {1,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 13} 

c) {1, 13} 

d) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 
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Questão 16 

De acordo com o que foi afirmado acima, sobre os 

conjuntos 1 e 2, qual é o item onde consta 

corretamente 1 Ո 2: 

a) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13} 

b) {1,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 13} 

c) {1, 13} 

d) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

 

 

 

Questão 17 

Fábio tem 646 animais. São 280 bois, 340 cabras e o 

restante são cavalos. Quantos cavalos tem Fábio: 

a) 36. 

b) 26. 

c) 16. 

d) 6. 

 

 

Questão 18 

Severino tinha 360 bolas de gude. Agora que cresceu 

não as quer mais e vai doá-las aos seus 18 primos. 

Quantas bolas de gude cada um vai ganhar? 

a) 15. 

b) 25. 

c) 20. 

d) 30. 

 

 

 

 

Questão 19 

Antônio é dono de uma empresa de mudanças e 

fretes. Possui 94 veículos, de três tipos diferentes: 30 

motocicletas para pequenas entregas e caminhonetas 

e caminhões. São 20 caminhonetas a mais que o 

número de caminhões. Qual o número de caminhões 

de sua frota: 

a) 28. 

b) 26. 

c) 24. 

d) 22. 

 

 

 

 

 

Questão 20 

Em 2019, o mundo celebrou os 500 anos da morte de 

Leonardo da Vinci (1452-1519). Artista e inventor, o 

italiano é considerado um dos expoentes máximos do 

Renascimento europeu. Para muitos, ele também 

seria o maior gênio de todos os tempos. É obra de Da 

Vinci: 

a) Mona Lisa. 

b) Última Ceia. 

c) Salvator Mundi 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

Questão 21 

A caixa de direção é responsável pelo giro das rodas, 

está ligada no volante de direção através da barra de 

direção e nas rodas através dos garfos de direção. A 

caixa de direção é composta por vários componentes. 

NÃO é um dos componentes da caixa de direção: 

a) Junta homocinética. b) Barra de torsão. 

c) Jogo de esferas.  d) Sem fim de direção. 

 

Questão 22 

Além da lubrificação das superfícies metálicas, os 

lubrificantes também possuem características e 

funções tais como: 

a) Refrigerar- O lubrificante representa um meio de 

transferência de calor, "roubando" calor gerado por 

contato entre superfícies em movimento relativo. Nos 

motores de combustão interna, o calor é transferido 

para o óleo através de contatos com vários 

componentes, e então, para o sistema de 

arrefecimento de óleo. 

b) Limpar e manter limpo - Em motores de combustão 

interna especialmente, uma das principais funções do 

lubrificante é retirar as partículas resultantes do 

processo de combustão e manter estas partículas em 

suspensão no óleo, evitando que se depositem no 

fundo do cárter e provoquem incrustações. 

c) Vedação da câmara de combustão - O lubrificante 

ao mesmo tempo que lubrifica e refrigera, também 

age como agente de vedação, impedindo a saída de 

lubrificante e a entrada de contaminantes externos ao 

compartimento. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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Questão 23 

Para lavar o motor do carro, é CORRETO: 

a) Jogar água quando o motor ainda estiver quente. 

Isso fará com que a sujeira encrostada saia com mais 

facilidade. 

b) Usar produtos químicos pois lubrificam as peças 

de borracha do motor. 

c) É importante usar água sob pressão. 

d) Não usar produtos derivados de petróleo pois 

podem corroer as peças de borracha do motor e 

também afetar o sistema elétrico. 

 

Questão 24 

Em relação ao sistema de comando de válvulas, 

associe as duas colunas dando sentido correto a cada 

título de item: 

 

I. Comando de válvulas. 

II. Balancins. 

III. Válvulas. 

IV. Vareta de válvulas. 

 

• Além de controlar a entrada de ar e a saída de gases 

queimados, outra função importante é promover a 

vedação da câmara de combustão. Esta importância 

deve-se ao fato de que, dentro da câmara, a pressão é 

muito alta, não podendo apresentar vazamentos, pois 

estes poderiam prejudicar o bom funcionamento do 

motor. (.....) 

• São peças que transmitem o movimento 

proveniente do comando de válvulas até as válvulas, 

fazendo com que as mesmas abram no momento 

exato. (.....) 

• É um eixo que possui ressaltos, chamados de 

cames, e sua principal função é acionar os balancins 

promovendo a abertura e o fechamento das válvulas. 

(.....) 

• É o componente que liga o eixo de comando de 

válvulas ao balancim. Fica em contato com os 

ressaltos (cames) do eixo de comando de válvulas, 

sendo assim, durante o funcionamento do motor o 

eixo gira empurrando as varetas que estão em contato 

com os balancins que aciona as válvulas, fazendo com 

que as válvulas abram, sendo que seu fechamento 

(Retorno) é feito pela ação de molas. (.....) 

 

Feita a associação, a sequência correta é: 

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

c) III, II, I, IV.   d) I, III, II, IV. 

 

Questão 25 

Qual a principal característica dos óleos 

lubrificantes? 

a) Cor amarela translúcida. 

b) Temperatura amena. 

c) Viscosidade. 

d) Cor opaca. 
 

Questão 26 

Para mantermos um relacionamento interpessoal de 

alto nível, é importante valorizar as pessoas com as 

quais mantemos contato. Identifique a atitude que 

NÃO colabora para um bom relacionamento.  

 

a) Bom humor em todas as circunstâncias, mesmo 

frente a dificuldades.  

b) Ser cordial, alegre, otimista e fazer com que sua 

presença seja bem-vinda.  

c) Evitar conversas desagradáveis.  

d) Buscar apenas seus próprios interesses.  

 

Questão 27 

Atualmente mais de 30% da frota circulante dos 

veículos comerciais no Brasil já estão equipados com 

injeção eletrônica diesel. São veículos que costumam 

adquirir alta quilometragem logo nos primeiros anos 

de uso.  

Quando o sistema de injeção eletrônica apresenta 

sinais de ineficiência, o motor fica com pouco 

rendimento, a marcha lenta fica irregular e a potência 

do veículo diminui. Sobre o tema marque o item 

INCORRETO: 

 

a) No painel de instrumentos do veículo tem uma luz 

que acende para avisar sobre qualquer anomalia no 

sistema. Geralmente, o motorista ainda tem tempo de 

levar o veículo ou equipamento a um lugar seguro 

depois que a luz acende. 

b) O diagnóstico de falhas é realizado por meio de 

equipamentos eletrônicos, do tipo scanners, que 

analisam todo o sistema eletroeletrônico do veículo. 

c) Um sistema de injeção direta é sempre mais barato 

de produzir, menos dispendioso de manter e, 

tecnicamente, a sua manutenção também é menos 

exigente. Contudo, as vantagens são claramente mais 

importantes e não se esgotam no aumento de 

eficiência do automóvel, apresentando também 

benefício para o consumo. 
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d) Fazendo a injeção diretamente no compartimento, 

no momento exato, na quantidade certa, evitando 

perdas e mantendo a qualidade da explosão da 

mistura, a utilização da injeção direta permite o 

melhor aproveitamento da energia disponível, com 

ganhos de potência que rondam os 5%. 

 

Questão 28 

São muitos os sintomas que indicam avarias no 

sistema de injeção eletrônica dos veículos com motor 

a diesel. Analise os itens abaixo sobre esses sintomas: 

 

I. Falta de potência e torque. 

II. Consumo retraído de combustível. 

III. Falha de funcionamento do motor. 

IV. Inexistência de fumaça no escapamento. 

V. Cilindro com funcionamento incorreto devido a 

um injetor danificado. 

 

Analisados os itens podemos afirmar que: 

a) Apenas um dos itens está incorreto. 

b) Apenas dois dos itens estão incorretos. 

c) Apenas três dos itens estão incorretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

Questão 29 

Quando se trata de injeção diesel, o common rail 

domina o mercado. Presente na maioria dos 

caminhões e ônibus que rodam atualmente nas ruas e 

estradas brasileiras, este sistema de injeção ajudou a 

revolucionar o mercado diesel no Brasil nos últimos 

anos. Entretanto, é um sistema complexo. Sua 

reparação necessita que a oficina tenha os 

equipamentos corretos para garantir, além de 

precisão, a velocidade que o cliente precisa. Sobre o 

tema, analise os itens abaixo: 

 

I. Ao contrário do que muita gente pensa, o 

primeiro passo a ser executado quando se fala em 

diagnóstico de sistema common rail é a análise da 

bateria. 

II. O próximo teste a ser feito é medir a pressão do 

sistema de combustível. Ao dar partida no veículo, se 

a pressão efetiva não atingir o valor nominal, será 

necessário verificar a linha de baixa pressão do 

combustível. 

III. Ao diagnosticar a linha de baixa pressão de 

combustível, o objetivo é atestar que o diesel está 

saindo do tanque e chegando até a bomba de alta 

pressão na quantidade e pressão corretas.  

IV. Caso seja verificada a linha de baixa pressão e o 

motor insistir em não pegar, siga para a análise da 

linha de alta pressão. Os principais componentes da 

linha de alta pressão são os injetores, a bomba de alta 

pressão e o rail (ou flauta).  

V. O início do diagnóstico do circuito de alta 

pressão começa pelo teste de resistência da bobina 

dos injetores. A medição da resistência deve ser feita 

com multímetro na função ohm (Ω), com as duas 

pontas de prova nos dois pinos da bobina. 

VI. A seguir, faça o teste de isolamento dos injetores. 

Com os injetores ainda instalados no motor, outro 

teste importante é a medição do volume retorno de 

combustível. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item I está incorreto, pois a bateria não 

tem relevância nesse diagnóstico. 

b) Apenas o item VI está incorreto, pois a medição de 

volume de retorno não ajuda no diagnóstico de 

eventuais falhas. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos. 

 

Questão 30 

É um dispositivo de inércia que mantém a velocidade 

angular do motor constante ao longo do ciclo. O 

torque gerado pelo gás queimado no pistão varia de 

acordo com a fase do ciclo de cada pistão. Assim, este 

dispositivo absorve essa variação devido ao seu 

grande momento de inércia.  É auxiliar ao motor de 

arranque. Estamos falando de: 

 

a) Girabrequim. 

b) Motor de arranque. 

c) Cremalheira. 

d) Volante. 

 

Questão 31 

O alternador é um dos componentes do sistema 

elétricos de veículos. Sobre o tema, marque o item 

INCORRETO: 

 

a) O alternador é um componente gerador de 

eletricidade, responsável por recarregar a bateria e 

alimentar os componentes, tais como: bobina, 

distribuidor, velas, aparelhos de som, luz internas e 

lâmpadas de advertência. 
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b) Está diretamente ligado ao motor do veículo por 

meio de uma correia que transmite o movimento do 

motor, fazendo gerar eletricidade do tipo contínua. 

c) A correia do alternador deve estar em bom estado 

e esticada com a tensão correta, conforme estabelece 

o fabricante. 

d) Motor “pesado”, com ruídos estranhos, requer 

pronta revisão de alternador, bomba-d'água, polias e 

correias. 

 

Questão 32 

Dentre as principais funções do Pistão, NÃO está: 

a) Transferir as forças do gás de combustão para a 

biela. 

b) Transmitir as forças de pressão do gás no cilindro 

para árvore de manivelas. 

c) Selar a câmara de combustão. 

d) Configurar a geometria inferior da câmara de 

combustão para favorecer a mistura e a queima. 

 

Questão 33 

Leia o enunciado e responda: 

“É um dispositivo mecânico indispensável em 

veículos de tração. Tem a função de transferir e 

distribuir uniformemente o torque a dois semi-eixos 

que em princípio giram em sentidos opostos, 

possibilitando assim, a cada eixo, uma gama de 

velocidade e rotações diferentes”. 

a) Volante.   b) Diferencial. 

c) Cremalheira.  d) Biela. 

 

Questão 34 

Estes componentes são elementos de proteção do 

sistema elétrico que só permitem passagem de 

corrente elétrica até um valor preestabelecido. Como 

forma protetiva, quando a corrente elétrica que vai 

para equipamentos e acessórios sofre sobrecarga ou 

um curto-circuito, ele queima e protege os 

equipamentos. Estes componentes são: 

a) Relés.   b) Bobinas. 

c) Cabos.   d) Fusíveis. 

 

Questão 35 

É ele quem amplifica aquela pressão colocada no 

pedal para que quando ela chegar ao cilindro mestre, 

ele consiga fazer com que o fluido hidráulico vá para 

a unidade de travagem em cada roda, isso com a ajuda 

dos pistões, que pressionam o fluido e o espalham por 

todo o sistema. Com esse processo finalizado, 

dependendo do modelo de seu veículo, os fluidos de 

freio vão para o tambor ou para o disco, que farão com 

que as rodas reduzam a velocidade, como é de se 

esperar de um freio. Estamos falando de que 

componente do sistema de freios: 

 

a) Pedal.  b) Servo-freio. 

c) Disco.  d) Pastilhas. 

 

Questão 36 

Entre os principais aditivos estão: 

 

I. Detergente e dispersante. 

II. Anti-oxidante e Anti-espumante. 
III. Anti-ferrugem e Corantes. 

 
a) I e III estão errados. 

b) I, II e III estão certos. 

c) II e III estão certos. 

d) Apenas II está errado. 

 

Questão 37 

Leia o enunciado e responda: 

 

É um conjunto de componentes que atua em tempo 

integral ligando o chassi às rodas e garantindo que as 

rodas do veículo sempre estejam em contato com o 

solo, que os impactos sofridos pela roda sejam 

absorvidos, que os ocupantes do carro tenham 

conforto ao rodar por diversas estradas e que haja 

estabilidade nas curvas.  

 

Aqui falamos do sistema: 

a) De Suspensão. 

b) Elétrico. 

c) De tração 4 x 4. 

d) De direção hidráulica. 

 

Questão 38 

Contribui para a vaporização da mistura gasosa 

carburante e a distribui pelos cilindros em 

quantidades tão uniformes quanto possível. Aqui 

apontamos as funções básicas da(o): 

 

a) Cremalheira. 

b) Virabrequim. 

c) Coletor de admissão. 

d) Coxim. 
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Questão 39 

As funções desempenhadas pelo mecânico 

necessitam de uma série de cuidados especiais pelos 

riscos e perigos que a envolvem. A utilização de 

alguns EPIs se faz necessária. EPI significa: 

 

a) Equipamento Padrão Individualizado. 

b) Equipamento de Padrão Internacional. 

c) Equipamento Protetor Interno. 

d) Equipamento de Proteção Individual. 

 

Questão 40 

É o componente que faz os movimentos decorrentes 

dos 4 tempos do motor. Além de receber a força da 

combustão, ele faz movimentos bastante rápidos 

(sobe e desce até 30 vezes por segundo) devendo ser 

leve e resistente. Geralmente é feito de uma liga de 

alumínio. Estamos falando de: 

 

a) Pistão.  b) Segmento. 

c) Eixo.  d) Biela. 

 

Questão 41 

O motor de ciclo Diesel foi criado por um alemão 

chamado Rudolf Diesel. Esse motor utiliza o diesel 

como combustível que também é introduzido na 

câmara de combustão através dos 4 tempos motores. 

Entretanto, apresenta algumas diferenças com relação 

ao motor de ciclo Otto. Marque o item INCORRETO 

sobre o tema: 

 

a) 1º Tempo - Admissão: No motor Diesel é aspirado 

somente ar puro e não a mistura ar + combustível 

como no motor Otto. 

b) 2º Tempo - Compressão: O ar puro é comprimido 

no interior da câmara de combustão e também sofre 

uma redução em sua temperatura. 

c) 3º Tempo - Combustão: Como a pressão neste tipo 

de motor é maior que no motor de Ciclo Otto, 

consequentemente a temperatura do ar também será 

maior. Neste momento é injetado o combustível 

(Diesel), na câmara de combustão, que ao entrar em 

contato com o ar em alta temperatura ocasiona a 

explosão. 

d) 4º Tempo - Exaustão: É a saída da mistura ar e 

combustível queimados (gases) da câmara de 

combustão. 

 

 

 

Questão 42 

Sobre os óleos lubrificantes, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

a) É necessário adicionar aditivo aos óleos 

lubrificantes para complementar sua ação. 

b) Os óleos lubrificantes auxiliam no processo de 

combustão e sem eles, o veículo não dá a partida no 

motor. 

c) Os óleos lubrificantes reduzem o atrito entre as 

peças metálicas em movimento do motor, reduzindo 

o desgaste e aumentando a vida útil dos  motores. 

d) Nunca se faz necessário adicionar aditivo aos 

lubrificantes. 

 

Questão 43 

Os óleos lubrificantes para automóveis são de três 

tipos:  

 

a) Mineral, sintético e semissintético. 

b) Mineral, não mineral e semi mineral. 

c) Sintético, mineral e semi mineral. 

d) Sintético, petrolífero e semissintético. 

 

Questão 44 

Sobre a calibragem de pneus, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

a) Quando se quer que o carro fique mais “macio” 

(confortável), deve-se usar uma graduação de 

calibragem um pouco menor que a informada pelo 

fabricante para que o pneu não fique muito duro. 

b) Quando se quer que o carro fique mais “macio” 

(confortável), deve-se usar uma graduação de 

calibragem um pouco maior que a informada pelo 

fabricante para que o pneu fique mais resistente aos 

buracos. 

c) Há três principais sistemas para especificar a 

calibragem: PSI, BAR e kPA. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 45 

Rotor com eletrodo é parte de qual componente 

elétrico veicular? 

 

a) Bateria.                     b) Rele de comando.      

c) Distribuidor.             d) Condensador. 

 

 

 

https://blog.texaco.com.br/havoline/oleo-lubrificante/comparativo-havoline/
https://blog.texaco.com.br/havoline/oleo-lubrificante/comparativo-havoline/
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Questão 46 

O funcionamento adequado do sistema hidráulico de 

um equipamento é primordial para manter seu bom 

desempenho, pois ele responde por funções essenciais 

para o êxito da operação: o deslocamento, o 

carregamento do material e a escavação do solo. Para 

preservar a eficiência dos componentes hidráulicos, é 

fundamental que haja uma atenção periódica especial 

com relação a todo o sistema. Analise os itens abaixo 

sobre o tema: 

 

I. Cada componente do sistema tem um período 

específico para manutenção. Com isso, deve-se 

prestar atenção ao tempo correto de cada peça, para 

que não haja um desgaste excessivo que possa 

contaminar ainda mais o óleo. É fundamental 

antecipar qualquer problema que os componentes 

possam apresentar. 

II. É necessário fazer a manutenção das bombas 

quando o equipamento diminui a velocidade 

hidráulica, reduzindo a produtividade. Contudo, a 

vida útil dura em média 15.000 horas e varia 

conforme o tipo de aplicação do equipamento, a 

operação, a qualidade da manutenção e o regime de 

trabalho. 

III. A correta lubrificação é tão importante que 

muitas empresas incorporam a gestão de fluidos à 

rotina de cuidados com a frota. Isso quer dizer que 

realizam um conjunto de procedimentos de controle 

focados na lubrificação, incluindo até a análise 

periódica dos lubrificantes por laboratórios 

especializados. 

IV. O avanço tecnológico das máquinas tornou 

necessário melhorar os óleos lubrificantes com o uso 

de aditivos que reforçam algumas das suas qualidades 

a fim de conferir-lhes novas propriedades e reduzir 

suas deficiências. Eles são compostos químicos 

sintéticos adicionados ao óleo básico na concentração 

ideal para cada aplicação ou componente da máquina 

durante a fabricação dos lubrificantes. Isso melhora 

as propriedades do produto. 

 

Analisados os itens é correto afirmar que: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas o item II está incorreto. 

c) Apenas o item III está incorreto. 

d) Apenas o item IV está incorreto. 

 

 

 

Questão 47 

Rodas motrizes dirigíveis é uma vantagem do 

conjunto: 

a) Motor traseiro/tração traseira.               

b) Motor dianteiro/tração dianteira. 

c) Motor dianteiro/tração traseira.             

d) Motor traseiro/tração dianteira. 

 

Questão 48 

A qualidade do atendimento no serviço público 

possui algumas diferenças quando comparadas ao 

atendimento empresarial, especialmente porque a 

finalidade é servir ao cidadão. Neste sentido pode-se 

afirmar que são pré-requisitos para o bom 

atendimento, EXCETO. 

 

a) Cumprimentar sempre todos os que chegam e os 

que saem do setor, além de ter atenção para tratar 

alguns de modo personalizado. 

b) Ser amigável sem entrar em intimidades, 

demonstrar interesse não só pela pessoa, mas ao 

assunto que está sendo tratado. 

c) Estar sempre atento à emoção que transmitir pela 

voz e das palavras que escolher, pois as mesmas 

podem modificar a mensagem que se deseja 

transmitir. Saber falar corretamente o idioma é 

fundamental, mas saber como falar é mais importante. 

d) Relativamente ao tratamento da informação, deve-

se sempre verificar o que, por que, para que, para 

quem e para quando podem a informação. Se o 

assunto é da competência da área de atuação, se a 

informação pode ser respondida na hora, em quanto 

tempo pode-se obter a informação e certificar-se que 

as informações são corretas, seguras e não provocarão 

dupla interpretação pelo receptor. 

 

Questão 49 

Garfo de engate e anel sincronizador SÃO partes de 

qual sistema em um carro? 

a) Caixa de câmbio.         b) Sistema elétrico.      

c) Motor.                          d) Suspensão. 

 

Questão 50 

A combustão em um motor a quatro tempos 

OCORRE nas fases: 

a) Compressão e trabalho.                         

b) Queima e trabalho. 

c) Compressão e ignição.                          

d) Aspiração e exaustão 
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AMAN 

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 

forma os oficiais combatentes do Exército. Ela 

ocupa uma área de 67km² estendendo-se da Rodovia 

Presidente Dutra até as encostas da Serra da 

Mantiqueira e do Maciço do Itatiaia. Aberta à 

visitação, a AMAN dispõe de um dos maiores e mais 

completos parques esportivos do estado do Rio de 

Janeiro, além de um moderno teatro com capacidade 

para 2.821 pessoas. 

 

A Cidade Acadêmica, como também é conhecida a 

área em que a Academia está instalada, abriga uma 

população aproximada de 12.000 habitantes e dispõe 

de um complexo arquitetônico e paisagístico dos 

mais bonitos. 

Além do teatro acadêmico, dentro de sua área, estão 

o Conjunto Principal (comando, administração, salas 

de aula, museu, bibliotecas e refeitórios) uma ampla 

praça de esportes (dois estádios, parque aquático, 

quadras diversas, pista de treinamento utilitário, 

centro de excelência em reabilitação / academia de 

musculação, dois ginásios cobertos e centro hípico), 

uma das mais completas instalações de tiro do mundo, 

dependências próprias para a instrução militar, um 

Hospital Escolar, um auditório para 1.150 pessoas, 

vila residencial com 3 bairros, totalizando 580 

moradias e instalações de apoio ao ensino, logísticas 

e administrativas, tudo sob a supervisão de uma 

prefeitura militar. 

Dispõe, ainda, de agências bancárias, agência dos 

correios, igrejas, uma escola estadual e dois clubes 

recreativos - o Círculo Militar das Agulhas Negras 

(CIMAN) e o Clube de Subtenentes e Sargentos das 

Agulhas Negras (CSSAN, o antigo GRUMC) – 

proporcionando apoio e serviços aos cadetes e aos 

moradores das vilas residenciais. 
http://resende.rj.gov.br/turismo/3 

Questão 01 

O texto traz como conteúdo principal: 

a) A divulgação para os turistas sobre onde encontrar 

serviços como bancos, igrejas, correios, dentre 

outros, na cidade do Resende-RJ. 

b) Informações sobre o que é a AMAN, seus 

objetivos, sua missão perante a sociedade além de 

 

 

 

 

divulgar um pouco do trabalho desenvolvido pela 

academia militar. 

c) Informações sobre o complexo turístico e 

esportivo da AMAN, bem como das atrações e das 

atividades em seu entorno. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 02 

A palavra COMPLEXO foi empregada no texto no 

sentido de: 

a) Conjunto tomado como um todo mais ou menos 

coerente.  

b) Um conjunto de atos ligados ou relacionados entre 

si. 

c) Aquilo que não é simples, aquilo que se mostra 

complicado. 

d) Construção composta de numerosos elementos 

interligados ou que funcionam como um todo. 

 

Questão 03 

A parte do texto que diz: “A Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN) forma os oficiais 

combatentes do Exército.”, nos traz uma frase: 

a) Exclamativa.  b) Interrogativa. 

c) Declarativa.   d) Imperativa. 

 

Questão 04 

Marque abaixo o item onde todas as palavras estão 

silabicamente separadas de forma CORRETA: 

a) A-ca-de-mi-a, re-fei-tó-rios, u-ti-li-tá-ri-o. 

b) Re-fe-i-tó-ri-os, a-po-i-o, ex-ce-lên-ci-a. 

c) ba-ir-ros, es-tá-di-os, ter-i-na-men-to. 

d) Man-ti-que-i-ra, mu-se-u, ma-io-res. 

 

Questão 05 

“Além do teatro ACADÊMICO, estão o Conjunto 

Principal, uma ampla praça de esportes, uma das mais 

completas instalações de tiro do mundo”. 

A palavra destacada nessa frase tem função de: 

a) Advérbio.   b) Verbo. 

c) Adjetivo.   d) Substantivo. 

 

Questão 06 

“A Cidade Acadêmica, como TAMBÉM é 

conhecida” Marque o item abaixo onde a palavra está 

acentuada pela mesma regra da palavra TAMBÉM: 

a) Céu. b) Café.    c) tuiuiú.     d) Amapá. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

08-  MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS– PROVA 01 

http://resende.rj.gov.br/turismo/3
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Questão 07 

Marque o item onde só constam palavras derivadas: 

a) Combatente, visitação, treinamento. 

b) Principal, bancárias, próprias. 

c) Auditório, museu, militar. 

d) Ensino, logísticas, cadetes. 

 

Questão 08 

O texto AMAN é do gênero textual: 

a) Descritivo.   b) Conto. 

c) Argumentativo.  d) Narrativo. 

 

Questão 09 

“Além do teatro acadêmico, dentro de SUA área”. A 

palavra em destaque refere-se à(ao):   

a) Conjunto Principal (comando, administração, 

salas de aula, museu, bibliotecas e refeitórios) 

Verbos. 

b) A Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN). 

c) População. 

d) Complexo arquitetônico e paisagístico.  

 

Questão 10 

“Aberta à visitação, a AMAN dispõe de um dos 

maiores e mais completos parques esportivos do 

estado do Rio de Janeiro”. O sujeito da oração é: 

a) Aberta à visitação.  b) Parques esportivos. 

c) Rio de Janeiro.  d) A AMAN. 

 

Questão 11 

Ana, Anelise e Anne são irmãs. Juntas, suas idades 

somam 49 anos. Ana tem o dobro da idade de Anelise 

que tem o dobro da idade de Anne. Assim, podemos 

dizer: 

a) Ana tem 26 anos, Anelise tem 13 anos e Anne tem 

6 anos.  

b) Ana tem 28 anos, Anelise tem 14 anos e Anne tem 

7 anos.  

c) Ana tem 30 anos, Anelise tem 15 anos e Anne tem 

8 anos.  

d) Ana tem 25 anos, Anelise tem 14 anos e Anne tem 

7 anos.  

 

 

 

Questão 12 

15 minutos de acesso à internet custam R$ 0,50 

(Cinquenta centavos) em uma Lan House. Pedro 

pagou antecipadamente R$ 6,00 (seis reais). Quantas 

horas Pedro poderá ficar conectado nessa Lan House? 

a) 1 hora. 

b) 2 horas. 

c) 3 horas. 

d) 4 horas. 

 

 

 

 

Questão 13 

Em um auditório com 1.356 pessoas foram formados 

subgrupos com 4 participantes. Quantos subgrupos 

teremos nesse auditório? 

a) 339. 

b) 439. 

c) 376. 

d) 289. 

 

Questão 14 

Dividir 837 por 5, terá como resto: 

a) 167. 

b) 4. 

c) 177. 

d) 2. 

 

 

 

Questão 15 

O conjunto 1 tem: {1, 3, 5, 7, 9, 13} e o conjunto 2 

tem: {1, 2, 4, 6, 8, 13}. 

 

De acordo com o que foi afirmado acima, sobre os 

conjuntos 1 e 2, qual é o item onde consta 

CORRETAMENTE 1 U 2: 

a) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13} 

b) {1,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 13} 

c) {1, 13} 

d) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

 

 

 

 

Questão 16 

De acordo com o que foi afirmado acima, sobre os 

conjuntos 1 e 2, qual é o item onde consta 

corretamente 1 Ո 2: 

a) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13} 

b) {1,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 13} 

c) {1, 13} 

d) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 
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Questão 17 

Fábio tem 646 animais. São 280 bois, 340 cabras e o 

restante são cavalos. Quantos cavalos tem Fábio: 

a) 36. 

b) 26. 

c) 16. 

d) 6. 

 

 

 

 

 

Questão 18 

Severino tinha 360 bolas de gude. Agora que cresceu 

não as quer mais e vai doá-las aos seus 18 primos. 

Quantas bolas de gude cada um vai ganhar? 

a) 15. 

b) 25. 

c) 20. 

d) 30. 

 

 

 

 

Questão 19 

Antônio é dono de uma empresa de mudanças e 

fretes. Possui 94 veículos, de três tipos diferentes: 30 

motocicletas para pequenas entregas e caminhonetas 

e caminhões. São 20 caminhonetas a mais que o 

número de caminhões. Qual o número de caminhões 

de sua frota: 

a) 28. 

b) 26. 

c) 24. 

d) 22. 

 

 

 

 

Questão 20 

Em 2019, o mundo celebrou os 500 anos da morte de 

Leonardo da Vinci (1452-1519). Artista e inventor, o 

italiano é considerado um dos expoentes máximos do 

Renascimento europeu. Para muitos, ele também 

seria o maior gênio de todos os tempos. É obra de Da 

Vinci: 

a) Mona Lisa.   b) Última Ceia. 

c) Salvator Mundi.  d) Todas estão corretas. 

 

 

 

Questão 21 

Os principais tipos de suspensões utilizadas em 

caminhões são os sistemas de suspensão por molas, 

que são os elementos mais comuns nas suspensões 

destes automóveis. O sistema de suspensão por molas 

apresenta várias formas de construção, empregadas 

conforme determinações do projeto geral do veículo 

e divide-se em vários tipos distintos. Sobre o tema 

analise os itens abaixo: 

 

I. MOLAS HELICOIDAIS são aquelas fabricadas 

em arame de aço especial. Enrolada em forma de 

espiral, são normalmente empregadas em suspensões 

dianteiras de veículos com suspensão independente, e 

são utilizadas para baixa capacidade de carga. 

II. MOLAS SEMI-ELÍPITCAS são confeccionadas 

em barras de aço, é uma mola especial, de perfil 

constante, tratado e moldado em formato de uma 

semi-elipse, é o tipo mais comum de mola usado na 

suspensão de caminhões. Aplica-se apenas na parte 

traseira do veículo, em geral em conjuntos de várias 

lâminas, chamados de “feixe de molas”. 

III. FEIXE DE MOLAS consiste na superposição de 

diversas lâminas, mantidas agrupadas por um 

parafuso central e abraçadeiras espaçadas em cada 

lado. As extremidades da folha superior são moldadas 

em formato de um olhal. A extremidade dianteira é a 

parte fixa do feixe e está presa ao quadro do chassi 

por meio de um suporte. A outra extremidade é livre 

para permitir a movimentação para frente e para trás, 

pois o comprimento da mola carregada é maior do que 

descarregada. Isto é possível através de um suporte 

apropriado, no qual a extremidade livre da mola pode 

se mover por uma barra móvel colocada entre a mola 

e o suporte. Esse suporte recebe o nome de jumelo. 

IV. MOLAS PARABÓLICAS são lâminas forjadas, 

com perfil em forma de parábola. Apresentam grande 

resistência à flexão em função de secção variável, de 

menor espessura nas extremidades, aumentando 

gradativamente em direção a área de apoio sobre o 

eixo. Ao contrário das molas semi-elíptcas, possuem 

distribuição uniforme dos esforços em toda a 

extensão da lâmina, eliminando as situações de 

concentração de tensões causadas pela aplicação de 

carga. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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a) I está incorreto.    b) II está incorreto. 

c) III está incorreto.  d) IV está incorreto. 
 

Questão 22 

A caixa de direção é responsável pelo giro das rodas, 

está ligada no volante de direção através da barra de 

direção e nas rodas através dos garfos de direção. A 

caixa de direção é composta por vários componentes. 

NÃO é um dos componentes da caixa de direção: 

a) Junta homocinética. b) Barra de torsão. 

c) Jogo de esferas.  d) Sem fim de direção. 

 

Questão 23 

O motor de ciclo Diesel foi criado por um alemão 

chamado Rudolf Diesel. Esse motor utiliza o diesel 

como combustível que também é introduzido na 

câmara de combustão através dos 4 tempos motores. 

Entretanto, apresenta algumas diferenças com relação 

ao motor de ciclo Otto. Marque o item INCORRETO 

sobre o tema: 

a) 1º Tempo - Admissão: No motor Diesel é aspirado 

somente ar puro e não a mistura ar + combustível 

como no motor Otto. 

b) 2º Tempo - Compressão: O ar puro é comprimido 

no interior da câmara de combustão e também sofre 

uma redução em sua temperatura. 

c) 3º Tempo - Combustão: Como a pressão neste tipo 

de motor é maior que no motor de Ciclo Otto, 

consequentemente a temperatura do ar também será 

maior. Neste momento é injetado o combustível 

(Diesel), na câmara de combustão, que ao entrar em 

contato com o ar em alta temperatura ocasiona a 

explosão. 

d) 4º Tempo - Exaustão: É a saída da mistura ar e 

combustível queimados (gases) da câmara de 

combustão. 

 

Questão 24 

É o componente que faz os movimentos decorrentes 

dos 4 tempos do motor. Além de receber a força da 

combustão, ele faz movimentos bastante rápidos 

(sobe e desce até 30 vezes por segundo) devendo ser 

leve e resistente. Geralmente é feito de uma liga de 

alumínio. Estamos falando de: 

a) Segmento. b) Eixo.    c) Biela. d) Pistão. 

 

Questão 25 

Em relação ao sistema de comando de válvulas, 

associe as duas colunas dando sentido correto a cada 

título de item: 

 

I. Comando de válvulas.    II. Balancins. 

III. Válvulas.          IV. Vareta de válvulas. 

 

• Além de controlar a entrada de ar e a saída de gases 

queimados, outra função importante é promover a 

vedação da câmara de combustão. Esta importância 

deve-se ao fato de que, dentro da câmara, a pressão é 

muito alta, não podendo apresentar vazamentos, pois 

estes poderiam prejudicar o bom funcionamento do 

motor. (.....) 

• São peças que transmitem o movimento 

proveniente do comando de válvulas até as válvulas, 

fazendo com que as mesmas abram no momento 

exato. (.....) 

• É um eixo que possui ressaltos, chamados de 

cames, e sua principal função é acionar os balancins 

promovendo a abertura e o fechamento das válvulas. 

(.....) 

• É o componente que liga o eixo de comando de 

válvulas ao balancim. Fica em contato com os 

ressaltos (cames) do eixo de comando de válvulas, 

sendo assim, durante o funcionamento do motor o 

eixo gira empurrando as varetas que estão em contato 

com os balancins que aciona as válvulas, fazendo com 

que as válvulas abram, sendo que seu fechamento 

(Retorno) é feito pela ação de molas. (.....) 

 

Feita a associação, a sequência CORRETA é: 

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

c) III, II, I, IV.   d) I, III, II, IV. 

 

Questão 26 

São muitos os sintomas que indicam avarias no 

sistema de injeção eletrônica dos veículos com motor 

a diesel. Analise os itens abaixo sobre esses sintomas: 

I. Falta de potência e torque 

II. Consumo retraído de combustível. 

III. Falha de funcionamento do motor. 

IV. Inexistência de fumaça no escapamento. 

V. Cilindro com funcionamento incorreto devido a 

um injetor danificado. 

 

Analisados os itens podemos afirmar que: 

a) Apenas um dos itens está incorreto. 

b) Apenas dois dos itens estão incorretos. 

c) Apenas três dos itens estão incorretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

Questão 27 

Quando se trata de injeção diesel, o common rail 

domina o mercado. Presente na maioria dos 
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caminhões e ônibus que rodam atualmente nas ruas e 

estradas brasileiras, este sistema de injeção ajudou a 

revolucionar o mercado diesel no Brasil nos últimos 

anos. Entretanto, é um sistema complexo. Sua 

reparação necessita que a oficina tenha os 

equipamentos corretos para garantir, além de 

precisão, a velocidade que o cliente precisa. Sobre o 

tema, analise os itens abaixo: 

 

I. Ao contrário do que muita gente pensa, o primeiro 

passo a ser executado quando se fala em diagnóstico 

de sistema common rail é a análise da bateria. 

II. O próximo teste a ser feito é medir a pressão do 

sistema de combustível. Ao dar partida no veículo, se 

a pressão efetiva não atingir o valor nominal, será 

necessário verificar a linha de baixa pressão do 

combustível. 

III. Ao diagnosticar a linha de baixa pressão de 

combustível, o objetivo é atestar que o diesel está 

saindo do tanque e chegando até a bomba de alta 

pressão na quantidade e pressão corretas.  

IV. Caso seja verificada a linha de baixa pressão e o 

motor insistir em não pegar, siga para a análise da 

linha de alta pressão. Os principais componentes da 

linha de alta pressão são os injetores, a bomba de alta 

pressão e o rail (ou flauta).  

V. O início do diagnóstico do circuito de alta 

pressão começa pelo teste de resistência da bobina 

dos injetores. A medição da resistência deve ser feita 

com multímetro na função ohm (Ω), com as duas 

pontas de prova nos dois pinos da bobina. 

VI. A seguir, faça o teste de isolamento dos injetores. 

Com os injetores ainda instalados no motor, outro 

teste importante é a medição do volume retorno de 

combustível. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item I está incorreto, pois a bateria não 

tem relevância nesse diagnóstico. 

b) Apenas o item VI está incorreto, pois a medição de 

volume de retorno não ajuda no diagnóstico de 

eventuais falhas. 

c) Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

Questão 28 

Atualmente mais de 30% da frota circulante dos 

veículos comerciais no Brasil já estão equipados com 

injeção eletrônica diesel. São veículos que costumam 

adquirir alta quilometragem logo nos primeiros anos 

de uso.  

Quando o sistema de injeção eletrônica apresenta 

sinais de ineficiência, o motor fica com pouco 

rendimento, a marcha lenta fica irregular e a potência 

do veículo diminui. Sobre o tema marque o item 

INCORRETO: 

a) No painel de instrumentos do veículo tem uma luz 

que acende para avisar sobre qualquer anomalia no 

sistema. Geralmente, o motorista ainda tem tempo de 

levar o veículo ou equipamento a um lugar seguro 

depois que a luz acende. 

b) O diagnóstico de falhas é realizado por meio de 

equipamentos eletrônicos, do tipo scanners, que 

analisam todo o sistema eletroeletrônico do veículo. 

c) Um sistema de injeção direta é sempre mais barato 

de produzir, menos dispendioso de manter e, 

tecnicamente, a sua manutenção também é menos 

exigente. Contudo, as vantagens são claramente mais 

importantes e não se esgotam no aumento de 

eficiência do automóvel, apresentando também 

benefício para o consumo. 

d) Fazendo a injeção diretamente no compartimento, 

no momento exato, na quantidade certa, evitando 

perdas e mantendo a qualidade da explosão da 

mistura, a utilização da injeção direta permite o 

melhor aproveitamento da energia disponível, com 

ganhos de potência que rondam os 5%. 

 

Questão 29 

O funcionamento adequado do sistema hidráulico de 

um equipamento é primordial para manter seu bom 

desempenho, pois ele responde por funções essenciais 

para o êxito da operação: o deslocamento, o 

carregamento do material e a escavação do solo. Para 

preservar a eficiência dos componentes hidráulicos, é 

fundamental que haja uma atenção periódica especial 

com relação a todo o sistema. Analise os itens abaixo 

sobre o tema: 

 

I. Cada componente do sistema tem um período 

específico para manutenção. Com isso, deve-se 

prestar atenção ao tempo correto de cada peça, para 

que não haja um desgaste excessivo que possa 

contaminar ainda mais o óleo. É fundamental 

antecipar qualquer problema que os componentes 

possam apresentar. 

II. É necessário fazer a manutenção das bombas 

quando o equipamento diminui a velocidade 

hidráulica, reduzindo a produtividade. Contudo, a 

vida útil dura em média 15.000 horas e varia 

conforme o tipo de aplicação do equipamento, a 
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operação, a qualidade da manutenção e o regime de 

trabalho. 

III. A correta lubrificação é tão importante que 

muitas empresas incorporam a gestão de fluidos à 

rotina de cuidados com a frota. Isso quer dizer que 

realizam um conjunto de procedimentos de controle 

focados na lubrificação, incluindo até a análise 

periódica dos lubrificantes por laboratórios 

especializados. 

IV. O avanço tecnológico das máquinas tornou 

necessário melhorar os óleos lubrificantes com o uso 

de aditivos que reforçam algumas das suas qualidades 

a fim de conferir-lhes novas propriedades e reduzir 

suas deficiências. Eles são compostos químicos 

sintéticos adicionados ao óleo básico na concentração 

ideal para cada aplicação ou componente da máquina 

durante a fabricação dos lubrificantes. Isso melhora 

as propriedades do produto. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item II está incorreto. 

b) Apenas o item III está incorreto. 

c) Apenas o item IV está incorreto. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

Questão 30 

NÃO é um dos principais componentes fixos de um 

motor a combustão: 

a) Bloco.                      b) Cilindro. 

c) Eixo do comando de válvulas.             d) Cárter. 

 

Questão 31 

Dentre as principais funções do Pistão, NÃO está: 

a) Transferir as forças do gás de combustão para a 

biela. 

b) Transmitir as forças de pressão do gás no cilindro 

para árvore de manivelas. 

c) Selar a câmara de combustão. 

d) Configurar a geometria inferior da câmara de 

combustão para favorecer a mistura e a queima. 

 

Questão 32 

É um dispositivo de inércia que mantém a velocidade 

angular do motor constante ao longo do ciclo. O 

torque gerado pelo gás queimado no pistão varia de 

acordo com a fase do ciclo de cada pistão. Assim, este 

dispositivo absorve essa variação devido ao seu 

grande momento de inércia.  É auxiliar ao motor de 

arranque. Estamos falando de: 

a) Girabrequim.        b) Motor de arranque. 

c) Cremalheira.                 d) Volante. 

 

Questão 33 

O alternador é um dos componentes do sistema 

elétricos de veículos. Sobre o tema, marque o item 

INCORRETO: 

a) O alternador é um componente gerador de 

eletricidade, responsável por recarregar a bateria e 

alimentar os componentes, tais como: bobina, 

distribuidor, velas, aparelhos de som, luz internas e 

lâmpadas de advertência. 

b) Está diretamente ligado ao motor do veículo por 

meio de uma correia que transmite o movimento do 

motor, fazendo gerar eletricidade do tipo contínua. 

c) A correia do alternador deve estar em bom estado 

e esticada com a tensão correta, conforme estabelece 

o fabricante. 

d) Motor “pesado”, com ruídos estranhos, requer 

pronta revisão de alternador, bomba-d'água, polias e 

correias. 

 

Questão 34 

Estes componentes são elementos de proteção do 

sistema elétrico que só permitem passagem de 

corrente elétrica até um valor preestabelecido. Como 

forma protetiva, quando a corrente elétrica que vai 

para equipamentos e acessórios sofre sobrecarga ou 

um curto-circuito, ele queima e protege os 

equipamentos. Estes componentes são: 

a) Relés.  b) Bobinas.   c) Cabos.  d) Fusíveis. 

 

Questão 35 

Leia o enunciado e responda: 

“É um dispositivo mecânico indispensável em 

veículos de tração. Tem a função de transferir e 

distribuir uniformemente o torque a dois semi-eixos 

que em princípio giram em sentidos opostos, 

possibilitando assim, a cada eixo, uma gama de 

velocidade e rotações diferentes”. 

a) Volante.   b) Diferencial. 

c) Cremalheira.  d) Biela. 

 

Questão 36 

É ele quem amplifica aquela pressão colocada no 

pedal para que quando ela chegar ao cilindro mestre, 

ele consiga fazer com que o fluido hidráulico vá para 

a unidade de travagem em cada roda, isso com a ajuda 

dos pistões, que pressionam o fluido e o espalham por 

todo o sistema. Com esse processo finalizado, 

dependendo do modelo de seu veículo, os fluidos de 

freio vão para o tambor ou para o disco, que farão com 

que as rodas reduzam a velocidade, como é de se 
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esperar de um freio. Estamos falando de que 

componente do sistema de freios: 

 

a) Pedal.     b) Servo-freio.     c)Disco.    d) Pastilhas. 

 

Questão 37 

Contribui para a vaporização da mistura gasosa 

carburante e a distribui pelos cilindros em 

quantidades tão uniformes quanto possível. Aqui 

apontamos as funções básicas da(o): 

a) Cremalheira.  b) Virabrequim. 

c) Coxim.   d) Coletor de admissão. 

 

Questão 38 

Leia o enunciado e responda: 

É um conjunto de componentes que atua em tempo 

integral ligando o chassi às rodas e garantindo que as 

rodas do veículo sempre estejam em contato com o 

solo, que os impactos sofridos pela roda sejam 

absorvidos, que os ocupantes do carro tenham 

conforto ao rodar por diversas estradas e que haja 

estabilidade nas curvas.  

Aqui falamos do sistema: 

a) De Suspensão.           b) Elétrico. 

c) De tração 4 x 4.           d) De direção hidráulica. 

 

Questão 39 

Tucho é responsável por ELIMINAR a folga de qual 

componente do motor? 

a) Volante.         b) Biela.      c) Pino.          d) Válvulas. 

 
Questão 40 

Abaixo são apresentadas características de um câmbio 

automático, EXCETO a opção: 

a) Quando posicionado em D, é possível dar partida no 

carro. 

b) Quando posicionado em 1 apenas a 1º marcha é 

engrenada. 

c) A posição P é destinada a travar o movimento do 

carro. 

d) A posição N serve para parar o carro com o motor 

ainda em funcionamento. 

 

Questão 41 

O diferencial é um dispositivo mecânico indispensável 

em veículos de tração e é parte constitutiva do sistema 

de transmissão. Marque o item CORRETO sobre sua 

função:  

a) Fazer a diminuição do torque na roda de tração que 

oferece menor atrito com a pista. 

b) Diferenciar as potências entre as rodas dianteiras e 

traseiras numa trajetória retilínea. 

c) Compensar as diferentes rotações das rodas de tração 

nas curvas. 

d) Tracionar igualmente as rodas de tração. 

 
Questão 42 

Sobre o funcionamento do motor de uma máquina 

pesada, pode-se AFIRMAR que: 

a) O motor é o componente do trator responsável pela 

transformação da energia manual em energia mecânica 

(rotação). 

b) Para ocorrer a combustão, é necessário estar 

presentes os seguintes elementos: calor e combustível. 

c) Quanto ao funcionamento, os motores podem ser de 

2 e de 3 tempos, ciclo Otto ou ciclo Diesel. 

d) Aumentando o volume de ar nos cilindros, é possível 

injetar mais combustível, o que leva a um incremento da 

potência e do torque, sem diminuir a vida útil do motor. 

 

Questão 43 

Sinais de desgaste vão aparecendo com o tempo e com 

o uso. Em máquinas pesadas isso não é diferente. Podem 

ser sinais de desgaste, que recomendam uma 

manutenção, EXCETO: 

a) Trepidação provocada por afrouxamento de partes. 

b) Partes do motor que apresentem aquecimento após 

utilização. 

c) Conexões que apresentem vazamentos de água, ar ou 

fluídos. 

d) Desgaste acentuado de pneus em apenas um dos 

lados do veículo. 

 

Questão 44 

Os quatro tempos de um ciclo que fazem com que o 

motor funcione, gerando força para movimentar uma 

máquina são: 

a) Admissão, compressão, combustão e cisalhamento. 

b) Admissão, compressão, explosão e ativação. 

c) Admissão, compressão, combustão e escapamento. 

d) Admissão, exaustão, explosão e escapamento. 

 
Questão 45 

Esta peça tem duas funções importantes: a primeira é 

contribuir para a vaporização da mistura gasosa 

carburante e a segunda é distribuí-la pelos cilindros em 

quantidades tão uniformes quanto possível. Estamos 

falando de: 

a) Coletor de admissão.    b) Virabrequim. 

c) Coxim.         d) Cremalheira. 

 

Questão 46 

A suspensão protege o veículo e a carga contra golpes 

em função da irregularidade do terreno, também 

propicia maior conforto ao motorista e aumenta a vida 
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útil do veículo. Sobre a Suspensão, marque o item 

INCORRETO: 

a) A suspensão pode ser adaptada de acordo com o 

trabalho que o veículo irá desempenhar. Assim sendo, 

ao escolher um determinado modelo de caminhão é 

preciso preocupar-se em determinar a suspensão 

adequada à sua aplicação. 

b) Os caminhões são equipados com suspensão 

diferenciadas na parte dianteira e na parte traseira, 

dimensionados para suportar as cargas correspondentes 

ao respectivo eixo. 

c) Todo componente de suspensão requer dois 

componentes básicos: um fixo e outro flexível. 

d) O componente flexível que mantém o conjunto de 

roda em posição fixa em relação ao chassi, recebe o 

nome de eixo. 

 

Questão 47 

Nos veículos mais antigos o sistema de direção era 

mecânico, ou seja, as rodas eram giradas através de um 

sistema de braços e engrenagens, o que deixava a 

direção muito pesada, dificultando as manobras. Nos 

veículos mais modernos o sistema de direção utilizado 

é o sistema de direção hidráulica, que através de um 

sistema hidráulico auxilia as rodas a girar, deixando a 

direção mais leve. Não faz parte do sistema de direção 

hidráulica: 

a) Caixa de direção.  b) Bomba hidráulica. 

c) Girabrequim.  d) Válvula de direção. 

 

Questão 48 

Associe as colunas dando correção às informações 

sobre o funcionamento do motor de quatro tempos e 

seus movimentos: 

I. Admissão.   II. Compressão. 

III. Combustão.  IV. Escapamento. 

 

(.....) As válvulas continuam fechadas. A mistura 

comprimida é inflamada por uma centelha que salta da 

vela de ignição. Com a queima, formam-se gases que se 

expandem, impulsionando o êmbolo de volta para o 

PMI. 

(.....) A válvula de escapamento está fechada e a de 

admissão se abre progressivamente. O êmbolo 

deslocase de PMS (ponto morto superior) ao PMI 

(ponto morto inferior), aspirando a mistura 

ar/combustível. 

(.....) A válvula de admissão fica fechada e a de 

escapamento se abre, progressivamente, à medida que o 

êmbolo vai do PMI ao PMS, expelindo os gases 

resultantes da combustão 

(.....) A válvula de admissão se fecha e a de escapamento 

continua fechada. O êmbolo inverte seu movimento do 

PMS ao PMI, comprimindo a mistura na câmara de 

combustão. 

 

Associados os itens a sequência CORRETA é: 

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

c) II, III, I, IV.   d) III, I, IV, II. 

 
Questão 49 

Válvulas são hastes que possuem uma das extremidades 

achatadas, em forma de disco, e que se assentam 

perfeitamente em suas sedes no cabeçote. São instaladas 

no cabeçote, no interior das câmaras de combustão. 

Existem dois tipos de válvulas conforme suas funções: 

 

a) Válvulas de pressão e válvulas de compressão. 

b) Válvulas de admissão e válvulas de escapamento. 

c) Válvulas de segurança e válvulas de passagem. 

d) Válvulas manuais e válvulas elétricas. 

 

Questão 50 

A principal função do sistema de direção automotiva é 

transmitir o movimento de rotação do volante a caixa e 

colunas de direção, fazendo com que as rodas e pneus 

girem em torno de seu eixo, resultando no movimento 

do carro. Todo o processo de levar a rotação do volante 

para as rodas é realizado por diversos componentes que 

trabalham junto com o sistema de suspensão para que o 

veículo ande em pisos com os diversos tipos de 

irregularidades. Sobre o tema atribua V para item 

verdadeiro e F para item Falso: 

 

I. Volante de direção: Peça indispensável em veículo, 

é o primeiro componente do sistema de direção, sendo 

controlado totalmente pelo motorista. (.....) 

II. Caixa de direção: É peça responsável para levar o 

movimento do volante de direção até a caixa de direção. 

Em alguns modelos de veículo esta peça permite um 

ajuste do volante em relação ao motorista, trazendo mais 

conforto para o ato de dirigir. (.....) 

III. Barra de direção: É o nome dado aos componentes 

que saem da caixa no sentido das rodas. Apresentam 

forma articulável para que seja possível acompanhar a 

suspensão. Há também uma espécie de coifa de proteção 

para evitar possíveis contaminações aos elementos 

internos. (.....) 

IV. Coluna de direção: Recebe a rotação do volante 

através da coluna e transforma em um movimento 

retilíneo. (.....) 

 

Respondidos os itens, a sequência CORRETA é: 

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

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

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

09- MÉDICO ANESTESISTA– PROVA 01 
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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. 
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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. 

Fonte: www.gigaconteudo.com 
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Questão 17 

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

Windows 7, é dar acesso aos programas instalados 

no computador, permitindo alternar entre janelas 

abertas e abrir outras ou acessar rapidamente certas 

configurações do Windows. Ela se divide em três 

seções:  

 

a) O plano de fundo, os ícones e a barra de 

ferramentas. 

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

Explorer. 

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

e lixeira). 

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

de notificação. 

 

Questão 18 

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 10 

que sincroniza seu celular com seu 

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. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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b) Oito meses – alternada – alimentos 

complementares. 

c) Seis meses – mantida – alimentos 

complementares. 

d) Dois meses – suspensa – alimentos especiais. 

 

Questão 23 

Ainda sobre a Estratégia Saúde da Família e suas 

diretrizes, marque o item CORRETO: 

a) Prestação exclusiva de cuidados simples, como 

vacinação de rotina, realização de procedimentos 

não complexos como curativos simples e 

nebulização. 

b) A equipe de saúde da família deve ser constituída 

por, no mínimo, um médico clínico geral, um 

pediatra e um obstetra, enfermeiro generalista, dois a 

cinco agentes comunitários de saúde e um dentista 

para cada duas equipes. 

c) As equipes de saúde deverão realizar o 

cadastramento das famílias através de visitas aos 

domicílios, segundo a definição da área territorial 

pré-estabelecida para a adscrição. 

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 
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Saúde (LOS). Sobre o contexto acima referido, 

julgue os itens: 

 

I- A principal proposta da Reforma Sanitária é a 

defesa da privatização das políticas sociais e a 

garantia dos direitos sociais. 

II- Projeto de Reforma Sanitária, tendo no SUS uma 

estratégia, tem como base um Estado democrático de 

direito, responsável pelas políticas sociais e 

consequentemente, pela saúde. 

III- Tem como premissa básica a defesa da “saúde 

como direito de todos e dever do Estado. 

a) Somente a proposição II está correta. 

b) As proposições I e II estão corretas. 

c) As proposições II e III estão corretas. 

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

Questão 28 

Quanto às características dos Conselhos de Saúde, 

julgue os itens: 

 

I- Os Conselhos de Saúde têm responsabilidade 

direta sobre a prestação dos serviços de saúde. 

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 

A doença vascular periférica (DVP) responsável pela 

insuficiência arterial é o fator mais importante 

relacionado a evolução de uma úlcera no pé. Em 

pacientes diabéticos, a arteriosclerose e a esclerose 

da média são as causas mais comuns da doença 

arterial. A arteriosclerose causa isquemia pelo 

estreitamento e oclusão dos vasos. A esclerose da 

média (esclerose de Moenckeberg) é a calcificação 

da camada média produzindo um conduto rígido 

sem, no entanto, invadir o lúmen arterial. Sobre o 

tema é INCORRETO dizer que: 

 

a) A esclerose da média causa isquemia. 

b) O conduto arterial rígido pode interferir de forma 

grave nas medições indiretas da pressão arterial. 
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c) A microangiopatia não deve ser aceita como 

causa primária de lesões na pele. 

d) A doença vascular periférica está presente por 

ocasião do diagnóstico em 8% dos pacientes 

diabéticos; 15% após 10 anos e 42% depois de 20 

anos. 

 

Questão 32 

A aorta é o vaso torácico mais lesado no trauma 

contuso, seguido pelas veias pulmonares e pela veia 

cava. Portanto, no exame físico, é importante 

observar se há sinais externos de trauma fechado ou 

penetrante, sinais clássicos do tamponamento 

cardíaco, etc. Classicamente as lesões de aorta são 

relacionadas aos acidentes automobilísticos com 

colisões frontais. Pode-se também observar sinais e 

sintomas clássicos de uma laceração da aorta 

torácica, EXCETO: 

 

a) Hipotensão. 

b) Hipertensão das extremidades inferiores em 

relação às superiores. 

c) Sopro interescapular. 

d) Tórax instável à esquerda. 

 

Questão 33 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) O estudo dos diferentes fatores que interferem na 

farmacocinética da anestesia inalatória é importante, 

uma vez que suas alterações determinam diferentes 

concentrações do anestésico nos diferentes 

compartimentos em diferentes tempos, razão pela 

qual são observadas diferentes respostas 

farmacodinâmicas no decurso da anestesia. 

b) A farmacocinética de uma substância inclui sua 

absorção, sua distribuição, seu metabolismo e sua 

excreção. Com exceção da distribuição, os outros 

termos têm denominações diferentes na anestesia 

inalatória, isto é, a absorção é denominada captação; 

o metabolismo, biotransformação; e a fase de 

excreção, eliminação. 

c) Diferentemente da anestesia intravenosa, que não 

tem a fase de absorção porque o anestésico é injetado 

diretamente na circulação sistêmica, a anestesia 

inalatória tem a fase de absorção que corresponde à 

captação do anestésico do alvéolo para o capilar 

pulmonar. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

Questão 34 

Constante de tempo é o tempo para alcançar: 

a) 63% de equilíbrio, obtida a partir da divisão do 

volume que deve entrar em equilíbrio pelo fluxo que 

o atravessa e carrega a substância que entrará em 

equilíbrio. 

b) 50% de equilíbrio, obtida a partir da multiplicação 

do volume que deve entrar em equilíbrio pelo fluxo 

que o atravessa e carrega a substância que entrará em 

equilíbrio. 

c) 50% de equilíbrio, obtida a partir da divisão do 

volume que deve entrar em equilíbrio pelo fluxo que 

o atravessa e carrega a substância que entrará em 

equilíbrio. 

d) 63% de equilíbrio, obtida a partir da multiplicação 

do volume que deve entrar em equilíbrio pelo fluxo 

que o atravessa e carrega a substância que entrará em 

equilíbrio. 

 

Questão 35 

Marque V ou F para as assertivas abaixo. 

 

(.....) Quanto maior for o fluxo pulmonar, menor será 

a remoção do anestésico do alvéolo e, 

consequentemente, menor será a proporção FA/Fi . 

(.....) Considerando-se que a solubilidade sangue/gás 

traduz a capacidade do sangue (volume de sangue) 

em reter o anestésico, quanto maior for a 

solubilidade, maior será a quantidade de anestésico 

captado no sangue até atingir a situação de equilíbrio 

entre as pressões parciais do alvéolo e do sangue e, 

consequentemente, maior será o tempo para FA/Fi = 

1. 

(.....) Os fatores que determinam a fração de 

anestésico removida do sangue que irriga um tecido 

são semelhantes aos da captação do anestésico do 

pulmão: solubilidade do anestésico no tecido 

(coeficiente de partição tecido/sangue – ƛt ), fluxo 

sanguíneo tecidual (Qt ) e diferença artéria-tecido de 

pressão parcial do anestésico (Pa – Pt ). 

 

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

 

Questão 36 

Faz parte do tratamento de rotina da dor crônica pela 

via intratecal: 

a) Bupivacaina.  b) Morfina.    

c) Sufentanil.  d) Todas estão corretas. 
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Questão 37 

O cérebro recebe do débito cardíaco o percentual de: 

a) 15%.  b) 10%. c) 8%.  d) 5%.  

 

Questão 38 

A respiração pulmonar é o processo pelo qual o ar 

entra nos pulmões e sai em seguida, num processo 

conhecido por ventilação pulmonar. É um 

acontecimento repetitivo que envolve todo o 

conjunto de órgãos do sistema respiratório. Uma 

respiração caracterizada por um movimento 

respiratório lento, crescente e decrescente, que 

ocorre a cada 40 a 60 segundos, cujo mecanismo 

básico consiste em momentos de hiperventilação 

intercalados com apneia é chamada de: 

a) Respiração de Kusmaul.            

b) Respiração Normal. 

c) Respiração de Cheyne-Stokes.                                     

d) Respiração De Biot. 

 

 

Questão 39 

A anestesia local determina abolição de funções 

autonômicas e sensitivomotoras. Sobre o assunto, 

marque a alternativa INCORRETA: 

 

a) O comprometimento da condução em fibras 

periféricas obedece à determinada sequência, em que 

primeiramente se bloqueiam as autonômicas, depois 

as responsáveis pelas sensibilidades térmica, 

dolorosa e tátil, a seguir as relacionadas à pressão e 

vibração e por último, as proprioceptivas e motoras. 

b) Um bom agente anestésico deve apresentar baixa 

toxicidade sistêmica; não ser irritante aos tecidos e 

também não causar lesão permanente às estruturas 

nervosas. 

c) Os anestésicos locais além de realizarem o 

bloqueio da condução nervosa, também interferem 

na função de todos os órgãos nos quais ocorrem 

condução ou transmissão de impulsos nervosos. 

Assim sendo, exercem ação sobre o sistema nervoso 

central (SNC), gânglios autonômicos, função 

neuromuscular e em alguns tipos de fibras 

musculares. 

d) No SNC, o estímulo é seguido de depressão 

idêntica à causada pelos anestésicos gerais, nos quais 

doses extremamente altas prejudicam a função 

respiratória, podendo levar a óbito por asfixia. 

 

 

Questão 40 

A concentração alveolar mínima (CAM) é a 

concentração alveolar do anestésico a 1 atm (760 

mmHg), que previne o movimento em reação a um 

estímulo doloroso específico em 50% dos pacientes. 

Sobre o assunto, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Trata-se de uma medida de potência que não deve 

ser utilizada como referência na comparação dos 

efeitos farmacodinâmicos entre os diferentes 

anestésicos inalatórios. 

b) Os valores de CAM podem ser estabelecidos para 

qualquer resposta mensurável. 

c) A CAM do despertar é a concentração alveolar na 

qual o paciente não responde apropriadamente a um 

comando. Além disso, é uma medida de hipnose e 

amnésia, e seu valor está entre 0,15 e 0,5 CAM. 

d) A idade altera consideravelmente os valores da 

CAM, sendo maiores em crianças com menos de 2 

anos de vida e até 50% menores em adultos com mais 

de 60 anos de idade. 

 

Questão 41 

Analise as assertivas e marque a alternativa 

CORRETA: 

 

I- A solubilidade do anestésico nos tecidos é uma 

medida da afinidade de cada tecido, incluindo o 

sangue. Essa solubilidade é definida pelo coeficiente 

de partição tecido/gás, que traduz a capacidade do 

tecido em reter o anestésico. 

II- A capacidade do músculo em reter isoflurano é 

4,6 (3,6/0,78) vezes a capacidade de reter desflurano, 

o que significa que o volume de músculo para ser 

saturado com isoflurano é 4,6 vezes maior que o 

volume a ser considerado quando for saturado com 

desflurano. 

 

a) I está errada.  b) II está errada.  

c) I e II estão certas.     d) I e II estão erradas. 

 

Questão 42 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) Drogas que aumentam os níveis centrais de 

catecolaminas não interferem com a CAM. 

b) Sexo não interfere com a CAM. 

c) Circulação extracorpórea aumentam a CAM. 

d) Alfa-2-agonistas aumentam a CAM. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ventila%C3%A7%C3%A3o_pulmonar


                       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 

 

Questão 43 

Sobre a "mistura eutética de anestésicos locais" ou 

EMLA, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Composta pela associação de iguais quantidades 

de bases cristalinas de lidocaína (2,5%) e prilocaína 

(2,5%), formando um óleo capaz. 

b) Tem como vantagens: redução de irritação local, 

toxicidade sistêmica e inadequada analgesia, efeitos 

esses associados ao uso tópico de lidocaína e 

benzocaína. 

c) É escolha eficaz para anestesia de pele e estruturas 

superficiais subcutâneas, em casos de venopunção, 

canulações venosa e arterial, obtenção de enxertos 

cutâneos, especialmente em pacientes pediátricos, e 

outros pequenos procedimentos potencialmente 

dolorosos. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 44 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

a) São contraindicações ABSOLUTAS ao uso de 

vasoconstritores adrenérgicos associados a 

anestésicos locais: Antidepressivos tricíclicos e 

Inibidores da monoamino oxidase (IMAO). 

b) São contraindicações RELATIVAS ao uso de 

vasoconstritores adrenérgicos associados a 

anestésicos locais: Compostos fenotiazínicos e 

Betabloqueadores adrenérgicos não-seletivos. 

c) São contraindicações ABSOLUTAS ao uso de 

vasoconstritores adrenérgicos associados a 

anestésicos locais: Cocaína (cronicamente) e 

Feocromocitoma. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

Questão 45 

O quadro clínico de hipomagnesemia inclui: 

 

a) Coma.          

b) Tetania.      

c) Diminuição dos reflexos.      

d) Bloqueio atrioventricular total.  

 

 

Questão 46 

_______ não deve ser empregada para o tratamento 

da hipercalemia. 

 

a) Triamtereno.   

b) Resinas de troca catiônica.  

c) Cloreto de cálcio.    

d) Salbutamol.  

 

Questão 47 

No(s) _______________ é (são) frequentes as 

complicações cirúrgicas pulmonares no pós-

operatório.  

 

a) Membros superiores.   

b) Abdômen superior com cirurgia não 

laparoscópica.  

c) Membros inferiores.   

d) Abdômen inferior com cirurgia laparoscópica. 

 

Questão 48 

É isobárica: 

 

a) Tetracaína a 0,5% com dextrose a 5%.  

b) Tetracaína a 0,5% em solução salina normal. 

c) Bupivacaína a 0,75% com dextrose a 8,25%.  

d) Procaína a 10% com água.  

 

Questão 49 

A sístole atrial contribui para o volume de sangue 

ejetado na sístole ventricular com: 

 

a) 90-100%. b) 1-5%.  c) 15-20%.    d) 40-50%.   

 

Questão 50 

Tem a menor solubilidade no sangue: 

 

a) Isoflurano.  b) Óxido nitroso.   

c) Desflurano.   d) Sevoflurano. 
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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. 

4 - 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 

5 - 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. 

6 - 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. 

7 - 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. 

8 - 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", disse Celestino. 

9 - Accountability, empowerment e outros 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

10- MÉDICO CIRURGIÃO GERAL PLANTÃO– PROVA 01 
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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. 

10 - 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.” 
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a) Mesmo.   b) Inclusive. 

c) Apenas.   d) Ainda. 

 

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. 
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Questão 10 

Assinale a opção que identifica as características 

presentes no gênero textual meme. 

a) Caráter multimodal, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte digital. 

b) Modalidade imagética, discurso satírico, 

linguagem coloquial, suporte analógico. 

c) Modalidade imagética, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte analógico. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.gigaconteudo.com 
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Questão 16 

Podemos dizer que internet é um conjunto de redes 

interligadas através de Backbones que é o termo 

principal utilizado para: 

 

a) Interpretar as páginas da web. 

b) Enviar mensagens instantâneas pelos sites. 

c) Solicitar informação em qualquer lugar do mundo 

por meio de sites. 

d) Identificar a rede principal pela qual os dados de 

todos os clientes da Internet passam. 

 

Questão 17 

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

Windows 7, é dar acesso aos programas instalados 

no computador, permitindo alternar entre janelas 

abertas e abrir outras ou acessar rapidamente certas 

configurações do Windows. Ela se divide em três 

seções:  

 

a) O plano de fundo, os ícones e a barra de 

ferramentas. 

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

Explorer. 

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

e lixeira). 

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

notificação. 

 

Questão 18 

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 10 

que sincroniza seu celular com seu 

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. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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Questão 22Complete as lacunas com palavras de  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda 

que as crianças sejam alimentadas exclusivamente 

com leite materno nos primeiros ____________ de 

vida e que, a partir de então, a amamentação seja 

___________ por dois anos ou mais, juntamente com 

o uso de __________________ adequados. 
 

a) Dez meses – mantida – alimentos naturais. 

b) Oito meses – alternada – alimentos 

complementares. 

c) Seis meses – mantida – alimentos 

complementares. 

d) Dois meses – suspensa – alimentos especiais. 

 

Questão 23 

Ainda sobre a Estratégia Saúde da Família e suas 

diretrizes, marque o item CORRETO: 

 

a) Prestação exclusiva de cuidados simples, como 

vacinação de rotina, realização de procedimentos 

não complexos como curativos simples e 

nebulização. 

b) A equipe de saúde da família deve ser constituída 

por, no mínimo, um médico clínico geral, um 

pediatra e um obstetra, enfermeiro generalista, dois a 

cinco agentes comunitários de saúde e um dentista 

para cada duas equipes. 

c) As equipes de saúde deverão realizar o 

cadastramento das famílias através de visitas aos 

domicílios, segundo a definição da área territorial 

pré-estabelecida para a adscrição. 

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 composto 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. 
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d) Não há necessidade de participar de todos os 

treinamentos de pessoal; os profissionais já são 

preparados para identificar os problemas biológicos, 

mentais e sociais da comunidade. 

 

Questão 27 

A regulamentação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), se deu em 1990, através da Lei Orgânica da 

Saúde (LOS). Sobre o contexto acima referido, 

julgue os itens: 

 

I- A principal proposta da Reforma Sanitária é a 

defesa da privatização das políticas sociais e a 

garantia dos direitos sociais. 

II- Projeto de Reforma Sanitária, tendo no SUS uma 

estratégia, tem como base um Estado democrático de 

direito, responsável pelas políticas sociais e 

consequentemente, pela saúde. 

III- Tem como premissa básica a defesa da “saúde 

como direito de todos e dever do Estado. 

a) Somente a proposição II está correta. 

b) As proposições I e II estão corretas. 

c) As proposições II e III estão corretas. 

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

Questão 28 

Quanto às características dos Conselhos de Saúde, 

julgue os itens: 

 

I- Os Conselhos de Saúde têm responsabilidade 

direta sobre a prestação dos serviços de saúde. 

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 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. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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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 aorta é o vaso torácico mais lesado no trauma 

contuso, seguido pelas veias pulmonares e pela veia 

cava. Portanto, no exame físico, é importante 

observar se há sinais externos de trauma fechado ou 

penetrante, sinais clássicos do tamponamento 

cardíaco, etc. Classicamente as lesões de aorta são 

relacionadas aos acidentes automobilísticos com 

colisões frontais. Pode-se também observar sinais e 

sintomas clássicos de uma laceração da aorta 

torácica, EXCETO: 

 

a) Hipotensão. 

b) Hipertensão das extremidades inferiores em 

relação às superiores. 

c) Sopro interescapular. 

d) Tórax instável à esquerda. 

 

Questão 33 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) O estudo dos diferentes fatores que interferem na 

farmacocinética da anestesia inalatória é importante, 

uma vez que suas alterações determinam diferentes 

concentrações do anestésico nos diferentes 

compartimentos em diferentes tempos, razão pela 

qual são observadas diferentes respostas 

farmacodinâmicas no decurso da anestesia. 

b) A farmacocinética de uma substância inclui sua 

absorção, sua distribuição, seu metabolismo e sua 

excreção. Com exceção da distribuição, os outros 

termos têm denominações diferentes na anestesia 

inalatória, isto é, a absorção é denominada captação; 

o metabolismo, biotransformação; e a fase de 

excreção, eliminação. 

c) Diferentemente da anestesia intravenosa, que não 

tem a fase de absorção porque o anestésico é injetado 

diretamente na circulação sistêmica, a anestesia 

inalatória tem a fase de absorção que corresponde à 

captação do anestésico do alvéolo para o capilar 

pulmonar. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 34 

Marque V ou F para as assertivas abaixo. 

(.....) Quanto maior for o fluxo pulmonar, menor será 

a remoção do anestésico do alvéolo e, 

consequentemente, menor será a proporção FA/Fi. 

(.....) Considerando-se que a solubilidade sangue/gás 

traduz a capacidade do sangue (volume de sangue) 

em reter o anestésico, quanto maior for a 

solubilidade, maior será a quantidade de anestésico 

captado no sangue até atingir a situação de equilíbrio 

entre as pressões parciais do alvéolo e do sangue e, 

consequentemente, maior será o tempo para FA/Fi = 

1. 

(.....) Os fatores que determinam a fração de 

anestésico removida do sangue que irriga um tecido 

são semelhantes aos da captação do anestésico do 

pulmão: solubilidade do anestésico no tecido 

(coeficiente de partição tecido/sangue – ƛt ), fluxo 

sanguíneo tecidual (Qt ) e diferença artéria-tecido de 

pressão parcial do anestésico (Pa – Pt ). 

 

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

 

Questão 35 

A respiração pulmonar é o processo pelo qual o ar 

entra nos pulmões e sai em seguida, num processo 

conhecido por ventilação pulmonar. É um 

acontecimento repetitivo que envolve todo o 

conjunto de órgãos do sistema respiratório. Uma 

respiração caracterizada por um movimento 

respiratório lento, crescente e decrescente, que 

ocorre a cada 40 a 60 segundos, cujo mecanismo 

básico consiste em momentos de hiperventilação 

intercalados com apneia é chamada de: 

a) Respiração de Kusmaul.            

b) Respiração Normal. 

c) Respiração de Cheyne-Stokes.                                     

d) Respiração De Biot. 

 

Questão 36 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) São contraindicações ABSOLUTAS ao uso de 

vasoconstritores adrenérgicos associados a 

anestésicos locais: Antidepressivos tricíclicos e 

Inibidores da monoamino oxidase (IMAO). 

b) São contraindicações RELATIVAS ao uso de 

vasoconstritores adrenérgicos associados a 

anestésicos locais: Compostos fenotiazínicos e 

Betabloqueadores adrenérgicos não-seletivos. 

c) São contraindicações ABSOLUTAS ao uso de 

vasoconstritores adrenérgicos associados a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ventila%C3%A7%C3%A3o_pulmonar
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anestésicos locais: Cocaína (cronicamente) e 

Feocromocitoma. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

Questão 37 

No(s) _______________ é (são) frequentes as 

complicações cirúrgicas pulmonares no pós-

operatório.  

a) Membros superiores.  

b) Abdômen superior com cirurgia não 

laparoscópica.  

c) Membros inferiores.   

d) Abdômen inferior com cirurgia laparoscópica. 

 

Questão 38 

Uma mulher de 50 anos de idade, vítima de 

atropelamento, deu entrada na emergência do pronto 

socorro com quadro de insuficiência respiratória 

aguda, agitação psicomotora e cianose central e 

periférica. Apresenta várias lesões de face, com 

deformidade e afundamento maxilar e sangramento 

local importante. O procedimento imediato para 

estabelecer uma via aérea para esse paciente é:  

a) Intubação nasotraqueal. 

b) Ventilação não invasiva com CPAP e máscara. 

c) Cricotireoidostomia. 

d) Traqueostomia. 

 

Questão 39 

A doença vascular periférica (DVP) responsável pela 

insuficiência arterial é o fator mais importante 

relacionado a evolução de uma úlcera no pé. Em 

pacientes diabéticos, a arteriosclerose e a esclerose 

da média são as causas mais comuns da doença 

arterial. A arteriosclerose causa isquemia pelo 

estreitamento e oclusão dos vasos. A esclerose da 

média (esclerose de Moenckeberg) é a calcificação 

da camada média produzindo um conduto rígido 

sem, no entanto, invadir o lúmen arterial. Sobre o 

tema é INCORRETO dizer que: 

 

a) A esclerose da média causa isquemia. 

b) O conduto arterial rígido pode interferir de forma 

grave nas medições indiretas da pressão arterial. 

c) A microangiopatia não deve ser aceita como 

causa primaria de lesões na pele. 

d) A doença vascular periférica está presente por 

ocasião do diagnóstico em 8% dos pacientes 

diabéticos; 15% após 10 anos e 42% depois de 20 

anos. 

Questão 40 

Quanto às indicações do tratamento cirúrgico da 

DRGE - Doença do Refluxo Gastroesofágico, não 

complicada, julgue os seguintes itens: 

 

I-Pacientes que não respondem satisfatoriamente ao 

tratamento clínico, inclusive aqueles com 

manifestações atípicas cujo refluxo foi devidamente 

comprovado. 

II-Pacientes dos quais é exigido tratamento de 

manutenção com IBP, especialmente aqueles com 

menos de 40 anos de idade. 

III-Casos em que não é possível a continuidade do 

tratamento de manutenção; por exemplo, a 

impossibilidade de arcar financeiramente com os 

custos do tratamento clínico a longo prazo. 

 

A opção que contém a resposta CORRETA é:  

a) I e II estão erradas.        b) II e III estão corretas. 

c) Todas estão erradas.      d) Todas são corretas. 

 

Questão 41 

Um paciente de 38 anos de idade, procura 

atendimento na UPA com ferimento corto-contuso 

de 5 cm de extensão na face anterior da coxa 

esquerda, de bordas regulares, acometendo pele, 

tecido subcutâneo e musculatura, causado por 

gargalo de uma garrafa de cerveja, apresentando 

pouco sangramento. Informa que tomou reforço de 

vacina antitetânica há dois anos. Depois de realizado 

exame da ferida, antissepsia local, bloqueio 

anestésico, deve-se realizar reparo da ferida com: 

 

a) Fio não absorvível 3-0 para a musculatura, fio não 

absorvível 3-0 para o tecido celular subcutâneo e fio 

não absorvível 3-0 para a pele. 

b) Fio não absorvível 5-0 para a musculatura, fio não 

absorvível 5-0 para o tecido celular subcutâneo e fio 

não absorvível 4-0 para a pele. 

c) Fio absorvível 3-0 para a musculatura, fio 

absorvível 3-0 para o tecido celular subcutâneo e fio 

não absorvível 3-0 para a pele. 

d) Fio absorvível 5-0 para a musculatura, fio 

absorvível 5-0 para o tecido celular subcutâneo e fio 

absorvível 4-0 para a pele. 

 

Questão 42 

A obstrução intestinal é uma das emergências 

cirúrgicas mais comuns. Cerca de 20% das 

internações, por doença abdominal aguda, tem essa 
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causa. A atenção para o diagnóstico precoce e o 

tratamento se deve ao fato da mortalidade ainda 

permanecer elevada, mesmo tendo seus valores 

declinados com o passar do tempo. É de suma 

importância se diagnosticar rápido o quadro 

obstrutivo, especialmente quando a causa não é 

facilmente identificável. No percorrer da avaliação 

diagnóstica, algumas dificuldades podem ser 

encontradas. Assinale a alternativa CORRETA em 

relação à obstrução intestinal: 

a) O quadro clínico de dor, vômitos, parada de 

eliminação de gases e fezes e distensão deve ser 

interpretado, pois ocorre da mesma maneira em 

todos os pacientes e é influenciado pelo ponto de 

obstrução e pelo tempo de obstrução. 

b) A dificuldade de diagnóstico pode acontecer 

diante de um quadro de obstrução em início ou um 

quadro de sub oclusão. Nessas duas situações, o 

intestino delgado estará distendido com gás no cólon. 

É necessário algum tempo (em torno de 8 horas) para 

que o quadro obstrutivo apresente sinais, sintomas e 

imagens esclarecedoras.  

c) A distinção entre casos tardios de obstrução 

mecânica com peritonite e peritonite por outras 

causas é fácil, mesmo não havendo dados confiáveis 

da história ou informações que revelem como a 

doença começou. A avaliação clínica e a experiência 

do profissional são fundamentais e a distinção entre 

as duas formas deve ser conhecida, por terem 

indicações cirúrgicas diferentes.  

d) O material inicialmente eliminado do estomago, é 

escuro. Quando o conteúdo reflui do duodeno para o 

estômago e é eliminado, apresenta aspecto claro. 

Quando o conteúdo reflui das primeiras alças 

jejunais para o duodeno e daí para o estômago, e é 

eliminado, já apresenta características que orientarão 

para o provável ponto de obstrução.  

 

Questão 43 

Considere a situação abaixo: criança, sexo feminino, 

7 anos, vítima de acidente automobilístico. Após o 

resgate, é posta em prancha rígida e colocado colar 

cervical. Evolui com grande desconforto 

respiratório. Está inconsciente, com ECG = 6, 

cianose generalizada, 5mrp com gasping, 150 bpm, 

PA= bpm, pressão arterial de 70/40 mm Hg, tempo 

de enchimento capilar de 4 segundos, pulsos 

periféricos finos e centrais amplos. Expansibilidade 

torácica diminuída à esquerda e timpanismo à 

percussão de todo hemitórax esquerdo; diminuição 

do murmúrio vesicular do mesmo lado. Indique o 

item que NÃO corresponde aos diagnósticos 

possíveis e às medidas que NÃO devem ser tomadas: 

 

a) São diagnósticos encontrados: politrauma, 

hemotórax, insuficiência aguda moderada e choque 

hipovolêmico.  

b) São sinais de falência cardiopulmonar: bradipnéia 

com respiração agônica, taquicardia, pulsos finos e 

tempo de enchimento capilar superior a 2 segundos.  

c) O tratamento imediato e sistemático, com 

objetivo de permitir a permeabilidade das vias 

aéreas, pode promover a normalização das condições 

circulatórias sem a necessidade de intervenções 

neurológicas.  

d) Todas as alternativas estão erradas. 

Questão 44 

O traumatismo cranioencefálico é a principal causa 

de morbimortalidade por trauma. Dependendo do 

momento de sua instalação, as lesões cerebrais são 

classificadas em primárias e secundárias. Analise as 

assertivas abaixo e marque o item que mostra as 

CORRETAS.  

I. As lesões primárias ocorrem no momento do 

trauma. São causadas pela combinação de forças 

mecânicas que agem sobre o crânio, comprometendo 

a integridade de neurônios, células endoteliais e glia.  

II. Nas lesões primárias não estão incluídas as lesões 

axionais difusas, a contusão e a laceração.  

III. As lesões secundárias ocorrem em longo 

intervalo de tempo após o trauma, como semanas a 

meses. Geralmente são causadas por hipóxia/ 

isquemia e hipertensão sistêmica.  

IV. O aumento da pressão intracraniana acontece em 

decorrência da presença de hematomas, hidrocefalia, 

ou brain swelling. 

a) I, III. b) II, III. c) I, IV.      d) II, IV. 

 

Questão 45 

A ressuscitação do paciente vítima de traumatismo 

cranioencefálico (TCE) tem por objetivo garantir a 

ventilação e a circulação adequadas, prevenindo o 

aparecimento de lesões secundárias. Sobre o assunto, 

marque a alternativa CORRETA: 

a) Todos os pacientes com Escala de Coma de 

Glasgow (ECG) menor ou igual a 10 devem ser 

intubados pela sequência rápida de intubação.  
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b) A sequência rápida de intubação consiste no uso 

de agentes farmacológicos com o objetivo único de 

reduzir a dor na intubação e com isso, realizá-la de 

modo mais rápido.  

c) Os passos da intubação rápida são, em sequência: 

pré-medicação, manobra de Sellick e intubação 

traqueal.  

d) A hipertensão intracraniana é uma consequência 

bastante frequente logo após o trauma ou durante sua 

evolução, contribuindo significativamente para o 

aumento da morbimortalidade causada pelo TCE. 

Daí a importância de se estar atento ao diagnóstico 

de hipertensão intracraniana, que deve ser tratada 

prontamente.  

 

Questão 46 

Analise a seguinte situação: criança de 5 anos, vítima 

de acidente com automóvel, chega à sala de trauma 

com referência de traumatismo cranioencefálico. Ao 

exame físico: FC=60bpm, FR=10mrpm, 

PA=140/100mmHg, pulsos amplos e simétricos; 

tempo de enchimento capilar: 2 segundos; saturação 

de oxigênio em ar ambiente de 90%. ECG= 5; 

pupilas anisocóricas e com pouca resposta à luz. 

Diante desses dados, assinale o item CORRETO: 

a) A criança apresenta TCE moderado, com sinais 

clínicos de hipertensão craniana, incluindo síndrome 

de Cushing.  

b) Inicialmente deve ser realizado o ABC, sendo que 

a abertura das vias aéreas é feita pelo abaixamento 

da mandíbula e estabilização simultânea da coluna 

cervical e aspiração das vias aéreas com sonda fina e 

maleável, tipo Yankauer, para evitar traumas.  

c) Deve ser realizada intubação traqueal, com 

estabilização manual simultânea da coluna cervical, 

realizando a sequência rápida de intubação. A 

sequência rápida é por causa dos sinais clínicos de 

descompensação da hipertensão intracraniana que 

pode se agravar durante o procedimento.  

d) A atropina não está indicada neste caso. Há sinais 

claros de choque. O uso do anti-hipertensivo neste 

caso é indicado. A hipertensão intracraniana deve ser 

tratada o mais rápido possível, inicialmente 

elevando-se a cabeceira em 30º, mantendo a cabeça 

neutra e hiperventilando manualmente. 

Questão 47 

Queimaduras são lesões dos tecidos orgânicos 

causadas por traumas térmicos resultante do contato 

com chamas, líquidos ou superfícies quentes, 

eletricidade, frio, substâncias químicas, radiação, 

atrito ou fricção. Em relação às queimaduras, aponte 

a opção CORRETA: 

a) É considerado pequeno queimado ou queimado 

de pequena gravidade o paciente com queimadura de 

segundo grau em qualquer extensão, apenas em 

adultos, queimaduras de terceiro grau com área 

atingida em até 5% em crianças maiores de 12 anos 

ou queimaduras de segundo grau com área atingida 

em até 10% em crianças menores de 12 anos.  

b) É considerado médio queimado ou queimado de 

média gravidade a vítima com queimadura de 

segundo grau com área corporal atingida entre 5 e 

15% em menores de 12 anos, queimaduras de 

segundo grau com área corporal atingida entre 10 a 

20% em maiores de 12 anos envolvendo ou não o pé 

ou face ou pescoço ou axila ou grande articulação em 

qualquer idade.  

c) É considerado grande queimado ou queimado de 

grande gravidade o paciente com queimaduras de 

segundo grau com área corporal atingida maior do 

que 15% em adultos, queimaduras de terceiro grau 

com área corporal atingida menor entre 1 e 5% em 

adultos, queimaduras de segundo grau atingindo mão 

ou pé ou pescoço ou axila.  

d) É considerado queimado de média gravidade a 

vítima que tenha lesão inalatória sem outra 

queimadura, queimadura associada a choques 

causados exclusivamente por alta voltagem e 

queimaduras em pacientes em tratamento com 

antibióticos ou que tenha terminado esquema de 

antibiótico há até duas semanas.  

 

Questão 48 

A gangrena de Fournier é uma infecção 

polimicrobiana, sinérgica, necrotizante, que envolve 

a fáscia superficial e, muitas vezes, profundas da 

região genital e perianal, que evolui com graves 

mutilações e elevado índice de mortalidade. Assinale 

a opção CORRETA no que diz respeito a esse 

agravo: 

a) Tem início agudo, pode ser idiopática ou estar 

associada a fatores predisponentes. O tratamento 

cirúrgico deve ser tentado somente após 

antibioticoterapia de longo período. Acomete 

especialmente homens, adultos jovens.  

b) A colostomia é um procedimento favorável, em 

virtude da redução de mortalidade em pacientes com 

infecção anorretal.  
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c) São agentes etiológicos: Streptococcus spp, 

Staphylococcus spp, Enterobacteriaceae spp, 

organismos aeróbios, fungos.  

d) A mortalidade pode aumentar para até 80% em 

diabéticos. O prognóstico depende da extensão do 

tecido envolvido e da extensão da toxicidade da 

doença; a idade, porém, em nada se relaciona com o 

prognóstico.  

 

Questão 49 

Os animais podem causar problemas de saúde 

múltiplos. A presteza e a capacidade de tratamento 

são fatores importantes para que se evitem sequelas 

graves. Existem quatro gêneros de serpentes de 

interesse médico no Brasil. Na maioria dos casos, o 

reconhecimento das manifestações clínicas e a 

história epidemiológica do acidente permitem o 

diagnóstico do tipo de envenenamento. O 

diagnóstico por meio da identificação do animal é 

pouco frequente. A gravidade depende da quantidade 

de veneno inoculado, região atingida e espécie 

envolvida. Não existe imunidade adquirida contra o 

veneno   das   serpentes.    O    tratamento    específico    

baseia-se    nas    evidências    de envenenamento, e 

a vítima deve receber o antiveneno específico. Em 

relação às características de cada acidente com 

serpentes, assinale a opção CORRETA: 

 

a)  Acidente botrópico: no local ocorre edema, dor, 

equimose, bolha. A vítima pode apresentar 

equimose, gengivorragia, hematúria, epistaxe, 

hemorragia digestiva. Sem manifestações 

neurológicas, uma das complicações mais sérias é a 

insuficiência renal, mas no local também pode 

ocorrer infecção, necrose, síndrome compartimental.  

b) Acidente laquético: também ocorre a edema, dor, 

equimose e bolha, assim como as hemorragias 

digestivas, urinária e na gengiva, além de equimose 

e hemorragia pulmonar. Porém, as manifestações 

neurológicas são presentes e a principal complicação 

se encontra na insuficiência renal aguda.  

c) Acidente crotálico: a vítima apresenta grandes 

edemas e dor muito forte; não ocorre equimose nem 

gengivorragia ou outra manifestação hemorrágica. 

Pode ocorrer turvação visual, diplopia, ptose 

palpebral, anisocoria, diminuição da força muscular 

e insuficiência respiratória, com infecção frequente 

no local da picada. Sem risco de evoluir com 

insuficiência renal aguda. 

d) Acidente elapídico: ocorrem as mesmas 

manifestações hemorrágicas dos outros acidentes e 

presença de dor moderada no local da picada. São 

sintomas comuns a turvação visual, diplopia, ptose 

palpebral, anisocoria, diminuição da força muscular, 

insuficiência respiratória. Assim como os demais, 

pode evoluir para uma insuficiência renal aguda.  

 

Questão 50 

Várias famílias e gêneros de lagartas denominadas 

urticantes podem causar acidentes. O gênero 

Lonomia é o único responsável por quadro sistêmico 

que pode evoluir com complicações e óbito por 

hemorragias. São sinais e sintomas desse acidente, 

EXCETO: 

 

a) Dor em queimação de início imediato e muitas 

vezes intensa e irradiada para o membro e 

eventualmente acompanhada por prurido; edema e 

eritema, muitas vezes com lesões puntiformes 

decorrentes da compressão das cerdas na pele. 

b) Infartamento ganglionar regional, quando 

presente, é característico; vesiculação e, mais 

comumente, bolhas e necrose na área do contato na 

evolução durante as primeiras 24 horas. 

c) Manifestações inespecíficas: cefaleia, mal-estar, 

náuseas e dor abdominal, muitas vezes associada ou 

antecedendo o aparecimento de sangramentos. 

d) Manifestações hemorrágicas: gengivorragia, 

equimoses de aparecimento espontâneo ou 

provocado por traumatismo/ venopunção, epistaxe e 

hemorragias de maior gravidade como hematúria, 

hematêmese, hemoptise e hemorragia intracraniana. 
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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 

Evite o uso de expressões estrangeiras quando há 

uma em português perfeitamente compreensível. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

12- MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO REPARADOR– PROVA 01 
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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. 



                       MUNICÍPIO DE RESENDE – RIO DE JANEIRO                        
 

3 
 
____________________________________________________________________________________ 

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 

 

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 

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 aorta é o vaso torácico mais lesado no trauma 

contuso, seguido pelas veias pulmonares e pela veia 

cava. Portanto, no exame físico, é importante 

observar se há sinais externos de trauma fechado ou 

penetrante, sinais clássicos do tamponamento 

cardíaco, etc. Classicamente as lesões de aorta são 

relacionadas aos acidentes automobilísticos com 

colisões frontais. Pode-se também observar sinais e 

sintomas clássicos de uma laceração da aorta 

torácica, EXCETO: 

 

a) Hipotensão. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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b) Hipertensão das extremidades inferiores em 

relação às superiores. 

c) Sopro interescapular. 

d) Tórax instável à esquerda. 

 

Questão 33 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) O estudo dos diferentes fatores que interferem na 

farmacocinética da anestesia inalatória é importante, 

uma vez que suas alterações determinam diferentes 

concentrações do anestésico nos diferentes 

compartimentos em diferentes tempos, razão pela 

qual são observadas diferentes respostas 

farmacodinâmicas no decurso da anestesia. 

b) A farmacocinética de uma substância inclui sua 

absorção, sua distribuição, seu metabolismo e sua 

excreção. Com exceção da distribuição, os outros 

termos têm denominações diferentes na anestesia 

inalatória, isto é, a absorção é denominada captação; 

o metabolismo, biotransformação; e a fase de 

excreção, eliminação. 

c) Diferentemente da anestesia intravenosa, que não 

tem a fase de absorção porque o anestésico é injetado 

diretamente na circulação sistêmica, a anestesia 

inalatória tem a fase de absorção que corresponde à 

captação do anestésico do alvéolo para o capilar 

pulmonar. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 34 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) São contraindicações ABSOLUTAS ao uso de 

vasoconstritores adrenérgicos associados a 

anestésicos locais: Antidepressivos tricíclicos e 

Inibidores da monoamino oxidase (IMAO). 

b) São contraindicações RELATIVAS ao uso de 

vasoconstritores adrenérgicos associados a 

anestésicos locais: Compostos fenotiazínicos e 

Betabloqueadores adrenérgicos não-seletivos. 

c) São contraindicações ABSOLUTAS ao uso de 

vasoconstritores adrenérgicos associados a 

anestésicos locais: Cocaína (cronicamente) e 

Feocromocitoma. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

Questão 35 

No(s) _______________ é (são) frequentes as 

complicações cirúrgicas pulmonares no pós-

operatório.  

 

a) Membros superiores.   

b) Abdômen superior com cirurgia não 

laparoscópica.  

c) Membros inferiores.   

d) Abdômen inferior com cirurgia laparoscópica. 

 

Questão 36 

Uma mulher de 50 anos de idade, vítima de 

atropelamento, deu entrada na emergência do pronto 

socorro com quadro de insuficiência respiratória 

aguda, agitação psicomotora e cianose central e 

periférica. Apresenta várias lesões de face, com 

deformidade e afundamento maxilar e sangramento 

local importante. O procedimento imediato para 

estabelecer uma via aérea para esse paciente é:  

a) Intubação nasotraqueal. 

b) Ventilação não invasiva com CPAP e máscara. 

c) Cricotireoidostomia. 

d) Traqueostomia. 

 

Questão 37 

Um paciente de 38 anos de idade, procura 

atendimento na UPA com ferimento corto-contuso 

de 5 cm de extensão na face anterior da coxa 

esquerda, de bordas regulares, acometendo pele, 

tecido subcutâneo e musculatura, causado por 

gargalo de uma garrafa de cerveja, apresentando 

pouco sangramento. Informa que tomou reforço de 

vacina antitetânica há dois anos. Depois de realizado 

exame da ferida, antissepsia local, bloqueio 

anestésico, deve-se realizar reparo da ferida com: 

 

a) Fio não absorvível 3-0 para a musculatura, fio não 

absorvível 3-0 para o tecido celular subcutâneo e fio 

não absorvível 3-0 para a pele. 

b) Fio não absorvível 5-0 para a musculatura, fio não 

absorvível 5-0 para o tecido celular subcutâneo e fio 

não absorvível 4-0 para a pele. 

c) Fio absorvível 3-0 para a musculatura, fio 

absorvível 3-0 para o tecido celular subcutâneo e fio 

não absorvível 3-0 para a pele. 

d) Fio absorvível 5-0 para a musculatura, fio 

absorvível 5-0 para o tecido celular subcutâneo e fio 

absorvível 4-0 para a pele. 

 

Questão 38 

A ressuscitação do paciente vítima de traumatismo 

cranioencefálico (TCE) tem por objetivo garantir a 

ventilação e a circulação adequadas, prevenindo o 
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aparecimento de lesões secundárias. Sobre o assunto, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Todos os pacientes com Escala de Coma de 

Glasgow (ECG) menor ou igual a 10 devem ser 

intubados pela sequência rápida de intubação.  

b) A sequência rápida de intubação consiste no uso 

de agentes farmacológicos com o objetivo único de 

reduzir a dor na intubação e com isso, realizá-la de 

modo mais rápido.  

c) Os passos da intubação rápida são, em sequência: 

pré-medicação, manobra de Sellick e intubação 

traqueal.  

d) A hipertensão intracraniana é uma consequência 

bastante frequente logo após o trauma ou durante sua 

evolução, contribuindo significativamente para o 

aumento da morbimortalidade causada pelo TCE. 

Daí a importância de se estar atento ao diagnóstico 

de hipertensão intracraniana, que deve ser tratada 

prontamente.  

 

Questão 39 

Queimaduras são lesões dos tecidos orgânicos 

causadas por traumas térmicos resultante do contato 

com chamas, líquidos ou superfícies quentes, 

eletricidade, frio, substâncias químicas, radiação, 

atrito ou fricção. Em relação às queimaduras, aponte 

a opção CORRETA: 

a) É considerado pequeno queimado ou queimado 

de pequena gravidade o paciente com queimadura de 

segundo grau em qualquer extensão, apenas em 

adultos, queimaduras de terceiro grau com área 

atingida em até 5% em crianças maiores de 12 anos 

ou queimaduras de segundo grau com área atingida 

em até 10% em crianças menores de 12 anos.  

b) É considerado médio queimado ou queimado de 

média gravidade a vítima com queimadura de 

segundo grau com área corporal atingida entre 5 e 

15% em menores de 12 anos, queimaduras de 

segundo grau com área corporal atingida entre 10 a 

20% em maiores de 12 anos envolvendo ou não o pé 

ou face ou pescoço ou axila ou grande articulação em 

qualquer idade.  

c) É considerado grande queimado ou queimado de 

grande gravidade o paciente com queimaduras de 

segundo grau com área corporal atingida maior do 

que 15% em adultos, queimaduras de terceiro grau 

com área corporal atingida menor entre 1 e 5% em 

adultos, queimaduras de segundo grau atingindo mão 

ou pé ou pescoço ou axila.  

d) É considerado queimado de média gravidade a 

vítima que tenha lesão inalatória sem outra 

queimadura, queimadura associada a choques 

causados exclusivamente por alta voltagem e 

queimaduras em pacientes em tratamento com 

antibióticos ou que tenha terminado esquema de 

antibiótico há até duas semanas.  

Questão 40 

As fraturas do zigoma podem produzir grandes 

transtornos para o paciente do ponto de vista 

funcional e estético. As fraturas denominadas 

orbitozigomáticas caracterizam-se pelo 

envolvimento primordial da órbita, sendo comum 

apresentar alguma disfunção ocular. Já as fraturas 

zigomáticas correspondem ao comprometimento 

principal do zigoma com o envolvimento anatômico 

da órbita. Sobre o tema analise os itens abaixo: 

 

I. A decisão de abordar uma fratura do zigoma por 

meio de uma redução aberta ou fechada ainda gera 

muitas dúvidas e controvérsias entre os cirurgiões. 

Isso ocorre devido ao fato que todas as classificações 

existentes, entre elas a mais conhecida proposta por 

Knight e North, não oferecem subsídios concretos 

para determinar o tipo de tratamento mais adequado, 

existindo cirurgiões que contraindicam de forma 

absoluta uma redução fechada. 

II. A redução aberta seguida de fixação interna rígida 

proporciona maior segurança, estabilidade, diminui 

o índice de complicações pós-operatórias e 

possibilita o rápido retorno do paciente a suas 

funções. Klotch e Gilliland Marciani, Sands et al., 

enfatizam bem as vantagens da fixação interna 

rígida, sobretudo nas fraturas do terço médio da face, 

incluindo o zigoma. 

III. O tempo decorrido após o trauma é outro fator 

que merece importância na indicação da melhor 

forma de tratamento. Carr e Mathog, verificaram que 

em fraturas orbitozigomáticas é possível de uma 

forma geral conseguir uma redução primária com até 

21 dias após o trauma. Posteriormente a esse período, 

afirmam que podem ser necessárias osteotomias, 

bem como a utilização de enxertos ósseos por 

aposição. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) O item I está incorreto, pois não há no meio 

médico posições contrárias a abordagem da fratura 

do zigoma por uma redução fechada. 

b) Os três itens estão incorretos. 
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c) Os três itens estão corretos. 

d) O item III está incorreto, pois não há determinação 

de tempo para se conseguir uma redução primária em 

fraturas orbitozigomáticas. 

   

Questão 41 

Complete as lacunas do enunciado, dando 

veracidade ao mesmo. Utilize para tal palavras 

postas em um dos itens abaixo: 

 

Extrofia __________ (de bexiga) é um defeito 

congênito que consiste de uma má formação da 

bexiga e _________, na qual a bexiga fica exposta 

para fora do abdômen. As porções logo abaixo da 

bexiga chamadas de colo vesical e esfíncter uretral 

externo são os responsáveis pela continência 

urinária, já que eles permanecem fechados quando a 

bexiga se enche de urina. Na extrofia vesical, a uretra 

e a genitália também não são formadas 

completamente. A uretra se abre na porção 

_________ do pênis (_____________) e a vagina e 

o ânus são deslocados anteriormente. Além disso, os 

ossos da pelve são separados (_________). 

 

a)  Vesical – uretra – dorsal – epispádia – diástase. 

b)  Uretral – uretra – lateral – diástase – epispádia. 

c)  Vesical – esfíncter – dorsal – diástase – epispádia. 

d)  Vesical – genitálias – posterior – epispádia – 

diástase. 

  

Questão 42 

É um enrijecimento progressivo das bandas do tecido 

fibroso (denominadas fáscias) no interior das palmas 

das mãos, provocando a contração dos dedos que 

pode acabar resultando em uma mão com aspecto de 

garra. É uma doença hereditária comum, que ocorre 

especialmente em homens, principalmente depois 

dos 45 anos. Porém, ser portador do gene anormal 

não significa que a pessoa terá a doença. A doença 

afeta ambas as mãos em 50% das pessoas. Nos 

casos em que apenas uma mão é afetada, a mão 

direita é afetada duas vezes mais frequentemente do 

que a esquerda. Aqui abordamos: 

a) Doença de Peyronie. 

b) Contratura de Volkmann. 

c) Contratura de Dupuytren. 

d) Doença de Ledderhose. 

  

 Questão 43 

Analise os itens abaixo e responda: 

I.    O nariz torto ou assimétrico (laterorrinia) é um 

problema que pode afetar tanto a simetria facial do 

paciente quanto o aspecto funcional do nariz. É 

caracterizado por um desvio (que pode ser leve ou 

intenso) da pirâmide nasal para um dos lados, seja 

por desalinhamento da estrutura óssea, cartilaginosa 

ou de ambas. 

II.   Suas principais causas estão associadas a 

traumas sofridos no nariz, sendo muito comum em 

atletas de esportes de impacto ou até mesmo em 

jovens que se envolveram em brigas. 

III. Outro fator que leva ao nariz torto é o 

desenvolvimento do problema, normalmente a partir 

da adolescência. Neste caso, a condição está 

associada ao desvio de septo, em que a estrutura que 

separa as narinas também apresenta um desvio para 

um dos lados. 

IV. A técnica cirúrgica utilizada pode variar de 

acordo com o caso de cada paciente e preferência do 

cirurgião. Normalmente não há cicatrizes visíveis na 

pele, mas em alguns casos (o paciente será avisado 

com antecedência) pode ser necessária a redução da 

asa do nariz, ou abertura externa do mesmo deixando 

respectivamente uma pequena cicatriz na região da 

asa e da columela nasal que com o tempo se tornam 

imperceptíveis. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item II está incorreto. 

b) Apenas o item III está incorreto. 

c) Apenas o item IV está incorreto. 

d) Todos os itens estão corretos. 

  

Questão 44 

Sobre retalhos musculares, musculocutâneos e 

fasciocutâneos, atribua V para item verdadeiro e F 

para item falso: 

 

I. Em lesões com exposição de estruturas 

especializadas, o uso de retalhos é a melhor 

alternativa para cobertura ou salvamento de membro. 

(.....) 

II. Eles cobrem a ferida em um único tempo 

cirúrgico e podem ser realizados ainda na fase aguda 

da queimadura, resultando em reabilitação mais 

precoce, menores taxas de morbidade e menor tempo 

de internação. (.....) 

III. A escolha do retalho a ser utilizado é baseada nas 

características do tecido desejado para o leito 

receptor, na presença de área doadora não queimada, 
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devendo ser considerada, ainda, a experiência do 

cirurgião. No caso de retalhos livres, baseia-se, 

também, no comprimento do pedículo e na 

disponibilidade dos vasos receptores. (.....) 

IV. A reconstrução cirúrgica em queimaduras, 

tradicionalmente, compreendia excisão tangencial, 

seguida de enxertia. Quando há exposição de 

estruturas especializadas, de tecidos desprovidos de 

membrana ou de área sobre implantes, a enxertia 

também oferece boa cobertura, não sendo indicado 

nesses casos o uso de retalhos. (.....) 

 

Respondidos os itens a sequência CORRETA é: 

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

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

  

Questão 45 

O tratamento da paralisia de Bell deve ser iniciado o 

mais precoce possível após o início da paralisia. Os 

cuidados oculares para prevenção de ceratite e 

ulceração de córnea são essenciais, tendo em vista 

que o paciente tem fechamento incompleto da 

pálpebra e com frequência lacrimejamento 

insuficiente. Devem ser prescritas lágrimas artificiais 

(por exemplo, metilcelulose, hipromelose), a ser 

aplicadas de hora em hora enquanto o paciente está 

acordado, além da oclusão palpebral e uso de 

pomada protetora (por exemplo, pomada com 

acetato de retinol) durante o sono. Sobre o tema 

analise os itens abaixo: 

 

I. O paciente deve ser orientado a não aplicar fita 

adesiva diretamente nos cílios, pois isso pode causar 

abrasão da córnea. 

II. A eficácia de corticóides no tratamento da 

paralisia facial periférica foi avaliada em numerosos 

estudos. Em meta-análise recente, foi observado 

benefício significativo em termos de redução da 

proporção de pacientes que apresentam recuperação 

incompleta, com risco relativo (RR) de 0,71 (IC 95% 

0,61 a 0,83) e número necessário para tratar de 11, 

além da redução da proporção de pacientes que 

apresentam sincinesia (RR 0,60 IC 95% 0,44 a 0,81). 

III. O tratamento deve ser iniciado preferencialmente 

dentro de 3 dias do início dos sintomas, sendo 

recomendado o uso de prednisona 20mg/kg/dia 

(máximo 80mg) durante 7 dias. 

IV. O uso isolado de antivirais reduz o risco de 

recuperação incompleta, portanto deve ser 

recomendado.  Seu uso associado a corticoides é 

questão pacificada na literatura médica. 

 

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 46 

3. A fissura labiopalatina é a deformidade craniofacial 

congênita mais frequente, apresenta-se de formas 

variadas, promove distorções anatômicas no lábio 

superior, nariz e palato. Corresponde 

aproximadamente a 65% das malformações da 

região craniofacial. Sobre o tratamento cirúrgico, 

marque o item INCORRETO: 

4.  

a) Os procedimentos operatórios para a palatoplastia 

são muito variados, visto que cada fissura é única. 

Elas variam em largura, extensão, quantidade de 

tecidos moles e duros disponíveis e extensão do 

palato. 

b) A palatoplastia deve ser realizada, 

obrigatoriamente, em um único tempo operatório, 

sendo feito inicialmente o fechamento do palato duro 

e a posterior o fechamento do palato mole. 

c) O objetivo geral da cirurgia é fechar o palato duro 

com os tecidos moles adjacentes à fissura. Assim, 

descrevendo ao longo de um procedimento 

operatório as variadas características da fissura a 

qual o cirurgião pode-se defrontar e relacionada a 

estas particularidades, as várias técnicas que ele pode 

estar utilizando. 

d)O paciente é colocado na posição de 

Trendelenburg ou Rose. A cabeça fica hiper-

extendida, prendendo-se os pés com laçadas de faixa 

de crepom que passa pela extremidade da mesa 

operatória e são fixadas sobre ela. Essa imobilização 

impede que o paciente escorregue em direção 

cefálica. 

  

Questão 47 

A pele compõe-se, essencialmente, de três grandes 

camadas de tecidos: a superior (a epiderme); a 

intermediária (derme ou cório); e a profunda 

(hipoderme ou tecido celular subcutâneo). Sobre o 

tema, analise os itens abaixo: 
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I. A pele representa mais de 15% do peso 

corpóreo. Toda a sua superfície é constituída por 

sulcos e saliências, particularmente acentuadas nas 

regiões palmoplantares e nas extremidades dos 

dedos, onde sua disposição é absolutamente 

individual e peculiar, permitindo não somente sua 

utilização na identificação dos indivíduos por meio 

da datiloscopia, como também a diagnose de 

enfermidades genéticas, pelas impressões 

palmoplantares, os chamados dermatóglifos. 

II. A cor da pele é determinada pela conjunção de 

vários fatores, alguns de ordem genético-racial, 

como a quantidade de pigmento, a melanina e outros; 

de ordem individual, regional e mesmo sexual, como 

a espessura de seus vários componentes; e, ainda, o 

conteúdo sanguíneo de seus vasos. 

III. A derme é constituída por epitélio estratificado 

cuja espessura apresenta variações topográficas 

desde 0,04 mm nas pálpebras até 1,6 mm nas regiões 

palmoplantares. 

IV. A segunda camada tissular componente da pele, 

disposta imediatamente abaixo da epiderme, é a 

derme ou cório, que compreende denso estroma 

fibroelástico, no qual situam-se as estruturas 

vasculares e nervosas, e os órgãos anexiais da pele, 

as glândulas sebáceas e sudoríparas e os folículos 

pilosos. 

 

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 48 

Transplantes compostos envolvem vários tecidos, 

geralmente incluindo a pele e tecidos moles e, às 

vezes, estruturas musculoesqueléticas. Muitos 

desses procedimentos são atualmente possíveis por 

causa dos avanços na terapia imunossupressora. 

Contudo, os procedimentos são eticamente 

controversos porque normalmente não prolongam a 

vida, são muito caros, consomem muitos recursos e 

podem causar morbidade e mortalidade em 

decorrência de infecções. Sobre o tema marque o 

item INCORRETO: 

a)    Os primeiros transplantes compostos bem-

sucedidos foram transplantes de mão. Desde então, 

talvez até 10 estruturas diferentes foram 

substituídas em mais de 150 pacientes, com 

diferentes taxas de sucesso funcional. 

b)  O primeiro transplante de mão foi feito em 1998. 

Desde então, transplantes duplos de mão e membro 

superior foram feitos. A recuperação da função da 

mão varia significativamente; alguns receptores 

recuperam função e sensibilidade suficientes para 

fazer atividades diárias. 

c)  Os bancos de tecidos são especializados no 

processamento e na conservação de enxertos de 

tecidos, tais como pele, osso, cartilagem, tendão, 

córneas, valvas etc., doados para transplantes 

alógenos (a parte é doada por outra pessoa), 

fornecendo tecidos de alta qualidade técnica e 

seguros para transplante. 

d) O uso clínico de homoenxertos de valvas 

cardíacas é pouco utilizado como técnica cirúrgica 

para várias doenças cardiovasculares. Os 

homoenxertos obtidos da valva aórtica raramente 

são utilizados em doenças como destruição valvar, 

endocardite e estenose congênita do ventrículo 

esquerdo; quando obtidos da valva pulmonar são 

indicados para a correção da regurgitação 

ventricular direita, durante a cirurgia de “Ross” e 

homoenxertos da valva mitral. 

  

Questão 49 

É uma lesão elevada, brilhante, pruriginosa ou 

dolorosa, de localização dérmica e que ultrapassa os 

limites da ferida original, ou seja, invade a pele 

normal adjacente. Apresenta crescimento ao longo 

do tempo e não regride espontaneamente. 

Comumente evolui com recorrência após 

excisão. Estamos falando de: 

a) Cicatriz hipertrófica. b) Quelóide. 

c) Queimadura.  d) Fibroblastos. 

 

Questão 50 

É uma doença, na qual o curso da pálpebra superior 

não ocorre de maneira normal, por uma disfunção 

congênita ou adquirida do músculo levantador da 

pálpebra, ou também descrita como a queda da 

pálpebra superior com a borda palpebral situada 

abaixo do nível normal. Varia desde uma queda 

discreta até oclusão total da fenda 

palpebral. Estamos falando de: 

a) Ptose palpebral. 

b) Tríquiase. 

c) Cilia Incarnata 

d) Poliose. 
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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 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
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Evite o uso de expressões estrangeiras quando há 

uma em português perfeitamente compreensível. 

Não use o inglês para demonstrar sofisticação ou 

esnobar pessoas. Saiba adequar sua linguagem ao 

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

cultura da empresa. Mas quem é de fora não é 

obrigado a saber", afirmou Lucca. 

11 - Sairei porque tenho novos desafios 

Eis uma frase desgastada e vazia. Todo mundo 

se despede da empresa ou do mercado dessa forma, 

segundo Lucca. Mencione uma razão mais concreta 

ou algo que traga mais valor. 

(PEREIRA, Inês. Portal UOL Economia. 

23/08/2018.) 

 

Questão 01 

A respeito do tema central do texto, assinale a única 

opção CORRETA. 

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

funcionário. 

b) Como não parecer workaholic em entrevistas de 

emprego. 

c) Como não parecer alguém sem conteúdo no 

emprego. 

d) Clichês a evitar em entrevistas de emprego e 

reuniões. 

 

Questão 02 

Marque o enunciado do texto que justifica o título 

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

usar palavras batidas”. 

a) "Um termo desgastado dito na entrevista de 

emprego ou em uma reunião pode revelar dados 

sobre uma pessoa". 

b) “Você pode ser percebido como alguém sem 

conteúdo que, assim como um adolescente, está 

preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por 

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

c) Melhor especificar que, sempre que necessário ou 

demandado pelo gestor, você tem responsabilidade 

para entregar as tarefas no prazo e nas 

especificações. 

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

liderar pessoas ou sabe lidar com conflitos e busca 

soluções harmoniosas”. 

 

Questão 03 

Assinale qual dos enunciados a seguir não incorre em 

um dos dez casos apresentados no texto. 

a) Saí da outra empresa porque a função que eu 

exercia não era condizente com o meu rol de 

habilidades, nesta espero poder dar o melhor de mim. 

b) Com certeza nós teremos muito sucesso se 

seguirmos com perfeição os planos. Nada pode dar 

errado. 

c) Gosto muito dessa empresa, já analisei o briefing 

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

no target. 

d) Na outra empresa justificaram o meu 

desligamento por improdutividade, mas a verdade é 

que me eram designadas atividades em diferentes 

setores, eu era um “faz-tudo”. 

 

Questão 04 

Analisando a tirinha, marque o enunciado do texto 

ao qual esta serve de ilustração. 

 

 

 

 

 

 

 

O pessoal do serviço que me mandou viajar, pegar 

uma piscina, tomar uns drinks e relaxar. Assim não 

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

eles acham que vou cumprir tudo?! 

a) “Afirmar que é workaholic pode demonstrar falta 

de equilíbrio”. 

b) “Não reconhecer os erros é também não 

reconhecer as virtudes”. 

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

consegue fazer para que a ação aconteça.” 

d) “Você pode ser percebido como alguém sem 

conteúdo que, assim como um adolescente, está 

preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por 

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

 

Questão 05 

Assinale a alternativa em que a substituição do termo 

em realce não mantém as características semânticas 

empregadas em “Sem perceber, até o profissional 

mais preparado pode escorregar em um clichê.” 

a) Mesmo.   b) Inclusive. 

c) Apenas.   d) Ainda. 
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Questão 06 

Encontre a opção em que o emprego do termo 

omitido se dá pelos mesmos motivos do termo 

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

as principais frases e termos e entenda por que você 

deve fugir deles.” 

a) ________ devo te contratar? 

b) Acredito que muita gente vai a entrevistas com 

respostas já prontas, projetos realizados e sabe o 

________ das mudanças. 

c) O autoconhecimento é um dos pontos mais 

relevantes, _______ influencia diretamente em como 

a pessoa conta a sua história.  

d) Me comparo ao leão _______ tenho um espírito 

de liderança, estando sempre a frente de projetos 

tanto na minha vida acadêmica quanto na minha 

carreira profissional. 

 

Questão 07 

Assinale a única opção em que o referente do termo 

em realce está corretamente indicado. 

a) Alguns, dizem os especialistas, produzem o efeito 

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

b) Evite esse termo para afirmar algo que é 

considerado óbvio e evidente, mas que nem sempre 

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

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

a não se vangloriar - sendo jovens, principalmente, 

porque eles ainda não têm experiência para 

apresentar (…) refere-se a “jovens”. 

d) Isso não prova que os demais gostam de trabalhar 

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

trabalhar em equipe”. 

 

Questão 08 

Assinale a alternativa cuja reelaboração da 

pontuação mantém a estrutura sintática e semântica 

do enunciado, bem como a sua correção normativa. 

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

por que não falar que se aprimora continuamente, 

citando, por exemplo, quantos e quais livros lê por 

ano ou cursos – que faz por conta própria? 

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

importante, é demonstrar interesse em contribuir 

com o sucesso da companhia. 

c) Melhor especificar que – sempre que necessário 

ou demandado pelo gestor – você tem 

responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e 

nas especificações. 

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

Questão 09 

No meme da página pernambucana Bode Gaiato, 

ocorre um efeito de linguagem articulado pela 

predicação do verbo “esperar”. Marque a opção que 

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

fenômeno. 

 

NA ENTREVISTA DE EMPREGO... 

- CITE UMA QUALIDADE SUA 

- EU SOU UM CABRA QUE TÁ SEMPRE PENSANDO NO 

FUTURO 

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

EMPREGO? 

- AS FÉRIAS. 

 

I. O emprego do verbo esperar é metafórico. 

II. O emprego do verbo esperar é literal. 

III. O verbo esperar se realiza com duplo sentido, 

quais sejam, “ter esperança, expectativa”, quando 

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

ocorre implicitamente na resposta do entrevistado, 

“férias”. 

 

a) Apenas a afirmação I é verdadeira. 

b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 

d) Apenas a afirmação II é verdadeira. 

 

Questão 10 

Assinale a opção que identifica as características 

presentes no gênero textual meme. 

a) Caráter multimodal, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte digital. 

b) Modalidade imagética, discurso satírico, 

linguagem coloquial, suporte analógico. 

c) Modalidade imagética, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte analógico. 
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d) Caráter multimodal, discurso cômico, linguagem 

coloquial, suporte digital. 

 

Questão 11 

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

área e o perímetro desse quadrado medem 

respectivamente: 

a) 32 cm2 e 32 cm. 

b) 64 cm2 e 30 cm. 

c) 64 cm2 e 32 cm. 

d) 32 cm2 e 30 cm. 

 

 

 

Questão 12 

O valor de x no sistema linear a seguir é: 

{

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

 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

 

 

Questão 13 

Em uma progressão aritmética a soma dos seus vinte 

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

primeiro termo é:  

a) 10. 

b) 12. 

c) 14. 

d) 16. 

 

Questão 14 

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

afirmações e marque o item CORRETO. 

I - a ∈ C.   II - {b} ∈ C. 

III - c ⊂ C.   IV - ∅ ⊂ C. 

 

a) Apenas a afirmação III é falsa. 

b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras. 

d) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras. 

Questão 15 

O mapa abaixo tem de escala 
1

400 000
. A distância 

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

real entre essas duas cidades é: 

a) 30 km. 

b) 48 km. 

c) 24 km.  

d) 40 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 16 

Podemos dizer que internet é um conjunto de redes 

interligadas através de Backbones que é o termo 

principal utilizado para: 

a) Interpretar as páginas da web. 

b) Enviar mensagens instantâneas pelos sites. 

c) Solicitar informação em qualquer lugar do mundo 

por meio de sites. 

d) Identificar a rede principal pela qual os dados de 

todos os clientes da Internet passam. 

 

Questão 17 

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

Windows 7, é dar acesso aos programas instalados 

no computador, permitindo alternar entre janelas 

abertas e abrir outras ou acessar rapidamente certas 

configurações do Windows. Ela se divide em três 

seções:  

a) O plano de fundo, os ícones e a barra de 

ferramentas. 

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

Explorer. 

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

e lixeira). 

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

de notificação. 

 

Questão 18 

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 10 

que sincroniza seu celular com seu 

Fonte: www.gigaconteudo.com 
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computador, bloqueando o PC automaticamente se 

seu celular ficar afastado dele. Para ativar essa 

opção, basta ir a: 

a) Opções gráficas > Teclas de Atalho > Ativar. 

b) Configurações > Contas > Opções de entrada. 

c) Notificações e ações > Ações Rápidas > Modo 

Tablet. 

d) Configurações > Armazenamento > Sensor de 

Armazenamento. 

 

Questão 19 

A configuração de uma arquitetura redundante 

garante apenas a disponibilidade dos dados de um 

sistema, mas não os protege contra os erros de 

manipulação dos usuários ou contra catástrofes como 

incêndios, inundações ou terremotos. Por isso, é 

necessário prever mecanismos de: 

a) Plug & play. b) Criptografia. 

c) Backup.  d) Reset. 

 

Questão 20 

“Esta opção sai do perfil do usuário que estava 

usando o computador, mas não finaliza nenhum 

programa”. Essa afirmativa refere-se a qual 

procedimento do Windows 7: 

a) Trocar usuário.  b) Bloquear. 

c) Desligar.   d) Fazer Logoff. 

 

Questão 21 

Sobre as diretrizes elencadas pelo Ministério da 

Saúde, para o Programa de Saúde da Família – PSF, 

analise os itens abaixo: 

 

I. A unidade de Saúde da Família caracteriza-se 

como porta de entrada do sistema local de saúde. 

Significa a criação de novas estruturas assistenciais, 

mas não substitui as práticas convencionais pela 

oferta de uma atuação centrada nos princípios da 

vigilância à saúde. 

II. As equipes de saúde deverão realizar o 

cadastramento das famílias através de visitas aos 

domicílios, segundo a definição da área territorial 

pré-estabelecida para a adscrição. 

III. É recomendável que a equipe de uma unidade de 

Saúde da Família seja composta, no mínimo, por um 

médico de família ou generalista, enfermeiro, 

auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS). 

IV. O acompanhamento dos Agentes Comunitários 

de Saúde em microáreas, selecionadas no território 

de responsabilidade das unidades de Saúde da 

Família, representa um componente facilitador para 

a identificação das necessidades e racionalização do 

emprego dessa modalidade de atenção. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está incorreto. 

c) Apenas o item III está incorreto. 

d) Apenas o item IV está incorreto. 

 

Questão 22 

Complete as lacunas com palavras de um dos itens 

abaixo, dando veracidade a informação do 

enunciado: 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda 

que as crianças sejam alimentadas exclusivamente 

com leite materno nos primeiros ____________ de 

vida e que, a partir de então, a amamentação seja 

___________ por dois anos ou mais, juntamente com 

o uso de __________________ adequados. 

 

a) Dez meses – mantida – alimentos naturais. 

b) Oito meses – alternada – alimentos 

complementares. 

c) Seis meses – mantida – alimentos 

complementares. 

d) Dois meses – suspensa – alimentos especiais. 

 

Questão 23 

Ainda sobre a Estratégia Saúde da Família e suas 

diretrizes, marque o item CORRETO: 

a) Prestação exclusiva de cuidados simples, como 

vacinação de rotina, realização de procedimentos 

não complexos como curativos simples e 

nebulização. 

b) A equipe de saúde da família deve ser constituída 

por, no mínimo, um médico clínico geral, um 

pediatra e um obstetra, enfermeiro generalista, dois a 

cinco agentes comunitários de saúde e um dentista 

para cada duas equipes. 

c) As equipes de saúde deverão realizar o 

cadastramento das famílias através de visitas aos 

domicílios, segundo a definição da área territorial 

pré-estabelecida para a adscrição. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
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d) A Estratégia Saúde da Família corresponde aos 

estabelecimentos denominados serviços secundários 

de atenção à saúde, onde existe a oferta de consultas 

médicas especializadas, como cardiologia, pediatria 

e ginecologia, sendo encaminhados aos hospitais 

terciários os casos mais complexos. 

 

Questão 24 

O dispositivo legal que dispõe sobre a participação 

da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

– SUS e sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

providências é a Lei 8.142/90. Sobre ela é 

CORRETO afirmar que: 

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

com a representação dos vários segmentos sociais. 

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) terá representação no Conselho Nacional 

de Saúde; porém o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde não poderá ter essa mesma 

representação. 

c) A representação dos usuários nos Conselhos de 

Saúde e Conferências será paritária em relação ao 

conjunto dos demais segmentos. 

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

deliberativo, é um órgão colegiado comporto por 

representantes do governo e prestadores de serviço, 

que também são cidadãos. 

Questão 25 

Ainda sobre a lei 8.142 de 28/12/1990, analise os 

itens abaixo: 

 

I. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e 

deliberativo. 

II. A Conferência de Saúde se reúne a cada dois anos, 

com representantes do governo e profissionais de 

saúde. 

III. O Conselho de Saúde é composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço e 

profissionais de saúde, sem a participação de 

nenhum membro da comunidade. 

IV. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e 

o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde não têm participação no Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas o item IV está correto. 

 

Questão 26 

Sobre a importância da equipe multidisciplinar para 

se obter maior impacto sobre os diferentes fatores 

que interferem no processo saúde doença, marque o 

item CORRETO: 

a) A ação entre diferentes disciplinas pressupõe a 

possibilidade da prática de um profissional interferir 

na prática de outro profissional da mesma equipe, 

impondo assim seu conhecimento sobre o outro. 

b) A equipe deve compartilhar conhecimentos e 

informações para o desenvolvimento do trabalho em 

equipe. 

c) A equipe deve conhecer e analisar o trabalho de 

todos os seus membros, além de fiscalizar o trabalho 

uns dos outros. 

d) Não há necessidade de participar de todos os 

treinamentos de pessoal; os profissionais já são 

preparados para identificar os problemas biológicos, 

mentais e sociais da comunidade. 

 

Questão 27 

A regulamentação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), se deu em 1990, através da Lei Orgânica da 

Saúde (LOS). Sobre o contexto acima referido, 

julgue os itens: 

 

I- A principal proposta da Reforma Sanitária é a 

defesa da privatização das políticas sociais e a 

garantia dos direitos sociais. 

II- Projeto de Reforma Sanitária, tendo no SUS uma 

estratégia, tem como base um Estado democrático de 

direito, responsável pelas políticas sociais e 

consequentemente, pela saúde. 

III- Tem como premissa básica a defesa da “saúde 

como direito de todos e dever do Estado. 

a) Somente a proposição II está correta. 

b) As proposições I e II estão corretas. 

c) As proposições II e III estão corretas. 

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

Questão 28 

Quanto às características dos Conselhos de Saúde, 

julgue os itens: 

 

I- Os Conselhos de Saúde têm responsabilidade 

direta sobre a prestação dos serviços de saúde. 
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II- Um Conselho de Saúde é um órgão colegiado, ou 

seja, é composto por pessoas que representam 

diferentes grupos da sociedade, sendo 50% delas 

representantes de usuários do SUS. 

III- Um Conselho de Saúde é um órgão temporário, 

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

extinto não é preciso haver uma lei. 

IV- O Conselho de Saúde é subordinado ao Poder 

Executivo – ao prefeito, ao governador ou ao 

secretário de saúde, por exemplo. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ens): 

a) Apenas I. b) I e II.   c) Apenas II.    d) I, II e III. 

Questão 29 

Sobre o processo de planejamento no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), é CORRETO 

afirmar: 

a) O planejamento no âmbito do SUS terá como 

base, dentre outros, o Monitoramento, a avaliação e 

integração da gestão do SUS. 

b) O planejamento no âmbito do SUS terá como 

base, dentre outros, o planejamento no âmbito do 

SUS terá como base, dentre outros, o atendimento a 

indivíduos e famílias sob situações similares de risco 

e vulnerabilidades. 

c) O planejamento no âmbito do SUS terá como 

base, dentre outros, os cadastros de serviços 

governamentais e não governamentais (rede 

socioassistencial e intersetorial). 

d) O planejamento no âmbito do SUS terá como 

base, dentre outros, a mensuração das situações de 

vulnerabilidade, riscos e violação de direitos, para 

construir indicadores específicos para identificação 

de prioridades e inclusões justificadas no Plano. 

 

Questão 30 

De acordo com o Decreto Federal nº 1232/1994, é 

CORRETO afirmar: 

a) Infere que o plano de saúde, condição para 

receber recursos do Ministério da Saúde, deve 

determinar o percentual de recursos destinados pelos 

Estados e Municípios aos programas de saúde. 

b) Infere que o contrato de gestão é um instrumento 

do Programa de Gestão das Empresas Estatais 

(PGE), no qual se estipulam compromissos 

reciprocamente assumidos entre a União e a 

empresa, objetivando o aumento de sua eficiência e 

competitividade. 

c) Prevê a regulamentação junto ao SUS do Sistema 

Nacional de Auditoria (SNA), que foi criado pela Lei 

Federal nº 8689/93. 

d) Criou a Coordenadoria Geral de Controle, 

Avaliação e Auditoria (CAUDI) desenvolve as 

atividades de controle e auditoria, bem como 

subsidia trabalhos operativos e delineia o perfil da 

assistência à saúde e seus controles. 

 

Questão 31 

Emitir um atestado médico falso, tendo como 

justificativa uma patologia inexistente é 

considerado:  

a) É crime determinadamente expresso no Código 

Penal Brasileiro, com previsão de pena e até mesmo 

de multa, trazendo, também, à baila, a devida 

responsabilidade penal. 

b) Ato médico sem implicações éticas ou legais, 

visto que é procedimento corriqueiro na prática da 

profissão. 

c) Falta administrativa que implica sanções 

aplicáveis pelos hospitais, mas sem implicações 

éticas ou legais. 

d) Infração ética segundo o código de ética médica 

em vigor, porém sem outras implicações legais. 

 

Questão 32 

A via de acesso lateral do quadril foi descrita 

inicialmente por Mc Farland e Osborne no ano de 

1954, sendo modificada por diversos autores ao 

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

item CORRETO: 

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

utilizada em artroplastia total ou parcial da 

articulação do quadril e na biópsia da membrana 

sinovial.  

b) Essa via é totalmente contraindicada em 

procedimentos que requeiram uma maior exposição 

da articulação do quadril, como abordagem 

acetabular e revisões simples.  

c) A via é facilmente empregada em revisões 

complexas de artroplastias, displasias congênitas, 

protusões acetabulares e contraturas fixas.  

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

fixação interna de fraturas do colo do fêmur.   

 

Questão 33 

Pode-se definir fratura como uma interrupção na 

continuidade do osso, com rompimento completo ou 

incompleto. Em relação às fraturas do membro 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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inferiror, assinale o item CORRETO quanto à 

classificação de Winquist e Hansen: 

a) 0 – Oblíqua com pequeno fragmento em asa de 

borboleta. 

b) 3 – Oblíqua com grande fragmento em asa de 

borboleta. 

c) 2 – Oblíqua com grande fragmento cortical 

interno. 

d) 4 – Cominutiva. 

Questão 34 

Segundo a Teoria de Denis, a coluna vertebral é 

dividida em três colunas. Sobre essa classificação, 

assinale o item INCORRETO: 

a) A coluna anterior compreende o intervalo entre o 

ligamento transversal posterior e o meio do corpo 

vertebral.  

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

vertebral até o ligamento longitudinal posterior. 

c) A coluna posterior compreende o arco ósseo 

posterior junto dos ligamentos supra-espinhal, infra-

espinhal, amarelo e cápsulas articulares.  

d) A coluna média compreende o ligamento 

longitudinal posterior, metade posterior do corpo 

vertebral e na parte posterior do anel fibroso.  

Questão 35 

Uma menina de 12 anos de idade vem à consulta, 

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

negando trauma articular. O exame físico revela; 

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

rotação externa do membro inferior direito. 

O caso descrito é indicativo de: 

 

a) Condromalacia da patela.    

b) Doença de Osgood-Schlatter. 

c) Doença de Legg-Perthes-Calvé.   

d) Epifisite com deslocamento femoral. 

 

Questão 36 

Na fratura de Galeazzi, o mecanismo de produção da 

lesão é: 

 

a) Trauma direto sobre o rádio. 

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

com o punho em flexão. 

c) Trauma indireto com queda sobre a mão 

espalmada, com antebraço em pronação. 

d) Trauma indireto com queda sobre a mão 

espalmada, com antebraço em supinação.   

 

Questão 37 

O corpo vertebral mais comumente afetado na 

doença de Pott é: 

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

 

Questão 38 

___________ é uma articulação anfidiartrodial. 

a) Falanges.  b) Cotovelo.       

c) Joelho.    d) Sacroilíaca. 

 

Questão 39 

Para a avaliação de _______________ é feita a 

manobra de Spurling. 

 

a) Tendinite de supra espinhoso.   

b) Radiculopatia cervical. 

c) Tendinite bicipital.     

d) Lombociatalgia. 

 

Questão 40 

As osteocondroses formam um grupo de alterações, 

nas epífises ósseas, de característica autolimitada, 

caracterizada pelo desprendimento de um segmento 

cartilaginoso conjuntamente com o osso subcondral 

adjacente em determinada articulação. Sobre o tema, 

qual item está CORRETO? 

 

a) A osteocondrose só acomete as grandes 

articulações.  

b) A osteocondrose mais comum acomete a epífise 

femoral distal, nunca acometendo os côndilos 

femorais.  

c) A osteocondrose bilateral de côndilos femorais 

laterais é uma apresentação incomum e 

frequentemente de diagnóstico tardio.  

d) A enfermidade de Blount é uma osteocondrose 

não articular. 

Questão 41 

São consideradas doenças ortopédicas, EXCETO:  

 

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

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

 

Questão 42 

A osteomalácia é uma descalcificação óssea 

causando uma baixa densidade mineral óssea. Sobre 

o assunto, é CORRETO: 

 

a) A principal causa da doença é a deficiência em 

cálcio.  
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b) A compactação da coluna vertebral está presente 

mesmo nos casos mais leves.  

c) Dor óssea: mais pronunciada na coluna inferior, 

pelve e extremidades inferiores, onde podem ocorrer 

fraturas e pode estar associada com dolorimento à 

palpação e agravada pela atividade.  

d) A osteomalacia é sempre sintomática e de quadro 

clínico agudo, com sintomas específicos, com dores 

ósseas difusas e poliartralgias.  

Questão 43 

A instabilidade anterior traumática do ombro é uma 

enfermidade ortopédica comum que acomete, 

principalmente, indivíduos jovens e/ou atletas e em 

aproximadamente 85% dos casos de instabilidade 

anterior, a lesão de Bankart está presente.  

Diante do exposto, aponte o item CORRETO: 

 

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

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

Bankart é contraindicado e não é recomendado como 

tratamento cirúrgico de escolha.  

b) A desinserção do lábio glenoidal da borda ântero 

inferior da glenóide é apontada como o principal 

fator da instabilidade do ombro e o tratamento 

conservador dessa instabilidade tem altas taxas de 

sucesso e o tratamento cirúrgico não é indicado. 

c) O procedimento de Bankart com âncoras 

mostrou-se eficaz no tratamento da instabilidade 

traumática anterior do ombro de atletas não 

profissionais, podendo ser realizado de maneira 

isolada, ou associado ao retensionamento capsulo-

ligamentar.  

d) A instabilidade traumática anterior tratada de 

maneira conservadora ocasiona excelentes 

resultados e com isso o tratamento cirúrgico 

raramente é necessário.  

Questão 44 

A dor lombar constitui uma causa frequente de 

morbidade e incapacidade, sendo causada por várias 

entidades. Sobre o assunto, marque o item 

CORRETO: 

 

a) As lombalgias subagudas apresentam duração 

entre 6 e 12 meses.  

b) O tabagismo influencia a nutrição do disco 

intervertebral e aumenta a chance de sua 

degeneração; por conseguinte, torna mais frequente 

a incidência de dor lombar. 

c) As lombalgias do tipo agudas apresentam início 

insidioso e duração inferior a 6 meses.  

d) As lombalgias inespecíficas são as resultantes de 

hérnias discais, espondilolistese, estenose do canal 

raquidiano e fraturas vertebrais e tumores, entre 

outros.  

Questão 45 

A epifisiólise é um quadro que pode ser facilmente 

confundido com dores musculares e ósseas. Sobre o 

assunto, assinale o item incoerente: 

 

a) É mais comum na idade adulta.  

b) Costuma ser atribuída a desequilíbrios hormonais, 

microtraumas ou obesidade. 

c) Tem manifestação aguda ou insidiosa.  

d) O diagnóstico deve ser feito com a realização de 

exames radiológicos simples da bacia, com 

comparação dos dois lados.  

Questão 46 

Traumas diretos, fraturas e redução de retorno 

venoso ocasionada por ataduras ou gesso e 

posicionamento prolongado de membro por tração 

podem ocasionar a síndrome compartimental. Sobre 

a síndrome, assinale o item INCORRETO:  

 

a) A pressão duradoura sobre um membro causa 

paralisia flácida inicial seguida de rápido edema e 

enrijecimento de compartimentos do membro 

afetado.  

b) A fasciotomia é indicada nos casos de lesões por 

esmagamento, a fim de evitar a síndrome 

compartimental.   

c) No antebraço e relativamente rara a ocorrência, 

podendo ser ocasionada por fraturas do rádio distal, 

infiltração não intencional defluidos em partes moles 

e infecção profunda.  

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

desproporcional em relação à lesão e não aliviada por 

analgésicos ou até opioides, como a morfina.  

Questão 47 

Fraturas supracondilianas do úmero correspondem a 

17% das fraturas na infância, sendo as mais 

frequentes do membro superior nas crianças. Diante 

desse fato, aponte o item CORRETO sobre o 

assunto: 

 

a) A conduta cirúrgica tem sido associada à alta 

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

comprometimento vascular e síndrome 

compartimental.  

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

do úmero) em crianças modifica totalmente os 

valores da pressão em compartimentos, justificando 

a urgência do tratamento das FDU.  

c) A fixação com fios cruzados é a configuração 

menos estável, porém com menor risco de lesão de 

nervos.  

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

não deve ser excluída como opção terapêutica das 

fraturas supracondilianas do úmero em crianças.  

 

Questão 48 

Os Distúrbios do Sistema Osteomuscular 

Relacionados ao Trabalho (DORT) têm-se 

constituído um grande problema da saúde pública. 

Sobre o assunto, marque o item INCORRETO: 

 

a) Tem maior incidência nos membros superiores, 

nunca em membros inferiores, resultam em dor, 

queda do desempenho no trabalho, fadiga e 

incapacidade funcional temporária podendo levar a 

síndrome dolorosa necessariamente crônica.  

b) São movimentos repetidos de qualquer parte do 

corpo que podem provocar lesões em tendões, 

músculos e articulações, principalmente dos 

membros superiores, ombros e pescoço devido ao 

uso repetitivo ou a manutenção de posturas 

inadequadas.  

c) São sintomas que também podem surgir nesse 

quadro: falta de força. Câimbras, formigamento, 

perda do sono e limitação da vida diária e dos 

afazeres domésticos que antes eram realizados 

naturalmente.  

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

operações de trabalho devendo estar ao alcance das 

mãos e máquinas posicionadas de forma que o 

trabalhador não tenha que se curvar ou torcer o 

tronco para pegar ou utilizar ferramentas com 

frequência.  

 

Questão 49 

A cervicobraquialgia ou neuralgia cervicobraquial 

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

afeta a coluna cervical e o membro superior, podendo 

a localização da dor variar de acordo com o local que 

origina o problema. Tem causas variadas e a dor 

pode ter origem a nível de diferentes estruturas da 

coluna cervical. Sobre o tema, assinale o item 

CORRETO: 

a) A dor cervical não miofascial se torna mais rara 

com o avançar da idade.  

b) O diagnóstico é puramente clínico, com 

supervalorização do exame físico sem necessidade 

de exames laboratoriais para fins diagnósticos.  

c) A espondilose cervical não associada à 

compressão radicular causa vercicalgia; mesmo sem 

compressão de raiz nervosa pode ocorrer 

radiculopatia .  

d) Quando acometidos por síndrome dolorosa 

miofascial causam resistência à flexão da cabeça e à 

rotação contralateral, uma vez que promovem 

extensão do segmento cefálico e rotação ipsolateral. 

 

Questão 50 

Apesar de seu aspecto simples, o osso possui funções 

bastante complexas e vitais para a manutenção e 

equilíbrio do corpo humano. Em relação à anatomia 

do sistema musculoesquelético, aponte o item 

CORRETO: 

 

a) A caixa craniana possui os seguintes ossos: 

frontal, parientais, temporais, occipital, esfenoide, 

nasal, lacrimais, malares, maxilar superior e 

mandíbula; atentar para a depressão denominada sela 

turca, no frontal, onde fica a hipófise.  

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

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

se articula proximalmente com os côndilos tibiais; 

distalmente a tíbia se articula ao osso tálus na 

articulação do tornozelo; participa da articulação do 

joelho, sendo local de inserção e estabilidade da 

articulação do tornozelo.  

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

do manúbrio do membro superior, composto pelos 

ossos da clavícula. A clavícula articula-se com o 

cíngulo do esterno pela articulação esternoclavicular, 

que é uma das articulações do membro superior com 

o esqueleto axial.  

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

falsas, pois se fixam ao osso esterno indiretamente, 

por meio da cartilagem costal da VII costela. As 

costelas XI e XII são classificadas como flutuantes, 

por não estarem articuladas ao osso esterno. O 

ângulo da costela indica a localização na qual o corpo 

inicia sua curvatura em direção ao osso esterno. 
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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 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

15-  MÉDICO DO TRABALHO– PROVA 01 
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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. 



                       MUNICÍPIO DE RESENDE – RIO DE JANEIRO                        
 

3 
 
____________________________________________________________________________________ 

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 

 

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. 



                       MUNICÍPIO DE RESENDE – RIO DE JANEIRO                        
 

4 
 
____________________________________________________________________________________ 

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 

 

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. 

https://www.minhavida.com.br/saude/temas/leptospirose
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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. 
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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 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 
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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 



                       MUNICÍPIO DE RESENDE – RIO DE JANEIRO                        
 

6 
 
____________________________________________________________________________________ 

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 

 

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. 
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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 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

17- MÉDICO PSIQUIATRA – PROVA 01 
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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 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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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. 
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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. 

4 - 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 

5 - 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. 

6 - 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. 

7 - 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. 

8 - 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. 

9 - Accountability, empowerment e outros 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

18- VETERINÁRIO – PROVA 01 
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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. 

10 - 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”. 
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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. 

 

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. 
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Questão 10 

Assinale a opção que identifica as características 

presentes no gênero textual meme. 

a) Caráter multimodal, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte digital. 

b) Modalidade imagética, discurso satírico, 

linguagem coloquial, suporte analógico. 

c) Modalidade imagética, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte analógico. 

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. 

Fonte: www.gigaconteudo.com 
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Questão 17 

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

Windows 7, é dar acesso aos programas instalados 

no computador, permitindo alternar entre janelas 

abertas e abrir outras ou acessar rapidamente certas 

configurações do Windows. Ela se divide em três 

seções:  

 

a) O plano de fundo, os ícones e a barra de 

ferramentas. 

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

Explorer. 

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

e lixeira). 

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

notificação. 

 

Questão 18 

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 10 

que sincroniza seu celular com seu 

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 

O Decreto n. 9.013, de 29 e março de 2017 dispõe 

sobre o regulamento da inspeção industrial e 

sanitária de produtos de origem animal. Sobre os 

procedimentos ante mortem, o RIISPOA determina 

que o recebimento de todos os animais deve ocorrer 

com o conhecimento do SIF. Sobre o exame ante 

mortem, assinale a alternativa correta. 

a) O exame ante mortem de animais destinados ao 

abate poderá ser realizado por funcionário do 

estabelecimento de abate na ausência do servidor do 

SIF. 

b) Sempre que o SIF julgar necessário, os 

documentos com informações referentes ao lote 

devem ser disponibilizados, com um mínimo de 48 

horas de antecedência. 

c) Todas as espécies de abate de pescado devem ser 

submetidas à inspeção ante mortem. 

d) Quando houver suspeita de doenças 

infectocontagiosas de notificação imediata, cabe ao 

SIF notificar o serviço oficial de saúde animal, 

primeiramente na área de jurisdição do 

estabelecimento. 

 

Questão 22 

Os produtos de origem animal podem ser 

reinspecionados sempre que necessário antes de sua 

liberação para consumo interno ou comercialização 

interestadual ou internacional. Sobre a reinspeção 

industrial ou sanitária pode-se afirmar. 

a) A reinspeção abrange verificação de embalagens 

quanto às datas de validade somente. 

b) Produtos julgados impróprios para consumo 

humano podem ser destinados a outros 

estabelecimentos sem prévia autorização do SIF. 

c) Verificar o documento sanitário de trânsito, 

quando couber. 

d) Após reinspeção, os produtos que permitam 

rebeneficiamento não necessitam ser 

reinspecionados novamente.  

 

Questão 23 

Atualmente a Leishmaniose Visceral (LV) tem 

distribuição global, somente não sendo encontrada 

na Antártica. Por se tratar de uma zoonose de 

interesse em saúde pública, órgãos governamentais 

elaboram estratégias para controle, dado a grande 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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dificuldade em erradicação. Em 1963, o Decreto 

51.838 estabelece normas técnicas especiais para o 

combate à leishmaniose visceral. Sobre a LV, é 

CORRETO afirmar: 

 

I. O principal vetor é o flebótomo Lutzomya 

longipalpis. 

II. O inseto hematófago Lu. Cruzi também é 

transmissor da leishmaniose visceral. 

III. O principal agente etiológico é a Leishmania 

infantum. 

IV. O cão não é um importante reservatório do 

parasita. 

 

a) I, II e III.  b) I, II e IV. 

c) I, III e IV.  d) II, III e IV. 

 

Questão 24 

A Medicina Veterinária, assim como a Zootecnia, é 

regida pelo código de ética, um instrumento 

normativo que uniformiza o comportamento 

profissional do médico veterinário trazendo o 

juramento profissional, as relações entre os 

profissionais de classe, honorários profissionais, 

assim como os deveres e direitos da categoria. As 

violações cometidas pelo médico veterinário em 

desrespeito ao código de ética geram a aplicação de 

infrações e penalidades classificadas em levíssimas, 

leves, sérias, graves e gravíssimas. De acordo com a 

referida classificação, é CORRETO afirmar: 

 

a) Art. 8. Inciso V. Praticar atos que a lei defina 

como crime ou contravenção é considerado infração 

gravíssima. 

b) Art. 8. Inciso II. Afastar-se de suas atividades 

profissionais sem deixar outro colega para substituí-

lo em atividades essenciais e/ou exclusivas que 

exijam a presença do médico veterinário, as quais 

causem riscos diretos ou indiretos à saúde animal ou 

humana constitui infração gravíssima.  

c) Infrações graves culminarão com a aplicação da 

pena de suspensão do exercício profissional por até 

90 dias. 

d) Art. 22. O médico veterinário não pode publicar 

em seu nome trabalho científico do qual não tenha 

participado, e tampouco atribuir a si autoria 

exclusiva de trabalho realizado por seus 

subordinados ou por outros profissionais, mesmo 

quando executados sob sua orientação. A violação 

desse artigo configura infração leve. 

Questão 25 

As zoonoses são atualmente motivo de grande 

preocupação mundial, tanto por ser questão de saúde 

pública como pelas perdas econômicas e de 

produção animal acarretadas por elas. Dentre as 

principais zoonoses de interesse, destaca-se a 

tuberculose bovina, uma doença infectocontagiosa 

causada por bactéria do gênero Mycobacterium. A 

Instrução Normativa 10 (IN 10/17), do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento regulamenta 

nacionalmente as normas e procedimentos de 

erradicação e controle. Sobre o Programa Nacional 

de Controle e Erradicação da Brucelose e 

Tuberculose animal, é INCORRETO afirmar que o 

controle visa: 

a) Controle e erradicação da tuberculose causada 

pelas bactérias Mycobacterium bovis e 

Mycobacterium tuberculosis. 

b) Controle de trânsito de animais. 

c) Certificação de propriedades livres de 

tuberculose. 

d) Classificação das UF quanto ao grau de risco para 

a tuberculose. 

 

Questão 26 

Andréia Araújo acaba de ser aprovada em uma 

seleção para residência médica nos Estados Unidos. 

Ela é tutora de uma gatinha chamada Matilda. 

Convivendo cinco anos com a gata, Andréia não 

consegue se separar dela, e assim, decide levar 

Matilda com ela para o exterior. A médica veterinária 

da Matilda esclarece a necessidade de um documento 

atestando as condições e o histórico de saúde bem 

como o atendimento às exigências sanitárias do país 

de destino, no caso, Estados Unidos. Para que 

Matilda possa sair do país, Andréia precisará do 

Certificado Veterinário Internacional (CVI) e o 

Passaporte para o Trânsito de Cães e Gatos. Sobre a 

emissão desses documentos, é CORRETO afirmar: 

  

a) O proprietário deve solicitar ao Centro de 

Zoonoses da sua região, a emissão do CVI. 

b) As documentações acima são expedidas por 

Auditores Fiscais Federais Agropecuários das 

unidades de Vigilância Agropecuária Internacional 

(VIGIAGRO).  

c) A solicitação de emissão do CVI online pode ser 

feita por meio do Portal de Serviços do Governo 

Estadual. 
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d) O Passaporte para Trânsito para cães e gatos é 

obrigatório para viagens internacionais em todos os 

países. 

 

Questão 27 

A febre aftosa é uma doença da lista A, de grande 

importância internacional devido sua rápida 

disseminação e às perdas econômicas drásticas que 

causa em animais susceptíveis. Em 2018, o Brasil 

obteve o reconhecimento internacional da 

Organização Mundial de Saúde Animal como país 

livre de febre aftosa. O Programa Nacional de 

Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa tem como 

estratégia a manutenção de zonas livres da doença 

por meio de responsabilidades compartilhadas entre 

o governo federal, o serviço veterinário estadual e o 

setor privado. Sobre a febre aftosa, é CORRETO 

afirmar: 

a) Bovinos afetados apresentam febre, inapetência, 

queda na produção de leite, salivação profusa, 

formação de vesículas orais, que se rompem e levam 

à formação de úlceras.   

b) Compete ao serviço veterinário estadual a 

aplicação da vacina contra a febre aftosa, de acordo 

com as diretrizes definidas pelo serviço veterinário. 

c) O serviço veterinário estadual é responsável pela 

elaboração de estratégias de combate à doença. 

d) Cabe ao governo federal, o atendimento a focos 

da doença, bem como às notificações de suspeita de 

doença vesicular e erradicação dos focos.  

 

Questão 28 

O gênero Lyssavirus, pertencente à Rhabdoviridae, 

vem do grego lýssa, que significa “raiva” ou “fúria”. 

Sobre a raiva, analise as afirmativas:  

 

I. Animais raivosos sempre apresentam a fase 

excitativa e a fase paralítica.  

II. Período de incubação é influenciado pela espécie 

do hospedeiro, linhagem do vírus, local de 

introdução do vírus. 

III. O Programa Nacional de Controle da Raiva dos 

Herbívoros tem como estratégia de atuação, a 

vacinação dos herbívoros domésticos em situações 

específicas. 

IV. São conhecidos dois ciclos infecciosos de 

importância epidemiológica: a raiva urbana e a raiva 

silvestre. 

 

 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas:  

a) I, II e III.   b) I, II e IV. 

c) I, III e IV.   d) II, III e IV. 

 

Questão 29 

A Anemia Infecciosa Equina (AIE), também 

chamada febre do pântano, afeta equinos, mulas e 

burros. A AIE é causada pelo vírus da anemia 

infecciosa equina, um lentivírus responsável por 

longos períodos de incubação. Os animais infectados 

pelo vírus da AIE permanecem virêmicos durante 

toda a vida. Assinale a alternativa correta sobre os 

sinais clínicos e exame diagnóstico: 

a) Animal febril, anemia, petéquias nas mucosas, 

edema ventral e IDGA.  

b) Encefalite, prurido e IDGA. 

c) Dificuldade respiratória, claudicação e ELISA. 

d) Claudicação, dificuldade respiratória e 

isolamento do vírus. 

 

Questão 30 

Um médico veterinário foi chamado a uma fazenda 

para atendimento de uma vaca encontrada morta no 

pasto. Não foi relatado nenhum sinal clínico prévio, 

além do óbito. A necropsia não revelou nenhum 

achado relevante que pudesse chegar a um 

diagnóstico conclusivo. Diante disso, o médico 

veterinário coletou amostra de diversos tecidos para 

análise laboratorial. No caminho até a sede, ele 

observou carcaças expostas, o que levantou suspeita 

de botulismo como causa mortis. Diante, dessa 

suspeita, o médico veterinário deve proceder à 

limpeza do seu material cirúrgico para destruição do 

agente patogênico. Assinale a opção correta para a 

efetiva inativação do clostridio. 

 

a) Esterilização. Calor úmido, 121°C por 10 

minutos. 

b) Desinfecção. Calor seco, 115 °C por 30 minutos. 

c) Esterilização. Calor úmido, 121°C por 15 

minutos. 

d) Esterilização. Calor úmido, 110°C por 15 

minutos. 

 

Questão 31 

O controle de doenças infecciosas de modo efetivo 

se faz necessário a fim de diminuir a disseminação 

do agente causador na população de animais 

suscetíveis. Muitas vezes, o patógeno é eliminado 
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pelo animal doente por meio de secreções como 

fezes e urina. 

Assinale abaixo a alternativa INCORRETA. 

a) O abate é uma forma de controle de disseminação 

da doença. 

b) Endósporos de Bacillus anthracis pode 

sobreviver mais de 50 anos no solo. 

c) Antissepsia pode ser definida como destruição ou 

inibição de microrganismos em tecidos vivos por 

meio de agentes químicos não tóxicos nem irritantes. 

d) Desinfetantes podem ser aplicados topicamente 

em tecidos vivos. 

 

Questão 32 

A investigação laboratorial é de grande importância 

na Medicina Veterinária por permitir identificar o 

agente etiológico e seu respectivo tratamento, 

levantamento epidemiológico de doenças de 

notificação compulsória e investigação de doping em 

animais de performance. A precisão e confiabilidade 

dos resultados são amplamente influenciados pelos 

cuidados na seleção, coleta e correto envio de 

amostras ao laboratório. Com base nos 

procedimentos para investigação laboratorial, 

analise as afirmativas. 

 

I. O material coletado deve ser acompanhado por 

histórico completo, bem como da suspeita de 

diagnóstico clínico. 

II. Amostras de um local que tenha mais de um 

patógeno devem ser coletadas de modo a evitar 

contaminação. 

III. O envio de amostras para o diagnóstico de 

doença nervosa em ruminantes pode ser feito com 

amostras refrigeradas ou congeladas. 

IV. Para exame toxicológico em equinos, as 

amostras de urina são mantidas em temperatura 

ambiente até que sejam enviadas para o laboratório.  

 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II apenas. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e III. 

d) I, II e IV. 

 

Questão 33 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, um Organismo Geneticamente 

Modificado (OGM) é definido como organismo cujo 

material genético tenha sido modificado por 

qualquer técnica de engenharia genética. No Brasil, 

as atividades envolvendo transgênicos são reguladas 

pela Lei Brasileira de Biossegurança 11.105/05. 

Sobre os OGMs NÃO é correto afirmar. 

 

a) A produção de animais transgênicos permite a 

criação de animais imuno-compatíveis com o 

homem, de modo a permitir o xenotransplante. 

b) Permitem uso de animais como biorreatores na 

produção de biofármacos. 

c) Permitem a criação de modelos experimentais 

para estudo de doenças humanas. 

d) Casos de disseminação de OGM e derivados 

devem ser notificados aos órgãos estaduais de 

fiscalização. 

 

Questão 34 

Em 1928, Alexander Fleming relatou atividade 

antibiótica pela primeira vez. Seu experimento 

mostrou o efeito lítico de uma colônia do fungo 

Penicillium notatum ao redor de colônias de 

estafilococos em uma placa de cultivo. 

Posteriormente, pesquisas conduzidas por Ehrlich 

levaram à produção das sulfonamidas, consideradas 

os primeiros medicamentos antibacterianos de amplo 

espectro de uso clínico bem-sucedido. De forma 

geral, o mecanismo de ação dos antimicrobianos é 

baseado nas diferenças estruturais e bioquímicas 

entre as células eucarióticas e procarióticas, 

possibilitando maior oportunidade para toxicidade 

seletiva. 

 

Sobre os antimicrobianos, analise as afirmativas: 

I. Nitrofuranos são antiprotozoários que atuam na 

inibição da função da membrana celular, possuem 

efeito bacteriostático com amplo espectro de 

atividade e são de baixa toxicidade. 

II. As fluoroquinolonas agem contra bactérias gram-

negativas e Mycoplasma. A principal desvantagem 

de seu uso é o rápido desenvolvimento de resistência.   

III. As tetraciclinas possuem amplo espectro de ação 

contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, 

inclusive contra riquetsias e clamídias. Atualmente, 

é amplamente utilizada em equinos em virtude de sua 

baixa toxicidade. 

IV.  A ação bactericida dos aminoglicosídios em 

bacilos aeróbios gram-negativos é influenciada pelo 

pH, sendo mais efetivos em ambiente alcalino. 

Entretanto, todos os aminoglicosidios podem 

provocar graus variáveis de oto e nefrotoxicidade. 
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Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) I e II. b) II e III. c) I e III.       d) II e IV. 

 

Questão 35 

Em microbiologia, o tempo decorrido entre a coleta 

do material e o seu respectivo processamento no 

laboratório é o fator mais importante, quanto menor 

esse intervalo, mais confiável é o resultado. 

Problemas como dessecamento e exposição ao 

oxigênio podem levar ao diagnóstico incorreto 

comprometendo o tratamento do paciente. Para o 

diagnóstico laboratorial é CORRETO afirmar. 

 

a) Após coletada, a amostra mantida em solução 

salina permanece viável por até 72 horas. 

b) Quando não puder ser processado imediatamente, 

a amostra de fluido suspeita de conter bactérias 

anaeróbicas, após coleta em seringa, deve ser 

mantida sob refrigeração.   

c) A coleta de amostras para diagnóstico viral deve 

levar em consideração fatores como: tipo de doença; 

idade e espécie do hospedeiro; natureza das lesões 

dos animais afetados; tamanho da amostra de tecido. 

d) Para diagnóstico de doenças respiratórias 

causadas por adenovírus em bovinos, suínos e cães, 

podem ser coletados baço, fígado, linfonodos e fezes. 

 

Questão 36 

A brucelose é causada por um grupo de bactérias 

gram-negativas cuja sobrevivência depende quase 

que exclusivamente dos hospedeiros infectados. No 

ano de 2000, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) instituiu o Programa 

Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e 

da Tuberculose Animal (PNCEBT), sendo 

regulamentada tecnicamente pela IN 10/17.  

Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas das 

espécies bovina e bubalina, na faixa etária de três a 

oito meses, utilizando-se dose única de vacina viva 

liofilizada, elaborada com amostra 19 de Brucella 

abortus. 

b) O Teste do Anel em Leite (“TAL”) não poderá ser 

utilizado pelo serviço veterinário oficial ou por 

médico veterinário habilitado, para monitoramento 

de estabelecimentos, ou para outros fins, segundo 

critérios estabelecidos pelo serviço veterinário 

oficial.  

c) A manutenção do certificado de estabelecimento 

de criação livre de brucelose fica condicionada à 

realização e apresentação ao serviço veterinário 

oficial de testes de rebanho negativos para 

diagnóstico de brucelose com intervalos máximos de 

doze meses. 

d) O fiscal médico veterinário poderá, em qualquer 

momento, colher material biológico para testes de 

diagnóstico para brucelose, com o objetivo de 

realizar o saneamento ou de verificar e validar a 

condição sanitária do estabelecimento de criação. 

 

Questão 37 

A Babesiose, também chamada Febre do Carrapato, 

é causada por um protozoário que parasita as células 

vermelhas do hospedeiro. Sobre a Babesia, é 

CORRETO afirmar. 

a) Em animais suscetíveis, a infecção pode causar 

anemia, hemoglobinúria e febre. 

b) A babesiose em bovinos pode causar 

incoordenação e paralisia. 

c) O esfregaço sanguíneo é a técnica usada para o 

diagnóstico laboratorial mais indicada durante a fase 

aguda e crônica da doença, por seu baixo custo. 

d) Babesia bigemina e Babesia gibsoni são parasitas 

de ruminantes e possuem semelhança no tamanho.  

 

Questão 38 

O gênero Eimeria spp. é a causadora da coccidiose, 

uma parasitose com distribuição geográfica mundial 

cujo sinal clínico mais importante é a ocorrência de 

diarreia. Sobre a Eimeria spp. analise as afirmativas. 

 

I. O dianóstico laboratorial é realizado por meio do 

teste de flutuação fecal. 

II. Nem todas as espécies de Eimeria são 

patogênicas, podendo ser encontradas nas fezes na 

ausência de sinais clínicos. 

III.  A infeção intestinal tem grande significado 

clinico para o diagnóstico da eimeriose em equinos 

adultos. 

IV. Infecções por Eimeria spp. são ocorrências raras 

em suínos. 

V. O conhecimento sobre a morfologia dos oocistos 

de Eimeria spp. permite a identificação de 

pseudoparasitas e parasitas espúrios.  

 

As afirmativas INCORRETAS são. 

a) I e II.  b) II e III. 

c) I e V.  d) III e IV. 
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Questão 39 

A classificação biológica e a identificação de 

microorganismos foram inicialmente baseadas na 

morfologia e características metabólicas especificas. 

Atualmente, esse sistema tem sido baseado na 

analise do genótipo, levando com isso, a mudanças 

na classificação e nomenclatura dos organismos 

vivos. Sobre a identificação dos microoranismos, 

analises as afirmativas. 

 

I. Ordem é um grupo de gêneros relacionados na 

classe.  

II. Gênero é o grupo de famílias relacionadas na 

ordem.  

III. Gênero é o grupo de espécies relacionadas na 

família.    

IV. A técnica de microscopia permite classificação 

preliminar de bactérias. 

 

Estão CORRETAS. 

a) II e III.  b) II e IV. 

c) III e IV.  d) I e IV. 

 

Questão 40 

A mastite, ou mamite, é a doença infecciosa mais 

comum encontrada em bovinos leiteiros de criação 

intensiva, e uma das causas para isso é o fato da 

glândula mamaria ser o principal reservatório de 

agentes infecciosos causadores da mastite 

contagiosa. 

 

Sobre a mastite é INCORRETO afirmar. 

a) A mastite pode ser causada por Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus. 

b) Streptococcus uberis, S. dysgalactiae e S. 

agalactiae são patógenos isolados de vacas com 

mastite. 

c)  A enzima fosfatase alcalina tem grande aumento 

em casos de mamite. 

d) O Streptococcus pyogenes é um patógeno que 

afeta exclusivamente o homem.  

 

Questão 41 

Há quatro enfoques da pesquisa epidemiológica que 

tradicionalmente têm sido denominados "tipos" de 

epidemiologia. Esses são epidemiologia: descritiva, 

analítica, experimental e teórica. Sobre esse assunto 

analise os itens e marque o CORRETO.  

 

a) Epidemiologia teórica consiste na representação 

da doença usando modelos matemáticos, na tentativa 

de simular padrões naturais da ocorrência da doença. 

b) Epidemiologia descritiva é a análise das 

observações por testes diagnósticos e estatísticos 

adequados.  

c) Epidemiologia analítica envolve observação e 

registros das doenças e os possíveis fatores causais. 

Normalmente é a primeira parte de uma 

investigação.  

d) Na epidemiologia experimental o epidemiologista 

observa e analisa dados de grupos de animais que ele 

não pode selecionar nem tão pouco alterar os fatores 

associados aos grupos.  

 

Questão 42 

A definição “relativa à produção de casos graves, 

manifestos por alta letalidade ou proporção de 

indivíduos com incapacidades decorrentes da 

doença” está de acordo com o item:  

a) Virulência. 

b) Infectividade. 

c) Patogenicidade. 

d) Imunogenicidade. 

 

Questão 43 

O PNEFA tem como objetivos a erradicação da febre 

aftosa em todo o Território Nacional e a sustentação 

dessa condição sanitária por meio da implantação e 

implementação de um sistema de vigilância sanitária 

apoiado na manutenção das estruturas do serviço 

veterinário oficial e na participação da comunidade. 

Seus objetivos encontram-se inseridos no Plano 

Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa, que 

busca a eliminação da doença em toda a América do 

Sul. Fazem parte das medidas prioritárias nas zonas 

livres EXCETO: 

a) Implantação de procedimentos normativos e 

técnicos considerando o sacrifício sanitário e a 

destruição de produtos de origem animal de risco 

para febre aftosa, ingressados de forma irregular ou 

sem comprovação de origem.  

b) Adoção de procedimentos para monitoramento da 

condição sanitária dos rebanhos susceptíveis. 

c) Em zonas livres com vacinação, implantação de 

estratégias e de cronograma de trabalho para a 

suspensão da obrigatoriedade da vacinação contra a 

febre aftosa. 

d) Fortalecimento do sistema de vigilância em saúde 

animal, considerando a implantação de serviços 

veterinários oficiais.  
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Questão 44 

Os estabelecimentos de leite e derivados são 

classificados em: granja leiteira; posto de 

refrigeração; usina de beneficiamento; fábrica de 

laticínios; e queijaria. Sobre as definições desses 

estabelecimentos marque o item INCORRETO.   

 

a) Entende-se por granja leiteira o estabelecimento 

destinado à produção, ao pré-beneficiamento, ao 

beneficiamento, ao envase, ao acondicionamento, à 

rotulagem, à armazenagem e à expedição de leite 

para o consumo humano direto, não podendo, 

entretanto, elaborar derivados lácteos. 

b) Entende-se por fábrica de laticínios o 

estabelecimento destinado à fabricação de derivados 

lácteos. 

c) Entende-se por posto de refrigeração o 

estabelecimento intermediário entre as propriedades 

rurais e as usinas de beneficiamento ou fábricas de 

laticínios. 

d) Entende-se por queijaria o estabelecimento 

localizado em propriedade rural destinado à 

fabricação de queijos tradicionais com 

características específicas, elaborados 

exclusivamente com leite de sua própria produção. 

 
Questão 45 

A leishmaniose tegumentar (LT) constitui um 

problema de saúde pública em 85 países, distribuídos 

em quatro continentes (Américas, Europa, África e 

Ásia), com registro anual de 0,7 a 1,3 milhão de 

casos novos. É considerada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) como uma das seis mais 

importantes doenças infecciosas, pelo seu alto 

coeficiente de detecção e a capacidade de produzir 

deformidades. Sobre a doença marque o item 

FALSO. 

a) A Leishmania é um protozoário pertencente à 

família Trypanosomatidae, parasito intracelular 

obrigatório das células do sistema fagocítico 

mononuclear, com duas formas principais: uma 

flagelada ou amastigota, encontrada no tubo 

digestivo do inseto vetor, e outra aflagelada ou 

promastigota, observada nos tecidos dos hospedeiros 

vertebrados. 

b) As ações de vigilância no âmbito da LT 

compreendem a coleta e a análise de dados dos casos 

humanos, dos vetores e dos fatores de risco. 

c) A LT é uma doença infecciosa, não contagiosa, 

causada por diferentes espécies de protozoários do 

gênero Leishmania, que acomete pele e mucosas. 

Primariamente, é uma infecção zoonótica, afetando 

outros animais que não o ser humano, o qual pode ser 

envolvido secundariamente. 

d) Já foram registrados como hospedeiros e 

possíveis reservatórios naturais algumas espécies de 

roedores, marsupiais, edentados, quirópteros, e 

canídeos silvestres. 

 

Questão 46 

O vírus da raiva infecta todos os animais de sangue 

quente, incluindo seres humanos, causando uma 

doença grave e frequentemente fatal do sistema 

nervoso central. Sobre essa doença, e das opções de 

assertivas abaixo, marque a opção FALSA.   

a) O vírus não é inativado por aquecimento a 56◦C 

por 30 minutos.  

b) O RNA viral é de fita simples. 

c) O vírus pode persistir no tecido cerebral infectado 

por até 10 dias à temperatura ambiente e por várias 

semanas a 4 ◦C.  

d) O vírus é inativado por agentes químicos como 

formalina (1%), cresol (3%), e beta-propiolactona 

(0,1%). 

 

Questão 47 

Sobre a fiscalização e inspeção da carne suína “Art. 

201 As carcaças de suínos acometidos de peste suína 

devem ser condenadas”. Analise as assertivas e 

marque o item CORRETO.  

 

I. A condenação deve ser total quando os rins e os 

linfonodos revelarem lesões duvidosas, desde que se 

comprove lesão característica de peste suína em 

qualquer outro órgão ou tecido.  

II. Lesões discretas, mas acompanhadas de caquexia 

ou de qualquer outro foco de supuração, implicam 

igualmente condenação total.  

III. A carcaça deve ser destinada à esterilização pelo 

calor, depois de removidas e condenadas as áreas 

atingidas, quando as lesões forem discretas e 

circunscritas a um órgão ou tecido, inclusive nos rins 

e nos linfonodos. 

 

a) Todos os itens estão falsos. 

b) Apenas o item III está falso. 

c) Apenas o item I é verdadeiro. 

d) Todos os itens estão corretos. 
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Questão 48 

Sobre Esterilização e Desinfecção, analise os itens 

abaixo: 

 

I. Os equipamentos que utilizam vapor seco têm a 

grande vantagem de esterilizar grandes quantidades 

de materiais em um curto período de tempo, onde se 

atinge rapidamente a temperatura ideal para este fim. 

II. O álcool etílico a 70% é um desinfetante de baixo 

nível, que é utilizado para imersão de artigos de 

borracha e plástico, sem nenhum dano ao artigo a 

médio ou longo prazo. 

III. O óxido de etileno é um gás incolor, não solúvel 

em água, de ação rápida e eficaz. É bactericida, 

esporicida e viruscida, porém não tem ação em 

fungos. Indicado para óleos e artigos plásticos. 

IV. O vapor saturado sob pressão é indicado para os 

artigos termorresistentes e destrói os 

microrganismos por desorganização das proteínas. 

 

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 49 

A eimeriose bovina é uma parasitose causada por 

protozoários coccídeos do filo Apicomplexa, família 

Eimeridae, gênero Eimeria. Sobre a doença marque 

o item INCORRETO.  

 

a) O gênero Eimeria é um dos mais importantes 

protozoários que parasitam o trato reprodutivo dos 

bovinos, desencadeando abortos e 

consequentemente grandes perdas econômicas. 

b) Esta doença afeta, principalmente, animais 

jovens, com idade compreendida entre quatro 

semanas e um ano, ocasionando perdas econômicas 

em todo o mundo. 

c) O diagnóstico da eimeriose é realizado com 

associação do histórico, quadro clínico, 

epidemiologia e exame parasitológico, sendo este 

um método eficiente e pouco oneroso.  

d) Dependendo da espécie e da pressão de infecção, 

a eimeriose pode se apresentar na forma clínica ou 

subclínica. Quando a infeção ocorre por um grande 

número de oocistos, principalmente de E. bovis e E. 

zuernii, haverá o desenvolvimento da doença clínica 

com diarreia geralmente sanguinolenta, 

desidratação, anorexia, letargia, febre, perda de peso 

e eventuais mortes. 

 
Questão 50 

A anemia infecciosa equina (AIE) é uma doença 

infecciosa, provocada por vírus que acomete os 

equinos, é transmitido por meio do sangue de um 

animal infectado, através da picada de insetos 

hematófagos ou por agulhas, arreios, leite, placenta 

(transmissão congênita), sêmen (acasalamento) e 

pelo soro imune. Atribua abaixo, V para os itens 

Verdadeiros e F para os itens Falsos: 

 

I. A doença é transmitida por meio do sangue de um 

animal infectado, pela picada de insetos hematófagos 

ou por objetos perfurocortantes contaminados. A 

transmissão congênita não existe. (    ) 

II. A anemia não tem cura. Uma vez o animal 

infectado, torna-se portador permanente, podendo 

apresentar ou não os sinais da doença (forma aguda, 

crônica), constituindo-se numa fonte de infecção, 

para outros equinos. (    ) 

III. É uma doença bacteriana e que pode atingir 

todas as raças e idades dos equídeos, sendo os 

animais mais suscetíveis os subnutridos e 

parasitados. (   ) 

IV. Na forma crônica observa-se ataque com 

intervalos variáveis de dias, semanas ou meses. 

Quando o intervalo é curto, em geral a morte 

sobrevém depois de algumas semanas. (    ) 

 

A sequência CORRETA é: 

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

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

 

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 

forma os oficiais combatentes do Exército. Ela 

ocupa uma área de 67km² estendendo-se da Rodovia 

Presidente Dutra até as encostas da Serra da 

Mantiqueira e do Maciço do Itatiaia. Aberta à 

visitação, a AMAN dispõe de um dos maiores e mais 

completos parques esportivos do estado do Rio de 

Janeiro, além de um moderno teatro com capacidade 

para 2.821 pessoas. 

 

A Cidade Acadêmica, como também é conhecida a 

área em que a Academia está instalada, abriga uma 

população aproximada de 12.000 habitantes e dispõe 

de um complexo arquitetônico e paisagístico dos 

mais bonitos. 

 

Além do teatro acadêmico, dentro de sua área, estão 

o Conjunto Principal (comando, administração, salas 

de aula, museu, bibliotecas e refeitórios) uma ampla 

praça de esportes (dois estádios, parque aquático, 

quadras diversas, pista de treinamento utilitário, 

centro de excelência em reabilitação / academia de 

musculação, dois ginásios cobertos e centro hípico), 

uma das mais completas instalações de tiro do mundo, 

dependências próprias para a instrução militar, um 

Hospital Escolar, um auditório para 1.150 pessoas, 

vila residencial com 3 bairros, totalizando 580 

moradias e instalações de apoio ao ensino, logísticas 

e administrativas, tudo sob a supervisão de uma 

prefeitura militar. 

 

Dispõe, ainda, de agências bancárias, agência dos 

correios, igrejas, uma escola estadual e dois clubes 

recreativos - o Círculo Militar das Agulhas Negras 

 

(CIMAN) e o Clube de Subtenentes e Sargentos das 

Agulhas Negras (CSSAN, o antigo GRUMC) - 

proporcionando apoio e serviços aos cadetes e aos 

moradores das vilas residenciais. 
http://resende.rj.gov.br/turismo/3 

 

 

 

 

 

 

Questão 01 

O texto traz como conteúdo principal: 

a) A divulgação para os turistas sobre onde encontrar 

serviços como bancos, igrejas, correios, dentre 

outros, na cidade do Resende-RJ. 

b) Informações sobre o que é a AMAN, seus 

objetivos, sua missão perante a sociedade além de 

divulgar um pouco do trabalho desenvolvido pela 

academia militar. 

c) Informações sobre o complexo turístico e 

esportivo da AMAN, bem como das atrações e das 

atividades em seu entorno. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 02 

A palavra COMPLEXO foi empregada no texto no 

sentido de: 

a) Conjunto tomado como um todo mais ou menos 

coerente.  

b) Um conjunto de atos ligados ou relacionados entre 

si. 

c) Aquilo que não é simples, aquilo que se mostra 

complicado. 

d) Construção composta de numerosos elementos 

interligados ou que funcionam como um todo. 

Questão 03 

A parte do texto que diz: “A Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN) forma os oficiais 

combatentes do Exército.”, nos traz uma frase: 

a) Exclamativa.  b) Interrogativa. 

c) Declarativa.   d) Imperativa. 

 

Questão 04 

Marque abaixo o item onde todas as palavras estão 

silabicamente separadas de forma CORRETA: 

a) A-ca-de-mi-a; re-fei-tó-rios; u-ti-li-tá-ri-o. 

b) Re-fe-i-tó-ri-os; a-po-i-o; ex-ce-lên-ci-a. 

c) ba-ir-ros; es-tá-di-os; ter-i-na-men-to. 

d) Man-ti-que-i-ra; mu-se-u; ma-io-res. 

 

Questão 05 

“Além do teatro ACADÊMICO, estão o Conjunto 

Principal, uma ampla praça de esportes, uma das mais 

completas instalações de tiro do mundo”. 

A palavra destacada nessa frase tem função de: 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

02- MOTORISTA D– PROVA 01 

http://resende.rj.gov.br/turismo/3
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a) Advérbio.   b) Verbo. 

c) Adjetivo.   d) Substantivo. 

 

Questão 06 

“A Cidade Acadêmica, como TAMBÉM é 

conhecida” Marque o item abaixo onde a palavra está 

acentuada pela mesma regra da palavra TAMBÉM: 

 

a) Céu. b) Café.     c) Tuiuiú.     d) Amapá. 

 

Questão 07 

Marque o item onde só constam palavras derivadas: 

 

a) Combatente, visitação, treinamento. 

b) Principal, bancárias, próprias. 

c) Auditório, museu, militar. 

d) Ensino, logísticas, cadetes. 

 

Questão 08 

O texto AMAN é do gênero textual: 

a) Descritivo.   b) Conto. 

c) Argumentativo.  d) Narrativo. 

 

Questão 09 

“Além do teatro acadêmico, dentro de SUA área”. A 

palavra em destaque refere-se à(ao):   

 

a) Conjunto Principal (comando, administração, 

salas de aula, museu, bibliotecas e refeitórios) 

Verbos. 

b) A Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN). 

c) População. 

d) Complexo arquitetônico e paisagístico.  
 

Questão 10 

“Aberta à visitação, a AMAN dispõe de um dos 

maiores e mais completos parques esportivos do 

estado do Rio de Janeiro”. O sujeito da oração é: 

a) Aberta à visitação.  b) Parques esportivos. 

c) Rio de Janeiro.  d) A AMAN. 

 

Questão 11 

Ana, Anelise e Anne são irmãs. Juntas, suas idades 

somam 49 anos. Ana tem o dobro da idade de Anelise 

que tem o dobro da idade de Anne. Assim, podemos 

dizer: 

a) Ana tem 26 anos, Anelise tem 13 anos e Anne tem 

6 anos.  

b) Ana tem 28 anos, Anelise tem 14 anos e Anne tem 

7 anos.  

c) Ana tem 30 anos, Anelise tem 15 anos e Anne tem 

8 anos.  

d) Ana tem 25 anos, Anelise tem 14 anos e Anne tem 

7 anos.  

 

 

Questão 12 

15 minutos de acesso à internet custam R$ 0,50 

(Cinquenta centavos) em uma Lan House. Pedro 

pagou antecipadamente R$ 6,00 (seis reais). Quantas 

horas Pedro poderá ficar conectado nessa Lan House? 

a) 1 hora. 

b) 2 horas. 

c) 3 horas. 

d) 4 horas. 

 

 

 

 

Questão 13 

Em um auditório com 1.356 pessoas foram formados 

subgrupos com 4 participantes. Quantos subgrupos 

teremos nesse auditório? 

a) 339. 

b) 439. 

c) 376. 

d) 289. 

 

 

Questão 14 

Dividir 837 por 5, terá como resto: 

a) 167. 

b) 4. 

c) 177. 

d) 2. 

 

 

Questão 15 

O conjunto 1 tem: {1, 3, 5, 7, 9, 13} e o conjunto 2 

tem: {1, 2, 4, 6, 8, 13}. 

De acordo com o que foi afirmado acima, sobre os 

conjuntos 1 e 2, qual é o item onde consta 

CORRETAMENTE 1 U 2: 

a) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13} 

b) {1,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 13} 

c) {1, 13} 

d) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 
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Questão 16 

De acordo com o que foi afirmado acima, sobre os 

conjuntos 1 e 2, qual é o item onde consta 

corretamente 1 Ո 2: 

a) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13} 

b) {1,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 13} 

c) {1, 13} 

d) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

 

 

 

Questão 17 

Fábio tem 646 animais. São 280 bois, 340 cabras e o 

restante são cavalos. Quantos cavalos tem Fábio: 

a) 36. 

b) 26. 

c) 16. 

d) 6. 

 

 

Questão 18 

Severino tinha 360 bolas de gude. Agora que cresceu 

não as quer mais e vai doá-las aos seus 18 primos. 

Quantas bolas de gude cada um vai ganhar? 

a) 15. 

b) 25. 

c) 20. 

d) 30. 

 

 

 

Questão 19 

Antônio é dono de uma empresa de mudanças e 

fretes. Possui 94 veículos, de três tipos diferentes: 30 

motocicletas para pequenas entregas e caminhonetas 

e caminhões. São 20 caminhonetas a mais que o 

número de caminhões. Qual o número de caminhões 

de sua frota: 

a) 28. 

b) 26. 

c) 24. 

d) 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 20 

Em 2019, o mundo celebrou os 500 anos da morte de 

Leonardo da Vinci (1452-1519). Artista e inventor, o 

italiano é considerado um dos expoentes máximos do 

Renascimento europeu. Para muitos, ele também 

seria o maior gênio de todos os tempos. É obra de Da 

Vinci: 

a) Mona Lisa.   b) Última Ceia. 

c) Salvator Mundi.  d) Todas estão corretas. 

 

 

 

Questão 21 

São objetivos básicos do Sistema Nacional de 

Trânsito: 

 

I. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de 

Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao 

conforto, à defesa ambiental e à educação para o 

trânsito e fiscalizar seu cumprimento. 

II. Fixar, mediante normas e procedimentos, a 

padronização de critérios técnicos, financeiros e 

administrativos para a execução das atividades de 

trânsito. 

III. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes 

de informações entre os seus diversos órgãos e 

entidades a fim de facilitar o processo decisório e a 

integração do Sistema. 

 

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 22 

Assinale a opção CORRETA que indica apenas os 

órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional 

de Trânsito: 

 

a) Polícia Rodoviária Federal, Conselho Nacional de 

Trânsito, Juntas Administrativas de Recursos de 

Infrações. 

b) Polícias Militares dos Estados e do Distrito 

Federal, Agência Internacional de Trânsito Aéreo, 

Conselho Nacional de Transporte Marítimo e 

Desporto. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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c) Polícia Rodoviária Federal, Agência Internacional 

de Trânsito Aéreo, Juntas Administrativas de 

Recursos de Infrações. 

d) Polícias Militares dos Estados e do Distrito 

Federal, Conselho Nacional de Trânsito, Conselho 

Nacional de Transporte Marítimo e Desporto. 

 

Questão 23 

É de competência ao Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN): 

 

I. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a 

aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o 

repasse dos valores arrecadados. 

II. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos 

de sinalização e os dispositivos e equipamentos de 

trânsito. 

III. Normatizar os procedimentos sobre a 

aprendizagem, habilitação, expedição de documentos 

de condutores, e registro e licenciamento de veículos. 

 

Assinale a opção CORRETA. 

a) I e II são verdadeiros.      

b) I e III são verdadeiros. 

c) II e III são verdadeiros.     

d) Todos são verdadeiros. 

 

Questão 24 

Assinale a opção CORRETA que indica a 

competência da Polícia Rodoviária Federal, no 

âmbito das rodovias e estradas federais. 

 

a) Prender e aprisionar em suas delegacias por tempo 

indeterminado pessoas que cometeram furto, 

estelionato, latrocínio e homicídio. 

b) Vistoriar veículos que necessitem de autorização 

especial para transitar e estabelecer os requisitos 

técnicos a serem observados para a circulação desses 

veículos. 

c) Reconhecer e julgar legalmente infratores do 

trânsito que tenham cometido delito nas Rodovias 

Federais. 

d) Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e 

adotar medidas de segurança relativas aos serviços de 

remoção de veículos, escolta e transporte de carga 

indivisível. 

 

Questão 25 

Assinale a opção CORRETA que indica normas 

gerais de circulação e conduta dos usuários das vias 

terrestres. 

a) Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo 

perigoso. 

b) Abandonar na via objetos ou substâncias. 

c) Permitido causar danos às propriedades públicas 

ou privadas. 

d) Abster-se das competências estabelecidas pelo 

exercício da profissão de motorista. 

 

Questão 26 

Referente às normas para circulação de veículos de 

trânsito e veículos nas vias terrestres abertas, 

AFIRMA-SE: 

 

I. O condutor deverá guardar distância de segurança 

lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. 

II. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, 

admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. 

III. Os veículos precedidos de batedores são 

secundários em ordem de passagem. A função dos 

batedores é de proteção dos veículos e vias, não 

prioridade. 

 

Assinale a opção CORRETA. 

a) I e III são verdadeiros.       

b) II e III são verdadeiros. 

c) I e II são verdadeiros.          

d) Todos são verdadeiros. 

 

Questão 27 

Os veículos destinados a socorro de incêndio e 

salvamento, os de polícia, os de fiscalização e 

operação de trânsito e as ambulâncias, além de 

prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, 

estacionamento e parada. Assinale a opção 

CORRETA que indica em que circunstância estes 

veículos têm esta prioridade: 

 

a) Em toda e qualquer circunstância por serem 

veículos emergenciais e de segurança. 

b) Quando em serviço de urgência e devidamente 

identificados por dispositivos regulamentares de 

alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. 

c) Quando quem dirigir estes veículos forem 

autoridades devidamente identificadas. 

d) Quando estes veículos não estiverem em uma via 

congestionada e em feriados, quando a livre 

circulação é indiscriminada. 

 

Questão 28 

Todo condutor deverá, antes de efetuar uma 

ultrapassagem, certificar-se de que: 
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I. Nenhum condutor que venha atrás haja começado 

uma manobra para ultrapassá-lo. 

II. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não 

haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. 

III. Se algum carro que esteja à sua frente tem 

dimensão maior do que a sua, dificultado a 

ultrapassagem. 

IV. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre 

numa extensão suficiente para que sua manobra não 

ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em 

sentido contrário. 

 

Assinale a opção CORRETA. 

 

a) Apenas os itens I, II e IV são verdadeiros. 

b) Apenas os itens I, III e IV são verdadeiros. 

c) Apenas os itens II, III e IV são verdadeiros. 

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

 

Questão 29 

Assinale a opção CORRETA que indica o que todo 

condutor deve efetuar ao realizar ultrapassagem: 

 

a) Efetuar uma leve buzinada para que o veículo da 

frente esteja atento que o condutor irá realizar uma 

ultrapassagem. 

b) Ligar os faróis e alternar entre luz alta e luz baixa 

para informar ao condutor da frente que estará 

realizando uma ultrapassagem, adotando os cuidados 

necessários após a ultrapassagem e depois desligar os 

faróis.  

c) Acelerar até 75% da velocidade acima do limite 

permitido pela via pública para que possam realizar a 

ultrapassagem com segurança. 

d) Retomar, após a efetivação da manobra, à faixa de 

trânsito de origem, acionando a luz indicadora de 

direção do veículo ou fazendo gesto convencional de 

braço, adotando os cuidados necessários para não pôr 

em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que 

ultrapassou. 

 

Questão 30 

Quando veículos, transitando por fluxos que se 

cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá 

preferência de passagem: 

 

I. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de 

rodovia, aquele que estiver circulando por ela. 

II. Ao que vier pela esquerda do condutor, com 

exceção nos casos de rotatória e quando houver 

apenas um fluxo na rodovia. 

III. No caso de rotatória, aquele que estiver 

circulando por ela. 

 

Assinale a opção CORRETA. 

a) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

b) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

c) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

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

 

Questão 31 

Assinale a opção CORRETA refente a norma para 

trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 

circulação. 

 

a) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, 

admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. 

b) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e 

nos acostamentos só poderá ocorrer se for para 

ultrapassagem de outro veículo. 

c) Quando uma pista de rolamento comportar várias 

faixas de circulação no mesmo sentido, são as da 

esquerda destinadas ao deslocamento dos veículos 

mais lentos e de maior porte. 

d) A ultrapassagem de outro veículo em movimento 

deverá ser feita pela esquerda, obedecida a 

sinalização regulamentar. 

 

Questão 32 

Todo condutor, ao perceber que outro veículo que o 

segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá: 

 

I. Se estiver circulando pela faixa da direita, manter-

se na sua faixa, acelerando e movendo-se para 

esquerda. 

II. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, 

deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a 

marcha. 

III. Se estiver circulando pelas demais faixas, 

manter-se naquela na qual está circulando, sem 

acelerar a marcha. 

 

Assinale a opção CORRETA. 

a) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

b) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

c) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

d) Os itens I, II e III são verdadeiros. 
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Questão 33 

Referente às normas de trânsito que envolvam o 

transporte coletivo assinale a opção CORRETA: 

 

a) Os veículos de transporte coletivo de passageiros 

poderão ser dotados de pneus extralargos. 

b) Para habilitar-se a conduzir veículo de transporte 

coletivo de passageiros o candidato deverá ser maior 

de 18 anos. 

c) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar 

um veículo de transporte coletivo que esteja parado, 

efetuando embarque ou desembarque de passageiros, 

deverá aumentar a velocidade. 

d) Os veículos de transporte coletivo de passageiros 

devem deixar de manter a luz baixa apenas durante a 

noite. 

 

Questão 34 

O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes 

situações: 

 

I. Quando ligar o som de seu carro acima do volume 

permitido pelos órgãos regulamentadores. 

II. Em imobilizações ou situações de emergência. 

III. Quando a regulamentação da via assim o 

determinar. 

 

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 35 

O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, 

desde que em toque breve, nas seguintes situações: 

 

I. Para fazer as advertências necessárias a fim de 

evitar acidentes. 

II. Quando for realizar a ultrapassagem de um veículo 

longo para advertir o motorista do veículo. 

III. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente 

advertir a um condutor que se tem o propósito de 

ultrapassá-lo. 

 

Assinale a opção CORRETA. 

a) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

b) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

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

d) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

 

 

Questão 36 

Das infrações de trânsito assinale a opção CORRETA 

para a que seja infração gravíssima. 

 

a) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 

substâncias. 

b) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional 

de Habilitação vencida há mais de trinta dias. 

c) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de 

acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade 

e seus agentes. 

d) Deixar o condutor, envolvido em acidente sem 

vítima, de adotar providências para remover o veículo 

do local, quando necessária tal medida para garantir a 

segurança e a fluidez do trânsito. 

 

Questão 37 

Das infrações de trânsito, assinale a opção 

CORRETA para a que seja infração grave. 

 

a) Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, 

perícia ou outro procedimento que permita certificar 

influência de álcool ou outra substância psicoativa. 

b) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de 

segurança. 

c) Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa 

que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou 

psíquico, não estiver em condições de dirigí-lo com 

segurança. 

d) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de 

Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização 

para Conduzir Ciclomotor. 

 

Questão 38 

Das infrações de trânsito assinale a opção CORRETA 

para a que seja infração leve. 

 

a) Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir 

manobra perigosa, mediante arrancada brusca, 

derrapagem ou frenagem com deslizamento ou 

arrastamento de pneu. 

b) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam 

atravessando a via pública ou os demais veículos. 

c) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de 

combustível. 

d) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 

indispensáveis à segurança. 
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Questão 39 

Das infrações de trânsito, assinale a opção 

CORRETA para a que seja infração média. 

 

a) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres 

ou veículos, água ou detritos. 

b) Disputar corrida. 

c) Deixar o condutor envolvido em acidente com 

vítima de preservar o local, de forma a facilitar os 

trabalhos da polícia e da perícia. 

d) Estacionar o veículo afastado da guia da calçada 

(meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro. 

 

Questão 40 

Estima-se que cerca de 60% dos acidentes com 

veículos tenha como causador o condutor. Por esses 

números percebemos a importância que tem a direção 

defensiva. Marque abaixo o item onde NÃO consta 

uma prática de direção defensiva: 

 

a) Estar pronto a se defender e a revidar a qualquer 

momento, de qualquer tipo de agressão. 

b) Cautela e civilidade na condução do veículo e no 

relacionamento com outros condutores. 

c) Postura pacífica, consciência pessoal e de 

coletividade no trânsito. 

d) Prática de procedimentos preventivos no trânsito. 

 

Questão 41 

O descarte correto dos pneus usados é uma 

preocupação constante quando falamos em 

preservação ambiental. Sobre o tema, marque o item 

INCORRETO: 

 

a) O descarte de pneus em aterros pode ocasionar 

incêndios por combustão. Por serem inflamáveis, os 

pneus queimam rapidamente. Essa queima a céu 

aberto emite uma fumaça altamente tóxica no ar.                        

b) Quando queimado, o pneu pode liberar mais de dez 

litros de óleo no processo de combustão 

contaminando a água do subsolo. Por isso, em muitos 

países, a queima desse resíduo é proibida.  

c) Procurar soluções alternativas e corriqueiras para 

aumentar a vida do pneu. Depois de inservíveis 

coloca-los fora na coleta normal de lixo residencial. 

d) Quando os pneus não puderem mais ser usados, 

verificar se nas oficinas mecânicas há locais 

apropriados para a coleta. 

 

 

 

 

Questão 42 

Sobre a Lei Federal 12.971 de 09 de maio de 2014, 

analise o enunciado abaixo e responda: 

 

Artigo 302, § 2º: Se o agente conduz veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool ou de outra substância 

psicoativa que determine dependência ou participa, 

em via, de corrida, disputa ou competição 

automobilística ou ainda de exibição ou 

demonstração de perícia em manobra de veículo 

automotor, não autorizada pela autoridade 

competente, terá o mesmo pena de: 

 

a) Detenção de 2 (dois) a 6 (seis) anos e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor. 

b) Reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e suspensão 

ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor. 

c) Reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor. 

d) Detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor. 

 

Questão 43 

Ainda falando em economia e segurança em relação 

a veículos automotores, marque o item INCORRETO 

em relação às práticas que ajudem na economia e na 

segurança: 

 

a) Manter uma condução suave, sem solavancos e 

acelerações bruscas e com velocidade constante. 

b) Respeitar as condições das vias de tráfego. Não 

conduzir o veículo desengrenado em declives. Esta 

ação pode causar perda de freios e risco de acidentes. 

c) Antes de pegar a estrada, verificar se a carga foi 

bem posicionada e distribuída corretamente para não 

comprometer a estabilidade do caminhão. 

d) Dirigir por longas horas sem pausa ou parada para 

dormir, evitar ficar parando, ligando e desligando o 

veículo pois gera economia de combustível. 

 

Questão 44 

A revisão e manutenção de veículos é uma forma de 

conseguir, EXCETO: 

 

a) Diminuir impostos sobre a propriedade do veículo. 



                       MUNICÍPIO DE RESENDE – RIO DE JANEIRO                        

8 
 
____________________________________________________________________________________ 

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 

 

b) Melhor avaliação comercial do veículo. 

c) Economia. 

d) Segurança individual e coletiva. 

 
Questão 45 

Em relação à segurança em condução de veículo 

automotor, marque o item onde consta uma medida 

de segurança coletiva: 

a) Cinto de segurança.     b) Air bag. 

c) Buzina.        d) Sinalização de Trânsito. 

 

Questão 46 

É um  derivado da destilação do petróleo bruto usado 

como combustível em motores, constituído,  

basicamente, por hidrocarbonetos. É um composto 

formado principalmente por átomos de carbono, 

hidrogênio e em baixas concentrações por enxofre,  

nitrogênio e oxigênio. É um produto pouco 

inflamável, medianamente tóxico, pouco volátil, 

límpido, isento de material em suspensão. Estamos 

falando de: 

a) Etanol.  b) Diesel. 

c) GLP.  d) Gasolina Aditivada. 

 

Questão 47 

Combustíveis são substâncias que queimamos para 

produzir calor. Esse calor produzido pode ser 

utilizado para mover uma turbina nas usinas 

termelétricas ou para acionar motores de veículos e 

outras tantas aplicações Os combustíveis podem ser 

obtidos de fontes não renováveis ou renováveis. 

Sobre produtos derivados do petróleo, marque o item 

INCORRETO: 

a) GLP.   b) Querosene. 

c) Etanol.   d) Diesel. 

 

Questão 48 

Válvulas são hastes que possuem uma das 

extremidades achatadas, em forma de disco, e que se 

assentam perfeitamente em suas sedes no cabeçote. 

São instaladas no cabeçote, no interior das câmaras de 

combustão. Existem dois tipos de válvulas conforme 

suas funções: 

 

a) Válvulas de pressão e válvulas de compressão. 

b) Válvulas de admissão e válvulas de escapamento. 

c) Válvulas de segurança e válvulas de passagem. 

d) Válvulas manuais e válvulas elétricas. 

 

 

 

 

Questão 49 

Associe as colunas dando correção às informações 

sobre o funcionamento do motor de quatro tempos e 

seus movimentos: 

 

I. Admissão. 

II. Compressão. 

III. Combustão. 

IV. Escapamento. 

 

(.....) As válvulas continuam fechadas. A mistura 

comprimida é inflamada por uma centelha que salta 

da vela de ignição. Com a queima, formam-se gases 

que se expandem, impulsionando o êmbolo de volta 

para o PMI. 

(.....) A válvula de escapamento está fechada e a de 

admissão se abre progressivamente. O êmbolo 

desloca-se de PMS (ponto morto superior) ao PMI 

(ponto morto inferior), aspirando a mistura 

ar/combustível. 

(.....) A válvula de admissão fica fechada e a de 

escapamento se abre, progressivamente, à medida que 

o êmbolo vai do PMI ao PMS, expelindo os gases 

resultantes da combustão. 

(.....) A válvula de admissão se fecha e a de 

escapamento continua fechada. O êmbolo inverte seu 

movimento do PMS ao PMI, comprimindo a mistura 

na câmara de combustão. 

 

Associados os itens a sequência CORRETA é: 

a) I, III, IV, II. 

b) III, II, I, IV. 

c) II, III, I, IV. 

d) III, I, IV, II. 

 

Questão 50 

É um conjunto de peças mecânicas e elétricas, cuja 

finalidade é produzir trabalho pela força de expansão 

resultante da queima da mistura de ar com 

combustível, no interior de cilindros fechados. Aqui 

falamos de: 

a) Motor a vapor. 

b) Motor elétrico. 

c) Motor de combustão interna. 

d) Motor de propulsão. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Destila%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADvel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_a_diesel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrocarboneto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrog%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Suspens%C3%A3o_(qu%C3%ADmica)
http://www.if.ufrgs.br/~dschulz/web/motores4t_etapas.htm
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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 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

20-  MUSEÓLOGO – PROVA 01 
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Evite o uso de expressões estrangeiras quando há 

uma em português perfeitamente compreensível. 

Não use o inglês para demonstrar sofisticação ou 

esnobar pessoas. Saiba adequar sua linguagem ao 

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

cultura da empresa. Mas quem é de fora não é 

obrigado a saber", afirmou Lucca. 

11 - Sairei porque tenho novos desafios 

Eis uma frase desgastada e vazia. Todo mundo 

se despede da empresa ou do mercado dessa forma, 

segundo Lucca. Mencione uma razão mais concreta 

ou algo que traga mais valor. 

(PEREIRA, Inês. Portal UOL Economia. 

23/08/2018.) 

 

Questão 01 

A respeito do tema central do texto, assinale a única 

opção CORRETA. 

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

funcionário. 

b) Como não parecer workaholic em entrevistas de 

emprego. 

c) Como não parecer alguém sem conteúdo no 

emprego. 

d) Clichês a evitar em entrevistas de emprego e 

reuniões. 

 

Questão 02 

Marque o enunciado do texto que justifica o título 

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

usar palavras batidas”. 

a) "Um termo desgastado dito na entrevista de 

emprego ou em uma reunião pode revelar dados 

sobre uma pessoa". 

b) “Você pode ser percebido como alguém sem 

conteúdo que, assim como um adolescente, está 

preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por 

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

c) Melhor especificar que, sempre que necessário ou 

demandado pelo gestor, você tem responsabilidade 

para entregar as tarefas no prazo e nas 

especificações. 

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

liderar pessoas ou sabe lidar com conflitos e busca 

soluções harmoniosas”. 

 

Questão 03 

Assinale qual dos enunciados a seguir não incorre em 

um dos dez casos apresentados no texto. 

a) Saí da outra empresa porque a função que eu 

exercia não era condizente com o meu rol de 

habilidades, nesta espero poder dar o melhor de mim. 

b) Com certeza nós teremos muito sucesso se 

seguirmos com perfeição os planos. Nada pode dar 

errado. 

c) Gosto muito dessa empresa, já analisei o briefing 

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

no target. 

d) Na outra empresa justificaram o meu 

desligamento por improdutividade, mas a verdade é 

que me eram designadas atividades em diferentes 

setores, eu era um “faz-tudo”. 

 

Questão 04 

Analisando a tirinha, marque o enunciado do texto 

ao qual esta serve de ilustração. 

 

 

 

 

 

O pessoal do serviço que me mandou viajar, pegar 

uma piscina, tomar uns drinks e relaxar. Assim não 

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

eles acham que vou cumprir tudo?! 

 

a) “Afirmar que é workaholic pode demonstrar falta 

de equilíbrio”. 

b) “Não reconhecer os erros é também não 

reconhecer as virtudes”. 

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

consegue fazer para que a ação aconteça.” 

d) “Você pode ser percebido como alguém sem 

conteúdo que, assim como um adolescente, está 

preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por 

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

 

Questão 05 

Assinale a alternativa em que a substituição do termo 

em realce não mantém as características semânticas 

empregadas em “Sem perceber, até o profissional 

mais preparado pode escorregar em um clichê.” 

a) Mesmo.   b) Inclusive. 

c) Apenas.   d) Ainda. 
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Questão 06 

Encontre a opção em que o emprego do termo 

omitido se dá pelos mesmos motivos do termo 

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

as principais frases e termos e entenda por que você 

deve fugir deles.” 

a) ________ devo te contratar? 

b) Acredito que muita gente vai a entrevistas com 

respostas já prontas, projetos realizados e sabe o 

________ das mudanças. 

c) O autoconhecimento é um dos pontos mais 

relevantes, _______ influencia diretamente em como 

a pessoa conta a sua história.  

d) Me comparo ao leão _______ tenho um espírito 

de liderança, estando sempre a frente de projetos 

tanto na minha vida acadêmica quanto na minha 

carreira profissional. 

 

Questão 07 

Assinale a única opção em que o referente do termo 

em realce está corretamente indicado. 

a) Alguns, dizem os especialistas, produzem o efeito 

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

b) Evite esse termo para afirmar algo que é 

considerado óbvio e evidente, mas que nem sempre 

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

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

a não se vangloriar - sendo jovens, principalmente, 

porque eles ainda não têm experiência para 

apresentar (…) refere-se a “jovens”. 

d) Isso não prova que os demais gostam de trabalhar 

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

trabalhar em equipe”. 

 

Questão 08 

Assinale a alternativa cuja reelaboração da 

pontuação mantém a estrutura sintática e semântica 

do enunciado, bem como a sua correção normativa. 

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

por que não falar que se aprimora continuamente, 

citando, por exemplo, quantos e quais livros lê por 

ano ou cursos – que faz por conta própria? 

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

importante, é demonstrar interesse em contribuir 

com o sucesso da companhia. 

c) Melhor especificar que – sempre que necessário 

ou demandado pelo gestor – você tem 

responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e 

nas especificações. 

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

Questão 09 

No meme da página pernambucana Bode Gaiato, 

ocorre um efeito de linguagem articulado pela 

predicação do verbo “esperar”. Marque a opção que 

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

fenômeno. 

 

NA ENTREVISTA DE EMPREGO... 

- CITE UMA QUALIDADE SUA 

- EU SOU UM CABRA QUE TÁ SEMPRE PENSANDO NO 

FUTURO 

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

EMPREGO? 

- AS FÉRIAS. 

 

I. O emprego do verbo esperar é metafórico. 

II. O emprego do verbo esperar é literal. 

III. O verbo esperar se realiza com duplo sentido, 

quais sejam, “ter esperança, expectativa”, quando 

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

ocorre implicitamente na resposta do entrevistado, 

“férias”. 

 

a) Apenas a afirmação I é verdadeira. 

b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 

d) Apenas a afirmação II é verdadeira. 

 

Questão 10 

Assinale a opção que identifica as características 

presentes no gênero textual meme. 

a) Caráter multimodal, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte digital. 

b) Modalidade imagética, discurso satírico, 

linguagem coloquial, suporte analógico. 

c) Modalidade imagética, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte analógico. 

d) Caráter multimodal, discurso cômico, linguagem 

coloquial, suporte digital. 
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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. 

 

Fonte: www.gigaconteudo.com 
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Questão 17 

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

Windows 7, é dar acesso aos programas instalados 

no computador, permitindo alternar entre janelas 

abertas e abrir outras ou acessar rapidamente certas 

configurações do Windows. Ela se divide em três 

seções:  

 

a) O plano de fundo, os ícones e a barra de 

ferramentas. 

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

Explorer. 

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

e lixeira). 

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

de notificação. 

 

Questão 18 

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 10 

que sincroniza seu celular com seu 

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 sociedade, analise os itens abaixo: 

 

I. A definição mais geral de sociedade pode ser 

resumida como um sistema de interações humanas 

culturalmente padronizadas. Assim, e sem 

contradição com a definição anterior, sociedade é 

um sistema de símbolos, valores e normas, como 

também é um sistema de posições e papéis. 

II. Uma sociedade é uma rede de relacionamentos 

sociais, podendo ser ainda um sistema institucional, 

por exemplo, sociedade anônima, sociedade civil, 

sociedade artística etc. A origem da palavra 

sociedade vem do latim societas, que significa 

associação amistosa com outros. 

III. O termo sociedade é comumente usado para o 

coletivo de cidadãos de um país, governados por 

instituições nacionais que aspiram ao bem-estar 

dessa coletividade. Todavia, a sociedade não é um 

mero conjunto de indivíduos vivendo juntos em um 

determinado lugar, é também a existência de uma 

organização social, de instituições e leis que regem a 

vida dos indivíduos e suas relações mútuas 

IV. Para Karl Marx, o homem é coagido a seguir 

determinadas regras em cada sociedade, o qual 

chamou de fatos sociais, que são regras exteriores e 

anteriores ao indivíduo e que controlam sua ação 

perante aos outros membros da sociedade. Fato 

social é a coerção do indivíduo, constrangido a 

seguir normas sociais que lhe são impostas desde seu 

nascimento e que não tem poder para modificar. 

 

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 

Desde que o termo se originou, primeiro 

na Alemanha como “Museologie” e depois 

chegando à França como “muséologie”, o seu 

sentido se desenvolveu de forma variante 

acompanhando as transformações dos museus, que 

ganhavam mais ênfase na Europa da segunda metade 

do século XIX. No Brasil, essa palavra seria 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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introduzida na década de 1930, por meio de sua 

apropriação a partir de publicações internacionais – 

particularmente, as francesas – no contexto dos 

museus nacionais do Rio de Janeiro. Sobre o tema, 

marque o item INCORRETO: 

a) Buscando sistematizar uma melhor utilização dos 

termos e dos conteúdos das disciplinas ministradas 

no Curso de Museus do Museu Histórico 

Nacional, Gustavo Barroso já propunha aqui, nos 

anos 1940, esse sentido mais amplo do termo 

Museolografia em relação à museologia, ao afirmar 

que o primeiro “abarca âmbito mais vasto do que a 

Museologia, que dela faz parte, pois é natural que a 

simples descrição dos Museus se enquadre nas 

fronteiras da Ciência dos Museus. 

b) Até meados do século XX, quando novos 

questionamentos seriam levantados sobre tal noção, 

prevalecia o sentido etimológico do termo 

“Museologia” em suas diversas definições – que 

estavam ligadas em particular aos contextos 

profissionais onde a palavra era usada. 

c) Era inquestionável, em todas as acepções 

conhecidas, que Museologia dizia respeito ao 

“estudo do museu” ou à “ciência do museu”, 

diferenciando-se, na corrente francesa, da prática em 

museus. Essa diferenciação, entretanto, já não era 

hegemônica desde o início do século XX, o que 

dificultou a aceitação da corrente francesa em alguns 

contextos do mundo. 

d) A Nova Museologia influenciou amplamente a 

Museologia dos anos 1980. Remetendo a um certo 

número de precursores que publicaram, a partir de 

1970, textos inovadores, esse movimento ideológico 

enfatizou a vocação social dos museus e seu caráter 

interdisciplinar, ao mesmo tempo em que chamou a 

atenção para modos de expressão e de comunicação 

renovados. 

 

Questão 23 

Em que ano se deu a institucionalização da Política 

Nacional de Museus: 

a) 2005. 

b) 2007. 

c) 2003. 

d) 2009. 

 

Questão 24 

O primeiro curso de museologia no Brasil surgiu em 

1932 no Museu Histórico Nacional (MHN). "O 

intuito era promover o aperfeiçoamento da mão de 

obra dos funcionários do museu. Na época, quem 

concluía o curso era chamado de: 

a) Curador de Museus. 

b) Museólogo. 

c) Cuidador de Museus. 

d) Conservador de Museus. 

 

Questão 25 

No fim do século XVIII, já podemos identificar uma 

ação sistematizada para o patrimônio e museus. É 

com o início dos movimentos revolucionários 

burgueses e nacionalistas que o acesso público aos 

museus e às grandes coleções ocorre. A burguesia, 

agora classe dominante, utiliza a memória coletiva 

como importante instrumento de ordem social. A 

classe dirigente não tardou a abrir ao público as 

coleções de museus, bibliotecas e arquivos que 

guardavam os registros da história coletiva. Passou-

se, rapidamente, da noção de coleção privada para a 

de patrimônio público. Sobre o tema atribua V para 

item verdadeiro e F para item falso: 

I. A criação de políticas culturais se relaciona a uma 

tendência de consolidação do papel do Estado como 

gestor e articulador de diversas ações, dando um 

caráter perene as atividades de governo. Para Furtado 

(2012, p. 103) “patrimônio e memória são 

concebidos não apenas como acervo da herança 

cultural, mas como um todo orgânico cuja 

significação cresce à medida que se integra no viver 

cotidiano da população” para contextualizar o papel 

das políticas culturais no âmbito do patrimônio e 

memória. (.....) 

II. No mundo contemporâneo o museu consolidou-

se e passou a desempenhar um papel fundamental no 

atual contexto, transformando-se em um dos 

paradigmas-chave das atividades culturais. (.....) 

III. Todas estas transformações impactaram o 

cenário brasileiro, deste início do século XXI. Neste 

novo ambiente, as fronteiras do museu tornaram-se 

cada vez mais móveis, rompendo as 

disciplinaridades, tornando-os lugar de preservação 

e também de integração, inclusão, reflexão e debate. 

(.....) 

IV. A Política Nacional de Museus foi lançada em 

maio de 2003 com o objetivo de promover a 

valorização, a preservação e a fruição do patrimônio 

cultural brasileiro, considerado como um dos 

dispositivos de inclusão social e cidadania, por meio 

do desenvolvimento e da revitalização das 

instituições museológicas existentes, e pelo fomento 

http://www.museuhistoriconacional.com.br/
http://www.museuhistoriconacional.com.br/
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à criação de novos processos de produção e 

institucionalização de memórias constitutivas da 

diversidade social, étnica e cultural do país. (.....) 

 

Respondidos os itens a sequência CORRETA é: 

a) V, V, V, V. 

b) F, V, V, V. 

c) V, F, V, V. 

d) F, V, F, V. 

 

Questão 26 

Complete as lacunas dando veracidade ao enunciado: 

Transmitido como uma herança – ou legado – o 

Patrimônio Cultural remete à __________ 

desenvolvida pelas sociedades. Ele diz respeito 

aos conjuntos de conhecimentos e realizações de 

uma comunidade, acumulados ao longo de sua 

história, que lhe conferem os traços de sua 

____________. A partir do patrimônio, nos 

tornamos únicos. Por outro lado, 

a _______________ por si só pode ser considerada 

um dos maiores patrimônios da humanidade. 

 

a) Política cultural – raça – riqueza intelectual. 

b) Riqueza simbólica e tecnológica – identidade – 

diversidade cultural. 

c) Beleza natural e humana – homogeneidade – 

riqueza intelectual. 

d) Riqueza cultural – identidade – história. 

 

Questão 27 

Leia o enunciado e responda: 

Construção simbólica que se faz em função de um 

referente. Os referentes podem evidentemente variar 

em natureza, eles são múltiplos uma cultura, a nação, 

a etnia, a cor ou o gênero. No entanto, em qualquer 

caso ela é fruto de uma construção simbólica que os 

tem como marcos referenciais. No caso específico da 

cultura, aqui temos um conceito pertinente a: 

a) Identidade cultural. 

b) Patrimônio cultural. 

c) Cidadania. 

d) Preservação cultural. 

 

Questão 28 

Pode ser entendida como a construção histórica, 

cultural das diferentes identidades que são 

construídas desde o nosso nascimento e de todo 

processo formativo que adquirimos no contexto em 

que estabelecemos nossas relações. Cada país, região 

e cidade se desenvolvem culturalmente de formas 

distintas: 

a) Homogeneidade cultural. 

b) Heterogeneidade cultural. 

c) Diversidade cultural. 

d) Identidade cultural. 

 

Questão 29 

Sobre as funções dos museus na contemporaneidade, 

analise os itens abaixo: 

 

I. A proteção do patrimônio cultural deve ser tratada 

em uma dimensão humana. As medidas de 

preservação são fundamentadas pelo poder que os 

bens culturais carregam, de referência para a 

identidade dos seres humanos, pelos valores que 

traduzem ou expressam, pela capacidade de 

transmitir testemunho ou sentimento. 

II. Sabe-se que os museus são apenas lugares de 

memória, orientados para a consagração, valorização 

e preservação da herança patrimonial, são espaços 

para as multidões da mesma forma que abrigam a 

individualidade, ao mesmo tempo, cenário e palco de 

local de guarda e conservação. 

III. O esforço pela diminuição das desigualdades 

culturais e a efetiva integração social tem-se tornado 

um desafio, e o museu vai adquirindo papel de 

protagonismo no cenário educativo e cultural no 

Brasil e no mundo. 

IV. Ao se colocar em foco a comunicação e 

educação nas instituições, as coleções e respectiva 

conservação deixaram de constituir o centro das 

atenções, deslocando-se para o visitante e a 

sociedade, estando ao serviço das pessoas. 

 

Analisados os itens é correto afirmar que: 

a) Apenas o item I está incoerente. 

b) Apenas o item II está incoerente. 

c) Apenas o item III está incoerente. 

d) Apenas o item IV está incoerente. 

 

Questão 30 

A prática do colecionismo é praticada pela 

humanidade há milênios. Por incontáveis razões 

colecionamos objetos e atribuímos a estes, valores, 

seja ele afetivo, cultural ou material. Os museus 

modernos surgiram dessa prática e podem 

desempenhar papéis importantes em relação à 

preservação da história, compreensão da cultura e 
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ferramenta de educação. Sobre o tema analise os 

itens abaixo: 

 

I. Os museus modernos podem possuir temáticas 

variadas, com foco em contexto histórico, científico, 

artístico, biológico, tecnológico e outros. Museus 

podem possuir diversas formas de organizar suas 

peças, tradicionalmente, um museu é composto por 

um único acervo, este é subdividido em múltiplas 

coleções e estas agrupam conjuntos de peças que 

possuem algum tipo de vínculo: autoria, contexto 

histórico, temática, técnica e outros. 

II. Muitos museus apresentam acervos com número 

de peças na casa de milhares de itens. Gerenciar 

números tão elevados de objetos pode ser um 

obstáculo a estas organizações, especialmente pelo 

fato de que muitas peças precisam de períodos de 

repouso entre períodos de exposições. 

III. Uma tendência atual para a administração de 

museus é o papel das instituições de ensino superior 

como mantenedoras desses espaços. 

IV. Os museus acadêmicos apresentam temáticas 

distintas e cada acervo possui uma forma diferente 

de catalogação dos artefatos. A grande maioria 

utiliza fichas de papel e cada museu possui uma ficha 

diferenciada dos demais. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

 

Questão 31 

Compreendido como ferramenta básica de 

planejamento estratégico, de sentido global e 

integrador, o Plano Museológico é indispensável 

para a identificação da vocação da instituição, para a 

sua definição, ordenamento e priorização dos 

objetivos e das ações de cada uma de suas áreas de 

funcionamento. No que diz respeito ao Plano 

Museológico, é CORRETO afirmar que:  

 

a) É usado para diagnosticar exclusivamente os 

pontos fracos e as vulnerabilidades da instituição. 

b) É compreendido como uma ferramenta complexa 

para o planejamento estratégico da instituição. 

c) É um documento dispensável para os museus e 

para a identificação das prioridades. 

d) É dever dos museus elaborá-lo e implementá-lo. 

Questão 32 

A respeito das novas funções dos museus face a esses 

desafios, analise os itens a seguir. 

 

I. O museu torna-se um espaço de diálogo 

permanente com a sociedade e desempenha um 

importante papel na construção simbólica da 

identidade social. 

II. O museu assume uma função comemorativa e de 

valorização da dimensão histórica de seu acervo, 

representativo de uma sociedade e de uma época. 

III. O museu adere à lógica empresarial da cultura de 

massa e visa à economia lucrativa, ao estimular o 

consumo através de suas lojas, livrarias e 

restaurantes. 

IV. O museu incorpora as novas tecnologias para sua 

prática nos campos de preservação e gestão, e as 

redes de comunicação interativas para a relação com 

o público. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

c) Apenas o i tem II está correto. 

d) Apenas o item III está correto. 

 

Questão 33 

O museu – etimologicamente da palavra mouseion, a 

casa das musas – sempre existiu como prática ainda 

que não nominalmente desta forma. Quando os mais 

favorecidos financeiramente adquiriam bens de 

consumo para a indução do poder absoluto e 

passaram a explorar deste recurso imagético para 

colocá-los como superiores às classes menos 

favorecidas, já se constituía a concepção do que hoje 

conhecemos como museu. Sobre o tema, atribua C 

para item correto e I para item INCORRETO: 

 

I. Durante longo tempo, os museus serviram para 

preservar os registros da memória das classes mais 

abastadas, serviram como dispositivos ideológicos 

do Estado e também para disciplinar e controlar o 

passado, o presente e o futuro das sociedades em 

movimento. (......) 

II. O caráter social modificou drasticamente a 

posição destes espaços/templos, visto que a 

acessibilidade é crescente e processual, “(...) o 

museu está passando por um processo de 

democratização, de ressignificação e de apropriação 

cultural” (CHAGAS; NASCIMENTO, 2008a, p. 59-
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60). Porém, é necessário enfatizar que as coleções 

sempre estiveram ao acesso de todos, mesmo sob 

esta visão de dominação. (......) 

III. Ainda que tenha surgido do colecionismo, 

impreterivelmente deve-se reconhecer a existência 

de museus na contemporaneidade que não lidam com 

a constituição de acervo que precede uma instituição 

museal. Muito mais do que um espaço de reserva de 

acervo, hoje os museus são espaços de escolhas, 

pesquisa e intencionalidades. (.....) 

IV. Um museu é uma instituição permanente, sem 

fins lucrativos, a serviço da sociedade e de seu 

desenvolvimento, aberto ao público, que adquire, 

conserva, pesquisa, divulga e expõe, para fins de 

estudo, educação e lazer, testemunhos materiais e 

imateriais dos povos e seu ambiente. (.....) 

 

Respondidos os itens a sequência CORRETA é: 

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

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

 

Questão 34 

No Brasil, a mais antiga experiência museológica de 

que se tem notícia: 

 

a) Remonta ao século XVII e foi desenvolvida 

durante o período de dominação portuguesa. 

Consistiu na implantação do Museu Real. 

b) Remonta ao século XVII e foi desenvolvida 

durante o período da dominação holandesa em 

Pernambuco. “Consistiu na implantação de um 

museu (incluindo jardim botânico, jardim zoológico 

e observatório astronômico) no grande Palácio de 

Vrijburg”. 

c) No século XVII, surgiu no Rio de Janeiro a Casa 

de Xavier dos Pássaros – um museu de história 

natural – que existiu até o início do século XIX. 

d) Remonta ao século XVIII e foi desenvolvida a 

execução do primeiro salão da Academia Imperial de 

Belas Artes, que deu origem ao Museu Nacional de 

Belas Artes. 

 

Questão 35 

Aberto ao público em geral, tratou-se de um encontro 

de especialistas, estudiosos e interessados nas 

questões relativas ao campo das políticas culturais e 

gestão, com o objetivo de divulgar trabalhos e 

promover debates sobre ações políticas, práticas e 

reflexões históricas e teóricas. A realização é do 

Setor de Pesquisa de Políticas Culturais da Casa de 

Rui Barbosa e da Cátedra Unesco de Políticas 

Culturais e Gestão. O evento realizado de 6 a 9 de 

maio de 2019, no Rio de Janeiro, é a 10ª edição do: 

 

a) Seminário Brasileiro de Cultura e Gestão. 

b) Seminário Internacional de Gestão Cultural. 

c) Seminário Internacional de Políticas Culturais. 

d) Seminário Latino-Americano de Cultura e 

Política. 

 

Questão 36 

A Lei 12.343/2010, instituiu o Plano Nacional de 

Cultura – PNC, com prazo de duração de 10 anos e 

regido pelos seguintes princípios, EXCETO: 

a) Valorização da cultura como vetor de inclusão 

socioeconômica. 

b) Diversidade cultural. 

c) Respeito aos direitos humanos. 

d) Direito às memórias e às tradições. 

 

Questão 37 

Ainda de acordo com a Lei 12.343/2010, os recursos 

federais transferidos aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios deverão ser aplicados 

prioritariamente: 

 

a) Por meio de Fundo de Cultura, que será 

acompanhado e fiscalizado por Ministério da 

Cultura, na forma desta Lei. 

b) Por meio de Fundo de Cultura, que será 

acompanhado e fiscalizado por Ministério da 

Fazenda, na forma prevista em orçamento público. 

c) Por meio de Decreto Executivo, que será 

acompanhado e fiscalizado por Conselho de Cultura, 

na forma desta Lei. 

d) Por meio de Fundo de Cultura, que será 

acompanhado e fiscalizado por Conselho de Cultura, 

na forma do regulamento. 

 

Questão 38 

Compreendido como ferramenta básica de 

planejamento estratégico, de sentido global e 

integrador, o Plano Museológico é indispensável 

para a identificação da vocação da instituição, para a 

sua definição, ordenamento e priorização dos 

objetivos e das ações de cada uma de suas áreas de 

funcionamento. No que diz respeito ao Plano 

Museológico, é CORRETO afirmar que: 

a)    É usado para diagnosticar exclusivamente os 

pontos fracos e as vulnerabilidades da instituição. 
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b) É compreendido como uma ferramenta complexa 

para o planejamento estratégico da instituição. 

c) É um documento dispensável para os museus e 

para a identificação das prioridades. 

d) É dever dos museus elaborá-lo e implementá-lo. 

  

Questão 39 

A respeito das novas funções dos museus face a esses 

desafios, analise os itens a seguir. 

 

I. O museu torna-se um espaço de diálogo 

permanente com a sociedade e desempenha um 

importante papel na construção simbólica da 

identidade social. 

II. O museu assume uma função comemorativa e de 

valorização da dimensão histórica de seu acervo, 

representativo de uma sociedade e de uma época. 

III. O museu adere à lógica empresarial da cultura de 

massa e visa à economia lucrativa, ao estimular o 

consumo através de suas lojas, livrarias e 

restaurantes. 

IV. O museu incorpora as novas tecnologias para sua 

prática nos campos de preservação e gestão, e as 

redes de comunicação interativas para a relação com 

o público. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

c) Apenas o i tem II está correto. 

d) Apenas o item III está correto. 

 

Questão 40 

A função social dos museus é uma discussão 

reiterada e nunca esgotada, pois, se ele é inteiramente 

ligado a (quase que condicionado por) aspectos 

tangíveis como a edificação, as salas, vitrines e 

coleções, é exatamente nele que tudo é 

desfuncionalizado e reinventado ao se inserir em 

uma nova ordem simbólica (DELOCHE, 2010, p. 

13). É também um domínio das imaterialidades. 

Sobre o tema, analise os itens abaixo: 

 

I. O nascimento dos museus está ligado ao 

reconhecimento oficial do caráter sagrado de traços 

que definem o humano: seu reconhecimento como 

único e atemporal e de cada um dos seres como 

possuidores da humanidade em si dá um sentido 

semelhante às suas obras e a elas o poder de nos 

tornarem mais humanos quando em contato com 

seus repositórios por excelência, os museus. 

II. Muito se fala, portanto, sobre a função social dos 

museus, mas é preciso delimitá-la bem. Foi depois da 

Mesa-Redonda sobre o Papel do Museu na América 

Latina, organizada pela UNESCO, em Santiago do 

Chile – 1972, que o ICOM, em mais uma atualização 

de seu conceito de museu, incluiu a ideia de 

instituição “a serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento”. 

III. O papel social e educativo do museu é 

unicamente o de conservar e preservar a memória de 

uma coletividade, possibilitando que ela fique 

devidamente armazenada em local seguro. 

IV. A função da instituição museu tem como 

componentes o perfil preservacionista, científico e 

educativo (BRUNO, 1995, p. 65), e a função social 

se realizaria na intersecção de duas outras, a 

científica e a educativa, ao “propiciar a compreensão 

sobre o patrimônio / herança e o exercício da 

cidadania”. 

 

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 41 

Sobre Plano Museológico, marque o item 

INCORRETO: 

a) O Plano Museológico é o principal instrumento 

para a compreensão das funções dos museus. 

b) Por meio do planejamento institucional, é 

possível definir prioridades, indicar os caminhos a 

serem tomados, acompanhar as ações e avaliar o 

cumprimento dos objetivos. 

c) É a partir dele que as ações administrativas, 

técnicas e políticas são sistematizadas tanto no 

âmbito interno, quanto na sua atuação externa. 

Assim, o Plano Museológico permite que a 

instituição utilize todo o seu potencial para realizar 

seu trabalho e alcançar seus objetivos da forma mais 

eficaz. 

d) A ferramenta de gestão foi instituída pelo Estatuto 

das Cidades e regulamentada pelo Decreto 8.124, de 

17 de outubro de 2013, no qual é reiterada no seu 

escopo a importância do Plano Museológico, bem 

como a competência do Ibram em subsidiar 

tecnicamente os museus, nesse processo. 
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Questão 42 

Até algum tempo atrás, era difícil pensar em como 

os deficientes visuais poderiam visitar os museus, 

que são especialmente focados na matéria visual. 

Com a acessibilidade em pauta, foram então criadas 

uma série de recursos para que cegos entendam as 

obras de arte e consigam “enxergar” através do 

toque, democratizando a cultura e abraçando a 

inclusão. Sobre as formas práticas dessa 

acessibilidade, analise os itens abaixo: 

 

I. Disponibilizar audioguias gratuitos com 

descrição das imagens e da expografia, além de 

trilhas sonoras e depoimentos de artistas e curadores.  

II. Tour guiado, no qual os visitantes são conduzidos 

por educadores capacitados para descrever as obras 

e mediar o passeio. 

III. Uso ou a criação de um acervo tátil, no qual 

réplicas de quadros, maquetes e esculturas servem de 

apoio para o deficiente visual entender do que se 

tratam as obras, tendo uma experiência mais próxima 

do que está exposto. 

IV. Placas em Braile e pisos táteis já se tornaram 

item essencial em museus, que estão correndo atrás 

do tempo perdido. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

a) Apenas o item II não apresenta uma boa solução 

para a inclusão de deficientes visuais. 

b) Todos os itens, uns em maior e outros em menor 

escala, são formas práticas de garantir boa 

acessibilidade aos deficientes visuais. 

c) O item IV está incorreto, pois pisos táteis não 

facilitam esse processo de acessibilidade de 

deficientes visuais. 

d) Apenas o item I está correto e coerente com o 

tema. 

 

Questão 43 

São princípios do Sistema Estadual de Cultura do 

Rio de Janeiro, de acordo com a Lei Estadual 

7.035/15, EXCETO: 

 

a) O respeito e valorização das identidades, da 

diversidade e do pluralismo cultural. 

b) A participação da sociedade civil. 

c) A valorização e a preservação da memória, 

ancestralidade e do patrimônio cultural 

fluminenses. 

d) Responsabilidade solidária dos agentes privados 

pela implementação das políticas culturais. 

 

Questão 44 

Ainda sobre o Sistema Estadual de Cultura, marque 

o item INCORRETO sobre seus integrantes: 

a) Conselho Estadual de Educação. 

b) Conselho Estadual de Política Cultural. 

c) Conselhos Municipais de Cultura. 

d) Conselho Estadual de Tombamento. 

 
Questão 45 

É entendido como aquilo que diferencia socialmente 

as pessoas, levando em consideração os padrões 

histórico-culturais atribuídos para os homens e 

mulheres: 

 

a) Gênero. 

b) Sexo. 

c) Institucionalidade. 

d) Ideologia. 

 

Questão 46 

Segundo a corrente, a razão, a especulação e o 

método científico são ferramentas perfeitamente 

capazes de obter respostas satisfatórias acerca do 

mundo, sem a necessidade de se recorrer ao 

sobrenatural. Estamos nos referindo aos: 

 

a) Fundamentalistas. 

b) Especuladores. 

c) Cientistas. 

d) Humanistas. 

 

Questão 47 

Recentemente, a situação do Brasil, perante o 

comércio internacional foi seguindo uma tendência 

histórica que vinha de décadas: buscar tratados de 

livre comércio entre países e entre blocos de países. 

Em 2017, essa tendência é abandonada em favor de 

movimento contrário, que está corretamente descrito 

em: 

a) O Expansionismo internacional chegará ao seu 

fim. 

b) O liberalismo econômico entre os blocos atingirá 

o seu ápice. 

c) O protecionismo de blocos e nações tende ao 

crescimento. 

d) O protecionismo de blocos diminuirá até chegar 

ao esquecimento. 

http://www.advcomm.com.br/portifolio-acessibilidade
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Questão 48 

Sobre à conservação e segurança dos acervos, 

marque a alternativa CORRETA: 
 

a) A restauração é elemento primordial na política 

dos museus e da proteção de acervos, tanto para 

objetos em reserva como para objetos em exposição 

ou em trânsito.  

b) O principal objetivo deve ser a completa 

restauração do objeto e sua integridade. 
c) Os museus devem realizar tempestivamente a 

restauração de objeto ou espécime tão logo este 

necessite de intervenções de conservação-

restauração ou de serviços de um conservador-

restaurador qualificado. 

d) Atenção especial deve ser dada ao 

desenvolvimento de políticas para a proteção de 

acervos durante conflitos armados e outros desastres 

naturais ou causados pelo homem. 

 
Questão 49 

Analise as alternativas e marque a CORRETA: 

a) A partir da década de 1960, a museologia passou 

a ser progressivamente considerada como um campo 

científico de investigação do real e também como 

uma disciplina independente.  

b) A Nova Museologia influenciou amplamente a 

museologia dos anos 1980, iniciando-se na França e, 

posteriormente, a partir de 1984, difundiu-se 

internacionalmente, a partir da Declaração de 

Quebec. 

c) A museologia, seria, portanto, uma ciência crítica 

e teórica protagonizada não somente pelos 

museólogos, mas sim, por diferentes áreas do 

conhecimento, de caráter interdisciplinar. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 50 

São funções do museólogo: 

a) Coletar, conservar, organizar e expor o acervo do 

museu. 

b) Desenvolver projetos culturais com vistas a atrair 

o público, principalmente o escolar, para o museu. 

c) Planejar e promover palestras para a comunidade 

com vistas à visitação do museu e tomada de 

conhecimento histórico dos acervos. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 
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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 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
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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 

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”. 
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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. 

 

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”. 
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a) Apenas a afirmação I é verdadeira. 

b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 

d) Apenas a afirmação II é verdadeira. 

 

Questão 10 

Assinale a opção que identifica as características 

presentes no gênero textual meme. 

a) Caráter multimodal, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte digital. 

b) Modalidade imagética, discurso satírico, 

linguagem coloquial, suporte analógico. 

c) Modalidade imagética, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte analógico. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.gigaconteudo.com 
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Questão 16 

Podemos dizer que internet é um conjunto de redes 

interligadas através de Backbones que é o termo 

principal utilizado para: 

 

a) Interpretar as páginas da web. 

b) Enviar mensagens instantâneas pelos sites. 

c) Solicitar informação em qualquer lugar do 

mundo por meio de sites. 

d) Identificar a rede principal pela qual os dados 

de todos os clientes da Internet passam. 

 

Questão 17 

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

Windows 7, é dar acesso aos programas instalados 

no computador, permitindo alternar entre janelas 

abertas e abrir outras ou acessar rapidamente 

certas configurações do Windows. Ela se divide 

em três seções:  

 

a) O plano de fundo, os ícones e a barra de 

ferramentas. 

b) O painel de controle, os programas e o 

Windows Explorer. 

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

computador e lixeira). 

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

área de notificação. 

 

Questão 18 

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 

10 que sincroniza seu celular com seu 

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 

Algumas alterações sistêmicas, como a epilepsia, 

podem ter implicações durante o tratamento 

odontológico. Sobre os cuidados que o cirurgião-

dentista deve ter, com pacientes epilépticos, 

analise e julgue: 

 

I – Os antecedentes dos ataques devem ser 

pesquisados, pois, muitas vezes, evitando-se 

gatilhos de estresse, impede-se o desencadeamento 

de uma crise. Além disso, medicações 

tranquilizantes podem ser prescritas com esta 

finalidade. 

II – Sempre manter as vias aéreas desobstruídas, 

para tanto, pode-se lançar mão de abridores de 

boca, feitos de borracha, e, quando necessário, 

deve-se realizar ventilação com oxigênio. 

III – Deve-se procurar impedir a queda do 

paciente, pois, em grandes convulsões, o paciente 

pode apresentar atividade muscular excessiva, 

perda de consciência, rigidez muscular e apneia. 

 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I está correta. 

d) Todas estão corretas. 

 

Questão 22 

O cirurgião-dentista precisa realizar uma 

minuciosa anamnese e verificar os principais 

sinais vitais dos pacientes, principalmente, 

naqueles com algum comprometimento sistêmico, 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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como os cardiopatas. Em adultos, o pulso é 

considerado taquicardíaco quando: 

a) Superior a 60 batimentos por minuto. 

b) Superior a 70 batimentos por minuto. 

c) Superior a 90 batimentos por minuto. 

d) Superior a 50 batimentos por minuto. 

 

Questão 23 

Sobre as técnicas cirúrgicas para a realização de 

uma frenectomia labial, NÃO é correto afirmar: 

a) Na técnica da excisão simples, a eversão do 

lábio auxilia na identificação da anatomia do freio 

e na realização da excisão. 

b) Na técnica da zetaplasia duas incisões 

relaxantes, formando um “z”, precedem a divulsão 

dos retalhos, que são deslocados e rotacionados 

verticalmente, para que a incisão inicial seja 

fechada. 

c) Freios com inserções largas de suas bases 

devem ser tratados com a técnica de 

vestibuloplastia localizada. 

d) Na técnica de vestibuloplastia, a cicatrização 

da ferida cirúrgica ocorre por segunda intenção, e 

uma prótese ou guia podem ser utilizados para 

promover conforto ao paciente, nos primeiros dias 

de pós-operatório.  

 

Questão 24 

Dentre os exames complementares que devem ser 

solicitados pelo cirurgião–dentista, no pré-

operatório cirúrgico, tem grande importância 

aqueles que avaliam a coagulação do paciente. 

Qual a associação correta dos fatores a serem 

analisados neste exame? 

 

I - O tempo de protrombina – TP. 

II - O tempo de sangramento – TS. 

III – O tempo de tromboplastina parcial ativada – 

TTPA. 

 

X - Faz avaliação qualitativa da função 

plaquetária. 

Y - Faz avaliação da via extrínseca e comum da 

coagulação. 

Z - Faz avaliação da via intrínseca e comum da 

coagulação, possibilitando o monitoramento da 

anticoagulação com heparina. 

 

a) I – Y / II – X / III – Z.  

b) I – X / II – Y / III – Z. 

c) I – Z / II – X / III – Y. 

d) I – Y / II – Z / III –X. 

 

Questão 25 

Sobre a técnica anestésica infraorbitária, NÃO 

podemos afirmar: 

a) Anestesia toda a região anterior da maxila, 

toda a gengiva vestibular, a face interna da 

bochecha e do lábio superior, a asa do nariz e todos 

os tecidos moles da região infra – orbital. 

b) A agulha deve ser dirigida para a linha 

determinada pela distensão do lábio e da bochecha, 

com a gengiva inserida, no sentido mésio – distal, 

entre o primeiro e o segundo molar. 

c) Indicada para drenagem de abscessos dos 

dentes anteriores e nas cirurgias de lesões 

extensas, que ocupem toda a região. 

d) Pela técnica, 1,2 ml de solução deve ser 

injetada. 

 

Questão 26 

A ketamina é um agente farmacológico, que induz 

a um estado anestésico. Sobre suas características 

e efeitos, analise e julgue: 

 

I – O estado anestésico induzido, assemelha-se à 

catalepsia, aonde o paciente parece está acordado, 

mas não–comunicativo. 

II - Seu efeito clínico é resultante da dissociação 

entre o sistema límbido e a porção neocortical do 

tálamo, rompendo a capacidade cerebral de 

interpretar estímulos visuais, auditivos e 

dolorosos. 

III – É segura para a musculatura cardíaca, pois 

não apresenta efeitos sobre ela. 

 

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

 

Questão 27 

Sobre a técnica cirúrgica para a remoção de um 

terceiro molar inferior, com impactação 

horizontal, analise e julgue: 

 

I - A impactação horizontal, geralmente, requer 

uma ostectomia menor que a impactação 

mesioangular. 

II – A coroa dos dentes é, geralmente, seccionada 

das raízes e removida com um elevador de Cryer. 
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III – As raízes são deslocadas, no alvéolo, para o 

local antes ocupado pela coroa e removidas, 

separadas ou não. 

 

a) Apenas II e III são verdadeiras. 

b) Apenas I e II são verdadeiras. 

c) Apenas III é verdadeira. 

d) Todas são verdadeiras. 

 

Questão 28 

O retalho tipo envelope: 

a) É indicado quando o dente se encontra 

profundamente impactado. 

b) Tende a reparar mais lentamente, quando 

comparado com o retalho triangular. 

c) Está, geralmente, associado a complicações, 

como as lesões na artéria bucal. 

d) É o mais indicado para a remoção de terceiros 

molares superiores. 

 

Questão 29 

A presença de tórus mandibulares impede a 

adequada adaptação das próteses inferiores e, 

muitas vezes, precisam ser removidos 

cirurgicamente. Sobre esta técnica cirúrgica, 

analise e julgue: 

 

I – A anestesia deve ser por bloqueio bilateral do 

nervo alveolar inferior e lingual, e infiltração local, 

para facilitar o deslocamento. 

II – Grandes tórus são divididos do osso 

mandibular adjacente, com uma broca de corte em 

fissura paralelamente ao eixo medial da 

mandíbula. Posteriormente, são fraturados com 

osteótomo e removidos. 

III – É imperativo que toda a protuberância óssea 

seja removida. 

  

a) Apenas I é verdadeira. 

b) Apenas I e II são verdadeiras. 

c) Apenas II e III são verdadeiras. 

d) Todas são verdadeiras. 

 

Questão 30 

São técnicas cirúrgicas indicadas para a remoção 

de hiperplasias fibrosas inflamatórias: 

 

I – Ablação, com laser de dióxido de carbono. 

II – Excisão regular envolvendo mucosa adjacente, 

com a divulsão dos tecidos moles ao redor e a sua 

reaproximação. 

III–Remoção do tecido hiperplásico 

supraperiosteal, com aproximação dos limites da 

mucosa e cicatrização por granulação. 

 

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

 

Questão 31 

A apicectomia, numa cirurgia parendodôntica, 

consiste no corte e/ou aplainamento do ápice 

radicular, com o intuito de eliminar deltas apicais, 

segmentos inacessíveis do canal e lacunas de 

reabsorção cementária. A inclinação do corte 

deverá ser a menor possível, sendo ideal o corte 

horizontal. Porém, em função de alguns acessos 

cirúrgicos, o bisel pode tornar-se necessário e, 

nestas situações, a profundidade da obturação 

retrógrada deve se estender até o nível mais 

coronário do bisel.  A apicectomia pode ser 

executada com brocas cilíndricas ou tronco-

cônicas, caso haja necessidade de bisel, tanto em 

alta-rotação como em baixa-rotação, com peça de 

mão, sob irrigação abundante de soro fisiológico 

estéril. Analise e julgue; 

 

a) Está falsa, pois o corte ideal é inclinado e não 

horizontal. 

b) Está falsa, pois a obturação retrograda não 

deve se estender até o nível mais coronário do 

bisel. 

c) Está falsa, pois o bisel deve ser feito apenas 

com brocas cilíndricas, em alta rotação. 

d) Está totalmente verdadeira. 

 

Questão 32 

O cisto ósseo traumático: 

a) Quando não regride espontaneamente, pode 

ser tratado por curetagem, injeção de sangue 

autógeno ou preenchimento com esponja de 

gelatinosa absorvível. 

b) É sintomático, na maioria dos casos. 

c) Possui alta recorrência. 

d) Apresenta, durante a exploração cirúrgica, um 

revestimento denso e compacto. 

 

Questão 33 

Sobre o tumor mixoma, analise e julgue: 
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I – Origina-se do ectomesêquima odontogênico. 

II – Acomete, com maior freqüência, adultos jovens 

na mandíbula. 

III– A recorrência acontece, muito provavelmente, 

pela remoção incompleta da lesão durante a 

curetagem. 

 

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

 

Questão 34 

Sobre os tipos de danos aos tecidos moles, NÃO 

podemos afirmar: 

a) A contusão é causada por traumas fechados, que 

levam a formação de edema e hematoma nos tecidos 

subcutâneos. 

b) A abrasão é causada por forças de cisalhamento, 

que removem a camada superficial da pele. 

c) A lesão avulsiva é caracterizada pela perda de 

segmento de tecido mole. 

d) A laceração é causada por danos cortantes / 

perfurantes ao tecido mole, sempre com margens 

bem definidas. 

 

Questão 35 

A osteossíntese pode ser realizada com o auxílio de 

placas ósseas, classificadas como compressivas e 

não-compressivas. Sobre as placas de compressão, 

analise e julgue:  

 

I – Possuem habilidade de comprimir as margens do 

osso fraturado, ajudando a aproximá-las e 

proporcionando estabilidade adicional pelo aumento 

da conexão friccional entre elas; 

I – São mais seguras se aplicadas em fraturas com 

obliquidade mínima, e onde existe tecido ósseo sadio 

e sólido, em cada lado da fratura; 

III – Podem ser usadas nos casos de fratura, que 

requerem rigidez absoluta ou parcial. 

 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas II está correta. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

Questão 36 

São condutas adequadas no tratamento de fraturas 

infectadas, com exceção de: 

 

a) Fazer cultura do ferimento, com coloração 

Gram, e para suscetibilidade a antibiótico. 

b) Irrigar com solução salina/ solução de 

iodopovidona/solução salina. 

c) Realizar debridamento extenso, além do tecido 

necrosado. 

d) Avaliar a realização de incisão e colocação de 

dreno, antes ou durante o reparo definitivo. 

 

Questão 37 

O carcinoma de lábio: 

a) Tem sua etiologia primária na exposição solar, e 

o lábio superior é o mais acometido.   

b) Pode ser tratado com ressecção cirúrgica, usando 

margens de 0,5 a 1 cm, e controle por criofratura.  

c) Não apresentam metástase para os linfonodos 

periparotídeos. 

d) Geralmente, a dissecção cervical é indicada. 

 

Questão 38 

Quanto as dosagens pediátricas dos antibióticos, 

usados na odontologia, analise e julgue: 

 

I – Amoxicilina – 25 mg/kg/dia, Via Oral, em 3 

doses. 

II – Clindamicina – 10 20 mg/kg/dia, Via Oral, 

Intramuscular ou Intravenoso, 3-4 doses. 

III – Metronidazol – 50 mg/kg/dia, Via Oral. 

 

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

 

Questão 39 

O antiviral aciclovir age nas infecções virais: 

 

I – Herpes simples.      II – Varicela Zoster. 

III – Vírus Epstein Barr.   IV – Citomagalovírus. 

 

Marque a opção que contém as assertivas 

CORRTEAS: 

a) Apenas em I, II e III.     b) Apenas em I, III e IV. 

c) Apenas em I e III.       d) Todas. 

 

Questão 40 

Qual das recomendações abaixo é considerada 

adequada para pacientes no pós-operatório de uma 

exodontia? 

a) Não sugar líquido por canudo, pois essa ação cria 

uma pressão negativa, deslocando o coágulo. 

b) Morder um tampão de gaze, logo após a 

exodontia, por no mínimo uma hora. 

c) Evitar conversar, por no mínimo, 12 horas. 

d) Evitar exercícios físicos por 2 semanas. 

 

Questão 41 

Sobre a intervenção cirúrgica em pacientes com 

traumatismos buco-maxilo- faciais, analise e julgue: 
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I - Sempre que necessário, deve-se lançar mão de 

recursos diagnósticos complementares ao exame 

clínico, tal como a tomografia computadorizada, que 

é, principalmente, usada em casos de fraturas 

complexas e fraturas do terço médio da face. Outros 

exames, também, podem ser úteis, como: a 

ressonância nuclear magnética, a ecografia, estudos 

de laboratório e ultrassonografia. 

II – A abordagem cirúrgica aos traumatismos buco-

maxilo-faciais, pelo cirurgião buco-maxilo-facial e 

sua equipe, deve ocorrer, concomitantemente, com a 

intervenção de outras equipes médicas, quando se 

tratarem de traumatismos que tragam risco de vida 

ao paciente, como, por exemplo, quando as lesões 

decorrentes dos traumas buco-maxilo- faciais 

estiverem associadas à obstrução das vias aéreas ou 

a sangramentos importantes.  

III - A abordagem cirúrgica aos traumatismos buco-

maxilo-faciais, pelo cirurgião buco-maxilo-facial e 

sua equipe, pode ocorrer posteriormente à 

intervenção das equipes médicas, caso o trauma 

buco-maxilo-facial, em questão, não traga risco de 

vida ao paciente. Porém, nesses casos, a reparação 

final da lesão traumática ficará comprometida. 

 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

Questão 42 

Sobre o descolamento de um retalho mucoperióstico 

triangular, durante uma cirurgia odontológica, NÃO 

se pode afirmar: 

a) A dissecção do retalho deve ser realizada com 

movimentos de empurrões no sentido posterior e 

apical. 

b) Após iniciar o descolamento, a parte mais fina do 

destaca periósteo no 9, é inserida na parte mediana 

do retalho. 

c) O descolamento inicial é feito com a parte 

cortante do destaca periósteo no 9, somente na 

primeira papila. 

d) Depois que o retalho for descolado na extensão 

desejada, o destaca periósteo pode ser usado como 

afastador para manter o retalho na posição adequada 

de descolamento. 

  

Questão 43 

A prevenção da perda excessiva de sangue durante 

as cirurgias odontológicas é importante para 

preservar a capacidade do paciente de carrear 

oxigênio. Dentre os vários problemas causados pelo 

sangramento excessivo, está a formação do 

hematoma. Sobre as consequências do hematoma 

para a ferida cirúrgica, não podemos afirmar: 

a) Aplicação de pressão sobre a ferida cirúrgica. 

b) Aumento da tensão sobre as bordas da ferida 

cirúrgica. 

c) Aumento da vascularidade na ferida cirúrgica. 

d) Atua como meio de cultura para a ferida cirúrgica. 

 

Questão 44 

A cefalexina é um antibiótico muito usado na 

odontologia. Sobre as características desta 

medicação, quando indicada para tratamento de 

infecções orais em crianças, pode-se afirmar que: 

a) Seu espectro de ação é maior do que o das 

penicilinas. 

b) É indicada para infecções graves causadas por 

bactérias Gram (-). 

c) Sua dose deve ser calculada pelo limite máximo 

de 50mg/Kg/dia. 

d) Possui pouco efeito sobre as bactérias Gram (+) 

produtoras de beta-lactamase. 

 

Questão 45 

Quanto aos procedimentos cirúrgicos, que podem ser 

preconizados no tratamento do ceratocisto 

odontogênico, julgue: 

 

I – São tratados de maneira semelhante aos outros 

cistos odontogênicos, isto é, por enucleação ou 

curetagem. 

II – Alguns tratamentos podem ser adotados, com o 

intuito de reduzir a frequência de recorrência do 

ceratocisto como, por exemplo, a cauterização com 

agentes químicos após a enucleação do ceratocisto, 

ou a osteotomia periférica com broca de osso. 

III – Nos casos em que, o ceratocisto mostra-se 

localmente agressivo, não se pode trata-lo sem 

ressecção local e enxerto ósseo. 

 

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

 

Questão 46 

A preparação da cavidade bucal para receber peças 

protéticas dentárias, algumas vezes, exige que 

procedimentos cirúrgicos sejam realizados. Um 

exemplo muito comum de cirurgia pré- protética é a 

alveoloplastia estabilizadora. Sobre este tipo de 

cirurgia, NÃO podemos afirmar: 
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a) Preferencialmente, a sutura, neste tipo de cirurgia, 

deve ser realizada com fio de seda 4.0, em ponto 

contínuo. 

b) Somente após a exposição da tábua óssea 

alveolar, através da divulsão da mucosa gengival, é 

que se pode determinar a amplitude da osteotomia 

que poderá ser realizada na cirurgia. 

c) Obtida uma superfície regular, com o contorno 

em “U”, as esquírolas ósseas devem ser removidas, 

por curetagem e/ou por irrigação com soro 

fisiológico.   

d) Somente após a determinação da amplitude da 

osteotomia é que se pode determinar quais os 

instrumentos mais apropriados para serem usados, 

em cada caso, se o cinzel, o osteótomo, a pinça goiva 

ou os instrumentos rotatórios..., que antecedem, 

sempre, ao uso obrigatório da lima para osso. 

 

Questão 47 

Uma das etapas mais importantes da cirurgia 

parendodôntica é a apicectomia, que consiste no 

corte e/ou aplainamento do ápice radicular, com o 

intuito de eliminar deltas apicais, segmentos 

inacessíveis do canal e lacunas de reabsorção 

cementária. Sobre a técnica correta da apicectomia, 

analise e julgue: 

 

I – Deve-se diminuir a altura da ressecção apical, 

para que haja uma melhor identificação da presença 

de istmos, nos dentes molares e pré-molares, e, 

consequentemente, um vedamento mais adequado 

desta região. 

II – A inclinação do corte deverá ser a menor 

possível, sendo ideal o corte horizontal. Porém, em 

função de alguns acessos cirúrgicos, o bisel pode 

tornar-se necessário e, nestas situações, a 

profundidade da obturação retrógrada deve se 

estender até o nível mais coronário do bisel. 

III - A apicectomia pode ser executada com brocas 

cilíndricas ou tronco-cônicas, caso haja necessidade 

de bisel, tanto em alta-rotação como em baixa-

rotação com peça de mão, sob irrigação abundante 

de soro fisiológico estéril.  

 

a) Apenas I e III estão corretas. 

b) Apenas III está correta. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

Questão 48 

Em um caso de exodontias múltiplas, aonde todos os 

dentes dos quadrantes esquerdos, maxilar e 

mandibular, forem ser extraídos, recomenda-se a 

seguinte sequência de exodontias: 

 

1 –Dentes maxilares anteriores, exceto o canino. 

2- Dentes maxilares posteriores, exceto o primeiro 

molar. 

3 – Primeiro molar maxilar. 

4- Canino maxilar. 

5 – Dentes anteriores inferiores, exceto canino. 

6 - Dentes posteriores inferiores, exceto o primeiro 

molar. 

7 – Canino inferior. 

8 – Primeiro molar inferior. 

 

a) 1 – 2 – 4 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8. 

b) 6 – 5 – 8 – 7 – 2 – 1 – 3 – 4. 

c) 5 – 6 – 7 – 8 – 1 – 2 – 4 – 3. 

d) 2 – 1 – 3 – 4 – 6 – 5 – 8 – 7. 

 

Questão 49 

Durante a exodontia de um dente superior: 

a) O paciente deve ser posicionado de forma que, 

com a boca aberta, o plano oclusal de seus dentes 

superiores forme, um ângulo próximo de 20º, com o 

solo. 

b) O paciente deve ser posicionado de forma que, 

com a boca aberta, o plano oclusal de seus dentes 

superiores forme, um ângulo próximo de 45º, com o 

solo. 

c) O paciente deve ser posicionado de forma que, 

com a boca aberta, o plano oclusal de seus dentes 

superiores permaneça em paralelismo com o solo. 

d) O paciente deve ser posicionado de forma que, 

com a boca aberta, o plano oclusal de seus dentes 

superiores forme, um ângulo próximo de 60º, com o 

solo. 

 

Questão 50 

Uma das complicações que podem surgir após uma 

exodontia é o trismo mandibular. São meios de 

tratamento, que podem ser usados, para o trismo: 

 

I – Antibioticoterapia. 

II - Prescrição de compressas frias. 

III - Bochecho com solução fria. 

IV – Prescrição de analgésicos / relaxantes 

musculares. 

 

a) Apenas II, III e IV estão corretas. 

b) Apenas IV está correta. 

c) Apenas I e IV estão corretas. 

d) Todas estão corretas.  
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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 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

22- ODONTOLOGISTA PROTESISTA – PROVA 01 
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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 

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 
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semânticas empregadas em “Sem perceber, até o 

profissional mais preparado pode escorregar em 

um clichê.” 

a) Mesmo.   b) Inclusive. 

c) Apenas.   d) Ainda. 

 

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. 



                       MUNICÍPIO DE RESENDE – RIO DE JANEIRO                        
 

4 
 
____________________________________________________________________________________ 

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 

 

Questão 10 

Assinale a opção que identifica as características 

presentes no gênero textual meme. 

a) Caráter multimodal, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte digital. 

b) Modalidade imagética, discurso satírico, 

linguagem coloquial, suporte analógico. 

c) Modalidade imagética, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte analógico. 

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 

Algumas condições sistêmicas acabam por 

influenciar no planejamento e na adaptação das 

próteses dentárias totais. Sobre esse assunto, analise 

e julgue: 

 

I – Nos pacientes com osteoporose, há uma tendência 

de estreitamento da crista óssea maxilar e 

alargamento da crista mandibular, por isso, deve-se 

evitar a redução da distância interoclusal. 

II – Nos pacientes submetidos à terapia por radiação, 

o uso de próteses totais fica limitado devido: a 

xerostomia, a impossibilidade de sobreextensão da 

área basal (na tentativa de evitar ulcerações) e a 

osteorradionecrose. 

III - nos pacientes com anemia perniciosa, deverá 

haver um constante controle sobre a oclusão, no 

intuito de minimizar as áreas de pressão, e a 

deficiência de saliva acaba por ocasionar prejuízo na 

retenção das próteses totais. 

a) Apenas I e III estão corretas. 

b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

Questão 22 

Nas próteses dentárias totais, os arcos de oclusão são 

representativos de ambos os arcos dentais, portanto, 

é necessário rigor técnico durante sua elaboração. 

Sobre este assunto, NÃO podemos afirmar: 

a) Os arcos guardam o espaço para a montagem dos 

dentes artificiais e servem de registro, e garantia, da 

distância vertical e relação central. 

b) A construção do arco maxilar deve ser feita em 

laboratório, deixando o arco mandibular, 

posteriormente, para ser construído no consultório. 

c) Antes de iniciar a construção do arco mandibular, 

é necessário identificar no modelo inferior os 

acidentes anatômicos, marcá-los e traçar as linhas 

que vão orientar a conformação do arco, usando uma 

régua flexível. 

d) Os arcos servem para registrar a inclinação da 

curva de compensação e transversa. 

 

Questão 23 

A base de prova é a base provisória da prótese total 

durante as fases de captação e registro dos 

movimentos mandibulares, com a finalidade de 

transportá-los ao articulador. Será usada, para a 

montagem de dentes artificiais, até a prova estética e 

fonética do paciente. Estas bases devem cobrir todo 

o tecido que constitui a base do suporte, e devem ser 

ajustadas, para enfrentar possíveis desprendimentos, 

em decorrência da cedência da fibromucosa. As 

bases devem guardar relações com as atividades 

funcionais, como: fonação, respiração e deglutição. 

Analise e julgue a afirmativa. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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a) Está falsa, pois as bases de prova não têm a 

função de transportar ao articulador os movimentos 

mandibulares. 

b) Está totalmente verdadeira. 

c) Está falsa, pois as bases de prova não precisam ser 

ajustadas às cedências da fibromucosa. 

d) Está falsa, pois as bases de prova não necessitam 

guardar relações com a atividade funcional da 

respiração. 

 

Questão 24 

São vantagens das próteses dentárias totais 

imediatas: 

 

I – Proteção ao trauma cirúrgico e as infecções 

externas. 

II - Controle da hemorragia, pós-cirúrgica. 

III – Reembasamento, para compensar a retração 

gengival. 

IV – Baixo custo. 

 

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

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

 

Questão 25 

Sobre os grampos, usados nas próteses parciais 

removíveis, NÃO podemos afirmar: 

a) O efeito retentivo dos grampos circunferenciais 

(ou braçadeiras) se dá por torção, enquanto que o dos 

grampos de ação de ponta (ou barra) por flexão. 

b) Os grampos, quanto a sua função são 

classificados, como:  de retenção direta, de retenção 

indireta e de oposição. 

c) Os grampos são constituídos basicamente por: 

braço de retenção, braço de oposição, apoio e corpo. 

d) Os grampos, quanto a sua construção são 

classificados, como: adaptados e fundidos. 

 

Questão 26 

Existem algumas técnicas que são utilizadas para a 

determinação do eixo ou da via de inserção de uma 

prótese parcial removível, dentre elas a técnica da 

conveniência. São situações clínicas, em que esta 

deve ser a técnica de escolha: 

I – Quando regiões retentivas do rebordo residual, a 

serem recobertas pela base da prótese, apresentam 

áreas de interferência à livre entrada e saída da 

prótese. 

II – Quando remanesçam apenas dentes do grupo 

anterior (de canino a canino), especialmente na 

arcada inferior. 

III – Quando os dentes suportes apresentam 

excessivas inclinações e desordens. 

 

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

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

 

Questão 27 

O preparo do arco facial, durante a montagem dos 

modelos no articulador parcialmente adaptável, para 

a confecção de uma prótese parcial removível, 

deverá obedecer à seguinte sequência de passos: 

 

1- Adaptação do ponto násio. 

2- Teste do assentamento do modelo de gesso, na 

marca das pontas das cúspides registradas na godiva, 

a fim de verificar a inexistência de movimentos de 

báscula. 

3- Levar a forquilha à boca do paciente, que deverá 

morde-la de maneira centralizada, assim, o arco 

facial deverá ser colocado e as olivas adaptadas nos 

condutos auditivos externos, através de uma pressão, 

realizada para dentro e para frente. 

4- Envolver a forquilha do arco facial com godiva e, 

enquanto esta ainda estiver plástica, levá-la a boca 

do paciente para que ele oclua, de maneira a 

estabilizar a forquilha na boca. 

5- Verificação da distância intercondilar, assinalada 

no arco facial. 

 

a) 3 – 2 – 4 – 1 – 5.  b) 4 – 3 – 2 – 1 – 5. 

c) 4 – 3 – 2 – 5 – 1.  d) 4 – 2 – 3 – 1 – 5. 

 

Questão 28 

Nas próteses fixas, o término cervical dos preparos 

pode apresentar diferentes configurações, de acordo 

com o material a ser empregado para a confecção da 

coroa. Sobre os tipos de término cervical, marque a 

verdadeira: 

a) O término do tipo ombro, ou degrau, está 

indicado nos preparos para coroas de porcelana pura, 

com 1,0 a 1,2 mm de espessura uniforme, e para os 

preparos de coroas com estrutura metálica. Exige um 

maior desgaste dentário, resultando num degrau que 

dificulta o escoamento do cimento. 

b) O término do tipo ombro, ou degrau biselado, 

forma um ângulo, aproximado de 45º, entre a parede 

axial e a cervical, com biselamento da aresta cavo-

superficial. Provoca desgaste acentuado da estrutura 

dentária, para permitir espaço adequado para a 

colocação da estrutura metálica e da porcelana. 

c) O término do tipo chanfrado proporciona que a 

junção entre a parede axial e gengival, seja feita por 
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um segmento de círculo, que deverá apresentar 

espessura suficiente para acomodar metal e faceta 

estética. Está indicado para coroas metalocerâmicas, 

com ligas básicas (não áureas) e para coroas 

metaloplásticas. 

d) O término do tipo chanferete está indicado para 

coroa total metálica, mas contraindicado para dentes 

que sofrem tratamento periodontal ou recessão 

gengival, com aumento acentuado da coroa clínica. 

Facilita a adaptação da peça fundida e o escoamento 

do cimento. 

 

Questão 29 

Sobre as relações maxilo – mandibulares, analise e 

julgue as afirmativas: 

I – A relação cêntrica é uma posição crânio – 

mandibular e independe da presença de dentes. Pode 

ser usada para análise oclusal, além de diagnóstico e 

planejamento, utilizando os modelos de estudo, 

montados em articulador semi-ajustável. 

II – A máxima intercuspidação habitual é uma 

posição dentária fisiológica e, em 90 % dos 

pacientes, não coincidente com a relação cêntrica. 

III – A dimensão vertical de oclusão pode ser 

estabelecida através do método que subtrai 3-4mm 

do valor da dimensão vertical de repouso, obtido 

através do compasso de Willis. 

 

a) Apenas I e II são verdadeiras. 

b) Apenas I é verdadeira. 

c) Apenas I e III são verdadeiras. 

d) Todas são verdadeiras. 

 

Questão 30 

São recomendações para a seleção da cor de uma 

prótese fixa, com EXCEÇÃO de: 

a) Evitar o uso de todos os dentes da escala na boca 

do paciente, pois este procedimento torna impossível 

a definição dos matizes. 

b) A determinação do valor (o mais difícil de todos 

os componentes) deve ser feita num ambiente com 

alta luminosidade, para possibilitar a ativação dos 

bastonetes, responsáveis pela visão do preto e do 

branco. 

c) Iniciar a determinação da cor pelos dentes da 

escala que apresentam saturação intermediária. 

d) Nunca selecionar um croma acima, pois será 

impossível abaixá-lo. 

 

 

 

Questão 31 

Algumas vezes, durante a confecção das próteses 

sobre implantes, faz-se necessária uma modelagem 

do tecido gengival, denominada de condicionamento 

tecidual, que pode ser obtido através das próteses 

provisórias. Sobre esta técnica, analise e julgue: 

 

I – Instalar, inicialmente, a prótese provisória 

fazendo leve pressão nos tecidos moles, formando 

neles uma leve isquemia. A vascularização deverá 

voltar ao normal após 5 -10 minutos. 

II - Deve-se remover a prótese provisória, após uma 

semana, para a verificação da anatomia gengival. Se 

esta ainda não estiver como esperado, deve-se 

acrescentar mais resina acrílica, moldando-se a 

anatomia da raiz do dente desejado. Posteriormente, 

reinstala-se a prótese provisória, na boca, e uma nova 

isquemia ocorrerá nos tecidos moles. 

III – Posteriormente a esta primeira verificação, 

somente após um prazo de 60 dias é que será possível 

se verificar, novamente, a anatomia em questão. 

Apenas ao considerá-la satisfatória, procede-se a 

moldagem. 

 

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

 

Questão 32 

Sistema de retenção resiliente onde os implantes não 

se encontram ferulizados, e a carga transmitida, pela 

prótese, irá se dividir de forma independente, sobre 

cada um dos implantes e, também, sobre a mucosa 

alveolar. Indicado para: implantes posicionados 

distantes um do outro, onde há alto risco de 

deformação da barra; implantes paralelos entre si; 

implantes com bom diâmetro e comprimento, e para 

pacientes que apresentam dificuldades de executar 

sua higiene bucal. Esta descrição refere-se a qual 

sistema de retenção para overdenture? 

a) Sistema O’ring (bola). 

b) Sistema Barra – Clipe. 

c) Sistema Era. 

d) Sistema Barra. 

 

Questão 33 

A alveoloplastia estabilizadora é um exemplo de 

cirurgia pré- protética. Sobre este tipo de cirurgia, 

analise e julgue: 

 

I - Somente após a exposição da tábua óssea alveolar, 

através da divulsão da mucosa gengival, é que se 

pode determinar a amplitude da osteotomia que 

poderá ser realizada na cirurgia. 
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II - Preferencialmente, a sutura, neste tipo de 

cirurgia, deve ser realizada com fio de seda 4.0, em 

ponto contínuo. 

III - Somente após a determinação da amplitude da 

osteotomia é que se pode determinar quais os 

instrumentos mais apropriados para serem usados, 

em cada caso, se o cinzel, o osteótomo, a pinça goiva 

ou os instrumentos rotatórios, que antecedem, 

sempre, ao uso obrigatório da lima para osso. 

 

a) Apenas I e II são falsas. 

b) Apenas II e III são falsas. 

c) Apenas II é falsa. 

d) Todas são falsas. 

 

Questão 34 

São nervos anestesiados pela Técnica de Gow-Gates: 

I – Alveolar inferior e lingual. 

II – Milo-hiódeo. 

III – Incisivo. 

IV – Auricolotemporal e bucal. 

 

a) Apenas I, II e III.  b) Apenas I, III e IV. 

c) Apenas II e IV.  d) Todos. 

 

Questão 35 

Qual a tomada radiográfica, mais indicada, para a 

avaliação de fraturas de dentes anteriores e do osso 

alveolar, em crianças vítimas de trauma? 

a) Radiografia periapical. 

b) Radiografia panorâmica. 

c) Radiografia interproximal. 

d) Radiografia oclusal. 

 

Questão 36 

São fatores determinantes para uma adequada 

reabilitação protética: 

I – Tipo e frequência da respiração. 

II – Morfologia dos tecidos bucais. 

III – Consistência das mucosas bucais. 

IV – Mobilidade da língua. 

 

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

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

 

Questão 37 

A abóbada palatina é uma das mais importantes 

estruturas de suporte para a prótese total, não sendo 

CORRETO afirmar que: 

a) Uma abóbada em forma de V suporta a relação 

vertical (base da prótese/mucosa) e resiste bem aos 

esforços laterais. 

b) Uma abóbada em forma de U é a que tem o 

melhor prognóstico. 

c) Uma abóbada plana proporciona alta resistência 

ao deslocamento lateral. 

d) Uma abóbada em forma de U suporta o 

deslocamento vertical e lateral em grau muito 

elevado. 

 

Questão 38 

Sobre as etapas de instalação do processo carioso, 

analise e julgue: 

I - No primeiro estágio, denominado ultra –

estrutural, ocorre a dissolução dos cristais de 

hidroxiapatita, e, com o passar do tempo, a diferença 

nas concentrações de minerais perdidos pelo 

esmalte, torna-se microscópica. 

II - À medida que a opacidade do esmalte aumenta, 

vai determinando o aparecimento da mancha branca, 

tornando-se visível clinicamente. 

III - O avançar deste processo, pode levar ao 

aparecimento da cavidade, e a não- intervenção, em 

algum momento, pode levar à perda do dente. 

 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

Questão 39 

A periodontite crônica é considerada uma doença 

sítio-específica. Seus sinais clínicos são: inflamação, 

formação de bolsa, perda de inserção e perda óssea. 

Pode ser considerada localizada, quando menos de 

30% dos locais avaliados na boca apresentarem 

perda de inserção ou óssea, ou generalizada, quando 

este percentual for maior que 30%. Quanto a sua 

gravidade, pode ser: leve – perda de inserção clínica 

de 1 a 2 mm; moderada – perda de inserção clínica 

de 3 a 4 mm, e grave- perda de inserção clínica maior 

que 5 mm. Geralmente é indolor. Julgue a afirmação 

acima. 

 

a) A afirmativa está falsa, pois a periodontite não é 

sítio – específica e, geralmente, é sintomática. 

b) A afirmativa está falsa, pois a periodontite só é 

considerada generalizada, quando 70% dos locais 

avaliados, na boca, foram atingidos. 

c) A afirmativa está falsa, pois a periodontite é 

considerada leve, quando a perda de inserção clínica 

for de 3mm; moderada, quando chegar a 5 mm, e 

grave quando maior que 6 mm. 

d) A afirmação está totalmente verdadeira. 
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Questão 40 

Adquirir equipamentos com desenhos que respeitem 

a ergonomia, instalar extintores de incêndio, 

capacitando a equipe para a sua utilização e manter 

instrumentais, em número e qualidade, adequados 

qualidade para o atendimento aos pacientes, são 

medidas que visam minimizar os: 

a) Riscos biológicos. 

b) Riscos mecânicos. 

c) Riscos químicos. 

d) Riscos químico-biológicos. 

 

Questão 41 

A perfeita realização da moldagem é de grande 

importância para a confecção da prótese total. 

Existem alguns tipos de moldagens, e entre as 

funcionais está a do tipo pressão seletiva. Sobre essa 

técnica, analise e julgue: 

 

I – A mucosa aderida de suporte deve ser registrada 

de forma não compressiva, em razão da presença de 

tecido ósseo de suporte subjacente. 

II – A mucosa móvel não aderida da área vestibular, 

correspondente ao selado periférico, deve ser 

registrada sobre leve pressão, por não possuir suporte 

ósseo subjacente. 

III – Este tipo de técnica atende a vários princípios 

básicos da moldagem, como suporte e retenção, 

porém não tem a vantagem de preservar os tecidos 

de suporte. 

 

a) Apenas I e II estão corretas.   

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas III está correta.    

d) Todas estão corretas. 

 

Questão 42 

Na obtenção dos registros intermaxilares, em prótese 

total, deve-se, inicialmente, realizar a 

individualização do plano superior. Nesta 

individualização, um dos pontos principais é a 

obtenção da altura anterior, no sentido vertical, do 

plano oclusal. Sobre este assunto, NÃO podemos 

afirmar: 

a) A altura anterior, no sentido vertical, do plano 

oclusal corresponde à determinação da porção 

visível dos dentes, estando o lábio em função. 

b) Nesta medição, o plano oclusal deve ficar 2mm 

abaixo do tubérculo do lábio, para pacientes jovens. 

c) Nesta medição, o plano oclusal deve ficar 1 – 1, 

5mm abaixo do tubérculo do lábio, para pacientes de 

meia idade. 

d) Nesta medição, o plano oclusal deve ficar ao nível 

do tubérculo do lábio ou ligeiramente acima, para 

pacientes idosos. 

 

Questão 43 

Após a instalação de uma prótese total, várias 

orientações devem ser repassadas aos pacientes, para 

que este possa realizar uma correta manutenção das 

peças protéticas. Essas orientações serão 

fundamentais para o sucesso do período adaptativo 

do paciente. Sobre este assunto, analise e julgue as 

afirmações: 

 

I – Deve ser orientado ao paciente, a retirada da 

prótese durante o sono, pois favorece a presença e 

desenvolvimento, mais intenso, de várias colônias de 

espécies de Cândida albicans. 

II – Pacientes usuários de drogas, com efeitos 

xerostômicos, necessitam de retornos mais 

frequentes, durante o período de 

instalação/adaptação das próteses totais. 

III – Deve ser explicado aos pacientes que, durante o 

período adaptativo, a retenção da prótese total pode 

variar no decorrer do dia. Isto pode ocorrer, em 

decorrência de alterações sofridas pela fibromucosa, 

em seu volume e espessura, principalmente, nos 

períodos noturnos. 

 

a) Apenas I e II estão corretas.   

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas I está correta.    

d) Todas estão corretas. 

 

Questão 44 

Sobre as propriedades físicas dos grampos das 

próteses parciais removíveis, marque a 

VERDADEIRA: 

a) Quanto menos espesso for o grampo, menor será 

sua flexibilidade. 

b) Quanto mais comprido for o grampo, maior será 

sua flexibilidade. 

c) Grampos com secção transversal em forma de 

meia cana são mais flexíveis do que os de secção 

transversal arredondada.  

d) Grampos confeccionados com ligas à base de 

cromo-cobalto mostram-se com menor poder 

retentivo que os confeccionados com ligas a base de 

ouro. 

 

Questão 45 

A estabilidade das próteses parciais removíveis está 

diretamente ligada à correta escolha do conector e 
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seu posicionamento adequado. Assim, a distância 

adequada entre o conector maior e a gengiva 

marginal dos dentes remanescentes é de: 

a) 1 a 2 mm.   b) 7 a 8 mm.  

c) 5 a 6 mm.   d) 9 a 10 mm. 

 

Questão 46 

Durante a fase de moldagem da prótese parcial 

removível, deverá ser confeccionada uma chapa de 

prova. Este dispositivo é utilizado como veículo de 

materiais e/ou veículo dos próprios dentes artificiais. 

Assim, com a chapa de prova o cirurgião-dentista 

poderá realizar: 

 

I – A moldagem funcional do rebordo residual. 

II – A determinação da área de neutralidade muscular 

(zona neutra) e o padrão oclusal dos dentes 

artificiais.  

III – A prova e ajustes dos dentes artificiais. 

a) Apenas I e II estão corretas.  

b) Apenas III está correta. 

c) Apenas II e III estão corretas.   

d) Todas estão corretas. 

 

Questão 47 

Os dentes pilares, das próteses parciais removíveis, 

precisam estar estabilizados, para que não sofram 

danos durante a inserção e retirada da peça protética 

da boca. Para tanto, devem ser confeccionados, 

nestes dentes, os chamados planos-guia. Sobre este 

tipo de preparo pré- protético, analise e julgue: 

I - A ação dos planos-guia não se dá isoladamente, 

mas através da ação contatante que se verifica entre 

esse elemento e o grampo de oposição. 

II - A estabilização rotacional proporcionada pelos 

planos-guia ocorre, exclusivamente, no sentido 

horizontal. 

III - Os planos- guia são fundamentais na ativação da 

deformação elástica que os grampos de retenção 

devem sofrer, para ultrapassar o equador protético do 

dente pilar, durante a inserção e remoção da prótese 

na boca. 

 

a) Apenas I e III estão corretas.   

b) Apenas I está correta. 

c) Apenas III está correta.    

d) Todas estão corretas. 

 

Questão 48 

Os nichos são cavidades ou áreas aconcavadas que 

têm por finalidade principal alojar os apoios oclusais 

das próteses parciais removíveis. Eles podem ser 

construídos sobre: 

I – Dente hígido.  

II – Blocos metálicos.   

III – Restaurações de amalgama de prata. 

 

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

 

Questão 49 

Numa prótese parcial removível dento- suportada, a 

força mastigatória que incide sobre os dentes 

artificiais é transmitida ao osso alveolar somente 

através dos dentes remanescentes. 

Fundamentalmente, essa transmissão se dá pelas 

fibras do ligamento periodontal desses elementos. O 

osso alveolar absorve esta força através de estímulos 

de tração, considerados, biologicamente saudáveis. 

A fibromucosa que reveste o espaço protético, 

intercalada entre os dentes remanescentes, não 

recebe força alguma, apresentando-se, apenas, 

justaposta em relação à superfície interna da sela. 

Analise e julgue a afirmativa.  

 

a) Está falsa, pois a força mastigatória sobre os 

dentes artificiais é transmitida ao osso alveolar tanto 

pelos dentes remanescentes, como pela fibromucosa 

aonde se assenta a sela.  

b) Está falsa, pois a absorção da força mastigatória 

pelo osso alveolar, por estímulos de tração, não é 

biologicamente saudável. 

c) Está falsa, pois a fibromucosa que reveste o 

espaço protético também recebe as forças 

mastigatórias, através da superfície interna da sela. 

d) Está totalmente correta. 

 

Questão 50 

São características/funções do apoio oclusal das 

próteses parciais removíveis, com EXCEÇÃO de: 

 

a) Atua como elemento importante na estabilização 

do dente pilar, nos sentidos gêngivo-oclusal e 

vestíbulo-palatino. 

b) Suporta e estabiliza a prótese no sentido ocluso-

gengival. 

c) Evita, durante a mastigação, a ação de 

esmagamento, que poderia ser exercida pela sela, 

sobre os tecidos gengivais próximos aos dentes 

pilares. 

d) Sua localização e forma devem proporcionar a 

transmissão da força mastigatória pelo longo eixo do 

dente pilar. 
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