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• Nas questões a seguir, assinale, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,

use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

• Em sua prova, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados
apresentados como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

• Caso, em sua prova, haja questão que demande conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário,

considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de

funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

PROVA OBJETIVA

QUESTÃO 1

Assinale a opção que apresenta corretamente o conceito do

princípio da integralidade da saúde no Sistema Único de

Saúde (SUS).

A Priorização da oferta de ações e serviços aos segmentos

populacionais que enfrentam maiores riscos de adoecer e

morrer em decorrência da desigualdade social.

B Ações de promoção, recuperação e reabilitação da saúde e

prevenção de riscos, com garantia de continuidade do

atendimento na rede de serviços de saúde, abrangendo-se as

dimensões biológicas, psicológicas e sociais.

C Distribuição racional dos recursos de saúde no território

brasileiro, de acordo com as necessidades da população.

D Ordenação do sistema de saúde e o estabelecimento de fluxos

assistenciais entre os serviços.

E Atendimento disponível a todos os cidadãos,

independentemente da classe social, cor, crença religiosa,

idade, escolaridade e local de residência.

QUESTÃO 2

Assinale a opção que apresenta a correta relação entre a legislação

indicada e o seu conteúdo.

A Norma Operacional da Assistência à Saúde 1/2001

(NOAS/SUS/01/2001) — planos diretores de regionalização

e de investimentos e redes de assistência no SUS.

B Lei n.º 8.080/1990 — participação popular, controle social e

financiamento no SUS.

C Lei n.º 8.142/1990 — organização e funcionamento dos

serviços de saúde no SUS.

D Norma Operacional Básica (NOB/SUS/1996) — comissões

intergestoras tripartite e bipartite.

E Emenda Constitucional n.º 29/2000 — exclusão dos estados na

participação do financiamento dos serviços de saúde dos

municípios do SUS.

QUESTÃO 3

Acerca da estrutura organizativa, do planejamento e da assistência

à saúde do SUS bem como da articulação interfederativa da política

e dos serviços de saúde nacional, assinale a opção correta.

A Com a criação do SUS foram extintas do sistema de saúde a

relação nacional de ações e serviços de saúde (RENASES) e a

relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME).

B O contrato organizativo da ação pública em saúde é o

instrumento substitutivo às pactuações das comissões

intergestoras nacional, estadual e regional.

C As formas de acesso da população indígena aos serviços de

saúde são iguais às dos demais cidadãos brasileiros

de qualquer território.

D Região de saúde corresponde à área circunscrita ao hospital do

município que requer maior atenção da assistência.

E O planejamento da saúde deve ser ascendente e integrado, do

nível local ao federal, devendo ser estabelecido após consulta

aos conselhos de saúde e a partir da compatibilização entre as

demandas das políticas de saúde e a disponibilidade de

recursos financeiros.

QUESTÃO 4

As taxonomias de enfermagem são linguagens padronizadas e

nomenclaturas científicas desenvolvidas com o objetivo de facilitar

a assistência de enfermagem. Segundo a classificação taxonômica

da NANDA (North American Nursing Diagnosis Association

International), o diagnóstico de enfermagem compõe-se

A das intervenções de enfermagem independentes ou

interdependentes do indivíduo, família e comunidade.

B das intervenções de enfermagem em todos os cenários e

especialidades da prática.

C das intervenções de cuidados diretos e indiretos.

D da condição de saúde de um paciente, do cuidador e da família

ou da comunidade.

E por título, definição, características definidoras e fatores

relacionados.
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QUESTÃO 5

A população brasileira apresenta indicadores elevados de infecção
pelo vírus da dengue, da febre de Chikungunya e do Zika, doenças
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Assinale a opção correta
a respeito desse tema.

A A imunidade cruzada, também denominada de heteróloga, ao
vírus da febre de Chikungunya é transitória por doze meses.

B Gestantes com diagnóstico de infecção pelo vírus Zika devem
realizar ultrassonografia quinzenalmente, desde o primeiro
trimestre de gestação, para o acompanhamento do
desenvolvimento do feto.

C Para a confirmação laboratorial do diagnóstico da dengue,
utilizam-se os diagnósticos sorológico e virológico, feitos
mediante a coleta de sangue a partir da segunda semana de
início dos sintomas.

D A infecção pelo vírus da dengue pode levar à ocorrência de
febre hemorrágica da dengue, hepatite, insuficiência hepática,
manifestações do sistema nervoso, miocardite, hemorragias
graves e choque.

E As medidas de prevenção e proteção são distintas para cada
uma das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, variando
conforme a classe social e o local de residência dos indivíduos.

QUESTÃO 6

Assinale a opção correta acerca das unidades de atenção à saúde
mental.

A Os serviços de atenção em regimes residenciais terapêuticos
são moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher
pessoas egressas de internações de longa permanência, de
hospitais psiquiátricos e de hospitais de custódia.

B CAPS II proporciona serviços de atenção contínua, retaguarda
clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde
mental.

C A implantação de CAPS I é indicada a municípios com
população acima de setenta mil habitantes.

D As atividades dos centros de atenção psicossocial devem ser
realizadas prioritariamente em consultórios individuais.

E CAPS AD deve funcionar durante as vinte e quatro horas do
dia, até mesmo nos feriados e finais de semana.

QUESTÃO 7

Instrumento de trabalho do enfermeiro que atua na saúde da
comunidade, a estimativa rápida participante

A é realizada por equipe de profissionais da saúde externa à
unidade básica de saúde ou à equipe da estratégia de saúde da
família, para evitar-se sobrecarga de trabalho.

B é estabelecida exclusivamente com base em informações
obtidas de fontes secundárias oficiais.

C tem o objetivo de certificar a qualidade da gerência local de
saúde.

D é definida como um conjunto de metodologias e técnicas de
coleta e análise de informações de saúde da população que
fornece suporte ao processo de planejamento local da unidade
de saúde.

E consiste em um censo demográfico realizado em municípios de
pequeno porte.

QUESTÃO 8

Conforme o modelo de Calgary de avaliação e intervenção na

família, o instrumento estrutural denominado genograma consiste

em um diagrama do grupo familiar que permite visualizar

A o fluxo livre, a falta de recursos e as privações da família no

contexto social.

B os serviços de saúde disponíveis e utilizados recentemente pela

família.

C as características pessoais, o estágio de desenvolvimento, os

vínculos, as patologias e os riscos à saúde da família.

D a composição familiar de somente uma geração.

E as relações e as conexões da família com o mundo externo.

QUESTÃO 9

No que se refere à participação e ao controle social no SUS,

assinale a opção correta.

A O conselheiro de saúde, devidamente identificado, pode

denunciar maus-tratos e falta de condições da unidade de saúde

para a realização do atendimento necessário.

B Um conselho municipal de saúde composto por dez

representantes dos usuários deverá conter três representantes

dos gestores e prestadores de serviços de saúde e

três representantes dos profissionais de saúde.

C Os conselhos de saúde reúnem-se para organizar as

conferências de saúde e, após sua realização, são extintos os

conselhos.

D A conferência nacional de saúde deve acontecer a cada

seis anos, e as conferências estaduais e municipais, a cada

cinco anos.

E O conselheiro de saúde nacional recebe o equivalente a um

salário mínimo mensal para exercer suas funções.

QUESTÃO 10

Tendo como referência as estratégias de atenção básica do

Ministério da Saúde para o cuidado nutricional de idosos, assinale

a opção correta.

A A perda da sensação de sede e da percepção de temperatura

dos alimentos são aspectos importantes a se observar na

avaliação do perfil nutricional do idoso.

B O excesso de peso cresce com o avançar da idade em idosos e

é motivo maior de preocupação do que a desnutrição, cujo

risco decresce com o envelhecimento.

C Idosos com IMC de 25,4 kg/m² apresentam sobrepeso.

D A altura, a circunferência abdominal e o peso do idoso são

medidos para fins de classificação de seu estado nutricional.

E Perdas de peso corporal em idosos devem ser alvo de medidas

de estabilização e(ou) de recuperação do peso original.
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QUESTÃO 11

Conforme as Ações de Enfermagem para o Controle do Câncer,
do Instituto Nacional do Câncer, assinale a opção correta no que se
refere à graduação e ao estadiamento dos tumores malignos.

A As etapas sequenciais das neoplasias epiteliais verificadas em
epitélios escamosos são, pela ordem, temporal, microinvasor,
invasor e in-situ.

B A graduação histológica dos tumores fundamenta-se na
diferenciação citológica das células tumorais e no número de
mitoses das referidas células.

C Observa-se maior rapidez de crescimento dos tumores
citologicamente mais diferenciados em relação aos menos
diferenciados, quando consideradas mesmas histogênese e
localização.

D O sistema de estadiamento proposto pela União Internacional
Contra o Câncer fundamenta-se apenas na dimensão do tumor
primário e na extensão das metástases.

E Os tumores não podem ser previstos a partir de lesões em fase
pré-neoplásica.

QUESTÃO 12

No que concerne às intervenções de enfermagem aplicáveis ao
controle do câncer, assinale a opção correta, em conformidade com
as Ações de Enfermagem para o Controle do Câncer, do
Instituto Nacional do Câncer.

A As metástases mais frequentes do câncer de mama ocorrem no
pulmão, na pleura, nos ossos, no fígado e no cérebro, e a
metástase cerebral é raramente assintomática.

B O câncer de colo do útero ocorre, com frequência, em
mulheres não infectadas por papilomavírus humano, mas que
têm exposição a outros fatores de risco, ligados ao fumo e ao
exercício da sexualidade.

C A coleta de dados acerca de atividades cotidianas da criança
com câncer deve ser evitada, pois serve apenas para
estabelecer uma relação de confiança entre o profissional
enfermeiro e a criança.

D Cânceres de pele não melanomas, como carcinomas, ocorrem
mais frequentemente em mucosas ou em zonas de transição
entre pele e mucosas.

E O câncer colorretal é um dos que apresenta sinais e sintomas
mais evidentes nas fases iniciais ou mesmo na fase de pólipo
pré-canceroso.

QUESTÃO 13

De acordo com o Manual para Cirurgia Segura da Organização
Mundial da Saúde, assinale a opção correta referente à assistência
de enfermagem perioperatória.

A A pausa cirúrgica para a confirmação do paciente, do
procedimento e do local da cirurgia é etapa exclusiva dos
médicos.

B A coleta de dados acerca de cirurgias e os resultados de
análises estatísticas desses dados contribuem para a melhoria
na qualidade da assistência à saúde e, consequentemente, para
o cuidado de pacientes mais doentes.

C O controle da hipoglicemia e a redução de peso de pacientes
obesos não têm relação com os métodos de prevenção de
infecções de sítios cirúrgicos.

D Em vítimas de trauma com hemorragia, o único procedimento
a ser adotado, antes da chegada do paciente ao hospital, é a
tentativa de controle da hemorragia externa por pressão
manual.

E É prioritária a segurança na anestesiologia obstétrica, pois
pacientes obstétricas estão expostas a risco anestésico
particularmente alto.

QUESTÃO 14

Segundo as orientações dos Cadernos de Atenção Básica de 2014,
do Ministério da Saúde, assinale a opção correta quanto ao
rastreamento e ao diagnóstico da hipertensão arterial
sistêmica (HAS).

A Indivíduos que apresentam pressão arterial (PA) anormal na
monitoração em consultório e PA normal na residência têm
diagnóstico de hipertensão mascarada.

B A pressão arterial, em ordem crescente, pode ser classificada
como limítrofe, normotensão e HAS.

C As estratégias de prevenção consideradas para a HAS são a
populacional e a dirigida a grupos de risco.

D O controle e o tratamento da HAS são realizados com
medicamentos que apresentam muitos efeitos colaterais e baixa
aplicabilidade.

E Adultos com mais de dezoito anos de idade devem ter sempre
a sua pressão arterial aferida quando forem a uma unidade
básica de saúde para consultas.

QUESTÃO 15

Assinale a opção correta relativa às estratégias de atenção básica do
Ministério da Saúde para a avaliação e o cuidado de pés de adultos
com diabetes melito (DM).

A O rastreamento de ulceração nos pés é recomendado para todos
os adultos com DM, por meio do exame frequente dos pés.

B Pés neuropáticos apresentam temperatura baixa, ao passo que
pés isquêmicos apresentam temperatura elevada.

C O exame físico minucioso dos pés compreende exclusivamente
as avaliações epidérmica, muscular e vascular.

D A doença vascular periférica é o evento inicial mais importante
entre os fatores de risco e as condições que contribuem para a
ulceração nos pés do adulto com DM.

E O estímulo ao autocuidado dos pés deve ser evitado, pois os
pacientes não estão preparados para executar essa tarefa.

QUESTÃO 16

Com relação à doença renal crônica (DRC), assinale a opção
correta, em consonância com as diretrizes clínicas do Sistema
Único de Saúde.

A O indivíduo classificado a partir do estágio 5–D da DRC e em
período de terapia renal substitutiva, como a diálise, deve ser
encaminhado para serviço especializado em transplante renal.

B A DRC tem curso prolongado e apresenta sintomas já no início
de sua evolução.

C O indivíduo que apresenta albuminúria tende a ter progressão
mais rápida da perda da função renal.

D O indivíduo que apresenta taxa de filtração glomerular normal
não pode ser portador de DRC.

E O tabagismo leva a um pior prognóstico de perda de função
renal, mas não interfere no risco do indivíduo de
desenvolver DRC.
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QUESTÃO 17

De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, assinale a

opção correta acerca da doença dengue, em crianças e adultos.

A Deve-se atentar para o risco de choque hipovolêmico no

paciente com dengue e sintomas de dor abdominal, que

frequentemente antecede o choque.

B Não se deve exercer pressão sobre o local de retirada de

punção venosa, no paciente com dengue que apresenta

sangramento, devido ao risco de aumento do sangramento.

C É recomendada a aplicação de compressas frias em paciente

com dengue que apresenta febre.

D O paciente com dengue que apresenta sangramento pode

receber medicamentos por qualquer via.

E A atenção à possibilidade de crises convulsivas em crianças

com dengue, menores de cinco anos, está associada à presença

de prurido.

QUESTÃO 18

Assinale a opção correta a respeito da intercorrência obstétrica

conhecida por crescimento intrauterino restrito (CIUR).

A O peso fetal estimado com inclinação abaixo do percentil 90

para a idade gestacional é o parâmetro diagnóstico mais

adequado para a definição de quadro clínico de CIUR, que

deve ser complementado pelo resultado de ultrassonografia

realizada no último mês de gestação.

B O CIUR consiste em morbidade materna que reflete no

desenvolvimento integral da criança, uma vez que todo

recém-nascido considerado pequeno para a idade gestacional

sofreu de CIUR.

C Mosaicismo placentar, doenças infecciosas e anomalias

cromossômicas numéricas (trissomias 13, 18 e 21) são algumas

das causas maternas que desencadeiam CIUR.

D Não há possibilidade de bebês nascidos de mães com essa

condição serem considerados com desenvolvimento adequado

para a idade gestacional.

E O diâmetro cerebelar transverso do feto pode ser utilizado

como parâmetro para a avaliação da idade gestacional, já que

este dado não sofre alteração devido ao CIUR.

QUESTÃO 19

Uma criança de um mês de vida foi atendida em uma
unidade de saúde para consulta de rotina com enfermeiro. A mãe
relatou que a criança havia apresentado, três dias atrás, fezes
diarreicas e que, no dia da consulta, as fezes estavam com sangue.
Ao ser examinado, o bebê pareceu tranquilo enquanto mamava, mas
ficou inquieto e irritado ao deixar o peito. O enfermeiro verificou,
com a criança em condições basais, frequência respiratória
de sessenta e cinco movimentos por minuto e que, ao pesquisar
o sinal da prega, a pele da criança havia voltado ao seu estado
anterior muito lentamente.

A respeito desse caso clínico, assinale a opção correta.

A Considerando a faixa etária da criança, a frequência
respiratória encontrada está compatível com a normalidade.

B Textura seca é o sinal evidenciado pelo retorno da pele durante
a pesquisa da prega cutânea, procedimento que deve
ser realizado sempre na região supraclavicular do bebê,
fazendo-se uma pinça com as pontas dos dedos.

C A classificação do estado de hidratação e da diarreia
apresentados pelo bebê são, respectivamente, desidratação
e diarreia com sangue, o que indica a necessidade
de tratamento imediato.

D Cabe ao profissional de enfermagem aconselhar a mãe
a suspender imediatamente a amamentação e, quando prescrito,
administrar 0,5 mg de vitamina K intramuscular.

E O profissional de enfermagem deve indicar a ingestão de
líquidos adicionais, devendo a mãe seguir o tratamento em
casa, oferecendo o soro de reidratação oral ao bebê,
juntamente com o leite materno, e retornar ao serviço de saúde
caso a criança apresente piora.

QUESTÃO 20

Um paciente adulto com histórico de uso excessivo
e crônico de álcool foi internado em uma unidade de tratamento
intensivo, apresentando-se desnutrido e com nutrição parenteral
havia três dias. Foram observados alterações de humor, que
variaram da apatia até a agitação; fraqueza muscular; tremores e no
exame físico observou-se movimentos atetoides. No exame físico,
observou-se sinais de Trousseau e Chvostek positivos.
Foram também detectadas alterações eletrocardiográficas com onda
T invertida e segmento ST deprimido. Após coleta de sangue para
exames, foi detectado um distúrbio eletrolítico.

Em face dessa situação, é correto afirmar que o distúrbio eletrolítico
mais provável envolvido foi

A déficit de sódio (hiponatremia).

B excesso de sódio (hipernatremia).

C excesso de cloro (hipercloremia).

D excesso de magnésio (hipermagnesemia).

E déficit de magnésio (hipomagnesemia).
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QUESTÃO 21

Acerca do método canguru, política de saúde instituída pelo
Ministério da Saúde voltada para a atenção humanizada
ao recém-nascido de baixo peso e à humanização da assistência
neonatal, assinale a opção correta.

A As estratégias relacionadas a essa metodologia, além
do contato pele a pele e a posição canguru, são o cuidado
individualizado do recém-nascido, a participação dos
familiares nos cuidados com o bebê, o incentivo e o apoio
à amamentação e a aplicação do protocolo de dor.

B O método canguru foi desenvolvido para ser aplicado fora da
unidade intensiva neonatal, devido às especificidades desse
espaço que impedem a aplicação de estratégias eficazes
voltadas para o contato pele a pele, mãe e filho.

C A alta do método canguru se dá com a alta hospitalar do
recém-nascido. 

D A posição canguru deve ser realizada até que o bebê obtenha
2.500 kg, momento em que a mãe poderá dividir o leito com
o recém-nascido, colocando-o ao seu lado na cama.

E Com base na estratégia de disseminação do método pelo
Brasil, gestores e consultores da Coordenação Geral da Saúde,
seguidos pelos tutores dos centros de referência nacional,
atuam como coordenadores, hierarquicamente superiores,
dos profissionais que trabalham junto aos recém-nascidos.

QUESTÃO 22

O período do climatério caracteriza-se

A pela propensão ao surgimento ou ao agravamento das distopias
em decorrência de insuficiência estrogênica relativa,
diminuição da elasticidade ou hipotrofia do músculo
ligamentar.

B pela transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo,
reconhecida depois de passados três meses do último ciclo
menstrual, sendo a menopausa o mais importante indicador
desse processo patológico.

C pela necessidade de reposição de diversas vitaminas, como
a vitamina K, que atua como coenzima em inúmeras reações
bioquímicas, ao diminuir a ansiedade, a depressão e
os fogachos, e aumentar a formação de osteocalcina.

D pelo desenvolvimento de perfil lipídico mais favorável, em
face do aumento dos níveis de HDL-C, da diminuição dos
níveis séricos de LDL-C, do colesterol total e da gordura
corporal, o que se dá em decorrência da queda de alguns
hormônios uterinos.

E pela alteração no processo de hemostasia, com a diminuição
de elementos envolvidos no mecanismo de coagulação,
a exemplo do fator VII (pró-coagulante), do fibrinogênio
e do PAI1 (ativador do inibidor do plasminogênio), o que gera
problemas ligados à dificuldades de hemostasia e à fraca
coagulação do sangue.

QUESTÃO 23

Assinale a opção em que é apresentada corretamente a menor
pontuação possível, indicadora de coma profundo, de paciente com
lesão cranioencefálica, conforme a escala de coma de Glasgow.

A 4
B 5
C 1
D 2
E 3

QUESTÃO 24

No que diz respeito à assistência de enfermagem aplicada à saúde
sexual e reprodutiva da mulher, assinale a opção correta.

A Para garantir maior proteção contra contracepção e doenças
sexualmente transmissíveis, o casal deve utilizar
simultaneamente preservativos masculino e feminino.

B Cabe ao profissional de enfermagem instruir a paciente sob
o correto uso do diafragma como método anticoncepcional,
orientando-a a respeito da possibilidade de colocá-lo
imediatamente antes das relações sexuais e de retirá-lo logo
após o coito.

C Por não apresentar interação farmacológica com
os medicamentos antirretrovirais, o método levonorgestrel
(da AE) é indicado para as mulheres vítimas de estupro que
pretendam utilizar o método de anticoncepção de emergência
(AE) para evitar a gravidez e os antirretrovirais para
a profilaxia da infecção pelo HIV.

D A mulher que utiliza o preservativo feminino deve ser
orientada a colocá-lo pelo menos doze horas antes das relações
sexuais, para a prevenção completa contra todas as doenças
sexualmente transmissíveis, como HIV/AIDS e vírus do
condiloma genital (HPV).

E Para se evitar gravidez indesejada, o método Yuzpe de AE
é o de uso mais indicado em um período de até setenta e duas
horas após a relação sexual, em caso de atraso menstrual.

QUESTÃO 25

De acordo com as novas diretrizes, de 2015, da American Heart
Association a respeito do suporte básico de vida, ao realizar
a reanimação cardiopulmonar de um adulto, o profissional de saúde
deve

A aplicar a sequência universal de A–B–C (via aérea, respiração,
compressões).

B garantir a segurança do local de atendimento e, em seguida,
ligar para o resgate, que dará por telefone as orientações
que deverão ser seguidas.

C realizar compressões cardíacas na taxa de oitenta a cem por
minuto.

D alternar, a cada dez compressões, uma ventilação intensa,
interrompendo-a para a verificação do pulso.

E checar a respiração e o pulso ao mesmo tempo e iniciar
as compressões torácicas caso seja detectada a parada
cardiorrespiratória.

QUESTÃO 26

Tendo em vista que no processo de trabalho de gerenciamento e de
assistência de enfermagem decidir é uma das principais ações de um
líder, assinale a opção correta.

A A decisão tomada com base em evidências é um processo
ainda pouco adotado pelos enfermeiros devido à baixa
produção científica na área.

B Pensar criticamente é um processo mais complexo do que
apenas resolver problemas ou tomar decisões, pois envolve
raciocínio e avaliação em nível superior e apresenta
um componente cognitivo e afetivo.

C Na tomada de decisões, uma das etapas do processo de solução
de problemas, devem ser desprezadas habilidades como
intuição, insight e empatia, por serem desnecessárias a esse
processo.

D A solução de problemas e o raciocínio crítico são requisitos
secundários na atividade de liderança, que tem como principal
requisito a tomada de decisão.

E Os atos de decidir, resolver problemas e pensar de forma
crítica são habilidades inatas, razão pela qual nem todos os
enfermeiros conseguem desenvolvê-las. 
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QUESTÃO 27

Em relação ao controle nos processos de trabalho de enfermagem,
assinale a opção correta.

A No atendimento qualificado em saúde, resultados indesejados
indicam que a assistência prestada não foi de qualidade. 

B O controle deve ser compreendido como forma de determinar
o sucesso ou o fracasso da equipe de saúde, de acordo com os
resultados obtidos.

C O controle é uma das etapas do processo de enfermagem,
na qual o desempenho é mensurado em relação a padrões que
serão determinados após a conclusão do processo de auditoria.

D Não é suficiente que haja padrões de qualidade nas instituições
de saúde, sendo necessário que os líderes-administradores
façam que esses padrões sejam conhecidos e compreendidos
pelos subordinados.

E Pensar de forma crítica é ter o raciocínio reflexivo e uma
postura de questionamento permanente quanto aos padrões de
qualidade definidos pela instituição para que não interfiram
nem na autonomia nem nos interesses dos trabalhadores em
enfermagem.

QUESTÃO 28

A respeito dos pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa
em saúde e enfermagem, assinale a opção correta.

A O conhecimento é uma percepção da realidade adquirida por
meio de aprendizagem e investigação.

B O conhecimento tradicional é aquele com origem na prática de
enfermagem e com validação científica já consolidada.

C O conhecimento científico é produzido por meio do método
científico, ou por transmissão cultural quando há
impossibilidade do desenvolvimento da pesquisa.

D A pesquisa em enfermagem utiliza-se de conhecimentos de
outras áreas da saúde, pois seu embasamento científico próprio
é insuficiente para a produção de novos conhecimentos.

E O questionamento científico, sob a forma de pesquisa, utiliza
informações passíveis, ou não, de observação e verificação.

QUESTÃO 29

Acerca da prática profissional e da pesquisa em enfermagem,
assinale a opção correta.

A A prática baseada em evidências combina o conhecimento
tradicional da enfermagem com os protocolos específicos de
cada instituição de saúde. 

B As pesquisas em enfermagem são essenciais ao
reconhecimento profissional da enfermagem, pois um dos
principais elementos da profissão é a base de conhecimentos
próprios da enfermagem.

C Os métodos quantitativos de pesquisa, comumente utilizados
nas pesquisas básicas ou aplicadas, fornecem resultados mais
confiáveis que os métodos qualitativos.

D A pesquisa qualitativa é um método de investigação que leva
à compreensão de fenômenos a partir da descoberta de
significados, por isso, não necessita de rigor científico para seu
delineamento.

E A prática clínica baseada em evidência, metodologia que
auxilia a solução de problemas nas decisões clínicas,
desconsidera como suporte a análise de evidências antigas. 

QUESTÃO 30

Com relação às práticas de biossegurança aplicadas ao processo de
cuidar e ao controle de infecção hospitalar, assinale a opção correta.

A Equipamentos de proteção individual devem ser usados
durante procedimentos invasivos. No caso de procedimentos
não invasivos, somente é recomendada a utilização desses
equipamentos quando há exposição a sangue e secreções.

B Capotes de barreira, aventais e máscaras devem ser utilizados
no momento do procedimento clínico e, após retirados e
guardados em lugar limpo e seco, podem ser reutilizados.

C As diretrizes para precaução-padrão baseiam-se nas
informações sobre padrões de doenças infecciosas,
modalidades de transmissão e intervenções de práticas seguras.

D A utilização de luvas descartáveis, pelos profissionais de saúde
em exercício nos ambientes hospitalares, tem substituído
gradativamente a exigência de higienização das mãos.

E O termo precauções-padrão refere-se a um sistema destinado
a reduzir o risco na transmissão de microrganismos a partir
de fontes de infecção não reconhecidas e externas à instituição
de saúde.

QUESTÃO 31

No que se refere à atuação do profissional de enfermagem, nos
procedimentos, métodos diagnósticos e na manutenção das normas
de biossegurança, assinale a opção correta.

A Quando é usado algum meio de contraste para exames
diagnósticos, o enfermeiro somente deve ficar atento quanto à
reação alérgica ao contraste nos pacientes que já apresentaram
antecedentes alérgicos.

B A adoção de precauções-padrão em toda coleta de urina visa
evitar a transmissão de microrganismos entre enfermeiros,
pacientes e demais profissionais de saúde.

C Na coleta de material biológico para a realização de uma
hemocultura, o paciente deve estar em jejum de doze horas e
deve-se coletar a amostra de sangue a partir de cateter
intravenoso já existente.

D A heparinização da seringa para coleta de sangue arterial é
recomendada para a realização da gasometria arterial, pois a
heparina não altera a bioquímica do sangue coletado. 

E A urina coletada de pacientes internados deve ser desprezada
imediatamente em vaso sanitário da instituição de saúde.

QUESTÃO 32

A respeito da ética e da educação continuada na enfermagem,
assinale a opção correta.

A É dispensável o consentimento informado nos casos de
tratamentos médicos ou cirúrgicos em pacientes participantes
de pesquisas experimentais.

B A confidencialidade e a privacidade dos registros de
prontuários de pacientes podem ser quebradas pela instituição
de saúde caso seja apresentada autorização da comissão de
ética em pesquisa, mesmo sem o consentimento do paciente.

C Devido ao impedimento de utilizar casos clínicos reais,
imposto pela ética e pelo sigilo entre paciente e profissional de
saúde, os estudos de caso restringem-se a histórias hipotéticas
e ficcionais, embora detalhadas e complexas.

D Os múltiplos papéis de defesa e responsabilidade profissionais
contribuem para aumentar os dilemas éticos de
enfermeiros-administradores em sua atividade profissional,
levando-os, por vezes, a atuar como defensores dos médicos,
dos pacientes e da instituição.

E Na aprendizagem baseada em problemas, o aprendizado em si
é pouco colaborativo, já que o professor/facilitador não
interfere, deixando que os alunos conduzam o seu próprio
aprendizado.
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QUESTÃO 33

No que diz respeito à auditoria nos serviços de saúde, assinale a
opção correta.

A As auditorias retrospectivas são as que ocorrem quando há
ordem judicial para investigações de casos de pacientes que
foram a óbito.

B Nas instituições de saúde, a auditoria pode ocorrer de forma
retrospectiva, simultânea ou prospectiva.

C A definição de padrões preexistentes está sendo cada vez
menos utilizada para a verificação do desempenho da
qualidade dos serviços.

D A auditoria é um exame não oficial e assistemático de registro,
processo, estrutura, ambiente ou relatório para avaliação de
desempenho.

E As auditorias de resultados são utilizadas para reduzir custos
assistenciais e selecionar os pacientes que têm cobertura
assistencial para o atendimento.

QUESTÃO 34

Assinale a opção correta a respeito dos princípios fundamentais na
Constituição Federal de 1988 (CF).

A A cidadania envolve não só prerrogativas que viabilizem o
poder do cidadão de influenciar as decisões políticas, mas
também a obrigação de respeitar tais decisões, ainda que delas
discorde.

B A dignidade da pessoa humana é conceito eminentemente
ético-filosófico, insuscetível de detalhada qualificação
normativa, de modo que de sua previsão na Constituição não
resulta grande eficácia jurídica, em razão de seu conteúdo
abstrato.

C O valor social do trabalho possui como traço caracterizador
primordial e principal a liberdade de escolha profissional,
correspondendo à opção pelo modelo capitalista de produção.

D A valorização social do trabalho e da livre-iniciativa não
alcança, indiscriminadamente, quaisquer manifestações, mas
apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o
desenvolvimento nacional. 

E O conceito atual de soberania exprime o autorreconhecimento
do Estado como sujeito de direito internacional, mas não
engloba os conceitos de abertura, cooperação e integração.

QUESTÃO 35

Conforme o inciso VII do artigo 5.º da CF, “é assegurada, nos
termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis
e militares de internação coletiva”. Considerando-se a
aplicabilidade das normas constitucionais e os critérios doutrinários
de classificação, é correto afirmar que o referido dispositivo
constitui norma

A de eficácia limitada programática.

B de aplicabilidade imediata.

C de eficácia plena programática.

D de eficácia plena.

E de eficácia limitada de princípio institutivo.

QUESTÃO 36

Assinale a opção correta acerca do que dispõe a CF sobre partidos
políticos.

A É inconstitucional, por ofensa ao pluripartidarismo e ao
pluralismo político, a fixação de proporcionalidade entre a
representatividade partidária e a distribuição do fundo
partidário e do tempo na televisão e no rádio.

B A exigência de caráter nacional dos partidos políticos visa
resguardar o princípio federativo da unidade nacional.

C A vedação à utilização de organização paramilitar não obsta
que os partidos, em razão da autonomia que lhe é
constitucionalmente assegurada, convencionem indumentária
uniformizada ou que estabeleçam, em seu âmbito interno,
relação de comando e obediência baseada em hierarquia rígida
e fidelidade partidária.

D Os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito
público.

E A previsão constitucional de que a lei regrará a função
parlamentar autoriza o estabelecimento, pela legislação
infraconstitucional, de padrões mínimos de desempenho
eleitoral como condição para funcionamento do partido nas
casas legislativas.

QUESTÃO 37

De acordo com a CF, compete

A à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios
legislar concorrentemente sobre direito agrário.

B aos estados elaborar e executar planos regionais de ordenação
do território e de desenvolvimento econômico e social.

C aos municípios explorar diretamente serviços de radiodifusão. 

D à União legislar privativamente sobre desapropriação.

E à União legislar privativamente sobre direito financeiro.

QUESTÃO 38

À luz do disposto na CF, assinale a opção correta a respeito do
concurso público.

A É constitucional a limitação de idade para inscrição em
concurso público quando essa limitação se justificar em razão
das atribuições do cargo.

B A constitucionalidade da sujeição de candidato a exame
psicotécnico em concurso público depende apenas de haver
previsão editalícia nesse sentido.

C As provas de títulos em concurso público devem possuir
caráter eliminatório e classificatório.

D É inconstitucional a disposição, em edital, que limite o número
de participantes de cada fase de concurso público e que possa,
por isso, eliminar eventuais candidatos que, embora aprovados,
não alcancem a classificação mínima exigida. 

E Os serviços sociais autônomos, embora não integrem a
administração pública, submetem-se à regra constitucional de
exigência de concurso público para provimento de seus
quadros.
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QUESTÃO 39

Com base no que dispõe a CF sobre o presidente da República,
assinale a opção correta.

A A renúncia ao mandado pelo presidente da República
prejudica, por perda de objeto, o processo de impeachment

eventualmente em curso, acarretando a sua extinção
automática.

B Por força do princípio da inafastabilidade jurisdicional,
eventual decisão condenatória proferida pelo Senado Federal
em julgamento por crime de responsabilidade estará sujeita a
controle judicial posterior.

C Por ser norma punitiva, o rol de crimes de responsabilidade
previsto na CF é taxativo, nele não podendo ser inseridos
novos tipos.

D A CF admite excepcionalmente a edição, pelo presidente da
República, de decreto como fonte normativa primária, o
chamado decreto autônomo.

E Em processo de impeachment por crime de responsabilidade,
o contraditório e a ampla defesa somente são exercidos pelo
presidente da República perante o Senado Federal, na fase de
processo e julgamento.

QUESTÃO 40

Acerca do processo legislativo, assinale a opção correta de acordo
com as disposições da CF.

A A aprovação, sem nenhuma emenda ou modificação, de projeto
de lei apresentado pelo presidente da República dispensa a
sanção.

B Há veto tático sempre que o presidente da República deixa de
sancionar a lei no prazo constitucionalmente exigido após sua
aprovação.

C É vedada a apresentação de emenda parlamentar a projeto de
lei de iniciativa privativa do presidente da República.

D Compete ao presidente da República o esclarecimento sobre
em que consiste a contrariedade ao interesse público no veto
político a projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional.

E A sanção e promulgação de projeto de lei de iniciativa
privativa do presidente da República, mas apresentado por
parlamentar, sana o vício de iniciativa, por convalidação.

QUESTÃO 41

De acordo com a CF, compete originariamente ao Supremo
Tribunal Federal processar e julgar ação

A ordinária que impugne ato do Tribunal de Contas da União.

B cível ajuizada contra o presidente da República.

C direta de inconstitucionalidade contra lei do Distrito Federal
editada no exercício de sua competência municipal.

D tipicamente constitucional ajuizada contra o Conselho
Nacional de Justiça.

E que verse sobre verbas indenizatórias recebidas pela
magistratura comuns a outras carreiras públicas.

QUESTÃO 42

Após denúncia anônima contendo documentos que
permitiram a determinada autarquia federal conhecer indícios de
infração administrativa cometida por servidor público a ela
vinculado, instaurou-se, no âmbito da entidade, processo
administrativo disciplinar (PAD). Para compor a comissão
responsável pelo PAD foi designado, entre outros membros, parente
de quarto grau em linha colateral do servidor processado.
A instrução processual foi ampla e houve necessidade de se
prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos. Ao final, o
servidor, que optou por apresentar defesa pessoalmente,
dispensando assistência técnica de advogado, foi indiciado.

Superado o prazo para a conclusão do processo, sobreveio
decisão proferida pela autoridade competente em que foi
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da administração
pública e a extinção da punibilidade. Ainda assim, em atendimento
ao princípio da publicidade, foi promovido o registro do PAD e do
seu resultado nos assentamentos funcionais do servidor.

Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 e considerando a
doutrina e a jurisprudência, é correto afirmar que, na situação
apresentada, houve irregularidade decorrente

A do fato de a denúncia que deu origem à instauração do PAD
ser anônima.

B do fato de a comissão ter sido integrada pelo parente do
servidor.

C do registro nos assentamentos funcionais do servidor.
D do excesso de prazo para conclusão do processo.
E da ausência de defesa técnica por advogado.

QUESTÃO 43

Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção
correta acerca da acumulação de cargos.

A O servidor ocupante de cargo em comissão não poderá
perceber, adicionalmente, remuneração por eventual
participação em conselhos de administração de empresa
pública.

B O servidor que acumular licitamente dois cargos efetivos
poderá ser investido em um terceiro cargo, em comissão, se
houver compatibilidade de horários.

C A proibição de acumular cargos não alcança cargos dos
quadros de entidades da administração indireta.

D Proventos de aposentadoria de emprego público não podem ser
cumulados com o exercício de cargo temporário.

E O servidor ocupante de cargo em comissão pode exercer
interinamente cargo em comissão diverso, sem prejuízo das
atribuições do cargo por ele regularmente ocupado.

QUESTÃO 44

A respeito da responsabilidade do servidor, assinale a opção correta
à luz da Lei n.º 8.112/1990.

A A responsabilidade regressiva do servidor por dano praticado
contra terceiro no exercício de suas funções é objetiva.

B A responsabilidade criminal do servidor alcança contravenções
eventualmente por ele praticadas no exercício de suas funções.

C A responsabilidade regressiva do servidor por dano praticado
contra terceiro é personalíssima, não se estendendo a seus
herdeiros e sucessores.

D Eventual decisão que absolva servidor público na esfera penal
não interfere nas esferas civil e administrativa.

E A denúncia feita pelo servidor à autoridade competente a
respeito da suspeita de envolvimento de seu superior em ato de
improbidade acarreta a sua responsabilidade, se posteriormente
verificada a inexistência de infração.
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QUESTÃO 45

Com base no disposto na Lei n.º 11.416/2006, assinale a opção
correta.

A As funções comissionadas de natureza gerencial somente

podem ser exercidas por servidores com formação superior.

B Atividades básicas de apoio operacional são atribuições

reservadas aos cargos da carreira de técnico judiciário.

C As funções comissionadas de natureza gerencial pressupõem

vínculo de subordinação e poder de decisão.

D Os critérios para o exercício de função comissionada de

natureza não gerencial se inserem na discricionariedade
administrativa da autoridade responsável pela nomeação.

E Exige-se nível superior de escolaridade dos ocupantes de
cargos na área de apoio especializado.

QUESTÃO 46

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, estará sujeito à penalidade de

demissão o servidor público que

A reincidir na retirada de documento da repartição sem prévia
autorização da autoridade competente.

B coagir subordinado a filiar-se a partido político.

C utilizar recurso material da repartição em atividade particular.

D negar fé a documento público.

E opor resistência injustificada a processo administrativo.

QUESTÃO 47

Conforme a Lei n.º 8.112/1990, o servidor que sofrer acidente que

limite sua capacidade física de forma a inviabilizar o exercício
pleno das atribuições do cargo por ele ocupado deverá

A ser posto em disponibilidade.

B desempenhar suas funções como excedente em cargo de
atribuições afins, com mesmo nível de escolaridade e

equivalência de vencimentos, até a ocorrência de vaga
disponível.

C ser mantido no mesmo cargo que ocupa, com eliminação das
atribuições para as quais não mais tiver capacidade. 

D ser exonerado de ofício.

E ser revertido por invalidez.

QUESTÃO 48

Conforme a Lei n.º 8.112/1990, o deslocamento de cargo de

provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de
pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder denomina-se

A transferência.

B substituição.

C redistribuição.

D remoção.

E reintegração.

QUESTÃO 49

Assinale a opção correta a respeito dos princípios da administração
pública.

A A administração deve, em caso de incompatibilidade, dar
preferência à aplicação do princípio da supremacia do interesse
público em detrimento do princípio da legalidade.

B A publicidade, princípio basilar da administração pública, não
pode sofrer restrições.

C A ofensa ao princípio da moralidade pressupõe afronta também
ao princípio da legalidade.

D O princípio da eficiência deve ser aplicado prioritariamente,
em detrimento do princípio da legalidade, em caso de
incompatibilidade na aplicação de ambos.

E Os institutos do impedimento e da suspeição no âmbito do
direito administrativo são importantes corolários do princípio
da impessoalidade.

As próximas 8 questões deverão ser respondidas à luz da
Resolução n.º 198/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
suas alterações, a qual rege o planejamento estratégico no Poder
Judiciário brasileiro para 2020.

QUESTÃO 50

Tendo em vista que o planejamento estratégico permite, a partir da
análise do ambiente externo e interno da organização, estabelecer
a missão, visão, valores, políticas e diretrizes que norteiam suas
decisões a médio e longo prazo, assinale a opção correta.

A A estratégia do Poder Judiciário para o sexênio 2015/2020
poderá se desdobrar apenas em dois níveis: nacional, com
aplicação obrigatória a todo judiciário; e por segmento de
justiça, de forma facultativa.

B Os planos estratégicos dos tribunais devem estar alinhados ao
plano plurianual como forma de garantir os recursos
necessários à sua execução.

C A missão do Poder Judiciário é promover a justiça social.
D A formulação do plano estratégico dos órgãos do Judiciário

deve estar alinhada à sua estratégia nacional para o sexênio
2015/2020.

E Os planos estratégicos no Poder Judiciário são elaborados para
uma abrangência mínima de quatro anos e máxima de seis
anos.

QUESTÃO 51

O macrodesafio do Poder Judiciário, estabelecido como estratégia
para 2020, é

A a instituição da governança judiciária.
B a garantia dos direitos da cidadania.
C o combate à improbidade administrativa.
D a realização da justiça social.
E o aprimoramento da gestão da justiça criminal.

QUESTÃO 52

Na missão institucional descrita no planejamento estratégico de uma
organização estabelece-se o propósito ou a razão para a sua
existência; portanto, a essência do planejamento estratégico está em
definir sua missão organizacional. A missão do Poder Judiciário,
segundo a resolução em apreço, é

A combater a corrupção.
B realizar justiça.
C promover a transparência e o controle social.
D efetivar a prestação jurisdicional.
E promover a responsabilidade socioambiental.
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QUESTÃO 53

Na resolução em questão, são assinalados três macrodesafios do
Poder Judiciário para 2020: sociedade, processos internos e
recursos, os quais se desdobram em uma série de diretrizes que
devem nortear as ações do Poder Judiciário. Assinale a opção que
apresenta diretriz relacionada ao macrodesafio processo interno.

A efetividade na prestação jurisdicional
B melhoria da gestão de pessoas
C garantia aos direitos da cidadania
D instituição da governança judiciária
E combate à corrupção e à improbidade administrativa

QUESTÃO 54

O Banco de Boas Práticas e Ideias para o Judiciário (BPIJUS) foi
criado mediante a resolução em tela, com o objetivo de aperfeiçoar
os serviços judiciais. Entre as ações do BPIJUS inclui-se

A o fomento à gestão da informação estratégica no âmbito do
Poder Judiciário.

B o compartilhamento de metas nacionais, diretrizes e iniciativas
estratégicas para o Poder Judiciário.

C a promoção do compartilhamento de informações para
organização dos encontros nacionais do Poder Judiciário.

D a promoção e o compartilhamento de ideias inovadoras,
apresentadas por qualquer pessoa, para a melhoria do Poder
Judiciário.

E o oferecimento de suporte informacional para os órgãos do
Poder Judiciário quando da elaboração do processo
orçamentário.

QUESTÃO 55

Em relação à Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário
conforme a resolução em apreço, assinale a opção correta.

A Compete à referida Rede manter unidades de gestão estratégica
para assessorar a implantação e o monitoramento do
planejamento estratégico.

B Compete à presidência do CNJ a indicação dos representantes
dos órgãos do Poder Judiciário para compor a Rede de
Governança Colaborativa do Poder Judiciário.

C A Rede de Governança atua, primordialmente, na área de
gestão de projetos, otimização de processos de trabalho, assim
como na produção de dados estatísticos.

D É competência da Rede de Governança Colaborativa do Poder
Judiciário alinhar a proposta orçamentária dos tribunais a seus
respectivos planos estratégicos.

E É competência da Rede de Governança apresentar propostas de
aperfeiçoamento da estratégia do Poder Judiciário para 2020,
bem como auxiliar a execução, o monitoramento dos trabalhos
e a divulgação dos resultados.

QUESTÃO 56

A gestão de demandas repetitivas e dos grandes litigantes
caracteriza-se como

A macrodesafio relacionado a processo interno.
B missão do Poder Judiciário.
C macrodesafio relacionado à sociedade.
D macrodesafio relacionado a recurso.
E visão do Poder Judiciário.

QUESTÃO 57

A execução do plano estratégico dos órgãos do Poder Judiciário
deve alinhar-se ao plano estratégico do Poder Judiciário para 2020,
com possibilidade de revisões periódicas. Para tanto, os órgãos do
Poder Judiciário deverão realizar reuniões de análise da
estratégia (RAEs) para avaliação e acompanhamentos dos
resultados, com vistas a promover os ajustes ou medidas necessárias
à melhoria do desempenho institucional. Conforme a referida
resolução, as RAEs dos órgãos do Poder Judiciário devem ser
realizadas

A anualmente.
B pelo menos quadrimestralmente.
C no mês de novembro de cada ano.
D mensalmente.
E semestralmente.

QUESTÃO 58

Assinale a opção correta de acordo com o Código de Ética do
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8.ª Região.

A Os servidores nomeados ou designados para o exercício dos
cargos em comissão, de direção ou chefia, dada a natureza das
atribuições, obedecerão a regras específicas, além das demais
normas constantes do Código de Ética.

B É vedado ao servidor manter sob sua subordinação hierárquica
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o quarto grau, inclusive.

C A Comissão de Ética compõe-se por cinco membros e
respectivos suplentes, designados pelo corregedor-geral do
tribunal, entre os servidores efetivos e estáveis, que não
tiverem sofrido, nos últimos cinco anos, punição penal ou
administrativa.

D As disposições constantes do Código de Ética aplicam-se a
todos os servidores do tribunal e ainda àqueles que, mesmo
sendo de outra instituição, prestem serviços de natureza
permanente ao tribunal, mas não aos vinculados indiretamente
e em caráter excepcional que estarão submetidos à regulação
específica de seu órgão de origem.

E A prática de ações com visibilidade plena integra a gestão
democrática que deve ser observada pelo servidor no
cumprimento de suas atribuições.

QUESTÃO 59

Acerca dos dispositivos constantes do Regimento Interno do TRT
da 8.ª Região, assinale a opção correta.

A O depósito público é órgão externo auxiliar do Foro de Belém,
não o integrando, portanto.

B A Escola da Magistratura, o Conselho da Ordem do Mérito Jus
et Labor e a Corregedoria Regional são órgãos do TRT da 8.ª
Região.

C É de competência exclusiva da Seção Especializada II do TRT
da 8.ª Região processar e julgar, originariamente, os dissídios
coletivos de natureza econômica ou jurídica, bem como
homologar os acordos neles celebrados.

D É da competência originária do vice-presidente do TRT da 8.ª
Região a concessão de licença para servidor acompanhar
cônjuge ou de licença capacitação, bem como a concessão de
dispensa do ponto.

E Compete originalmente ao presidente do TRT da 8.ª Região, a
coordenação da escala de férias dos juízes de primeiro grau e
a direção do foro trabalhista.
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QUESTÃO 60

No que concerne aos trâmites processuais descritos no Regimento Interno do TRT da 8.ª Região, assinale a opção correta.

A A pauta de julgamento será organizada pela ordem cronológica de entrada do processo na distribuição local.
B Os julgamentos acerca de dissídios coletivos, embargos de declaração, habeas corpus e mandados de segurança preferem aos demais

julgamentos, independentemente de requerimento da parte.
C As partes serão notificadas dos julgamentos mediante publicação da pauta no órgão oficial, com antecedência mínima de setenta e

duas horas.
D Independem de publicação e inclusão em pauta de julgamento: habeas corpus, conflito de competência e processo administrativo

disciplinar.
E Nas sessões de julgamento da pauta judiciária, o pronunciamento do desembargador relator precede a manifestação do Ministério

Público do Trabalho.

Espaço livre


