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- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMAresposta certa.

- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

- Procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.

- Marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Não será permitida a utilização de
lápis, lapiseira, marca-texto, borracha ou líquido corretor de texto durante a realização da prova.

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.

- Responda a todas as questões.

- Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impres-
sos ou quaisquer anotações.

- Aduração da prova é de 3 horas para responder a todas as questões objetivas e preencher a Folha de Respostas.

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

VOCÊ DEVE

ATENÇÃO

A igualdade de acesso à educação de qualidade é essencial.
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 4. 
 
 

Aspectos Culturais de Mato Grosso do Sul 
 

A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas pela população sul-mato- 

-grossense muito influenciada pela cultura paraguaia. Essa cultura estadual retrata, também, uma mistura de várias outras 

contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território. 

O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos, 

tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido com matérias primas da própria região e manifesta a criatividade e a 

identidade do povo sul-mato-grossense por meio de trabalhos em madeira, cerâmica, fibras, osso, chifre, sementes, etc. 

As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da paisagem 

regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da região. 

(Adaptado de: CANTU, Gilberto. Disponível em: http://profgilbertocantu.blogspot.com.br/2013/08/aspectos-culturais-de-mato-grosso-do-
sul.html) 

 
 
1. Depreende-se corretamente do texto que a cultura de Mato Grosso do Sul é 
 

(A) formada principalmente pela influência da cultura de vários povos migrantes e também pela influência secundária da 
cultura paraguaia. 

 
(B) formada não apenas pela influência da cultura paraguaia, mas também pela influência da cultura dos povos que migraram 

para essa região. 
 
(C) muito influenciada pela cultura paraguaia, mas também o é pela cultura de povos de outros países sul-americanos. 
 
(D) fortemente influenciada pela cultura de nações sul-americanas, mas o é também pela cultura de povos de outras regiões 

do Brasil. 
 
(E) reflexo de uma forte influência da cultura paraguaia, e a cultura de outras regiões não a influenciou de forma relevante. 

 
 
2. As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas em cores da paisagem 

regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da região. (3
o
 parágrafo) 

 
 Após o deslocamento da expressão destacada, sem alterar o sentido da frase original, o uso da vírgula fica correto em: 

 
(A) As peças em geral além da fauna e da flora, trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são 

feitas nas cores da paisagem regional e podem retratar tipos humanos e costumes da região. 
 
(B) As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da 

paisagem regional e podem além da fauna e da flora, retratar tipos humanos e costumes da região. 
 
(C) As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, além da fauna e da flora são 

feitas nas cores da paisagem regional e podem retratar tipos humanos e costumes da região. 
 
(D) Além da fauna e da flora as peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são 

feitas nas cores da paisagem regional e, podem retratar tipos humanos e costumes da região. 
 
(E) As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da 

paisagem regional e podem retratar tipos humanos e costumes da região, além da fauna e da flora. 
 
 
3. O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos, 

tradições e demais referências culturais do Estado. (2
o
 parágrafo) 

 
 No contexto, o trecho destacado veicula a ideia de 

 
(A) explicação. 
 
(B) proporção. 
 
(C) concessão. 
 
(D) finalidade. 
 
(E) conclusão. 
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4. Está na voz passiva o verbo do seguinte fragmento do texto: 
 

(A) É produzido com matérias primas da própria região... (2
o
 parágrafo) 

 
(B) Essa cultura estadual retrata, também, uma mistura de várias outras contribuições das muitas migrações... (1

o
 parágrafo) 

 
(C) A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais... (1

o
 parágrafo) 

 
(D) O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos, 

tradições e demais referências culturais do Estado. (2
o
 parágrafo) 

 
(E) As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas... (3

o
 parágrafo) 

 

 
5. A frase que está escrita em conformidade com a norma-padrão da língua é: 

 
(A) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos sócio-culturais que tendem a ser reproduzidas pelos seus 

membros em geral e passadas a seus descendentes, geração a geração. 
 
(B) A cultura e os costumes de um povo representa aspectos sócio-culturais que tendem a ser reproduzidas pelos seus 

membros em geral e passadas a seus decendentes, geração à geração. 
 
(C) A cultura e os costumes de um povo representa aspectos socioculturais que tendem à ser reproduzido pelos seus 

membros em geral e passados a seus descendentes, geração a geração. 
 
(D) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos socioculturais que tendem a ser reproduzidos pelos seus 

membros em geral e passados a seus descendentes, geração a geração. 
 
(E) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos socioculturais que tendem a serem reproduzidos pelos seus 

membros em geral e passados à seus decendentes, geração a geração. 
 
 
Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 6 a 9. 
 
 

Instituições financeiras reconhecem que é cada vez mais difícil detectar 

se uma transação é fraudulenta ou verdadeira 

 
Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos têm dificuldades de controlar as fraudes financeiras on-line no atual 

cenário tecnológico conectado e complexo. Mais de um terço (38%) das organizações reconhece que é cada vez mais difícil detectar 

se uma transação é fraudulenta ou verdadeira, revela pesquisa realizada por instituições renomadas. 

O estudo revela que o índice de fraudes on-line acompanha o aumento do número de transações on-line, e 50% das 

organizações de serviços financeiros pesquisadas acreditam que há um crescimento das fraudes financeiras eletrônicas. Esse 

avanço, juntamente com o crescimento massivo dos pagamentos eletrônicos combinado aos novos avanços tecnológicos e às 

mudanças nas demandas corporativas, tem forçado, nos últimos anos, muitas delas a melhorar a eficiência de seus processos de 

negócios. 

De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos usa 

soluções não especializadas que, segundo as estatísticas, não são confiáveis contra fraude e apresentam uma grande porcentagem 

de falsos positivos. O uso incorreto dos sistemas de segurança também pode acarretar o bloqueio de transações. Também vale notar 

que o desvio de pagamentos pode causar perda de clientes e, em última instância, uma redução nos lucros. 

Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado: as instituições financeiras precisam também reduzir o número 

de alarmes falsos em seus sistemas a fim de fornecer o melhor atendimento possível ao cliente. 

(Adaptado de: computerworld.com.br. Disponível em: http://computerworld.com.br/quase-40-dos-bancos-nao-sao-capazes-de-diferen-
ciar-um-ataque-de-atividades-normais-de-clientes) 

 
 
6. Infere-se corretamente do texto que 
 

(A) está cada vez mais fácil, no atual cenário tecnológico, verificar se uma transação on-line é falsa ou verdadeira. 
 
(B) bem mais da metade das organizações atuantes no campo de pagamentos eletrônicos usa soluções não especializadas. 
 
(C) as instituições financeiras precisam acabar não só com as fraudes no sistema on-line, mas também com os alarmes falsos. 
 
(D) o único obstáculo a ser superado ainda pelas instituições financeiras, no atual cenário tecnológico, são os alarmes falsos. 
 
(E) o uso de sistemas de segurança especializados pode provocar o bloqueio de transações, mas sem perda da clientela. 
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7. No texto, as formas verbais flexionadas no presente do indicativo “têm” (1
o
 parágrafo), “acompanha” (2

o
 parágrafo) e “apresen-

tam” (3
o
 parágrafo) indicam eventos que 

 
(A) já aconteceram e certamente não acontecerão mais. 
 
(B) ocorrem em condições hipotéticas. 
 
(C) se repetem com os passar dos dias. 
 
(D) não se repetirão num futuro próximo. 
 
(E) raramente aconteceram ou acontecem. 

 
 
8. No trecho Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos, no início do primeiro parágrafo, o “que” exerce função prono-

minal. Outro trecho do texto em que essa palavra exerce a mesma função é: 
 

(A) De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos... 
(3

o
 parágrafo) 

 
(B) Mais de um terço (38%) das organizações reconhece que é cada vez mais difícil detectar se uma transação é fraudulenta 

ou verdadeira... (1
o
 parágrafo) 

 
(C) O estudo revela que o índice de fraudes on-line acompanha o aumento do número de transações on-line... (2

o
 parágrafo) 

 
(D) Também vale notar que o desvio de pagamentos pode causar perda de clientes... (3

o
 parágrafo) 

 
(E) Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado... (4

o
 parágrafo) 

 
 
9. No segundo parágrafo do texto, o termo “delas” refere-se a 
 

(A) fraudes financeiras eletrônicas. 
 
(B) organizações de serviços financeiros. 
 
(C) demandas corporativas. 
 
(D) transações on-line. 
 
(E) mudanças. 

 
 

Raciocínio Lógico-Matemático 
 
10. Uma avenida que possui 7 km de extensão teve o seu limite máximo de velocidade alterado de 50 km/h para 60 km/h. Levando-

se em consideração apenas a extensão da avenida e veículos trafegando nas velocidades máximas permitidas, com a alteração 
do limite máximo permitido de velocidade, o tempo para percorrer a extensão total da avenida diminuiu em 

 
(A) 2 minutos e 45 segundos. 
 
(B) 1 minuto e 8 segundos. 
 
(C) 1 minuto e 40 segundos. 
 
(D) 2 minutos e 40 segundos. 
 
(E) 1 minuto e 24 segundos. 

 
 
11. Um funcionário arquivou certo número de processos ao longo dos cinco dias úteis de trabalho de uma semana. Na terça-feira ele 

arquivou 
3

2
 do número de processos que havia arquivado na segunda-feira. Na quarta-feira ele arquivou o dobro do que havia 

arquivado na terça-feira. Tanto na quinta-feira quanto na sexta-feira ele arquivou 5 processos a mais do que havia arquivado na terça-fei- 
 
 ra.  Sabendo-se que esse funcionário arquivou 49 processos de segunda a sexta-feira dessa semana, a soma do número de processos 

 
 arquivados por ele nos três dias da semana em que arquivou mais processos foi igual a 

 

(A) 32 
 
(B) 41 
 
(C) 31 
 
(D) 34 
 
(E) 38 
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12. O cadastro de veículos de uma pequena cidade registra 40 veículos de carga e 245 veículos de passeio. Desses 285 veículos 
cadastrados, 32 são movidos a diesel. Utilizando apenas essas informações, a respeito desses veículos cadastrados, é correto 
afirmar que, 

 
(A) no máximo, 213 são de passeio movidos a diesel. 
 
(B) no mínimo, 32 são de carga movidos a diesel. 
 
(C) algum veículo de carga é movido a diesel. 
 
(D) no mínimo, 20% dos veículos de carga não são movidos a diesel. 
 
(E) pelo menos, 8 veículos de passeio são movidos a diesel. 

 

 
13. Uma corda será dividida em três pedaços de comprimentos diretamente proporcionais a 3, 5 e 7. Feita a divisão, verificou-se que 

o maior pedaço ficou com 1 metro a mais do que deveria ser o correto para a medida do maior pedaço, e que o menor pedaço 
ficou com 1 metro a menos do que deveria ser o correto para a medida do menor pedaço. Se o único pedaço que saiu na 
medida correta ficou com 12 metros de comprimento, o menor dos três pedaços saiu com comprimento, em metros, igual a 

 
(A) 8,6 
 
(B) 7,5 
 
(C) 6,2 
 
(D) 4,8 
 
(E) 5,6 

 

 
Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 

 
14. Em 2015 foi aprovada lei que prevê diversos direitos para pessoas que tenham “impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. O enunciado se refere à 
 
(A) Lei n

o
 10.048, que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência. 

 
(B) Lei n

o
 11.126, que dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso 

coletivo acompanhado de cão-guia. 
 
(C) Lei n

o
 10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida.  
 
(D) Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
(E) Lei n

o
 13.146, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência.  

 

 
15. Sobre o “Símbolo Internacional de Surdez”, a legislação brasileira determina que 

 
(A) é permitido modificar ou adicionar ao símbolo outros elementos além do desenho reproduzido pela lei, a depender de seu 

local de fixação. 
 
(B) o símbolo deverá ser colocado, obrigatoriamente, em todos os locais que possibilitem acesso, circulação e utilização por 

pessoas com deficiência auditiva. 
 
(C) é lícita a utilização do símbolo para outras finalidades para além dos interesses do deficiente auditivo. 
 
(D) é vedado o uso do símbolo para identificar veículos conduzidos por deficiente auditivo, pois tal conduta é discriminatória. 
 
(E) é proibida a reprodução do símbolo em publicações e outros meios de comunicação relevantes para os interesses do 

deficiente auditivo. 
 

 
16. Contempla todas as pessoas que têm assegurado por lei o direito ao atendimento prioritário em uma repartição pública: 

 
(A) pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com 

crianças de colo e os obesos. 
 
(B) pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 70 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com 

crianças de colo e os obesos. 
 
(C) pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas com 

crianças de colo. 
 
(D) pessoas com deficiência e idosos com idade igual ou superior a 70 anos. 
 
(E) pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos e as gestantes. 
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Noções de Informática 

 
17. Um Técnico de Informática, ao acessar o site da organização para a qual trabalha, encontrou-o totalmente desfigurado, com o 

conteúdo das páginas alterado. Ao buscar razões para este tipo de ataque que viola a segurança das informações, verificou que 
um atacante, para desfigurar uma página web, pode: 

 
− explorar erros da aplicação web; 

− explorar vulnerabilidades do servidor de aplicação web; 

− explorar vulnerabilidades da linguagem de programação ou dos pacotes utilizados no desenvolvimento da aplicação web; 

− invadir o servidor onde a aplicação web está hospedada e alterar diretamente os arquivos que compõem o site; 

− furtar senhas de acesso à interface web usada para administração remota. 

 
 O Técnico concluiu, corretamente, que este tipo de ataque é conhecido como 
 

(A) inundação UDP. 

(B) engenharia social. 

(C) wardriving. 

(D) IP spoofing. 

(E) Defacement. 
 
 
18. O Internet Explorer 11, em português, tem uma opção no menu Ferramentas que oferece diversas funcionalidades, dentre as 

quais encontram-se: 
 

− Excluir histórico de navegação 

− Navegação InPrivate 

− Habilitar proteção contra rastreamento 

− Desativar filtro SmartScreen 

− Relatar site não seguro 

 
 A opção do menu Ferramentas que oferece estas funcionalidades é: 
 

(A) Gerenciar complementos. 

(B) Segurança. 

(C) Configurações do modo de exibição de compatibilidade. 

(D) Relatar problemas do site. 

(E) Gerenciar opções de navegação na internet. 

 
 
19. Considere que um Técnico de Informática está utilizando o Microsoft Excel 2007, em português, e deseja utilizar uma função 

para procurar um item em um intervalo de células e, então, retornar a posição relativa desse item no intervalo. Por exemplo, se o 
intervalo A1:A3 contiver os valores 5, 7 e 38, a fórmula  
 
(A) =INTERV(7,A1:A3) retorna o número 2, pois 7 é o segundo item no intervalo. 

(B) =CORRESP(7,A1:A3) retorna true, pois 7 é um item no intervalo. 

(C) =INTERVALO(7,A1:A3,3) retorna o número 2, pois 7 é o segundo item no intervalo de 3 valores. 

(D) =CORRESP(7;A1:A3;0) retorna o número 2, pois 7 é o segundo item no intervalo. 

(E) =INTERVALO(7;A1:A3;0) retorna true, pois 7 é um item no intervalo. 

 
 
20. Quando uma pasta ou um arquivo é criado, o Windows 7 em português atribui permissões padrão a esse objeto. Modificar é a 

permissão mínima necessária para concluir esse procedimento. Para um usuário definir, exibir, alterar ou remover permissões 
de arquivos e pastas deve-se, inicialmente: 

 
− Clicar com o botão direito do mouse no arquivo ou na pasta para o qual deseja definir permissões, clicar em Propriedades e 

clicar na guia 
I . 

− Clicar em 
II  para abrir a caixa de diálogo Permissões para <objeto>. 

 
 As lacunas I e II são, correta e respectivamente, preenchidas com 

 
(A) Compartilhamento – Compartilhar 

(B) Geral – Escolher Arquivo 

(C) Segurança – Editar 

(D) Geral – Atributos 

(E) Compartilhamento – Adicionar 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Noções de Direito Constitucional 

 
21. Processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra atos da Mesa da Câmara dos Deputados é competência do 

 
(A) Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

(B) Superior Tribunal de Justiça. 

(C) Tribunal Regional Federal da Região que abrange o Distrito Federal. 

(D) Congresso Nacional. 

(E) Supremo Tribunal Federal. 
 
 
22. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, exerce, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e 

patrimonial da Justiça do Trabalho de 
 
(A) primeiro e segundo grau, como órgão central do sistema, cujas decisões não terão efeito vinculante. 
 
(B) segundo grau, cujas decisões terão efeito vinculante, sendo que a supervisão de primeiro grau compete ao Tribunal 

Superior do Trabalho. 
 
(C) segundo grau, cujas decisões não terão efeito vinculante, sendo que a supervisão de primeiro grau compete ao Tribunal 

Superior do Trabalho. 
 
(D) primeiro e segundo grau, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. 
 
(E) segundo grau, cujas decisões terão efeito vinculante, sendo que a supervisão de primeiro grau compete ao Supremo 

Tribunal Federal. 
 
 
23. Maria almeja ocupar um dos cargos de Técnico do Tribunal Regional do Trabalho da 24

o
 Região. Assim, Maria iniciou seu estu-

do aprofundando seu conhecimento sobre os Tribunais Regionais do Trabalho e sobre o Tribunal Superior do Trabalho, veri-
ficando que a Constituição Federal brasileira prevê que 
 
(A) os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho devem ser brasileiros e possuírem no mínimo trinta anos de idade. 
 
(B) o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros. 
 
(C) os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho são escolhidos pelo Presidente da República após aprovação pela Câmara 

dos Deputados. 
 
(D) os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, onze juízes, recrutados, quando possível, na respectiva 

região. 
 
(E) não há advogados na composição dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

 
 
24. De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público 

 
(A) é instituição permanente, com os seguintes princípios institucionais: unidade, indivisibilidade e  independência funcional. 
 
(B) possui autonomia funcional, não havendo autonomia administrativa, em razão da sua subordinação ao Poder Executivo. 
 
(C) possui autonomia funcional, não havendo autonomia administrativa, em razão da sua subordinação ao Poder Judiciário. 
 
(D) elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei Orgânica da Magistratura. 
 
(E) elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos no Regimento Interno do Supremo Tribunal Fe-

deral. 
 
 
25. Fúlvia cursa o ensino médio e interessou-se em conhecer melhor a Advocacia-Geral da União. Assim, através da Constituição 

Federal brasileira, Fúlvia aprendeu corretamente que a Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, 
 
(A) nomeado pelo Presidente da República após aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 
 
(B) de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber jurídico e 

reputação ilibada. 
 
(C) de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico 

e reputação ilibada. 
 
(D) nomeado pelo Presidente da República após aprovação da escolha pela maioria absoluta do Congresso Nacional. 
 
(E) nomeado pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, após aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado 

Federal.  
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Noções de Direito Administrativo 

 
26. Marcia, servidora pública, decide revogar ato administrativo discricionário e válido por ela praticado e assim o faz com efeitos 

retroativos à data em que o ato foi praticado. A propósito do tema, é correto afirmar que a revogação narrada 
 
(A) está absolutamente correta, seja quanto ao ato revogado, seja por quem revogou e seja quanto aos efeitos do instituto. 
 
(B) apresenta apenas uma irregularidade: seus efeitos não são retroativos. 
 
(C) apresenta apenas uma irregularidade: não se destina a atos válidos. 
 
(D) apresenta duas irregularidades: não se destina a atos válidos e seus efeitos não são retroativos. 
 
(E) apresenta apenas uma irregularidade: não poderia ser decretada por Marcia, mas sim pelo chefe máximo do órgão ou 

entidade a qual a servidora pertence. 
 
 
27. Considere: 

 
 I. Trata-se de documento vinculativo. 

 
 II. Trata-se de documento obrigacional. 

 
 III. Apresenta característica de compromisso para contratação imediata, somente. 

 
 IV Trata-se de documento em que se registram, dentre outras informações, os órgãos participantes. 

 
 No que concerne às características da ata de registro de preços, prevista no Decreto n

o
 7.892/2013, está correto o que consta 

APENAS em 
 
(A) II. e III. 

(B) I e IV. 

(C) I, II e IV. 

(D) III. 

(E) I, II e III. 
 
 
28. O Supremo Tribunal Federal em importante julgamento declarou inconstitucional considerar como fatores de averiguação da 

proposta mais vantajosa os valores relativos aos impostos pagos ao ente federativo que realiza a licitação. Isto porque, tais 
fatores, obviamente, desfavorecem eventuais competidores locais e prejudicam sensivelmente os instalados em localidades 
diversas. A situação narrada traz exemplo de clara aplicação de um dos princípios que norteiam as licitações públicas. Trata-se 
do princípio da 
 
(A) adjudicação compulsória. 

(B) vinculação ao instrumento convocatório. 

(C) julgamento objetivo. 

(D) igualdade. 

(E) publicidade. 
 
 
29. Jéssica, servidora pública federal, é casada com Ricardo, servidor público civil do Estado do Mato Grosso. Ambos os servidores 

exercem suas atribuições em Cuiabá. Ocorre que, Ricardo foi deslocado para o Município de Sinop, no interesse da 
Administração pública. Nesse caso, Jéssica, pretendendo ficar próxima de seu cônjuge formulou pedido de remoção. Nos 
termos da Lei n

o
 8.112/1990, 

 
(A) será cabível, na hipótese, tão somente a aplicação do instituto da redistribuição que pode ocorrer independentemente do 

interesse da Administração. 
 
(B) não será cabível qualquer modalidade de remoção, bem como de qualquer instituto destinado à transferência de Jéssica, 

devendo a servidora obrigatoriamente permanecer em Cuiabá. 
 
(C) será cabível a remoção, a pedido, mas dependerá do interesse da Administração. 
 
(D) será cabível, exclusivamente, a remoção de ofício, no interesse da Administração. 
 
(E) será cabível a remoção, a pedido, independentemente do interesse da Administração. 

 
 
30. Considere a seguinte situação hipotética: Roberto é servidor público municipal, responsável pela arrecadação de tributos. Em 

determinada data, Roberto incorporou ao seu patrimônio, o montante de R$ 100.000,00 proveniente de arrecadação tributária 
municipal, utilizando posteriormente a citada quantia para a compra de um veículo particular, a ele destinado. Em razão do 
ocorrido, foi processado por improbidade administrativa. A propósito dos fatos e, nos termos da Lei n

o
 8.429/1992, 

 
(A) o ato ímprobo em questão comporta a medida de indisponibilidade de bens. 
 
(B) para configurar o ato ímprobo em questão, exige-se conduta culposa, isto é, não se faz necessário dolo para sua 

caracterização. 
 
(C) as disposições da Lei de Improbidade não se aplicam a Roberto, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo de tal 

ação. 
 
(D) para configurar o ato ímprobo em questão, exige-se dano ao erário. 
 
(E) caso Roberto venha a falecer, seu sucessor não estará sujeito a qualquer cominação prevista na Lei de Improbidade.
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31. Conforme determinação do Conselho Federal de Enfermagem, uma das regras importante para a elaboração da anotação de 
enfermagem é 

 
(A) incluir o resumo dos sinais e sintomas referente às últimas 24 horas, obtidos por meio do exame físico detalhado. 
 
(B) considerar que é suficiente e válido, no registro da administração de medicamento, a checagem na prescrição médica por 

meio de símbolos como /, ou , √, ou fazendo um círculo no horário se não administrado. 
 
(C) ser precedida de data e hora, conter a assinatura do profissional ao término do registro, colocando o número do Coren e a 

sigla de inscrição da categoria profissional, sendo facultativo o uso do carimbo. 
 
(D) discriminar as ações ou intervenções de enfermagem, face aos diagnósticos de enfermagem identificados. 
 
(E) descrever a análise dos resultados alcançados mediante a prescrição de enfermagem. 

 
 
32. De acordo com as recomendações do Conselho Federal de Enfermagem, uma das atribuições do Técnico de Enfermagem em 

terapia nutricional é 
 

(A) assegurar que as drogas vasoativas, solução ou nutrientes prescritos, sejam infundidos, se necessário, na mesma via de 
administração da solução parenteral. 

 
(B) estabelecer o acesso enteral por via oro/gástrica ou transpilórica para a administração da nutrição enteral. 
 
(C) realizar a troca da sonda enteral obstruída, quando necessário, para evitar o jejum prolongado do paciente. 
 
(D) representar a equipe de enfermagem como membro efetivo na equipe multiprofissional de terapia nutricional. 
 
(E) conferir o prontuário, rótulo do frasco, nome do paciente, via de administração, volume e horário imediatamente antes da 

instalação da nutrição. 
 
 
33. O Técnico de Enfermagem aceita a proposta de colocar seu nome no quadro de pessoal da equipe de enfermagem de uma 

clínica de saúde, porém sem nela exercer funções de enfermagem de sua competência. De acordo com o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, essa ação é considerada 

 
(A) proibida. 

(B) responsável. 

(C) optativa. 

(D) permitida quando autorizada pelo Coren. 

(E) colaborativa. 
 
 
34. A identificação correta do paciente visa garantir que o cuidado de saúde seja prestado à pessoa a qual se destina. Visando a 

prevenção de erros relacionados à identificação do paciente, de acordo com o Ministério da Saúde, uma das ações do Técnico 
de Enfermagem é 

 
(A) usar pelo menos dois identificadores, como nome completo e data do nascimento, em pulseira branca padronizada, 

colocada num membro do paciente para que seja conferido antes do cuidado. 
 
(B) escrever o número do quarto/enfermaria/leito do paciente na pulseira de identificação, logo após a internação, utilizando 

esse dado para a realização dos procedimentos. 
 
(C) solicitar imediatamente, antes da realização do cuidado, que o paciente soletre em voz alta o primeiro nome, o número do 

quarto, sexo e nome da mãe. 
 
(D) adotar a etiqueta que se encontra acima da cabeceira do leito ou poltrona como forma de identificar o paciente antes do 

cuidado a ser prestado. 
 
(E) assegurar que os profissionais de saúde conheçam os pacientes, identificando-os por meio de contato visual 

imediatamente antes de realizar o procedimento. 
 
 
35. Conhecer as características dos medicamentos é uma das atribuições do Técnico de Enfermagem a fim de garantir a segurança 

do paciente. Relacione abaixo o medicamento apresentado na coluna da direita, com a sua respectiva classificação terapêutica 
na coluna da esquerda. 

 
1. Antineoplásico (     )  Dopamina 

2. Anticonvulsivante (     )  Cisplatina 

3. Vasoconstrictor (     )  Amiodarona 

4. Antiarrítmico (     )  Carbamazepina 
 

 A sequência correta, de cima para baixo, na coluna da direita é: 
 

(A) 2,   4,   1,   3. 

(B) 3,   1,   4,   2. 

(C) 4,   3,   2,   1. 

(D) 3,   2,   1,   4. 

(E) 2,   3,   4,   1. 
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36. A solução de SG5% 500 mL com 10 mL de cloreto de potássio e 5 mL de cloreto de sódio, por via endovenosa, deve correr na 
velocidade de 28 microgotas por minuto. Para o cálculo do gotejamento, o Técnico de Enfermagem deverá considerar que em 
uma gota, o número de microgotas é igual a 

 
(A) 6 

(B) 4 

(C) 5 

(D) 3 

(E) 8 

 
 
37. Para fazer o curativo no paciente em pós-operatório de laparotomia, com incisão cirúrgica infectada por bactéria multirresistente, 

o Técnico de Enfermagem deve adotar como precaução 
 
 I. usar avental e óculos de segurança. 

 II. descartar as luvas de procedimento logo após o uso. 

 III. realizar o curativo em área privativa. 

 IV. usar máscara PFF2 (N95). 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II e IV.  

(B) II, III e IV. 

(C) I, II e IV. 

(D) I, II e III. 

(E) III e IV. 

 
 
38. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária − Anvisa, no monitoramento do processo de esterilização dos 

produtos para saúde implantáveis, deve-se  
 

(A) realizar o monitoramento com integradores químicos, uma vez por mês, após, no mínimo, três cargas. 

(B) registrar uma vez ao dia, independente do número de ciclos efetuados, os dados do processo com indicadores físicos. 

(C) desprezar os dados dos registros, ao final de cada plantão. 

(D) registrar semanalmente, em pacote desafio disponível comercialmente, os dados do processo com indicador biológico. 

(E) adicionar o indicador biológico a cada carga. 
 
 
39. No processo de limpeza de produtos para a saúde, é indicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária − Anvisa: 
 

(A) na descontaminação prévia utilizar produtos saneantes a base de hipoclorito de sódio. 

(B) na fricção utilizar acessórios não abrasivos e que não liberem partículas. 

(C) na degermação feita logo após a limpeza usar o glutaraldeído. 

(D) no descarte dos perfurocortantes gerados no processo desprezá-los em local distante da área de limpeza. 

(E) nos equipamentos automatizados de limpeza dispensar o monitoramento e avaliação do processo. 
 
 
40. Sede, irritabilidade, elevação da pressão arterial, da frequência cardíaca e da temperatura corporal, são alguns dos sinais e sin-

tomas decorrentes do aumento do nível do sódio sérico no organismo. Esse quadro clínico se refere ao desequilíbrio hidrele-
trolítico denominado 

 
(A) alcalose metabólica. 

(B) hipercalemia. 

(C) hipernatremia. 

(D) hipervolemia. 

(E) acidose respiratória. 
 
 
41. Para orientação de familiares quanto aos cuidados com idoso acamado que apresenta Úlcera Por Pressão − UPP na região 

sacral em estágio I, ao reposicionar o idoso no leito, recomenda-se 
 

(A) elevar o corpo do idoso ao invés de escorregá-lo ao longo das superfícies. 

(B) arrastar o corpo do idoso com uso de lençóis para prevenir lesões osteoarticulares no cuidador. 

(C) realizar a massagem na área da lesão para melhorar a circulação local.  

(D) manter o idoso na posição de proclive, para melhorar a drenagem de secreção broncopulmonar. 

(E) manter a cabeceira do leito elevada com o idoso em posição dorsal, reduzindo o cisalhamento. 
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42. De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira do Diabetes (2015-2016), para a prevenção de lipodistrofias é reco-
mendável evitar o mesmo ponto de aplicação de insulina durante  

 
(A) 14 dias. 

(B) 25 dias. 

(C) 30 dias. 

(D) 21 dias. 

(E) 45 dias. 

 
 
43. É necessário atender um adulto com suspeita de parada cardiorrespiratória por trauma, que se encontra deitado em piso mo-

lhado e com presença de fio elétrico desencapado. Nessa situação hipotética, a ação imediata do Técnico de Enfermagem é 
 

(A) manter a vítima em decúbito dorso horizontal em superfície rígida. 

(B) solicitar um desfibrilador externo automático com marcapasso cardíaco.  

(C) realizar manobra de compressão torácica na proporção 30 compressões por minuto. 

(D) verificar a segurança do local para o profissional que fará o atendimento. 

(E) realizar a abertura de via aérea. 

 
 
44. Ao atender um funcionário da manutenção do Tribunal Regional do Trabalho que apresenta objeto encravado na região cervical 

e se queixa de dor intensa, a ação imediata do Técnico de Enfermagem é 
 

(A) realizar o controle manual da região cervical, após ter preparado o material cirúrgico para retirada do objeto pelo médico do 
ambulatório. 

 
(B) colocar o colar cervical no funcionário e reservar uma sala do ambulatório para o serviço médico de emergência retirar o 

objeto encravado. 
 
(C) manter o objeto estabilizado, com controle manual da região cervical, até o encaminhamento ao hospital para o proce-

dimento cirúrgico de retirada do objeto. 
 
(D) aplicar gelo para evitar sangramento, logo após ter retirado o objeto encravado, realizando o controle manual da coluna 

cervical. 
 
(E) instalar o colar cervical para estabilidade da coluna cervical e do objeto encravado. 

 
 
45. O Técnico de Enfermagem para de realizar as manobras de reanimação cardiopulmonar − RCP durante a análise do Desfi-

brilador Externo Automático − DEA, que detecta ritmo cardíaco não chocável. Nessa situação, o Técnico de Enfermagem deve, a 
seguir, 

 
(A) retirar os eletrodos do DEA para dar continuidade à RCP, até que a vítima comece a se movimentar. 

(B) reavaliar a presença de pulso carotídeo. 

(C) realizar a abertura de via aérea. 

(D) analisar o nível de consciência da vítima. 

(E) reiniciar a RCP, por cerca de 2 minutos, até que o DEA reanalise o ritmo cardíaco. 

 
 
46. Dentre as ações terapêuticas relacionadas ao cuidado em saúde mental que podem ser realizadas pelo Técnico de Enfermagem 

ao atender um paciente em sofrimento psíquico, está 
 

(A) adotar a escuta simplificada e coletiva. 

(B) acolher as queixas emocionais como ilegítimas. 

(C) desenvolver ações de etnografia. 

(D) adotar medidas  protetivas de coação. 

(E) exercitar a habilidade de empatia. 

 
 
47. Um homem adulto em situação de rua é usuário de crack e possui ferida e queimaduras nos lábios causadas pelo uso do 

cachimbo de crack. A equipe de saúde ao realizar o atendimento, orienta ao paciente não compartilhar o cachimbo de crack, 
pois corre o risco de contrair doenças infectocontagiosas. Esta estratégia corresponde, na Atenção Básica, ao Programa 

 
(A) Busca Ativa de Rua. 

(B) de Redução de Danos. 

(C) da Clínica Agrupada. 

(D) Caminhos da Terapia. 

(E) de Melhoria Rápida. 
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48. Os gestores do Sistema Único de Saúde − SUS assumiram o compromisso público da construção do Pacto pela Saúde 2006, 
com base nos princípios constitucionais do SUS e ênfase 

 
(A) na avaliação da eficácia das medidas de controle das epizootias. 

(B) nos procedimentos de alta complexidade. 

(C) na avaliação de risco social terciário. 

(D) nas necessidades de saúde da população. 

(E) na adoção de medidas de reabilitação do idoso vulnerável. 
 
 
49. De acordo com o princípio de hierarquização do Sistema Único de Saúde − SUS, são Portas de Entrada às ações e aos serviços 

de saúde nas Redes de Atenção à Saúde, 
 

(A) as redes interestaduais de alta complexidade. 

(B) os serviços de atenção hospitalar secundário e terciário. 

(C) os serviços especiais de acesso aberto. 

(D) os ambulatórios especializados. 

(E) os centros de operações de resposta em saúde. 
 
 
50. Uma mulher de 45 anos de idade procurou atendimento em um serviço público de emergência referindo dores abdominais. Na 

recepção foi informada que não poderia ser atendida, porque não era contribuinte do Instituto Nacional do Seguro Social − INSS. 
Nesta situação hipotética, NÃO foi respeitado o princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde referente a 

 
(A) integralidade. 

(B) universalidade. 

(C) intersetorialidade. 

(D) regionalização. 

(E) descentralização. 
 
 
51. Considerando os preceitos constitucionais do Sistema Único de Saúde − SUS, o principal responsável pelo atendimento ao 

usuário e pela saúde da população deve ser o 
 

(A) Comitê Gestor de Saúde. 

(B) Conselho Estadual de Saúde. 

(C) Centro Regulador de Vagas. 

(D) Conselho Nacional de Saúde. 

(E) Município. 
 
 
52. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, dentro do seu campo de competência, detecta emergências em saúde pública e 

define ações de intervenção por intermédio 
 

(A) dos Hospitais-Sentinela. 

(B) do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

(C) da Rede de Insumos Agrícolas. 

(D) dos Centros Internacionais de Informações em Saúde Pública. 

(E) dos Comitês Comunitários de Saúde. 
 
 
53. As ações de promoção da saúde são voltadas para a 
 

(A) organização e qualificação das redes de Atenção à Saúde. 

(B) intervenção sobre os determinantes sócio culturais. 

(C) redução da vulnerabilidade e das desigualdades existentes. 

(D) resposta oportuna às situações de risco de disseminação de doenças. 

(E) avaliação e o monitoramento das ações de Vigilância em Saúde. 
 
 
54. A Vigilância em Saúde, visando à integralidade do cuidado, deve inserir-se na construção das redes de atenção à saúde, 

coordenadas pela 
 

(A) Comissão Tripartite de Gestores. 

(B) Atenção Primária à Saúde. 

(C) Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

(D) Representação dos Conselhos Estaduais de Saúde. 

(E) Comissão de Secretários Municipais. 
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55. De acordo com o Ministério da Saúde os sinais e sintomas da Chikungunya são clinicamente parecidos aos da dengue. A prin-
cipal manifestação clínica que a difere é 

 
(A) o baqueteamento digital. 

(B) o aparecimento de manchas arroxeadas concentradas na região abdominal e torácica. 

(C) a coloração amarelada da pele e escleras. 

(D) o aparecimento de fortes dores nas articulações, que muitas vezes podem estar acompanhadas de edema. 

(E) a síncope vasovagal recorrente. 

 

 
56. Pessoa com mais de 40 anos e que passou por alguma cirurgia, recebeu transfusão de sangue ou fez tatuagem antes de 1993, 

o Ministério da Saúde recomenda que faça o teste de 
 

(A) Febre Amarela. 

(B) Sífilis. 

(C) Dengue. 

(D) Malária. 

(E) Hepatite C. 

 

 
57. A ocorrência de determinadas doenças ou agravos à saúde são de Notificação Compulsória e compõem a lista nacional, sendo 

duas delas: 
 

(A) Botulismo e Psoríase Pustulosa. 

(B) Infecção pelo Papiloma Vírus Humano e Brucelose. 

(C) Zika e Criptococose. 

(D) Cólera e Coqueluche. 

(E) Gonorreia e Toxoplasmose. 

 

 
58. As vacinas contra febre amarela (atenuada), sarampo, caxumba, rubéola e varicela, deve ser administradas pela via 
 

(A) subcutânea. 

(B) oral. 

(C) intramuscular. 

(D) intratecal. 

(E) intradérmica. 

 

 
59. É delegado ao Técnico de Enfermagem realizar o levantamento das necessidades de material de consumo da sua unidade de 

trabalho, devendo ser identificada a quantidade e a especificação do material para suprir essas necessidades. Considerando a 
Gestão de Materiais, esta ação corresponde a função de  

 
(A) Provisão. 

(B) Reposição. 

(C) Previsão. 

(D) Estocagem. 

(E) Controle de Consumo. 

 

 
60. No treinamento admissional aos profissionais de enfermagem, dentre as orientações recebidas, foi ressaltado que diariamente 

devem estar no respectivo setor de trabalho, devidamente uniformizados, às 7 horas para receberem o plantão da equipe no-
turna. Este conjunto de instruções compõe, institucionalmente, 

 
(A) um procedimento técnico. 

(B) uma norma. 

(C) um regimento ético. 

(D) uma técnica padrão. 

(E) uma determinação do exercício profissional. 
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