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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Português 
 

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 7, 
considere o texto abaixo. 

 
 

Introduzido no Brasil nos primeiros anos de vida republi-

cana, o velho e bretão football foi apropriado por toda a 

sociedade e, sendo rebatizado no Brasil como “futebol”, virou 

uma paixão nacional e um acontecimento festejado e amado 

pelo povo. 

Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que vinha 

de fora, o futebol sofreu muitos ataques em nome de um 

nacionalismo que se pensava frágil como porcelana. E, no 

entanto, canibalizamos e digerimos o “football”, roubando-o dos 

ingleses. Hoje, há um estilo brasileiro de jogar e produzir esse 

esporte. De elemento capaz de desvirtuar, ao lado da música e 

do cinema americanos, o estilo de vida e a língua pátria, o 

futebol acabou servindo como um instrumento básico de refle-

xão sobre o Brasil. O sucesso futebolístico foi o nosso primeiro 

instrumento de autoestima diante dos países “adiantados” e 

inatingíveis. 

Como prova do imprevisível destino das coisas sociais, o 

futebol não veio confirmar a dominação colonial. Pelo contrário, 

ele nos fez colonizadores. 

A relação entre povo e futebol tem sido tão profunda e 

produtiva por aqui, que muitos brasileiros se esquecem de que 

o futebol foi inventado na Inglaterra e pensam que ele é, como o 

samba e a feijoada, um produto brasileiro. Provavelmente, 

conforme muitos têm acentuado, porque é uma atividade que 

indubitavelmente promove sentimentos básicos de identidade 

individual e coletiva entre nós. 

Talvez o futebol possa ser tudo isso porque ele é um 

esporte dotado de uma vocação complexa que permite en-

tendê-lo e vivê-lo simultaneamente de muitos pontos de vista. 

Assim, embora o futebol seja uma atividade moderna, um 

espetáculo pago, produzido e realizado por profissionais da 

indústria cultural, ele, não obstante, também orquestra com-

ponentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, va-

lores culturais profundos e gostos individuais singulares. O seu 

maior papel foi o de ensinar democracia. Foi o de revelar com 

todas as letras que não se ganha sempre e que o mundo é 

instável como uma bola. Perder e vencer, ensina o futebol, 

fazem parte de uma mesma moeda. 

(Adaptado de DAMATTA, Roberto. Trechos dos ensaios “O 
futebol como filosofia” e “Antropologia do óbvio”. Disponíveis em 
estadao.com.br e usp.br/revistausp. Acesso em 10/05/2014) 

1. Depreende-se do contexto que o segmento 
 
(A) ele é um esporte dotado de uma vocação complexa 

(5
o
 parágrafo) ratifica o fato de que o futebol é um 

esporte em que a criatividade supera a técnica. 
 
(B) canibalizamos e digerimos o “football” (2

o
 parágrafo) 

condensa a opinião, expressa pelo autor, de que o 
brasileiro se apropriou do esporte importado da 
Inglaterra. 

 
(C) o mundo é instável como uma bola (5

o
 parágrafo) 

retoma e reforça o argumento de que o futebol foi 
peça fundamental na construção da autoestima do 
brasileiro.  

 
(D) um espetáculo pago, produzido e realizado por pro-

fissionais da indústria cultural (5
o
 parágrafo) alude ao 

caráter comercial do futebol, que, na modernidade, 
teria perdido seu significado simbólico. 

 
(E) o velho e bretão football (1

o
 parágrafo) é uma crítica 

sutil ao insípido futebol inglês, superado pelo estilo 
inconfundível que os brasileiros imprimiram ao es-
porte. 

_________________________________________________________ 
 

2. Identifica-se relação de causa e consequência, nessa 
ordem, na frase que se encontra em: 
 
(A) A relação entre povo e futebol tem sido tão profunda 

e produtiva por aqui, que muitos brasileiros se es-
quecem de que o futebol foi inventado na Ingla-
terra... 

 
(B) Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que 

vinha de fora, o futebol sofreu muitos ataques em 
nome de um nacionalismo... 

 
(C) ... pensam que ele é, como o samba e a feijoada, um 

produto brasileiro. 
 
(D) ... sendo rebatizado no Brasil como “futebol”, virou 

uma paixão nacional... 
 
(E) Como prova do imprevisível destino das coisas sociais, 

o futebol não veio confirmar a dominação colonial. 
_________________________________________________________ 
 

3. De elemento capaz de desvirtuar, ao lado da música e do 
cinema americanos, o estilo de vida e a língua pátria, o 
futebol acabou servindo como um instrumento básico de 
reflexão sobre o Brasil. (2

o
 parágrafo) 

 
 Uma redação alternativa para o segmento acima, em que 

se mantêm a correção, a lógica e, em linhas gerais, o 
sentido original, está em: 
 
(A) A música americana, assim como o cinema, foi con-

siderada capaz de adulterar o estilo de vida e a lín-
gua dos brasileiros, enquanto que o futebol serviria 
como um instrumento básico de reflexão sobre o 
Brasil. 

 
(B) Tanto o cinema quanto a música americana, embora 

capazes de desviar o estilo de vida e a língua dos 
brasileiros, configuram-se, assim como o futebol, em 
um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. 

 
(C) O futebol, juntamente com a música e o cinema 

americano, foram vistos como capazes de deturpar o 
estilo de vida e a língua pátria, mas passaram a ser 
um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. 

 
(D) O futebol, assim como a música e o cinema america-

nos, foi tido como capaz de corromper o estilo de vida e 
a língua dos brasileiros; entretanto, tornou-se um 
instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. 

 
(E) Servindo como um instrumento básico de reflexão 

sobre o Brasil, o futebol, apesar de ter sido, juntamente 
com a música e o cinema americanos, capaz de 
corromper o estilo de vida e a língua dos brasileiros. 
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4. ...ele, não obstante, também orquestra componentes cívi-
cos básicos, identidades sociais importantes, valores 
culturais profundos e gostos individuais singulares. O seu 
maior papel foi o de ensinar democracia. (último pará-
grafo) 

 
 Mantêm-se as relações de sentido estabelecidas no 

contexto substituindo-se, no segmento acima, 
 

(A) singulares por quaisquer. 
(B) não obstante por por conseguinte. 
(C) orquestra por articula. 
(D) papel por propósito. 
(E) ensinar democracia por democratizar-se. 

_________________________________________________________ 
 

5. Provavelmente (...) porque é uma atividade que indubita-
velmente promove sentimentos básicos de identidade 
individual e coletiva entre nós.   (4

o
 parágrafo) 

 
 Mantém-se a correção do segmento acima, no contexto, 

substituindo-se os elementos sublinhados do seguinte 
modo: 

 
(A) É provável que isso se dê porque o futebol é uma 

atividade que, sem dúvida, promove sentimentos 
básicos de identidade individual e coletiva entre nós. 

 
(B) Com certeza, porque o futebol é uma atividade que, 

não se duvidem, promove sentimentos básicos de 
identidade individual e coletiva entre nós. 

 
(C) Talvez porque o futebol é uma atividade onde é 

incontestável que promove sentimentos básicos de 
identidade individual e coletiva entre nós. 

 
(D) Por certo que isso se deve porque o futebol é uma 

atividade fora de questão, que promove sentimentos 
básicos de identidade individual e coletiva entre nós. 

 
(E) É possível que se deve ao futebol ser uma atividade 

da qual é claro que promove sentimentos básicos de 
identidade individual e coletiva entre nós. 

_________________________________________________________ 
 

6. O segmento em que se apresenta uma das razões pelas 
quais o futebol já foi alvo de ataques por parte da socie-
dade é: 

 
(A) ... instrumento de autoestima diante dos países 

“adiantados” e inatingíveis.   (2
o
 parágrafo) 

 
(B) ... ele nos fez colonizadores.   (3

o
 parágrafo) 

 
(C) ... um espetáculo pago...   (5

o
 parágrafo) 

 
(D) Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que 

vinha de fora...   (2
o
 parágrafo) 

 
(E) ... um nacionalismo que se pensava frágil como por-

celana.   (2
o
 parágrafo) 

_________________________________________________________ 
 

7. Antigamente, a forma de jogar de um time  ......  uma 
década. Vários jogadores entravam e saíam, mas alguma 
coisa  ......, uma verdade de fundo, parecida com aquela 
que num artista podemos chamar de “estilo”. Isso  ......  
definitivamente nos anos 90.  

(Adaptado de DAMATTA, Roberto. Trechos dos ensaios “O 
futebol como filosofia” e “Antropologia do óbvio”. Disponíveis em 
estadao.com.br e usp.br/revistausp. Acesso em 10/05/2014) 

 
 Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na 

ordem dada: 
 

(A) durou - permanece - terminasse 

(B) durava - permanecia - termina 

(C) durara - permanecera - terminaria 

(D) durava - permanece - terminara 

(E) durou - permanecesse - terminava  

Atenção: Para responder às questões de números 8 e 9, 
considere o poema abaixo. 

 
 

Cantiga para não morrer 
 

Ferreira Gullar 
 
Quando você for se embora, 

moça branca como a neve, 

me leve. 

 
Se acaso você não possa 

me carregar pela mão, 

menina branca de neve, 

me leve no coração. 

 
Se no coração não possa 

por acaso me levar, 

moça de sonho e de neve, 

me leve no seu lembrar. 

 
E se aí também não possa 

por tanta coisa que leve 

já viva em seu pensamento, 

menina branca de neve, 

me leve no esquecimento. 

 
 
8. Com respeito ao poema, é correto afirmar: 

 
(A) Para não morrer, o poeta pede à menina que, pa-

radoxalmente, permaneça vivo no esquecimento. 
 

(B) A presença física e a lembrança opõem-se diame-
tralmente ao coração e ao esquecimento. 

 

(C) O acaso, exposto na 2
a
 estrofe, desencadeia a deci-

são do poeta em, ao final, deixar-se morrer no 
esquecimento. 

 

(D) A caracterização de sonho e de neve põe em xeque 
o que se afirma ao fim do poema, mostrando que se 
trata apenas de uma ilusão. 

 

(E) Para que permaneçam juntos, ainda que apenas na 
memória, é antes necessário o esquecimento. 

_________________________________________________________ 
 

9. De acordo com o poema, o verso que exprime causa de 
um acontecimento está em: 
 
(A) Quando você for se embora 
 

(B) por tanta coisa que leve 
 

(C) por acaso me levar 
 

(D) Se acaso você não possa 
 

(E) me leve no esquecimento 
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10. O elemento em destaque está empregado corretamente 
em: 
 

(A) Mais que o luxo do produto, é a aparência de luxo de 
que conta para os consumidores. 

 
 

(B) Os produtos e as marcas permitem com que as 
pessoas adquiram a visibilidade desejada. 

 
 

(C) A visibilidade é uma das características pelas quais 
se estrutura a sociedade de consumo. 

 
 

(D) Quanto mais se tem a impressão em que se é visto 
com os novos produtos, mais se quer adotá-los. 

 
 

(E) Nas sociedades por cuja ordem social é abalada 
com guerras, a ostentação é particularmente visível. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito 
 

11. Juscelino, servidor público federal, praticou falta adminis-
trativa e foi penalizado com a sanção de suspensão por 
noventa dias. Nos termos da Lei n

o
 8.112/1990, a falta fun-

cional praticada por Juscelino, que acarretou nessa 
punição, foi 
 

(A) revelar segredo do qual se apropriou em razão do 
cargo. 

 
 

(B) inassiduidade habitual. 
 
 

(C) incontinência pública e conduta escandalosa, na re-
partição. 

 
 

(D) recusar fé a documentos públicos, reincidentemente. 
 
 

(E) proceder de forma desidiosa. 
_________________________________________________________ 
 

12. Cristovão, servidor público federal, prestou por dois anos 
serviço às Forças Armadas em operação de guerra. Em 
seguida, exerceu por dez anos cargo público federal na 
União, cumulativamente com outro cargo público em au-
tarquia federal, haja vista a possibilidade legal de cu-
mulação. Nos termos da Lei n

o
 8.112/90 e para fins de 

contagem de tempo de serviço para efeito de aposen-
tadoria, Cristovão terá o período de 
 

(A) 14 anos. 
 
 

(B) 12 anos. 
 
 

(C) 22 anos. 
 
 

(D) 24 anos. 
 
 

(E) 10 anos. 

13. O Sr. XYZ, Secretário Municipal de determinado Município 
do Estado do Maranhão, foi responsável pela contratação 
direta de quinze pessoas para trabalharem na Prefeitura, 
sem a realização do respectivo concurso público. Poste-
riormente, descobriu-se ilegal o procedimento adotado por 
XYZ, que atuou com imperícia no trato da coisa pú-blica, 
isto é, não agiu dolosamente. Diante disso, o Mi-nistério 
Publico ingressou com ação de improbidade admi-
nistrativa contra o Secretário. No caso narrado e nos ter-
mos da Lei n

o
 8.429/1992, o Sr. XYZ 

 
(A) praticou ato ímprobo que importa enriquecimento ilí-

cito. 
 
(B) praticou ato ímprobo causador de prejuízo ao erário. 
 
(C) não praticou ato de improbidade, haja vista ser ne-

cessário o dolo para a caracterização do ato ím-
probo narrado. 

 
(D) praticou ato ímprobo que atenta contra os princípios 

da Administração pública. 
 
(E) é parte ilegítima para figurar como ré em ação de 

improbidade. 
_________________________________________________________ 
 

14. No que concerne às licitações internacionais, a Lei  
n

o
 8.666/1993 

 
(A) impõe obrigatoriamente licitação na modalidade con-

corrência, em qualquer hipótese. 
 

(B) admite a concorrência, a tomada de preços e o con-
vite, desde que preenchidos os requisitos legais. 

 

(C) admite tão somente a concorrência e a tomada de 
preços, desde que preenchidos os requisitos legais. 

 

(D) impõe obrigatoriamente licitação na modalidade to-
mada de preços, em qualquer hipótese. 

 

(E) admite tão somente a concorrência e o convite, 
sendo este último admissível quando não houver 
fornecedor do bem ou serviço no País. 

_________________________________________________________ 
 

15. Em determinado pregão, declarado o vencedor do certa-
me, uma das empresas licitantes, denominada Ferragens 
S.A., manifestou imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer da decisão, sendo-lhe concedido o prazo de três 
dias para a apresentação das razões de recurso, ficando 
os demais licitantes desde logo intimados para apresen-
tarem contrarrazões, sendo-lhes assegurada vista imedia-
ta dos autos. Nos termos da Lei n

o
 10.520/2002, o prazo 

para os licitantes apresentarem contrarrazões é de 
 

(A) seis dias e começará a correr do término do prazo 
da empresa recorrente. 

 

(B) seis dias e começará a correr quando novamente 
intimados da apresentação do recurso pela empresa 
recorrente. 

 

(C) trinta dias e começará a correr quando novamente 
intimados da apresentação do recurso pela empresa 
recorrente. 

 

(D) quinze dias e começará a correr quando novamente 
intimados da apresentação do recurso pela empresa 
recorrente. 

 

(E) três dias e começará a correr do término do prazo do 
recorrente.    
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Informática 
 

16. Considere o texto a seguir, retirado do site do Tribunal 
Regional do Trabalho do Maranhão, e digitado utilizando o 
Microsoft Word 2010 em português. 
 

1. O Tribunal 
1.1 Histórico 

No dia 26 de maio de 1989, foi instalado solene-
mente o TRT do Maranhão, que passou a fun-
cionar no imóvel situado na avenida Senador 
Vitorino Freire, 2001. 

1.2 Ordem Timbira 
A Ordem Timbira do Mérito Judiciário do Traba-
lho foi instituída pela Resolução Administrativa 
n

o
 42 de 14 de março de 1990. 

 
 O texto foi digitado na forma de uma estrutura de tópicos 

com vários níveis de numeração. “O Tribunal” foi definido 
com nível de tópico 1 e os itens 1.1 e 1.2 foram definidos 
com nível de tópico 2. Um texto com níveis de tópicos 
facilita a geração posterior de um sumário. 

 
 Após selecionar cada item, as opções para definir seu ní-

vel de tópico foram encontradas na janela de configura-
ções de  ......, cuja opção de acesso faz parte da guia 
Página Inicial. 
 

 A lacuna é preenchida corretamente com 
 
(A) Fonte. 
 

(B) Parágrafo. 
 

(C) Exibição. 
 

(D) Referências. 
 

(E) Layout da página. 
_________________________________________________________ 
 

17. As empresas estão cada vez mais necessitando 

centralizar suas informações e melhorar os métodos de 

comunicação interna para reduzir custos. A I  pode 

possibilitar isso, além de tudo o que a própria II  

dispõe. Porém, a principal diferença entre ambas é que a 

III  é restrita a um certo público, por exemplo, os 

colaboradores de uma empresa. Neste caso, os 

colaboradores podem acessá-la com um nome de usuário 

e senha devidamente validados. Geralmente este acesso 

é feito em um servidor da IV  da empresa. 
(http://www.oficinadanet.com.br/artigo/1276/) 

 

 As lacunas do texto acima são, correta e respectivamente, 
preenchidas por 
 
(A) rede social - internet - rede social - rede virtual 
 

(B) intranet - extranet - extranet - rede virtual 
 
(C) rede virtual - rede global - rede virtual - intranet 
 

(D) rede virtual - intranet - intranet - extranet 
 
(E) intranet - internet - intranet - rede local 

18. Considere a seguinte situação hipotética: 
 
 A equipe que administra a rede de computadores do 

Tribunal Regional do Trabalho da 16
a
 Região utiliza um 

programa projetado para monitorar as atividades de um 
sistema e enviar as informações coletadas. Este programa 
é usado de forma legítima, pois é instalado nos compu-
tadores com o objetivo de verificar se outras pessoas 
estão utilizando os computadores do Tribunal de modo 
abusivo ou não autorizado. 
 

 Mas, recentemente, o Tribunal foi vítima de um programa 
de monitoramento deste tipo. Neste caso, foi instalado de 
forma maliciosa e o malware estava projetado para  exe-
cutar ações que podiam comprometer a privacidade dos 
funcionários e a segurança dos seus computadores, moni-
torando e capturando informações referentes à navegação 
dos usuários. 
 

 O tipo de malware instalado de forma ilegítima nos compu-
tadores do Tribunal é conhecido como 
 

(A) Webware. 
 

(B) Trojan. 
 

(C) Spyware. 
 

(D) Rootdoor. 
 

(E) Worm. 
_________________________________________________________ 
 

19. O sistema operacional Linux, em todas as suas distribui-
ções (versões), utiliza uma estrutura de diretórios (pastas) 
padronizada, na qual diferentes tipos de arquivos são 
armazenados em diferentes diretórios. O diretório para a 
instalação de programas não oficiais da distribuição é o: 
 

(A) /etc 
 

(B) /bin/tmp 
 

(C) /dev 
 

(D) /usr/local 
 

(E) /sbin 
_________________________________________________________ 
 

20. O recurso de criptografia é amplamente utilizado nos 
serviços de comunicação da internet para assegurar a 
confidencialidade da informação transmitida. O acesso às 
páginas Web que requerem a identificação por usuário e 
senha, é feito por meio do protocolo HTTPS, que utiliza o 
esquema de criptografia de chaves 
 

(A) elípticas. 
 

(B) compartilhadas. 
 

(C) híbridas. 
 

(D) ortogonais. 
 

(E) públicas.   
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático 

 
21. A sequência de números a seguir foi criada com um 

padrão lógico. 
 
 1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 5; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 7; 7; ...  
 
 A soma de uma adição cujas parcelas são o 7

o
, 11

o
, 27

o
 e 

o 29
o
 termos dessa sequência é igual a 

 
(A) 31. 
 

(B) 42. 
 

(C) 24. 
 

(D) 32. 
 

(E) 17. 
_________________________________________________________ 
 

22. Considere as figuras abaixo: 
 

  

1 2 3

9 10

4 5

6 7 8

 
 

 Seguindo o mesmo padrão de formação das dez primeiras 
figuras dessa sequência, a décima primeira figura é 

 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

 

(E)  

23. Não gosto de ficar em casa e vou ao cinema todos os 
dias. 
 

 Do ponto de vista lógico, uma afirmação que corresponde 
a uma negação dessa afirmação é: 
 

(A) Não gosto de sair de casa e não vou ao cinema 
todos os dias. 

 

(B) Vou ao cinema todos os dias e gosto de ficar em 
casa. 

 

(C) Não vou ao cinema todos os dias ou não gosto de 
ficar em casa. 

 

(D) Se não gosto de ficar em casa, então vou ao cinema 
todos os dias. 

 

(E) Gosto de ficar em casa ou não vou ao cinema todos 
os dias. 

_________________________________________________________ 
 

24. Ou como macarronada ou como arroz e feijão. Se estou 
com muita fome, então como arroz e feijão. Se não estou 
com muita fome, então como saladas. Hoje, na hora do 
almoço, não comi saladas. 
 

 A partir dessas informações, pode-se concluir correta-
mente, que hoje, na hora do almoço, 
 

(A) não estava com muita fome. 
 

(B) não comi arroz e feijão. 
 

(C) comi saladas no jantar. 
 

(D) comi arroz e feijão. 
 

(E) comi macarronada. 
_________________________________________________________ 
 

25. Em uma oficina de automóveis há mecânicos, eletricistas 
e lanterneiros. São 7 os mecânicos que podem atuar co-
mo eletricistas, mas não como lanterneiros. São 4 os me-
cânicos que podem atuar também nas outras duas fun-
ções. Aqueles que atuam apenas como eletricistas e ape-
nas lanterneiros são, respectivamente, 3 e 1 funcionários. 
Nessa oficina são ao todo 20 pessoas que exercem uma, 
duas ou três dessas funções. Dessas 20 pessoas, aquelas 
que não foram descritas anteriormente atuam apenas co-
mo mecânicos. Desse modo, o número de funcionários 
que podem exercer a função de mecânico supera o nú-
mero daqueles que podem exercer a função de lanterneiro 
em 
 

(A) 4. 
 

(B) 9. 
 

(C) 2. 
 

(D) 11. 
 

(E) 0. 
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Noções de Gestão Pública 

 
26. A Resolução n

o
 70/2009 dispõe exatamente sobre 

 
(A) o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 
(B) o Planejamento Estratégico no âmbito do Poder Judiciário. 
(C) a Gestão Estratégica no TRT. 

(D) a Coordenação do Planejamento Estratégico − PE pelo Poder Público. 
(E) a Administração Estratégica que os presidentes de TRT devem realizar. 

 
 
27. O anexo I da resolução n

o
 70/2009 sintetiza os componentes: Missão, Visão, Atributos de Valor e Objetivos Estratégicos 

distribuídos em 8 temas nos quais constam: 
 

 I. Orçamento; Infraestrutura e Tecnologia; Gestão de Pessoas. 

 II. Eficiência Operacional; Acesso ao Sistema de Justiça; Responsabilidade Social. 

 III. Atuação Institucional; Alinhamento e Integração; Indicadores Estratégicos. 
 

 Está correto o que consta em 
 
(A) II e III, apenas. 

(B) I, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 
 
28. Conforme Resolução 70/2009, os planejamentos estratégicos conterão objetivo estratégico, metas, indicador de resultado, 

projetos e ações. Para tanto, no capítulo VI-Disposições Finais, está estabelecido que: 
 

 I. A Presidência do CNJ instituirá e regulamentará Comitê Gestor Nacional. 

 II. O Comitê Gestor Nacional auxiliará as atividades de planejamento e gestão estratégica do Poder Judiciário. 

 III. O Comitê Gestor será coordenado pelo presidente da Comissão de Estatística e Gestão Estratégica. 
 

 Está correto o que consta em 
 
(A) II, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 
 
29. A tabela abaixo apresenta o objetivo estratégico e o tema, conforme Resolução 70/2009. 

 
 Estabeleça corretamente a correlação entre as colunas: 

 

Coluna OBJETIVO ESTRATÉGICO Coluna TEMA 

A 
Promover a efetividade no cumprimento das 
decisões 

  I Atuação Institucional 

B Promover a cidadania  II Eficiência Operacional 

C 
Aprimorar a comunicação com o Público 
Externo. 

III Responsabilidade Social 

D 
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e 
administrativos 

 IV Acesso ao Sistema de Justiça 

 
 Está correta a correlação demonstrada em: 

 
(A) A-IV; B-III, C-I; D-II. 

(B) A-I; B-II; C-III; D-IV. 

(C) A-III; B-I; C-IV; D-II. 

(D) A-II; B-III; C-I; D-IV. 

(E) A-II; B-IV; C-III; D-I. 
 
 
30. “Garantir que as unidades do Judiciário tenham seu planejamento estratégico e sua gestão alinhados à estratégia do Poder 

Judiciário Nacional, respeitando as particularidades locais e visando a resultados de curto, médio e longo prazos (continuidade)” 
é um dos Objetivos Estratégicos de determinado tema, estabelecidos na Resolução 70/2009. Uma das Ações Sugeridas para o 
alcance desse Objetivo é: 
 
(A) Fomentar política de gestão documental com foco na modernização de arquivos e na preservação da memória do 

Judiciário. 
 
(B) Implantar escritório de projetos subordinado à unidade de gestão estratégica. 
 
(C) Acompanhar e avaliar a eficácia de treinamentos por intermédio de pesquisas e índice. 
 
(D) Desenvolver plano de comunicação interna sobre a estratégia para explicar o papel de cada servidor no alcance dos 

objetivos e os benefícios de sua implementação. 
 
(E) Dotar as unidades judiciárias de estrutura física e tecnológica adequada e proporcional à demanda. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade 

em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem 
pleitear vantagens pessoais. 
 

 No Código de Ética dos profissionais de enfermagem, 
essa descrição consta em um dos itens referente  

 
(A) ao direito profissional. 
 
(B) à responsabilidades e deveres. 
 
(C) às proibições. 
 
(D) aos direitos optativos. 
 
(E) à benemerência voluntária. 

_________________________________________________________ 
 

32. Considere a seguinte situação hipotética:  
 

 Um técnico de enfermagem executa no paciente, sob su-
pervisão e orientação do enfermeiro, as seguintes ações 
no procedimento de sondagem vesical: 

 
 I. inserção do cateter vesical. 
 
 II. colocação de solução salina no balão de retenção, 

sempre que necessário, para facilitar a deflação no 
momento da retirada do cateter. 

 
 III. monitoração do balanço hídrico − ingestão e elimi-

nação de líquidos. 
 
 De acordo com o Parecer Normativo para atuação da 

equipe de enfermagem em sondagem vesical, constante 
na Resolução COFEN n

o
 450/2013, é competência do 

técnico de enfermagem realizar o que está descrito em 
 

(A) II e III, apenas. 
 
(B) I, II e III. 
 
(C) III, apenas. 
 
(D) I e III, apenas. 
 
(E) I e II, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção:  Para responder às questões de números 33 a 36, 
considere o texto abaixo. 

 
 
 O médico prescreve ao paciente adulto a administração 

de: 
 
 I. cloridrato de propranolol 1 comprimido de 15 mg e 

no ambulatório. Os comprimidos desse medicamen-
to apresentam-se na dosagem de 10 mg e 40 mg. 

 
 II. antibiótico derivado da penicilina 700 mg por via 

intramuscular. A apresentação desse antibiótico é: 
frasco contendo 1 g do medicamento diluído em 
5 mL. 

 
 III. soro glicofisiológico (SGF 5%) 400 mL, em 8 horas. 
 
 
33. Para atender a uma das dosagens prescritas, o técnico de 

enfermagem deverá administrar 
 

(A) 3,5 mL do antibiótico. 
 
(B) 1/5 do comprimido de 40 mg. 
 
(C) 1 comprimido de 10 mg e ¼ do comprimido de 

40 mg. 
 
(D) 1 comprimido de 10 mg e ⅓ do comprimido de 

40 mg. 
 
(E) 3,0 mL do antibiótico. 

34. Durante o preparo e administração dos medicamentos 
prescritos, um procedimento de enfermagem é 

 
(A) realizar, antes da administração do antibiótico, teste 

de hipersensibilidade à penicilina em região dessen-
sibilizada com pomada de corticoide. 

 
(B) promover, especialmente durante o preparo, a aeros-

solização dos antibióticos. 
 
(C) preparar a solução glicofisiológica, acrescentando 

20 mL de glicose 50% ao frasco de 400 mL de soro 
fisiológico. 

 
(D) preparar a solução glicofisiológica, acrescentando 

50 mL de glicose 50% ao frasco de 400 mL de soro 
fisiológico. 

 
(E) selecionar o local da aplicação, que poderá ser o 

quadrante superior externo do glúteo. 
_________________________________________________________ 
 

35. Para que o soro glicofisiológico 400 mL possa ser infun-
dido em 8 horas é necessário que o número de gotas por 
minuto seja de 

 
(A) 16 a 17. 
 
(B) 10 a 12. 
 
(C) 21 a 22. 
 
(D) 27 a 28. 
 
(E) 8 a 10. 

_________________________________________________________ 
 

36. O cloridrato de propranolol está indicado, dentre outros, ao 
paciente que apresenta 

 
(A) história  de doença pulmonar obstrutiva crônica. 
 
(B) bloqueio atrioventricular de 3

o
 grau. 

 
(C) asma. 
 
(D) arritmia cardíaca. 
 
(E) hipotensão arterial. 

_________________________________________________________ 
 

37. Uma das indicações ao paciente com sintomas de insufi-
ciência cardíaca em repouso é colocá-lo na posição 

 
(A) dorsal horizontal. 
 
(B) de Fowler. 
 
(C) prona. 
 
(D) de litotomia. 
 
(E) de Kraske. 

_________________________________________________________ 
 

38. O estudo urodinâmico é indicado para o diagnóstico de 
 

(A) ejaculação precoce. 
 
(B) leiomioma. 
 
(C) tumor renal. 
 
(D) distúrbios funcionais do Trato Urinário Inferior − TUI. 
 
(E) doença de Peyronie. 
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39. Na disfunção hepática, a icterícia ocorre quando a con-
centração sanguínea de 
 
(A) eosinófilos está alta. 
 
(B) creatinina direta está elevada e a indireta está baixa. 
 
(C) transaminase oxalacética está baixa. 
 
(D) transaminase pirúvica está baixa. 
 
(E) bilirrubina está anormalmente elevada. 

_________________________________________________________ 
 

40. Os endoscópios digestivos necessitam de manutenção ri-
gorosa e desinfecção/esterilização específica. Segundo a 
classificação de Spaulding, esses aparelhos são conside-
rados materiais 
 
(A) críticos. 
 
(B) que requerem desinfecção de baixo nível, antes da 

sua utilização. 
 
(C) semicríticos. 
 
(D) que requerem esterilização de baixa complexidade, 

antes da sua utilização. 
 
(E) que requerem esterilização em autoclave ou estufa, 

antes da sua utilização. 
_________________________________________________________ 
 

41. Um grande número de soluções químicas são utilizadas 
na limpeza e desinfecção de equipamentos e acessórios. 
Um deles é o 
 
(A) glutaraldeído, considerado desinfetante de médio nível 

quando o tempo de processamento for de 12 horas. 
 
(B) detergente enzimático, que tem potente ação bacte-

riostática e relativa ação bactericida e esporicida. 
 
(C) detergente enzimático, que tem a propriedade de 

tornar solúveis em água as substâncias que não são 
solúveis ou têm baixa solubilidade. 

 
(D) detergente enzimático, que está sendo substituído 

por outras soluções por ser um produto não biode-
gradável e tóxico. 

 
(E) glutaraldeído, considerado o desinfetante mais co-

mumente utilizado por ser um produto atóxico e que 
não exige proteção individual no seu manuseio. 

_________________________________________________________ 
 

42. Ao técnico de enfermagem a ser admitido em um serviço 
de saúde deve-se orientá-lo quanto à vacinação do traba-
lhador. Sobre esse assunto, a NR 32 estabelece que: 
 
(A) a todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser 

fornecido, gratuitamente, programa de imunização 
ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os esta-
belecidos no PCMSO − Programa de Controle Médi-
co de Saúde Ocupacional. 

 
(B) a recusa do trabalhador em ser vacinado, de acordo 

com os estabelecidos no PCMSO, é motivo de de-
missão por justa causa. 

 
(C) o empregador deve oferecer, obrigatoriamente, a va-

cina dupla tipo adulto; as demais devem ser custea-
das pelo próprio trabalhador. 

 
(D) o documento comprobatório referente à recusa de 

vacinação deve ser guardado, unicamente, pelo pró-
prio trabalhador e apresentá-lo à inspeção do tra-
balho, quando solicitado. 

 
(E) o empregador deve exigir que o trabalhador de saú-

de mantenha o esquema vacinal atualizado, com as 
despesas do programa de imunização sendo dividi-
das, equitativamente, entre o empregador e o traba-
lhador. 

43. Considere as descrições abaixo observadas em um esta-
belecimento de saúde: 

 
 I. O recipiente para acondicionamento dos perfurocor-

tantes é mantido em suporte exclusivo e em altura 
que permita a visualização da abertura para des-
carte. 

 
 II. Os colchões e travesseiros apresentam reentrân-

cias e sulcos, interferindo na integridade dos 
revestimentos. 

  
 III. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos mem-

bros superiores só iniciam suas atividades após 
avaliação médica obrigatória com emissão de docu-
mento de liberação para o trabalho. 

 
 A descrição que está de acordo com o estabelecido pela 

NR 32, encontra-se APENAS em 
 

(A) II e III. 
 

(B) I e II. 
 

(C) I. 
 

(D) I e III. 
 

(E) III. 
_________________________________________________________ 
 

44. A Resolução COFEN n
o
 375/2011 dispõe sobre a pre-

sença do Enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar e In-
ter-Hospitalar, em situações de risco conhecido ou desco-
nhecido. De acordo com essa legislação profissional, a as-
sistência de enfermagem prestada por técnicos e auxi-
liares de enfermagem será desenvolvida 

 
(A) preferencialmente, na presença do enfermeiro, não 

sendo obrigatória na unidade móvel terrestre. 
 

(B) preferencialmente, na presença do enfermeiro, não 
sendo obrigatória na unidade móvel marítima. 

 

(C) somente sob supervisão direta do enfermeiro ou de 
outro profissional de saúde especialista em urgência 
e emergência. 

 

(D) sem a presença do enfermeiro, desde que haja au-
torização do Conselho Regional de Enfermagem. 

 
(E) somente sob a supervisão direta do enfermeiro, em 

qualquer serviço pré-hospitalar. 
_________________________________________________________ 
 

45. A Simples Triagem e Rápido Tratamento − START é um 
protocolo de triagem utilizado no atendimento aos aciden-
tes com múltiplas vítimas. A cor verde define a prioridade 

 
(A) menor: feridos que podem andar pelo local. 
 

(B) máxima: pacientes que não respiram, mesmo após 
manobras simples de abertura da via aérea. 

 

(C) zero: constatação de óbito dos pacientes devido à 
hemorragia. 

 

(D) de número 1: vítimas graves, sem chances de sobre-
viverem devido à hemorragia interna. 

 

(E) de número 2: vítimas que necessitam de algum tipo 
de tratamento no local, enquanto aguardam trans-
porte ao hospital, sem risco de vida imediato.
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46. Paciente adulto que se queixa de desconforto epigástrico 
aguarda o atendimento ambulatorial e apresenta queda do 
nível de consciência. Suspeitando de parada cardior-
respiratória − PCR, o técnico de enfermagem, ao se 
aproximar do paciente, inicia as manobras para o 
reconhecimento da PCR conforme recomendação da 
American Heart Association 2010, na seguinte sequência: 
 
(A) abrir a via aérea, ver-ouvir-sentir se há respiração, 

avaliar presença de pulso radial. 
 
(B) avaliar responsividade, identificar respiração anor-

mal (gasping), verificar pulso palpável em até 
10 segundos. 

 
(C) avaliar presença de pulso braquial, ver-ouvir-sentir 

se há respiração e avaliar responsividade. 
 
(D) comprimir o tórax, instalar o capnógrafo e avaliar 

responsividade em até 15 segundos.  
 
(E) identificar gasping agônico, avaliar responsividade e 

aplicar duas ventilações. 
_________________________________________________________ 
 

47. Considere a figura abaixo. 
 

 
 

 A técnica que tem por objetivo remover o corpo estranho 
das vias aéreas em paciente que apresenta o sinal uni-
versal de asfixia, denomina-se manobra de 
 
(A) Lappas. 
(B) Cincinatti. 
(C) Braden. 
(D) Heimlich. 
(E) Sims. 

_________________________________________________________ 
 

48. Considerando as recomendações da American Heart 
Association 2010, em uma situação de emergência, em 
que se verifica sangramento intenso em trauma de ex-
tremidades, uma das medidas de primeiros socorros no 
controle da hemorragia inclui, dentre outros,  
 
(A) limpeza com soro fisiológico aquecido. 
(B) aplicação rotineira de agentes hemostáticos. 
(C) pressão direta sobre o local da hemorragia. 
(D) uso rotineiro de torniquetes. 
(E) tamponamento de adesivo de gelatina com resorsinol. 

_________________________________________________________ 
 

49. De acordo com a Resolução COFEN n
o
 376/2011, no 

transporte do paciente dentro da instituição, o técnico de 
enfermagem deve 
 
(A) monitorar, sob a supervisão do enfermeiro, o nível 

de consciência e as funções vitais, de acordo com o 
es-tado geral do paciente. 

 
(B) prever a necessidade de vigilância e intervenção te-

rapêutica durante o transporte, enquanto está con-
duzindo o meio (maca ou transporte). 

 
(C) prestar assistência direta aos pacientes graves e 

com risco de vida que apresentam distúrbios hemo-
dinâmicos, e conduzir o meio de transporte. 

 
(D) diagnosticar instabilidades e complicações no estado 

geral do paciente, selecionando o melhor meio de 
transporte. 

 
(E) prescrever a contenção mecânica do paciente, me-

diante a avaliação neurológica descrita no prontuário 
do paciente. 

50. A rede Cegonha, instituída pela Portaria GM/MS n
o
 1.459/11, 

inclui, entre exames a serem feitos no pré-natal, os testes 
rápidos para os seguintes exames: 
 
(A) HPV, leishmaniose e IgM  para toxoplasmose.  
(B) sífilis, HPV e tracoma.  
(C) hepatite B, tuberculose e urina tipo I.  

(D) tuberculose, sífilis e HIV. 
(E) sífilis, HIV e proteinúria.  

_________________________________________________________ 
 

51. Algumas puérperas que estão amamentando produzem 
um volume de leite além da necessidade do bebê, o que 
possibilita que sejam doadoras de leite humano. Ao ser 
questionado sobre as orientações, o técnico de enfer-
magem deve saber que: 
 
(A) a limpeza do frasco de armazenamento do leite ma-

terno coletado deve ser feita com glutaraldeído.  
 
(B) o tempo de transporte do leite coletado até o banco 

de leite é de até 60 minutos.  
 
(C) a fumante de mais de 10 cigarros por dia não está 

impedida de ser considerada apta a nutriz de leite 
humano.  

 
(D) o frasco com o leite retirado deve ser armazenado 

no congelador ou freezer por até 15 dias. 
 
(E) sendo feita no ambiente doméstico, a retirada do 

leite é precedida da lavagem simples das mãos, em 
ambiente fechado e sem aeração. 

_________________________________________________________ 
 

52. Ao aplicar as recomendações do Ministério da Saú-
de/2006 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, no 
atendimento da adolescente no controle do câncer de colo 
de útero e mama, o técnico de enfermagem 
 
(A) garante a obrigatoriedade da presença dos pais ou 

responsáveis em todos os procedimentos a serem 
realizados, caso contrário constitui lesão aos direitos 
do adolescente na faixa etária a partir de 12 anos. 

 
(B) realiza as intervenções urgentes, segundo os pre-

ceitos legais, de forma a garantir o tratamento de 
saúde. 

 
(C) orienta que o exame de prevenção do colo de útero 

seja feito após completar 18 anos de idade, com 
acompanhamento de um responsável familiar. 

 
(D) aplica medidas educacionais para prevenção do câncer 

de colo de útero em adolescentes, evitando assim o 
exame Papanicolau em menores de idade com vida 
sexual ativa. 

 
(E) articula ações junto ao Ministério da Saúde, nos ca-

sos de maior complexidade, que possibilite a colabo-
ração de seus integrantes na condução das ques-
tões excepcionais, seguindo os princípios éticos que 
regem esse atendimento. 

_________________________________________________________ 
 

53. Segundo a referência Envelhecimento e Saúde da Pessoa 
Idosa do Ministério da Saúde, as atribuições comuns a todos 
os profissionais de saúde incluem, dentre outros, 
 
(A) a consulta, exame físico, emissão do diagnóstico clí-

nico, prescrição do tratamento e da reabilitação com 
vistas à equidade da assistência. 

 
(B) o acolhimento de pessoas idosas de forma humani-

zada, na perspectiva de uma abordagem integral e 
resolutiva, possibilitando a criação de vínculos com 
ética, compromisso e respeito.  

 
(C) a consulta de enfermagem e prescrição de medica-

ções conforme protocolos ou outras normativas 
técnicas estabelecidas pelo gestor municipal.  

 
(D) a supervisão e coordenação do trabalho do auxiliar de 

consultório dentário e do técnico de higiene dental. 
 
(E) a avaliação funcional do idoso utilizando a ausculta 

pulmonar e cardíaca com a finalidade de diagnos-
ticar doenças crônicas.  
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54. De acordo com a VI Diretrizes Brasileiras de Hiperten- 
são, no atendimento a um paciente idoso portador de 
Alzheimer, obeso mórbido, referindo que pratica caminhadas, 
e que ingere álcool diariamente há mais de 40 anos, o 
técnico de enfermagem relaciona a hipertensão arterial − 
HAS − aos fatores etiológicos, que estão descritos em: 
 

 I. idade e gênero: prevalência de HAS superior a 60% 
em homens a partir de 35 anos.  

 
 II. obesidade: o excesso de peso se associa com 

maior prevalência de HAS, desde as idades jovens. 
 

 III. ingesta de dieta hipossódica: prevalência de HAS 
nos idosos que ingerem esse tipo de dieta. 

 
 IV. ingesta de álcool: ingestão habitual de álcool, por 

períodos prolongados de tempo, aumenta a 
pressão arterial. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I.  

(B) I e II. 

(C) II e IV. 

(D) III. 

(E) III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

55. Dentre os cuidados de enfermagem no uso de insulina 
inclui-se orientar o paciente quanto a  

 
(A) manter a insulina congelada, providenciando o de-

gelo 60 minutos antes da aplicação.  
 
(B) permanecer em jejum, 2 horas antes e 4 horas de-

pois da aplicação da insulina regular.  
 
(C) ação lenta da insulina NPH, com duração de até  

6 horas.  
 
(D) aplicação da insulina modificada com protamina por 

via intramuscular ou  endovenosa. 
 
(E) observação dos sinais e sintomas de hiperglicemia: 

secura na boca, sede, poliúria, náuseas ou vômitos, 
anorexia, taquipneia e sonolência. 

_________________________________________________________ 
 

56. Em um programa educativo para um grupo de colaborado-
res da empresa, o técnico de enfermagem descreve que a 
hanseníase é uma doença 

 
(A) cujas manifestações clínicas incluem, entre outras, 

manchas esbranquiçadas acastanhadas ou averme-
lhadas, com diminuição da sensibilidade nas áreas 
atingidas e nervos.  

 
(B) infecciosa, causada por protozoários do gênero 

Schistosoma, caracterizada por febre alta acompa-
nhada de calafrios, suores e cefaleia.   

 
(C) de transmissão sexual ou materno-fetal, sistêmica, 

de evolução crônica, sujeita a surtos de agudização, 
sendo considerada um indicador da qualidade da 
assistência à gestante.  

 
(D) causada por um vírus que ganha acesso por meio 

de escoriações na pele ou de contato direto com a 
cervix uterina, uretra, orofaringe ou conjuntiva. 

 
(E) endêmica, cuja prevenção é feita por meio da vacina 

pentavalente, concedida à população infantil desde o 
primeiro ano de vida.  

57. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer - INCA, a 
prevenção do câncer de boca inclui, entre outras ações,  

 
(A) o autodiagnóstico por meio do exame diário da boca. 
 
(B) o consumo de bebidas alcoólicas fermentadas. 
 
(C) a proteção labial com filtro solar. 
 
(D) a ingestão diária de vitamina C com dieta rica em 

gorduras. 
 
(E) bochecho diário com solução de fluor. 

_________________________________________________________ 
 

58. No atendimento em saúde mental, o técnico de enfer-
magem deve saber que: 

 
(A) o acolhimento tem um papel importante, pois possibilita 

a formação de vínculo e a prática de cuidado entre o 
profissional e o usuário, em que a equipe de saúde 
oferece um espaço de escuta aos usuários e às 
famílias. 

 
(B) uma das competências específicas da sua profissão 

é fazer o diagnóstico e encaminhar o paciente a um 
Hospital Psquiátrico referenciado.  

 
(C) no âmbito do trabalho multidisciplinar, compete-lhe 

fornecer medicamentos de uso controlado de alto 
custo aos pacientes que comprovarem a necessida-
de de recebimento gratuito.  

 
(D) a interação com a equipe de profissionais da saúde 

ocorre por meio de planejamento e organização de 
capacitações para essa equipe, profissionalizando-
os para o atendimento ao usurário de crack.  

 
(E) uma das competências específicas da sua profissão 

é fornecer emprego aos pacientes desempregados e 
que necessitam de um suporte financeiro para dar 
continuidade ao tratamento.  

_________________________________________________________ 
 

59. A doença imunoprevenível na área urbana, cuja vacina 
consta no Calendário de Vacinação do Ministério da 
Saúde, e é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é a 

 
(A) dengue.  

(B) difteria. 

(C) pneumoconiose. 

(D) febre amarela. 

(E) hepatite B.  
_________________________________________________________ 
 

60. Ao aplicar as recomendações do Ministério da Saú-
de/2013, as orientações do técnico de enfermagem sobre 
estratégias de prevenção de úlcera por pressão em 
pacientes crônicos incluem, dentre outras: 

 
 I. massagear, utilizando hidratantes, as áreas de 

proeminências ósseas ou áreas hiperemiadas.  
 
 II. proteger a pele da exposição à umidade excessiva 

por meio do uso de produtos de barreira, de forma 
a reduzir o risco de lesão por pressão. 

 
 III. limpar a pele sempre que estiver suja, utilizando 

água morna e sabão neutro para reduzir  irritação e 
o ressecamento da pele. 

 
 IV. aplicar massagem no local  de inflamação aguda e 

onde existe a possibilidade de haver vasos san-
guíneos danificados ou pele frágil.  

 
 Está correto o que se afirma APENAS em  

 
(A) I e II. 

(B) II e III. 

(C) I, II e III. 

(D) II e IV. 

(E) III e IV. 
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PROVA DISCURSIVA − REDAÇÃO 
 
 

Atenção: 

− Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas. 

− Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva − Redação, na Folha Definitiva, que: a) fugir à 

modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com 

desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for 

assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) 

estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 

− Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação. 

 

 
 
 
 

I 
 
 

Venham de onde venham, imigrantes, emigrantes e refugiados, cada vez mais unidos 

em redes sociais, estão aumentando sua capacidade de incidência política sobre uma 

reivindicação fundamental: serem tratados como cidadãos, em vez de apenas como mão de 

obra (barata ou de elite). 
 

(Adaptado de: http://observatoriodadiversidade.org.br) 

 
 
 

II 
  

A intensificação dos fluxos migratórios internacionais das últimas décadas provocou o 

aumento do número de países orientados a regulamentar a imigração. Os argumentos 

alegados não são novos: o medo de uma “invasão migratória”, os riscos de desemprego 

para os trabalhadores autóctones, a perda da identidade nacional.  

 
 
 

III 
  

Ainda não existe uma legislação internacional sólida sobre as migrações 

internacionais.  Assim, enquanto que os direitos relativos ao investimento estrangeiro foram 

se reforçando cada vez mais nas regras estabelecidas para a economia global, pouca 

atenção vem sendo dada aos direitos dos trabalhadores. 
 

 
(II e III adaptados de:  http://www.migrante.org.br) 

 
 
 
 
 

Considerando o que se afirma em I, II e III, desenvolva um texto dissertativo-

argumentativo, posicionando-se a respeito do seguinte tema: 

 
 
 

Mobilidade humana e cidadania na atualidade  
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