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( ÁREA DE CONHECIMENTOS GERAIS

(  Língua Portuguesa

Texto para responder às questões.

TE
De todas as coisas pequenas, estava ali a 

menor de todas que eu já tinha visto. Não porque ela 
sofresse dessas severas desnutrições africanas -  
embora passasse fome mas pelo que eu saberia 
dela depois.

Teria uns 4 anos de idade, estava inteiramente 
nua e suja, o nariz catarrento, o cabelo desgrenhado 
numa massa disforme, liso e sujo. Chorava alto, 
sentada no chão da sala escura. A casa de taipa tinha 
três cômodos pequenos. Isso que chamei de sala não 
passava de um espaço de 2 m por 2 m, sem janelas. 
Apenas a porta, aberta na parte de cima, jogava 
alguma luz no ambiente de teto baixo e chão batido.

Isso aconteceu na semana passada, num 
distrito de Sertânia, cidade a 350 km de Recife, no 
sertão de Pernambuco. A mãe e os outros seis filhos 
ficaram na porta a nos espreitar, os visitantes 
estranhos. O marido, carregador de estrume, 
ganhava R$ 20 por semana, o que somava R$ 80 por 
mês. Essa a renda do casal analfabeto. Nenhum dos 
sete filhos frequentava a escola. Não havia água 
encanada. Compravam a R$ 4 o tambor de 24 litros. 
O choro da menina seguia atrapalhando a conversa.

-  Ei, por que você está chorando? perguntei, 
enfiando a cabeça no vão da porta. A menina não 
ouviu, largada nochão.

-  Ei! Vem cá, eu vou te dar um presente -  
repeti. Ela olhou para mim pela primeira vez. Mas não 
se mexeu, ainda chorando.

-  Como é o nome dela? -  perguntei à mulher.
-  Agente chama ela de Te -d isse , banguela.
-Te? Mas qual o nome dela?-insisti.
-  Agente chama ela de Te, que ela ainda não 

foi batizada não.
-  Como assim? Ela não tem nome? Não foi 

registrada no cartório?
-  Não, porque eu ainda não fui atrás de fazer.
Te. Olhei de novo para a menina. Era a menor

coisa do mundo, uma pessoa sem nome. Um nada. 
“Te” era antes da sílaba -  era apenas um fonema, um 
murmúrio, um gemido. Entendi o choro, o soluço, o 
grito ininterrupto no meio da sala. A falta de nome 
impressionava mais do que a falta de todo o resto.

Te chorava de uma dor, de uma falta 
avassaladora. Só podia ser. Chorava de solidão, 
dessa solidão dos abandonados, dos que não 
contam para nada, dos que mal existem. Ela era o 
resultado concreto das políticas civilizadas (as 
econômicas, as sociais) e de todo o nosso 
comportamento animal: o de ir fazendo sexo e filhos 
como os bichos egoístas que somos, enfim.

Era como se aquele agrupamento humano 
(uma família?) vivesse num estágio qualquer pré- 
linguagem, em que nomear as coisas e as pessoas 
pouco importava. Rousseau diz que o homem 
pré-histórico não precisava falar para se alimentar. 
Não foi por causa da comida que surgiu a linguagem. 
"O fruto não desaparece de nossas mãos”, explica. 
Por isso não era necessário denominá-lo.

As primeiras palavras foram pronunciadas 
para exprimir o que não vemos, os sentimentos, as 
paixões, o amor, o ódio, a raiva, a comiseração. 
“Só chamamos as coisas por seus verdadeiros 
nomes quando as vemos em suas formas 
verdadeiras.” Só quando Te viu a coisa na minha mão 
se calou.

-  Ei, Te, olha o que eu tenho para te dar!
Ela virou-se na minha direção. Fez-se um 

silêncio na sala. Era uma bala enrolada num papel 
verde, com letras vermelhas. Então ela se levantou, 
veio até a porta e pegou o doce, voltou para o mesmo 
lugar e recomeçou seu lamento.

Nem a bala serviu de consolo. Era tudo 
amargura. Só restava chorar, chorar e chorar por 
essa morte em vida, por essa falta de nome, essa 
desolação.
FELINTO, Marilene. Te. Folha de S. Paulo, São Paulo, 30 jan. 
2001. Brasil, Cotidiano, p. C2.

(Questão 01 )---------------------------------------------------------

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. A autora denuncia o resultado de políticas 
civilizadoras, que, na realidade, criam formas 
não civilizadas de convivência.

II. A pequenez da menina era provocada pela 
severa desnutrição, só comparada à fome 
africana, pela qual passava.

III. Para a ficcionista, a linguagem é instrumento de 
construção de identidade emocional.

IV. Além de retratar a situação de pessoas que 
existem fisicamente e ao mesmo tempo 
oficialmente não, mostram-se momentos de 
afetos os mais diversos.

Está correto o que se afirma apenas em:

A) II, HI e IV.

B) I, Mie IV.

C) I e II.

D) I e III.

E) II e III.
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O desenvolvimento do tema da narrativa é 
atravessado pela experiência tanto coletiva quanto 
particular do narrador. Essa característica particular, 
no texto de Marilene Felinto, é irrefutável em:

A) "Nenhum dos sete filhos frequentava a escola "

Bi “De Iodas as coisas pequenas, estava ali a menor 
de todas que eu já tinha visto”.

C) 'Apenas a porta, aberta na parte de cima. jogava 
alguma luz no ambiente de teto baixo e chão 
batido."

D) “A falta de nome impressionava mais do que a 
falta de todo o resto."

E) “Rousseau diz que o homem pré-histórico não 
precisava falar para se alimentar.”

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

Sobre os elementos destacados do fragmento “Não 
porque ela sofresse dessas severas desnutrições 
africanas -  embora passasse fome - ,  mas pelo que 
eu saberia dela depois.", leia as afirmativas.

I. A oração entre travessões -  EMBORA 
PASSASSE FOME -  possui valor concessivo.

II. O modo das formas verbais SOFRESSE e 
PASSASSE é determinado sobretudo pelas 
relações que se verificam entre o conteúdo das 
orações.

III. Apalavra QUE é uma conjunção integrante.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I 3 III.

B) I.

C) le  II.

D) lie  III.

E) II.

(Questão 02 )------------------------------------------------------------

Sobre a oração destacada em “As primeiras palavras 
foram pronunciadas para exprimir o QUE NÃO 
VEMOS” é correto afirmar que:

A) ocorre no texto sob a forma de um sintagma 
adjetivo e constitui uma oração adjetiva.

B) estabelece combinações para expressar um ato 
discursivo com idêntico valor semântico ao da 
primeira oração.

C) a unidade orac iona l re lac iona orações 
independentes para formar um sintagma 
adverbial.

D) utiliza a conjunção adverbial para concretizar a 
ideia de consequência,

E) corresponde a um sintagma aaverbial em que a 
conjunção inicia a oração.

(Questão 05 )---------------------------------------------------------

Pode-se identificar o uso conotativo da linguagem 
em:

A) “ Isso aconteceu na semana passada, num 
distrito de Sertânia” .

B) " Não foi registrada no cartório? ".

C) "Nenhum dos sete filhos frequentava a escola "

D) "Era tudo amargura."

Ei Era uma bala enrolada num papel verde, corn 
letras vermelhas".

(Questão 06 )---------------------------------------------------------

A palavra, em destaque, empregado para fazer 
referência a elemento que se encontra fora do texto é:

A) “De todas as coisas pequenas, estava ALI a 
menor de todas.”

B) "ELAnão tem nome?'".

C) Por isso não era necessário denominâ-LO "

D) " ISSO aconteceu na semana passada ".

E) “Não foi por causa da comida QUE surgiu a 
linguagem."

(Questão 04 )------------------------------------------------------------



Assinale a alternativa em que, obedecendo-se, ao 
uso e à colocação adequada, substituiu-se, sem 
perder o sentido original, corretamente por um 
pronome oblíquo, o equívoco cometido pela 
personagem em "-Agente chama ela de Te".

A) -A gente  a chama de Te.

B) -A gente  chama-lhe de Te.

C) -Agente vos chama de Te.

D) -A gen te  chama-te de Te.

E) -A gente  lhe chama de To.

(Questão 08 )---------------------------------------------------------

Sintaticam ente, o segm ento destacado está 
corretamente analisado em:

Ai Teria uns 4 anos de idade, estava inteiramenie 
NUAe SUJA.’V predicativo do sujeito

B) "Não havia AGUA ENCANADA 7 sujeito

C) “Olhei DE NOVO para a menina."/ adjunto 
adnominal

D) “Era UMA BALA enrolada num papel verde, com 
letras vermelhas.7 objeto direto

Ei Q rnaritíc, CARREGADOR DE ESTRUME, 
ganhava R$20 por semana.7vocativo

r ------------------------------------ 7 >
Geografia, Historia Política e Economia de
Mato Grossov___________________________________________________________ /

(Questão 09 )---------------------------------------------------------

O Estado do Mato G rosso é reconhecido
nacionalmente como um importante produtor
agrícola, sendo que a soja e o milho, nas últimas 
décadas, possuem grande destaque. Todavia, outras 
culturas, permanentes ou temporárias possuem
elevada produção no estado. Assinale a alternativa 
que apresenta a cultura temporária que, no último ano 
com dados divulgados (2015) possuiu a maior área 
colhida.

A) Mamona

B) Algodão

C) Girassol

D) Feijão

E) Amendoim

(Questão 07 )------------------------------------------------------------

Entre os políticos a seguir, assinale o que foi o 
p rim e iro  gove rnador a ter dois m andatos 
consecutivos por partidos diferentes.

A) Jaime Veríssimo de Campos

B) Silvai da Cunha Barbosa

C) Pedro Pedrassian

D) Blairo Borges Maggi

E) Dante Marlins de Oliveira

(Questão 10 )------------------------------------------------------------

(Questão 11 )---------------------------------------------------------

A Rusga destaca-se como um importante episódio da 
história de Mato Grosso, sendo reflexo de 
acontecimentos e disputas nacionais. A polarização 
foi uma marca da disputa pelo poder que colocou 
frente a frente as denominadas “Sociedade dos 
Z e losos  da In d e p e n d ê n c ia ” e “ S oc iedade 
Filantrópica". Entre as alternativas a seguir, assinale 
a que mais se relaciona com a composição da 
denominada Sociedade Filantrópica.

A) Com posta por m uitos portugueses que 
defendiam o status quo.

B) Agregava liberais e conservadores contra D 
Pedro I.

C) Aliados ao Regente Feijó contra o governo do 
Mato Grosso.

D) Liderada por brancos pobres e negros libertos 
com idéias liberais.

E) Formada principalmente por bolivianos de lingua 
espanhola.

(Questão 12 )---------------------------------------------------------

O Brasil é um país com grande extensão territorial 
que determina diferenças entre os horários das 
unidades da federação. Sendo assim, não 
considerando o período do horário de verão, quando 
for cinco horas da tarde (17:00) no Mato Grosso será, 
respectivamente, os seguintes horários no Distrito 
Federal, Pará e Rondônia:
A) 16:00; 16:00e 17:00.

B) 18:00; 18:00e 17:00.

C) 17:00; 18:00e 16:00.

D) 16:00; 17:00e 18:00.

E) 18:00: 17:00b 16:00.



(Questão 13 )---------------------------------------------------------

O filósofo considerado pai da “filosofia grega”, 
afirmando que a água seria o elemento primordial 
(a arché) de tudo o que existe, denomina-se:

A) Tales de Mileto.

B) Anaximenes de Mileto.

C) Descartes.

D) Sócrates.

E) Platão.

C Princípio de Ética e Filosofia )

(Questão 14 )---------------------------------------------------------

Filósofo grego e discípulo de Sócrates, Platão deixou
Atenas depois da condenação e morte de seu
mestre, sendo responsável por inúmeras obras,
destacando-se:
A) A miséria tís filosofia: resposta à filosofia da 

miséria de Proudhon (1847).
Bi A sagrada família (1845) colaboração com 

Engels.
C) Critica da economia política (1859).

D) Hippias Maior (o que é o belo?): Eutifron (o que é 
a piedade?); Menon (o que é a virtude?).

E) A critica da filosofia do direito de Hegel publicada 
postumamente.

(Questão 15 }---------------------------------------------------------

Corrente filosófica que enfatiza o papel da razão 
como fundamento do modo de conhecer a realidade. 
Nesta perspectiva, a razão vai possibilitar a 
apreensão e a justificação do conhecimento sem o 
recurso sensorial interferindo no processo do 
conhecimento. Tal conceito refere-se à(ao):

A) Ceticismo.

B) Empirismo

C) Dogmatismo.

D) Fenamenismo.

E) Raciünalismo.

(  Noções Básicas de Direito Constitucional )

(Questão 16 )---------------------------------------------------------

Sobre os direitos fundamentais, é correto afirmar:

A) Os direitos fundamentais de participação 
correspondem ao capítulo da Constituição 
Federal relativo aos direitos sociais.

B) Os direitos a prestações materiais estãc 
concebidos para reforçar a concepção liberal do 
Estado, por isso aquelas prestações elencadas 
no art. 6o da Constituição não se enquadram 
neste conceito.

C) Os direitos de defesa caracterizam-se por impor 
ao Estado um dever de agir, um dever de 
interferência, de intromissão no espaço de 
autodeterminação do indivíduo.

D) Os direitos à prestação jurídica se esgotam na 
satisfação pelo Estado do bem jurídico protegido 
como direito fundamental, podendo, a prestação, 
consistir na emissão de normas jurídicas penais 
ou de normas de organização e de procedimento.

E) Os direitos de prestação exigem que o Estado 
abstenha-se de agir para atenuar desigualdades, 
pressupondo que os Poderes Públicos assumam 
comportamento passivo na sociedade civil.

(  ÁREA DE CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES )

(Questão 17 )---------------------------------------------------------

Acerca dos direitos de nacionalidade, previstos na
Constituição Federal, é correto afirmar:

A) Apátridas são pessoas que têm vínculo com mais 
de um Estado.

B) A Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 somente prevê o critério jus soli para 
atribuição de nacionalidade.

C) O texto constitucional cuidou expressanentB  das 
questões atinentes à nacionalidade dos 
indivíduos nascidos em alto-mar, no espaço 
aéreo e no continente antártico.

D) O crité rio  jus  soli de determ inação de 
nacionalidade prioriza a filiação.

E) A nacionalidade secundária é aquela obtida 
voluntariamente pelo indivíduo, v.g., por meio do 
casamento.



“Os direitos políticos formam a base do regime 
democrático. A expressão ampla refere-se ao direito 
de participação no processo político como um todo, 
ao direito ao sufrágio universal e ao voto periódico, 
livre, direto secreto e igual, à autonomia de 
organização do sistema partidário, à igualdade de 
oportunidade dos partidos políticos. Nos termos da 
Constituição, a soberania popular se exerce pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto e, nos 
termos da lei, mediante plebiscito, referendo e 
iniciativa popular (art. 14).”
(MENDES, Gilmar Ferreira, Curso de Direito Constitucional, 
11a edição, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 739).

Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

A) O direito de votar é facultativo para os brasileiros 
naturalizados.

B) Como o direito de sufrágio á universal, os 
analfabetos têm a obrigação de votar.

C) O sufrágio censitário não é previsto na 
Constituição de 1988, mas esteve presente no 
ordenam ento  ju ríd ico  pá trio  em outras 
Constituições.

D) Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior 
Eleitoral, têm direito de votar aqueles que 
completarem a idade mínima de 16 anos no ano 
da respectiva eleição,

E) A eleição dos vereadores efetiva-se pelo modelo 
critério majoritário de distribuição de vagas.

(Questão 19 )---------------------------------------------------------

Sobre o direito à vida, assinale a alternativa correta.

A) O latrocínio, crime contra a vida, é julgado pelo 
Tribunal do Júri.

B) Em tempos de guerra é permitida a pena de 
morte.

C) A proteção do direito à vida inicia-se com o 
nascimento da pessoa.

D) A permissão do aborto de feto anencéfalo foi 
incluída no ordenamento jurídico por meio de 
emenda constitucional.

E) É permitida a extradição de indivíduo condenado 
à pena de morte.

(Questão 18 )------------------------------------------------------------

(Questão 20 )---------------------------------------------------------

O planejamento é uma técnica para absorver as 
incertezas e perm itir mais consistência no 
desempenho das empresas. O fato de que o 
planejamento está intimamente ligado com a 
previsão, embora não se confunda com ela, bem 
como o fato de ser uma relação entre as coisas a 
fazer e o tempo disponível para fazê-las, remete mais 
intimamente à ideia de que o planejamento:

A) está limitado por restrições legais e institucionais.

B) se preocupa com a racionalidade na tomada de 
decisões.

C) e sempre voltado para o futuro.

D) visa se lec ionar, dentre  as a lte rna tivas  
disponíveis, um determinado curso de ação.

E) é uma técnica estritamente voltada para a 
eficiência.

(Questão 21 )---------------------------------------------------------

As organizações constituem sistemas abertos, pois o 
seu comportamento é dinâmico e não estático. 
O sistema empresa é determinado por alguns 
parâmetros, que são constantes arbitrárias que 
servem para caracterizar o valor e a descrição 
dimensional tanto do sistema quanto de suas partes. 
Analise as afirmativas a seguir, relativas aos 
parâmetros de sistemas.

I. O modo como os elementos interagem para 
produziras saídas é denominado processador.

II. A função  da re troa lim en tação  consis te  
príncipalmente em verificar se as saídas estão 
coerentes com o objetivo estabelecido.

III. Retroação é a função de subsistema que visa 
comparar a saída com um padrão previamente 
estabelecido.

Está correto o que se afirma em:

(  Noções de Administração_______________________)

A) III apenas

B) II e III. apenas

C) II. apenas.

D) . II a III.

E) I e III. apenas.
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As decisões são tomadas em resposta a algum 
problema a ser resolvido, a alguma necessidade a ser 
satisfeita ou a algum objetivo a ser alcançado. Analise 
as afirmativas a seguir, relativas às fases do processo 
decisório.

I. A procura de soluções alternativas mais 
promissoras envolve a busca de possíveis 
cursos alternativos de ação que se mostrem 
promissores para a solução do problema.

II. A fase na qual as alternativas ou cursos de ação 
são analisadas deve verificar os custos e 
benefícios de cada um deles, bem como as 
consequências de sua eventual adoção.

III. Na fase de diagnóstico do problema devem ser 
obtidos os dados e os fatos a respeito do 
problema, buscando suas relações com um 
contexto mais amplo, e identificando as relações 
de causae efeito.

Está correto o que se afirma em:

(Questão 22 )------------------------------------------------------------

A) III apenas

B) . II e III.

C) I e II. apenas.

D) I e III. apenas.

E) II e III. apenas

(  Noções de Direito Administrativo

(Questão 23 )---------------------------------------------------------

O desfazimento de um ato administrativo, ilegal ou 
ilegítimo pela Administração ou pelo judiciário, 
denomina-se:

A) cassação.

B) caducidade

C) suspensão

D) revogação.

E) anulação.

“Há uma prerrogativa de direito público que calçada 
na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o 
uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor 
do interesse da coletividade" (carvalho , Filho José dos 
Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 
25a edição 2012, p. 75).

Adefinição acima refere-se ao poder:

A) disciplinar.

B) discricionário.

C) hierárquico.

D) regulamentar.

E) deDolicia.

(Questão 24 )------------------------------------------------------------

(Questão 25 )---------------------------------------------------------

Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale
a opção correta.

A) Tratando-se de ato omissivo. é objetiva porque 
exigedolo ou culpa.

B) Na ação regressiva, o prazo prescricional será 
quinquenal.

C) Incabível ação regressiva no caso de dolo e culpa 
do agente público.

D) Será objetiva tanto em relação aos usuários do 
serviço quanto a terceiros não usuários,

E) Nos casos de morte de detentos, é subjetiva.



(Questão 26 )---------------------------------------------------------

Leia as afirmações a seguir.

I. O direito penal integra o sistema penal, sendo 
aquele, um conjunto de normas jurídicas que 
preveem os crimes e lhes cominam sanções 
(pena e medida de segurança).

II. O sistema penal, no qual está inserto o direito 
penal, é visto por estudos críticos do direito como 
um sistema seletivo e estigmatizante.

III. Doutrinariamente é pacífico que o sistema penal, 
que abarca tanto o direito penal, como a 
execução penal, é um sistema igualitário que 
atinge as pessoas em razão de suas condutas.

IV. O direito penal no Estado Democrático de Direito 
deve se pautar pelo princípio da intervenção 
mínima, fazendo da pena a ultima ratio e dando 
ao direito penal duas características, a 
fragmentariedade e a subsidiariedade.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) u i  B i l l .

B) L II e IV.

C) II, lie  IV.

D) I, Mie IV.

E) la l l l .

C Noções de Direito Penal e Processual Penal______ )
Sobre os estabelecimentos penais é correto afirmar:

A) Os presos provisórios ficarão separados 
considerando os seguintes critérios, acusados 
por crimes hediondos e equiparados, acusados 
por crimes com violência ou grave ameaça a 
pessoa e os demais acusados por outros crimes 
e contravenções penais.

B) Os presos condenados, primários e reincidentes, 
condenados por crimes com violência contra a 
pessoa ficarão juntos em uma mesma galeria, 
não podendo ser colocados juntamente com os 
condenados por crime hediondo.

C) Os estabelecimentos penais destinados a 
mulheres serão dotados de berçário, onde as 
condenadas possam cuidar de seus filhos, 
inclusive amamentá-los, no máximo, até 6 (seis) 
meses de idade.

D) O mesmo conjunto arquitetônico não poderá 
abrigar estabelecimentos de destinação diversa 
mesmo que devidamente isolados.

E) Não é necessário que os presos provisórios 
fiquem separados dos condenados nos casos de 
regime semiaberto.

(Questão 27 )------------------------------------------------------------



Sobre o crime de tortura, leia as afirmativas.

I. Configura crime de tortura constranger alguém 
com emprego de violência ou grave ameaça, 
causando-lhe sofrimento físico ou mental.

II. Configura crime de tortura submeter alguém, sob 
sua guarda, poder ou autoridade, com emprego 
de violência ou grave ameaça, a intenso 
sofrimento físico ou mental, como forma de 
aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo.

III. Incorre na mesma pena do crime de tortura quem 
submete pessoa presa ou sujeita a medida de 
segurança, a sofrimento físico ou mental, por 
intermédio da prática de ato não previsto em lei 
ou não resultante de medida legal.

IV. Aquele que se omite em face de uma conduta que 
configura tortura, quando tinha o dever de evitá- 
las ou apurá-las, incorre na pena do crime de 
tortura.

Está correto apenas o que se afirma em:

(Questão 28 )------------------------------------------------------------

A) III e IV

B) II e III.

C) I 9 III.

D) le  II.

E) lie  IV.

(Questão 29 )---------------------------------------------------------

Considerando a Lei de Execução Penal, assinale a
alternativa correta.

A) A penitenciária destina-se aos condenados de 
alta periculosidade e aos que forem incluídos no 
regime disciplinardiferenciado (RDD).

B) A penitenciária destina-se ao condenado à pena 
de reclusão, em regime fechado e semiaberto.

C) A colônia agrícola, industrial ou similar destina-se 
ao cumprimento da pena em regime fechado.

D) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de 
presos provisórios.

E) A casa do albergado destina-se ao cumprimento 
de pena privativa de liberdade, em regime 
semiaberto e aberto, bem como da pena de 
limitação de fim de semana.

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
é correto afirmar que:

A) foi editada em 1958.

B) prega os ideais de liberdade, igualdade e 
fraternidade.

C) não trata da liberdade religiosa.

D) não faz referência a direitos políticos.

E) é vinculante em sua integral idade, por se tratar de 
resolução da Organização das Nações Unidas.

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

Considerando a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, é correto afirmar que:

A) estabelece que o direito à reunião não se 
submete à qualquer restrição.

B) não trata de delitos ou de direitos políticos.

C) permite a escravidão

D) o Brasil não é signatário desta Convenção.

E) a pena de morte não pode ser restabelecida nos 
Estados em que tenha sido abolida.

(Questão 32 )---------------------------------------------------------

Sobre o procedimento de internalização dos tratados 
internacionais de direitos humanos no ordenamento 
jurídico brasileiro, assinale a afirmativa correta.

A) Deverão ser aprovados por quatro quintos dos 
votos de cada Casa do Congresso Nacional.

B) Na hipótese de conflilarem com normas 
c o n s titu c io n a is , p re va le ce rá  o tra ta d o  
internacional.

C) Antes da Emenda Constitucional nn 45/2004. 
eram aprovados por decreto legislativo, por 
maioria qualificada.

D) Deverão ser aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em turno único.

E) Após a Emenda Constitucional n° 45/2004, os 
tratados aprovados foram equiparados às 
emendas constitucionais.

(  Noções de Direitos Humanos )

©



(Questão 33 )---------------------------------------------------------

O remédio constitucional que deve ser utilizado 
sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nac iona lidade, à soberan ia  e à c idadan ia  
corresponde ao(à):

A) habeas corpus

B) ação popular

C) ação civil pública.

D) mandado de segurança.

E) mandado de injunção

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

De acordo com a Constituição do Estado do Mato 
Grosso, assinale a assertiva correta.

A) São simbolos estaduais a bandeira, o selo e o 
brasão de armas em uso na data da promulgação 
da Constituição, bem como o hino estabelecido 
em lei.

B) As ilhas fluviais e as terras devolutas situadas em 
seu território, não pertencentes à União, são 
consideradas bens do Estado.

C) A organização político-administrativa do Estado 
compreende seus Municípios, dotados de 
autonomia e subdivididos em distritos criados por 
eles, observada a legislação federal.

D) No exercício de sua autonomia o Estado editará 
leis, expedirá atos e adotará medidas pertinentes 
aos seus interesses, às necessidades da 
Administração, independente do bem-estar da 
população.

E) É mantida a integridade territorial do Estado, que 
somente será alterada mediante aprovação de 
sua população e por lei ordinária federal.

C Legislação Básica_____________________________ )
O flagrante impróprio ou quase flagrante, nos termos 
do Código de Processo Penal, ocorre quando o 
indivíduo:

A) é encontrado, logo depois, com instrumentos, 
armas, objetos ou papéis que façam presumir ser 
ele autor da infração.

B) é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo 
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação 
que faça presumir ser autor da infração.

C) é encontrado, até seis horas após, com 
instrumentos, armas, objetos ou papéis que 
façam presumir ser ele autor da infração.

D) está cometendo a infração penal.

E) acaba de cometer a infração penal.

(  ÁREA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

De acordo com as disposições legais acerca das 
atividades da equipe de enfermagem, analise as 
afirmativas a seguir.

I. São competências de todos os profissionais de 
enfermagem a organização, coordenação, 
execução e ava liação dos serviços da 
assistência de enfermagem.

II. A prevenção e controle sistemático de infecções 
hospitalares e de doenças transmissíveis em 
geral são atividades privativas do enfermeiro.

III. Cabe ao enfermeiro as atividades de consultoria, 
auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 
enfermagem.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) III

B) I e II.

C) II e III.

D) II.

E) I.

(Questão 35 )------------------------------------------------------------



Sobre as responsabilidades e deveres dos
profissionais de enfermagem em relação ao sigilo
profissional é correto afirmar que:

A) o segredo profissional referente ao menor de 
idade deverá ser mantido em qualquer 
circunstância, mesmo quando a revelação for 
solicitada pelos pais ou responsável.

B) o profissional de enfermagem, intimado como 
testemunha, não poderá declarar impedimento 
de revelar o segredo.

C) o sigilo se torna facultativo quando o fato for de 
conhecimento público e em caso de falecimento 
da pessoa envolvida.

D) em atividade multiprorissional, o fato sigiloso 
poderá ser revelado quando necessário à 
prestação da assistência.

E) o segredo sobre fato sigiloso deve ser mantido 
mesmo diante de ordem judicial, ou com o 
consentimento escrito da pessoa envolvida.

(Questão 37 )------------------------------------------------------------

(Questão 38 )---------------------------------------------------------

Asuspensão é uma penalidade prevista no Código de 
Ética de Enfermagem, que consiste na proibição do 
exercício profissional da enfermagem por até 
quantos dias?

A) 20

B) 15

C) 2S

D) iC

E) 7

De acordo com o Código de Ética de Enfermagem as 
in frações com etidas pelos pro fiss iona is  de 
enfermagem serão consideradas leves, graves ou 
gravíssimas, segundo a natureza do ato e a 
circunstância de cada caso. Com base nessas 
disposições pode ser considerada uma infração 
grave aquela que:

A) cause perda au inutilização de membro

B) difame organizações da categoria ou instituições

C) provoque debilidade temporária de membro.

D) provoque morte ou deformidade permanente.

E) ofenda a integridade física de qualquer pessoa.

(Questão 39 )------------------------------------------------------------

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

O Processo de enfermagem organiza-se em algumas 
etapas interdependentes, dentre as quais está o 
planejamento de enfermagem. É correto afirmar que 
nessa etapa ocorre a:

A) re a liz a ç ã o  das ações  ou in te rv e n ç õ e s  
determinadas na etapa anterior.

B) in terpretação e agrupam ento dos dados 
coletados.

C) obtenção de informações relevantes ao processo 
saúde e doença.

D) determinação dos resultados que se espera 
alcançar.

E) verificação da necessidade de mudanças ou 
adaptações nas etapas.



Considerando os parâmetros recomendados para o 
dimensionamento dos profissionais de enfermagem 
nas instituições de saúde, analise as alternativas a 
seguir.

I. O quadro de profissionais de uma unidade de 
internação composto por 60% ou mais de 
pessoas com idade superior a 50 anos, deve ser 
acrescido de 10% ao índice de segurança técnica 
(1ST).

II. Acriança menor de 6 anos internada na pediatria, 
caso não tenha acompanhante, deve ser 
classificada com necessidades de cuidados 
intermediários.

III. Na assistência semi-intensiva, o percentual de 
enfermeiros deve ser de 33 a 37% (mínimo de 
seis) e os demais, auxiliares e/ou técnicos de 
enfermagem.

Está correto apenas o que se afirma em:

Ai I e II.

B) III

C) II.

D) II e III.

E) I.

(Questão 42 )---------------------------------------------------------

A o  c a l c u l a r  o n ú m e r o  de  h o r a s  de  
enferm agem /leito/24 horas das unidades de 
internação de um determinado hospital, a enfermeira 
chefe seguiu os parâmetros de dimensionamento 
estabelecidos pelo COFEN. Com base nisso, 
assinale a alternativa correta.

A) 20 horas de Enfermagem, por cliente, na 
assistência intensiva.

B) 2 horas de Enfermagem por cliente na 
assistência mínima ou autocuidado.

C) 5 6  horas de Enfermagem: por cliente: na 
assistência intermediária.

D) 3,8 horas de Enfermagem por cliente, na atenção 
básica.

E) 15 2 horas de Enfermagem, por cliente na 
assistência semi-intensiva.

(Questão 41 )------------------------------------------------------------

De acordo com o protocolo de classificação de risco 
adotado pelo Ministério da Saúde, pacientes que 
necess itam  de a tend im en to  m édico e de 
enfermagem o mais rápido possível, porém não 
correm riscos imediatos de vida, devem ser 
classificados com a cor:

A) marrom.

B) verde.

C) azul.

D) amarela.

E) vermelha.

(Questão 43 )------------------------------------------------------------

(Questão 44 )---------------------------------------------------------

A cânula orofaríngea (Guedel) é um dispositivo 
utilizado para o manejo das vias aéreas. Ela evita que 
a base da língua de pacientes inconscientes obstrua 
a orofaringe, permitindo uma melhor oxigenação. 
Sobre esse dispositivo, analise as afirmativas a 
seguir.

I. Esse dispositivo não deve ser usado em vítimas 
conscientes, pois pode induzir vômitos e 
aspiração de líquidos gástricos.

II. A cânula de Guedel deve ser inserida invertida 
em crianças, a fim de evitar possíveis danos ao 
palato.

III. A seleção do tamanho adequado para a vítima 
deve ser estimada pela distância entre a rima 
labial e o lobo da orelha ou o ângulo da 
mandíbula.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I e III.

B) II.

C) I.

D) III

E) I e II.



De acordo com as diretrizes internacionais para o 
suporte básico de vida (SBV), em um procedimento 
de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) de um 
adolescente, realizado por 2 socorristas, a relação 
compressão -  ventilação (sem via aérea avançada), 
deveserde:

A) 15 compressões -  2 ventilações.

B) 20 compressões- 4  ventilações.

C) 15 compressões -  5 ventilações.

D) 30 compressões -  5 ventilações.

E) 30 com pressões-2 ventilações.

(Questão 45 )------------------------------------------------------------

(Questão 46 )---------------------------------------------------------

No atendimento a um recém-nascido com quadro de 
parada cardiorrespiratória, a técnica considerada 
mais eficiente para realização da compressão 
cardíaca é:
A) 2 polegares na metade superior do esterno, 

acima da linha mamilar.
B) 1 dedo na metade inferior do esterno, abaixo da 

linha mamilar.
C) 1 dedo na metade superior do esterno, acima da 

linha mamilar.
D) 2 polegares no terço inferior do esterno, abaixo 

da linha mamilar.
Ei 2 dedos no terço superior do esterno, acima da 

linha mamilar.

(Questão 47 }---------------------------------------------------------

Na assistência a uma vítima de queimadura, a 
estimativa da área queimada é necessária para a 
correta reanimação volêmica e avaliação da 
gravidade. Com base na “regra dos 9", um paciente 
de 30 anos que foi atendido na emergência de um 
hospital com queimaduras na cabeça, pescoço, 
membros inferiores e tronco anterior, teve quanto de 
área corporal queimada?

A) 54%

B) 45%

C) 27%

D) 38%

E) 18%

Conforme disposições do COFEN, o transporte 
interno de pacientes graves, com risco iminente de 
vida e sujeitos à instabilidade de sinais vitais, deve 
ser assistido por, no mínimo:

A) 1 enfermeiro e 1 técnico de enfermagem.

B) 1 técnico de enfermagem

C) 1 auxiliar e 1 técnico de enfermagem.

D) 1 enfermeiro.

E) 1 auxiliar de enfermagem

(Questão 48 )------------------------------------------------------------

(Questão 49 )---------------------------------------------------------

Um paciente adulto, vítima de traumatism o 
cranioencefálico (TCE) apresenta abertura ocular 
med ian t e  es t imu lo  do lo r oso ,  emi te  sons  
incompreensíveis diante do estímulo verbal e reage 
ao estímulo motor com flexão anormal (decorticação) 
dos membros inferiores. Aplicando os valores da 
escala de coma de Glasgow pode-se afirmar que 
esse paciente apresenta:

A) TCE moderado

B) coma superficial.

C) TCE leve

D) TCE grave

E) nível normal de consciência.

(Questão 50 )---------------------------------------------------------

Uma gestante de 30 anos, na 24a semana de gravidez 
chegou ao serviço de saúde se queixando de 
cefaleia, epigastralgia e escotomas. Apresentou 
também pressão arterial de 170x110 mmHg e o 
resultado da proteinúria foi de +++ (fita). A paciente 
informou ter urinado pouco durante o dia e nunca teve 
episódio anterior de hipertensão. O quadro descrito 
acima é sugestivo de:

A) eclampsia.

B) pré-eclâmpsia moderada.

C) pré-eclâmpsia grave

D) HELLPsindrome.

E) pré-eclâmpsia leve.



Nos casos de acidente com material biológico a 
Profilaxia Pós-Exposição (PPE), quando indicada, 
deve ser iniciada o mais rápido possível. São 
c o n s i d e r a d o s  não  e l e g í v e i s  pa ra  es s a  
quimioprofilaxia os trabalhadores de saúde atendidos 
após quantas horas de exposição?

A) 24

B) 36

C) 48

D) 96

E) 72

(Questão 52 )---------------------------------------------------------

A administração de algumas vacinas é uma das 
maneiras de proteger o profissional de saúde, 
especialmente aqueles expostos a determinados 
agentes biológicos. No caso da vacina contra a 
hepatite B, assinale a opção correta em relação aos 
intervalos entre as doses:

A) 60 dias entre a "Ia e a 2a dose e 3 meses entre a 2a 
e a 3a dose.

B) 30 dias entre a 1a e a 2n dose eGOdiasentrea 1a e 
a 3a dose.

C) 30 dias entre a 1a e a 2a dose e S meses entre a 1a 
e a 3a dose.

D) 60 dias entre a 1a e a 2fl dose e 60 dias entre a 2;i e 
a 3a dose.

E) 60 dias entre a 1a e a 2a dose e 30 dias entre a 2a e 
a 3a dose.

(Questão 51 )------------------------------------------------------------

(Questão 53 )---------------------------------------------------------

Na assistência a um paciente com varicela o 
profissional de saúde deve manter a precaução 
recomendada até:

A) 7 dias após a internação.

B) que todos os sintomas desapareçam

C) 5 dias após a internação.

D) 9 dias após início do tratamento.

E) todas as lesões tornarem-se crostas.

Algumas doenças requerem proteção específica por 
parte do profissional de saúde. O isolamento em 
quarto privativo e o uso de máscara PFF2 (N95), 
dentre outros, são recomendados em casos de 
precaução por aerossóis. Assinale a alternativa cuja 
doença requer esse tipo de precaução.

A) Meningite bacteriana

Bi Influenza

C) Caxumba

D) Tuberculose pulmonar

E) Coqueluche

(Questão 54 )------------------------------------------------------------

(Questão 55 )---------------------------------------------------------

Foram prescritos 30 UI de insulina regular por via 
subcutânea, porém as seringas apropriadas 
acabaram e o que há disponível são seringas de 3 
ml_. Os frascos de insulina são de 10 mL(100 UI/mL), 
sendo assim, será necessário diluir 1 mL de insulina 
em 1 mL de água destilada. Após a diluição a 
quantidade de insulina a ser administrada é:
A) 0.8 mL.

B) 0.5 mL.

C) 0.6 mL.

D) 0.7 mL.

E) 0.3 mL.

(Questão 56 )---------------------------------------------------------

O músculo preferencial para aplicação de injeções 
intramusculares em lactentes é o:

A) deltoide.

B) vasto lateral

C) dorso glúteo

D) reto femoral.

E) ventro glúteo.



Considerando as finalidades da Política Nacional de 
Atenção às Urgências, analise as afirmativas a 
seguir.

I. Busca qualificar a assistência e promover a 
capacitação continuada das equipes de saúde do 
Sistema Único de Saúde na Atenção às 
Urgências.

II. Prioriza o atendimento às urgências clínicas, 
cirúrgicas e gineco-obstétricas.

III. Tem como objetivo principal consubstanciar as 
diretrizes de regionalização da atenção às 
urgências.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) lie  III.

B) III

C) I.

D) I e II.

E) II.

(Questão 58 )---------------------------------------------------------

De acordo com o Plano Nacional de Saúde no 
Sistema Penitenciário, a equipe técnica mínima para 
a atenção de até 500 pessoas presas deverá ser 
composta por:

A) assistente social, enfermeiro, odoniólogo, 
nutricionista, assistente social e técnico de 
enfermagem.

B) médico, enfermeiro, odontólogo. psicólogo, 
assistente social, auxiliar de enfermagem e 
auxiliar de consultório dentário.

C) psicólogo, odontólogo. enfermeiro, auxiliar de 
enfermagem e auxiliar de consultório dentário.

D) enfermeiro, odontólogo, psicólogo, assistente 
social, técnico de enfermagem e auxiliar de 
consultório dentário.

E) médico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, 
odontólogo, assistente social, técnico de 
enfermagem e auxiliar de consultório dentário.

(Questão 57 )------------------------------------------------------------

A sondagem gastrintestinal é um procedimento 
bastante realizado nas unidades hospitalares 
podendo ter várias finalidades. A respeito desse 
procedimento analise as afirmativas a seguir.

I. A determinação do comprimento da sonda 
nasoentérica é feita medindo a distância da ponta 
do nariz até o lobo da orelha e do lobo da orelha 
até a extrem idade do processo xifoide, 
acrescentando de 20 a 25 cm.

II. A sonda de Levin é uma sonda nasogástrica que 
mede 120cm de comprimento, radiopaca, com 
luz dupla, empregada para descomprimir o 
estômago e mantê-lo vazio.

III. Asonda de Salem é uma sonda de borracha, com 
luz única, muito usada nas emergências e 
ambientes de cuidados intensivos para tratar 
varizes esofágicas hemorrágicas.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.

B) lie  III.

C) II.

D) I e II.

E) III.

(Questão 60 )---------------------------------------------------------

Paciente de 55 anos deu entrada na emergência 
inconsciente, apresentando respiração ruidosa e 
trabalhosa com amplas e rápidas inspirações 
interrompidas por curtos períodos de apneia, após os 
quais ocorrem expirações súbitas seguidas 
novamente de pequenas pausas de apneia. Esse tipo 
de respiração é típico de pacientes com:
A) comprometimento do encefalo.

B) insuficiência cardíaca.

C) cetoacidose diabética

D) acidentevascularcerebral.

E) traumatismo cranioencefálico.

(Questão 59 )------------------------------------------------------------



C PROVA DISSERTATIVA )

Motivado pela leitura dos textos seguintes, sem, 
contudo, copiá-los ou parafraseá-los, redija um 
TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO com, no 
mínimo, 20 e, no máximo, 25 linhas, em modalidade e 
limites solicitados, em norma padrão da língua 
portuguesa, atribuindo-lhe um título, sobre o tema: A 
PERSISTÊNCIA DO TRABALHO ESCRAVO NO 
BRASIL.

Texto 1

Sejudh assina pacto nacional de combate ao 
trabalho escravo.

Luiza Fariello | Agência CNJ de Notícias 
Foi assinado nesta terça-feira (13/12/2016), 

após a 33a Sessão Extraordinária do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), o Pacto Federativo para 
Erradicação do Trabalho Escravo no país entre 
quinze estados e o Distrito Federal com a Secretaria 
Especial de Direitos Humanos do Ministério da 
Justiça e Cidadania. O acordo tem por objetivo 
promover a articulação entre os estados nas ações 
contra o trabalho escravo e aperfeiçoar as estratégias 
de enfrentamento a esse tipo de crime, definido no 
artigo 149 do Código Penal.

Disponível em: sejudh.mt.gov.br

Texto 3

RAIO-X
QUEM ÉO TRABALHADOR 
ESCRAVO CONTEMPORÂNEO

Trabalhadores libertados enire 2003 e 2014
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Disponível em:http://escravonempensar.org.br/

Texto 2

O trabalho escravo no Brasil?

No Brasil, o trabalho escravo é definido pelo 
Artigo 149 do Código Penal da seguinte maneira:

Artigo 149. Reduzir alguém a condição 
análoga à de escravo, quer submetendo-o a 
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, 
quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção 
em razão de dívida contraída com o empregador ou 
preposto:

Pena- reclusão, de dois a oito anos, e multa, 
além da pena correspondente à violência.

§ 1o. Nas mesmas penas incorre quem:
I. cerceia o uso de qualquer meio de transporte por 

parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local 
de trabalho;

II. mantém vigilância ostensiva no local de trabalho 
ou se apodera de documentos ou objetos 
pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no 
local de trabalho.

§ 2o. A pena é aumentada de metade, se o 
crime é cometido:

I. contra a criança ou adolescente;
II. por motivo de preconceito de raça, cor etnia, 

religião ou origem.
Disponível em: http://escravonempensar.org.br
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