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LÍNGUA PORTUGUESA

Existe uma receita certa para o sucesso? Sim, existe. E, melhor ainda, cada um de nós possui os ingredientes
básicos para cozinhar um sucesso de dar água na boca dos outros. Uns mais, alguns menos, mas não há ninguém
que, algum dia, não tenha parado para observar o próximo e se admirar: “Como é que ele conseguiu tanto com tão
pouco?” Porque, basta observar, os bem-sucedidos não parecem possuir nenhum ingrediente mágico ou sobrenatural.
E a resposta é mais simples do que parece: o segredo do sucesso não está na lista de ingredientes, mas no modo
de preparo. É nesse contexto que uma pergunta tão banal e tão repetida — “Você está preparado?” — assume sua
real importância: “Você sabe mesmo como misturar os ingredientes que tem?”

Então, vamos à despensa (com “e”): ali estão, bem arrumadinhos, a ousadia, a perseverança, a liderança, a
criatividade, a ética, o espírito de equipe, e mais uma batelada de outros ingredientes que entram na fórmula do
sucesso, segundo os especialistas em culinária executiva. Mas quem um dia já preparou um bolo sabe que não
adianta jogar tudo isso dentro de uma panela, em doses iguais e ao mesmo tempo. Há sempre uma sequência e
uma proporção, e os quituteiros de mão-cheia são os que aprenderam que existe uma receita apropriada para cada
ocasião. Se a dosagem for errada, o resultado fica intragável.

Pausa para um aperitivo. Tudo começa por sabermos onde estamos pisando. Por quê? Porque a palavra
ingrediente veio daí mesmo, de “passo”. Em latim, passo era gradus e dessa palavrinha derivaram várias outras, só
que a gente nem percebe mais o passo escondido dentro delas, como “gradual” (passo a passo), “degrau” (um
passo acima), “retrógrado” (que anda para trás), “congresso” (marchar junto), e até o “dégradé” (cor que vai mudando
a cada passo). Dessa salada surgiria o verbo latino ingredi, “caminhar para dentro” e seu derivado, ingrediente, “o
que entra”.

Mas se trata do que entra no passo certo. Eu trabalhei com muita gente agressiva (termo que, casualmente,
quer dizer “um passo contra”) e notei que esse ingrediente era absolutamente necessário em algumas situações,
enquanto em outras era totalmente dispensável. Na hora da avaliação de desempenho, alguns funcionários eram
elogiados por sua agressividade, enquanto outros, tão agressivos quanto, eram criticados. E o segundo grupo ficava
sem entender bulhufas, achando que estava sendo perseguido pela chefia. Na verdade, o que as empresas avaliam
nunca é o ingrediente em si — no caso, a agressividade —, mas sim o produto final — o resultado. A mesma coisa
acontece quando comemos um bolo: se um ingrediente sobressai, é porque ele foi mal calculado. E aí passa a
comprometer o todo.

Entender essa simples regrinha talvez seja a coisa mais complicada na auto-administração de uma carreira. O
mais comum é o profissional usar sempre o mesmo ingrediente, na mesma proporção, não importa a ocasião. Ou
então, quando as coisas estão meio paradas, é sempre mais fácil imaginar que “está me faltando alguma coisa” —
ou seja, mais ingredientes. Não é a quantidade que faz uma receita de sucesso. É o discernimento. Sucesso é, por
exemplo, ter um vasto estoque de criatividade e de ambição, mas saber que há momentos em que o mais recomendável
é fazer um simples arroz com feijão.

Disponível em: <http://www.ucg.br/site_docente/adm/francisco_jose/pdf/
liderancaechefia/pdf/ArtigosdeMaxGehringer.pdf>. Acesso em 15 jan. 2010.
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QUESTÃO   01

Ingrediente pode ser definido como palavra de origem latina que significa “passo”. De acordo com o texto, entretanto,
esse termo pode ser entendido como:

A) elemento-chave a partir do qual uma empresa, por exemplo, avalia o desempenho do funcionário.

B) elemento concreto imprescindível para a fórmula do sucesso.

C) número fechado de seis características –  ousadia, perseverança, liderança, criatividade, ética e espírito de equipe –
que temos de perseguir para sermos bem sucedidos.

D) aquilo que as pessoas bem sucedidas usam na sequência e na proporção certas.
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QUESTÃO   02

De acordo com o texto, assinale a ÚNICA alternativa correta.

A) Em:” Ou então, quando as coisas estão meio paradas, é sempre mais fácil imaginar que “está me faltando alguma
coisa”, as aspas foram empregadas para fazer sobressair o que foi dito.

B) Em: “Tudo começa por sabermos onde estamos pisando. Por quê?”, o autor utiliza-se de uma pergunta como forma
de se aproximar do leitor e levá-lo a concordar com ele sobre o que dirá na sequência do texto.

C) Em:” Em latim, passo era gradus e dessa palavrinha derivaram várias outras, só que a gente nem percebe mais o
passo escondido dentro delas, como “gradual” (passo a passo)...”, o autor lança mão de um recurso argumentativo
para explicar a origem da palavra ingrediente.

D) Em:” ... trabalhei com muita gente agressiva (termo que, casualmente, quer dizer “um passo contra”) e notei que esse
ingrediente era absolutamente necessário em algumas situações, há exemplificação da opinião do autor.

QUESTÃO   03

Assinale a ÚNICA alternativa, em que a expressão ou termo destacado NÃO foi identificado corretamente.

A) “Você sabe mesmo como misturar os ingredientes que tem?” = leitor

B) “Como é que ele conseguiu tanto com tão pouco?” = não há um referente determinado.

C) “Entender essa simples regrinha talvez seja a coisa mais complicada na auto-administração de uma carreira.” =
grau de agressividade.

D) “Mas quem um dia já preparou um bolo sabe que não adianta jogar tudo isso dentro de uma panela, em doses
iguais...” = ingredientes do sucesso

QUESTÃO   04

Então, vamos à despensa (com “e”): ali estão, bem arrumadinhos, a ousadia, a perseverança, a liderança, a criatividade,
a ética, o espírito de equipe, e mais uma batelada de outros ingredientes que entram na fórmula do sucesso, segundo os
especialistas em culinária executiva.

Ao utilizar a expressão em destaque o autor demonstra:

A) Desconfiança para com os especialistas.

B) Dúvida acerca da informação.

C) Concordância com os especialistas.

D) Falta de compromisso com a informação.

QUESTÃO   05

Mas quem um dia já preparou um bolo sabe que não adianta jogar tudo isso dentro de uma panela, em doses iguais
e ao mesmo tempo.

Considerando-se o desenvolvimento da argumentação do texto apresentado,  o termo mas, no trecho acima

A) tem sentido adversativo e pode, portanto, ser substituído por e, sem que se prejudiquem a coerência e a correção
gramatical do texto.

B) tem sentido adversativo e pode, portanto, ser substituído por entretanto, sem que se prejudiquem a coerência e a
correção gramatical do texto.

C) tem sentido aditivo e pode, portanto, ser substituído por porém, sem que se prejudiquem a coerência e a correção
gramatical do texto.

D) tem sentido explicativo e pode, portanto, ser substituído por porque, sem que se prejudiquem a coerência e a
correção gramatical do texto.
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ÉTICA

QUESTÃO  06

Em relação às regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público, assinale a alternativa
correta.

A) A moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o bem e o mal.

B) O servidor público pode omitir a verdade para não contrariar os interesses da Administração Pública.

C) O servidor não deve voltar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores hierárquicos.

D) Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração
Pública, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua
omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.

QUESTÃO  07

Sobre o servidor público, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta e indiretamente por todos, até por ele
próprio e, por isso, se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento
indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.

B) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, terá de decidir somente
entre o legal e o ilegal, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, o justo e o injusto.

C) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu
próprio bem-estar.

D) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina.

QUESTÃO  08

São deveres do servidor público, EXCETO:

A) Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade
a seu cargo.

B) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e o contato com o
público.

C) Ser probo, reto e leal, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando tiver diante de
duas opções, a melhor e a mais vantajosa para a administração pública.

D) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular.

Ética
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QUESTÃO  09

É vedado ao servidor público, EXCETO:

A) Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo
contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos.

B) Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos.

C) Não utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu
mister.

D) Apresentar-se embriagado no serviço ou fora do serviço, de forma habitual.

QUESTÃO  10

Com relação às afirmativas sobre o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa
correta.

A) A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e
notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República para mandatos de três anos
não coincidentes, permitida uma única recondução.

B) Cada Comissão de Ética de que trata o decreto 1.171/94 será integrada por 5 membros titulares e 5 suplentes,
escolhidos entre os servidores e empregados do quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo da  respectiva
entidade ou órgão para mandatos de três anos não coincidentes, permitida uma recondução.

C) As Comissões de Ética poderão escusar-se de sua competência alegando omissão do Código de Conduta da Alta
Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

D) A atuação da CEP enseja remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados
prestação de relevante serviço público.

Ética
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

QUESTÃO  11

Considerando os aspectos de organização, de direção e gestão do SUS, contidos na Constituição Federal de 1988
e na Lei Orgânica da Saúde nº. 8.080 de 1990, é correto afirmar que:

A) A direção do Sistema Único de Saúde é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelo respectivo Conselho
de Saúde.

B) As ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde são organizados e desenvolvidos de forma centralizada,
pelo Ministério da Saúde.

C) As ações e serviços de saúde executados no âmbito do Sistema Único de Saúde são organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

D) As ações e serviços de saúde do SUS, no âmbito dos municípios, não podem ser desenvolvidos por consórcios de
saúde intermunicipais.

QUESTÃO  12

Com relação às diretrizes estabelecias no pacto pela saúde do SUS, analise as seguintes proposições:

I - A programação pactuada e integrada da atenção à saúde deve explicitar a parcela de recursos destinados à
população própria do município e à população referenciada no processo de pactuação entre municípios.

II - Fica estabelecida a criação de apenas três blocos de recursos federais (atenção básica; atenção de média e alta
complexidade; vigilância em saúde) para custeio de ações e serviços do SUS.

III - O processo de contratação de serviços, a regulação assistencial, o controle, avaliação e auditoria assistenciais,
juntamente com as regulamentações da vigilância epidemiológica e sanitária, constituem as ações de regulação
da atenção à saúde.

Assinale a alternativa correta.

A) I e III são verdadeiras.

B) I, II e III são verdadeiras.

C) Somente III é verdadeira.

D) I e II são verdadeiras.

SUS
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QUESTÃO  13

Sendo o Sistema de Saúde em Minas Gerais organizado em pontos de atenção de saúde (primária, secundária e
terciária) cujos pontos devem estar vinculados a um território sanitário, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A atenção secundária constituída por uma rede de unidades especializadas (ambulatórios e hospitais) é organizada
em nível das microrregiões.

B) No programa de saúde da família, como principal estratégia de organização de atenção básica e porta de entrada do
SUS, cabem às suas equipes a responsabilidade sanitária sobre o cidadão.

C) A atenção terciária é integrada pelos serviços ambulatoriais e hospitalares especializados em média complexidade,
sendo organizada em polos macrorregionais.

D) A atenção primária de saúde estabelece as ações de promoção, prevenção e proteção à saúde em  um território
definido, sendo preferencialmente de responsabilidade dos municípios.

QUESTÃO  14

De acordo com a Lei nº 8.080 de 1990,  associe as instâncias de governo da coluna da direita com as respectivas
competências na coluna da esquerda.

I - Definir e  coordenar os sistemas de vigilância sanitária e epidemiológica. (    ) Direção Municipal

II - Executar ações e serviços de vigilância sanitária e epidemiológica. (    ) Direção Estadual

III - Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de (    ) Direção Nacional

           vigilância sanitária e epidemiológica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita.

A) 1 – 3 – 2

B) 3 – 2 – 1

C) 2 – 1 – 3

D) 2 – 3 – 1

QUESTÃO  15

Na política de Humanização do SUS, a classificação de risco tem como objetivos, EXCETO:

A) Diminuir a sobrecarga no pronto socorro.

B) Reduzir o tempo de atendimento do médico para que este possa atender mais pacientes.

C) Avaliar o paciente logo na sua chegada ao pronto socorro, humanizando o atendimento.

D) Promover ampla informação sobre o serviço aos usuários.

SUS
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QUESTÃO   16

Os nervos envolvidos com maior frequência na hanseníase são:

A) ulnar, frênico, trigêmeo, tibial anterior

B) facial, tibial anterior, radial e frênico

C) ulnar, frênico, trigêmeo, fibular

D) ulnar, mediano, fibular, tibial posterior

QUESTÃO   17

A garra dos dedos da mão e dos artelhos nos pés guardam certa semelhança. Assinale a alternativa correta.

A) Em ambos os casos, os músculos inervados pelo nervo mediano estão paralisados.

B) Em ambos os casos, a musculatura intrínseca está paralisada.

C) Em ambos os casos, os músculos inervados pelo nervo radial estão paralisados.

D) Em ambos os casos ,as articulações metacarpo-falangeanas estão fletidas.

QUESTÃO  18

Considerando-se que a compressão neural é um dos fatores associados à produção da neuropatia hansênica, a
descompressão neural cirúrgica está indicada em algumas situações, EXCETO:

A) Para pacientes com dor persistente, quadro sensitivo-motor normal ou sem piora, não responsivo ao uso de corticóides.

B) No abscesso de nervo e na neuropatia que não responde ao tratamento clínico em quatro (4) semanas.

C) No tratamento da neurite do nervo tibial como auxílio na prevenção de úlceras plantares.

D) Em neurites subintrantes e em pacientes com contraindicação ao uso de corticóides.
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QUESTÃO   21

Dentre as sequelas decorrentes da infiltração na face, a madarose ciliar é:

A) a eversão dos cílios da borda palpebral

B) a perda de pelos da sobrancelha

C) a inversão dos cílios em direção ao globo ocular

D) a perda de cílios da borda palpebral

QUESTÃO   22

A insensibilidade da córnea é uma das lesões observadas na hanseníase. O nervo responsável pela inervação da
córnea é o nervo:

A) Mediano

B) Trigêmeo

C) Facial – ramo zigomático

D) Facial ramo temporal

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO   19

No membro superior, o nervo radial é raramente acometido. Quando isto ocorre, normalmente já existe uma lesão de
nervo ulnar e mediano. A este conjunto dá-se o nome de:

A) Paralisia complexa do radial

B) Paralisia superior combinada

C) Paralisia tríplice

D) Paralisia completa superior

QUESTÃO   20

Em relação às incapacidades, as lesões primárias da hanseníase são:

A) a perda de sensibilidade e de força muscular

B) as contraturas articulares e musculares

C) as úlceras plantares

D) a perda de sudorese e úlceras palmares
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QUESTÃO   23

A lesão do nervo fibular comum na hanseníase pode levar a:

A) marcha escarvante

B) anestesia da região plantar

C) anidrose plantar

D) artelhos em martelo

QUESTÃO   24

Na presença de incapacidade física grau 1 (um) no pé, é correto afirmar que:

A) Há perda da sensibilidade protetora na superfície plantar do pé, indicando a necessidade de o paciente utilizar
calçado comum com palmilha moldada.

B) Há perda da sensibilidade protetora na superfície dorsal do pé, indicando a necessidade de o paciente utilizar calçado
comum, confortável, sem palmilha.

C) Há perda da sensibilidade protetora na superfície plantar do pé, indicando necessidade de o paciente utilizar calçado
comum, confortável, com palmilha simples.

D) Há perda da sensibilidade protetora na superfície plantar do pé e presença de úlceras plantares, indicando a necessidade
de o paciente utilizar calçado comum, confortável, com sola firme, palmilha moldada e adaptações.

QUESTÃO   25

A maioria das deformidades e incapacidades que ocorrem na face é decorrente da ação direta do bacilo sobre as
estruturas desta região, EXCETO:

A) Uveíte, ceratite e glaucoma

B) Lagoftalmo, insensibilidade da córnea e paralisia facial

C) Crostas, úlceras e desabamento da pirâmide nasal

D) Madarose superciliar, ciliar e fácies leonina
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QUESTÃO   27

Traumas em articulação do tornozelo podem provocar alterações de equilíbrio e propriocepção.  Quais recursos
podem ser utilizados no tratamento?

A) Escada dígita

B) Prancha de equilíbrio ou Prancha de Freeman

C) Mesa de Kanavel

D) Ultravioleta

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO  26

A artrite reumatóide é uma doença sistêmica crônica que afeta o tecido conjuntivo.  São características da doença:

A) Rigidez e deformidade progressiva.

B) Melhora da mobilidade das articulações com a progressão da doença.

C) Dor e aumento de amplitude de movimento.

D) Geralmente os sinais e sintomas são unilaterais.

QUESTÃO   28

São músculos flexores biarticulares do quadril:

A) Piriforme e gêmeo superior

B) Psoas menor e poplíteo

C) Bíceps femoral e pectíneo

D) Reto femoral e tensor da fáscia lata
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QUESTÃO   29

Pode ser consideradas como contraindicação da aplicação do frio:

A) Doença de Raynaud

B) Espasticidade de causa neuronal motora superior

C) Entorse – fase aguda

D) Edema

QUESTÃO   30

É considerado músculo flexor do cotovelo, EXCETO:

A) Braquiorradial

B) Palmar longo

C) Pronador redondo

D) Ancôneo

QUESTÃO   31

Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado abaixo.

Uma das maneiras de testar a força do ——— é pedir para a pessoa segurar  uma folha de papel entre o polegar e
o II metacarpiano.

A) músculo palmar menor

B) músculo oponente do polegar

C) músculo adutor do polegar

D) músculo abdutor curto do polegar
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QUESTÃO   32

As juntas ou articulações são classificadas em sinartrose, anfiartrose e diartrose de acordo com a mobilidade que
apresentam. São exemplos desses tipos de articulações, respectivamente:

A) Sutura do crânio, sínfise púbica e joelho.

B) Cotovelo, atlantoaxial e temporomandibular.

C) Tibiofibular (distal), sutura do crânio e quadril.

D) Primeira esternocostal, joelho e tornozelo.

QUESTÃO   33

A dor é um mecanismo de proteção corporal e o grau com que cada indivíduo reage a ela é muito variável.
Quais são, respectivamente, os receptores de dor e como pode ser denominada a dor lancinante, em um lado da

face, na área de distribuição sensorial correspondente à inervação do 5º par craniano?

A) Receptores vestibulares e neuralgia do orbicular

B) Discos de Merkel e neuralgia do óculo-motor

C) Terminações nervosas livres e neuralgia do trigêmeo

D) Receptores dos corpúsculos: carotídeo e aórtico, e neuralgia talâmica

QUESTÃO   34

Quais são os dois mais importantes sintomas de doença cerebelar?

A) Fasciculação e ataxia

B) Dismetria e espasticidade

C) Dismetria e ataxia

D) Fibrilação e dismetria

QUESTÃO   35

O mal de Parkinson, coréia e atetose podem ser  atribuídos à disfunção ou trauma em:

A)  Ponte

B) Núcleos da base

C) Lóbulo parietal

D) Tálamo
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QUESTÃO   36

Os quatro músculos localizados na camada superficial do antebraço e que têm origem comum no epicôndilo medial
são:

A) pronador redondo, pronador quadrado, palmar longo, flexor ulnar do carpo

B) pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor ulnar do carpo

C) flexor ulnar do carpo, flexor radial do carpo, palmar longo, adutor do polegar

D) pronador redondo, flexor superficial dos dedos, palmar longo, flexor longo do polegar

QUESTÃO   37

Quais dos quatro músculos escapuloumerais (músculos intrínsecos do ombro) são denominados músculos do
manguito rotador?

A) bíceps braquial, braquial, subescapular e infra-espinal

B) supra-espinal, deltóide, redondo menor e subescapular

C) supra-espinal, redondo maior, subescapular e subescapular

D) supra-espinal, infra-espinal, redondo menor e subescapular

QUESTÃO   38

Dos 4 músculos da face posterior da coxa, 3 deles formam os músculos do jarrete. São eles:

A) semimembranáceo, semitendíneo e sartório

B) semitendíneo, bíceps femoral, tríceps sural

C) semitendíneo, semimembranáceo, bíceps femoral

D) semimembranáceo, vasto medial e semitendíneo
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QUESTÃO   39

O compartimento lateral ou compartimento eversor é o menor dos compartimentos da perna e é formado pelos
músculos:

A) fibular longo e fibular curto.

B) fibular curto e tibial anterior.

C) tibial anterior e extensor curto dos dedos.

D) extensor próprio do hálux e fibular curto.

QUESTÃO   40

Assinale a alternativa que relaciona corretamente os movimentos do pé e tornozelo, de acordo com os planos de
movimentos primários: sagital, frontal e transverso.

A) Pronação e supinação; dorsiflexão e flexão plantar; inversão e eversão

B) Inversão e eversão; dorsiflexão e flexão plantar; abdução e adução

C) dorsiflexão e flexão plantar; inversão e eversão; abdução e adução

D)  Abdução e adução; pronação e supinação; dorsiflexão e flexão plantar
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