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CCAARRGGOO::  TTÉÉCCNNIICCOO  JJUUDDIICCIIÁÁRRIIOO  ––  AAPPOOIIOO  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOO  ––  EENNFFEERRMMAAGGEEMM  
 

CONHECIMENTOS GERAIS (P1) 
 
As questões 01 a 05 têm relação com o texto a seguir. 
 

Uma hora de relógio 
(Gregório Duvivier.) 

 

O tempo pro brasileiro é tão fluido que a gente inventou a expressão “hora no relógio” – na Bahia, diz-se “hora de 
relógio”. Nesse momento um suíço ou um inglês tem uma síncope. “Existe alguma hora que não seja de relógio?” 

Caro amigo, existe uma imensa variedade de horas. Na expressão “espera só meia horinha”, “meia horinha” 
costuma demorar duas horas de relógio, enquanto na frase “tô te esperando há horas”, “horas” pode significar só “meia 
horinha” de relógio. Por isso a importância da expressão “de relógio”: na hora do relógio, cada um dos minutos dura 
estranhos 60 segundos de relógio – não confundir, claro, com os segundinhos e os minutinhos, que podem durar horas 
de relógio. “O senhor tem cinco minutinhos?” “Tenho – mas no relógio só tenho uns dois”. 

Sim, o diminutivo muda tudo. Quando se marca “de manhãzinha”, é no início da manhã, de oito às dez, mas se por 
acaso marcarem “de tardinha”, estarão se referindo ao fim da tarde, de cinco às sete. Nada é tão simples: de noitinha 
volta a ser no início da noite, tornando tardinha e noitinha conceitos intercambiáveis. Que cara é essa, amigo saxão? 
Você mede comprimento com pés e polegadas. 

Não pense que para por aí: tem surgido, cada vez mais frequente, o diminutivo do gerúndio. Ouvi de uma amiga: 
“outro dia te vi todo correndinho na Lagoa”. Nada mais ridículo do que achar que se estava correndo e descobrir que só 
se estava correndinho. Esse é o meu problema com esportes: só chego nos diminutivos. Não chego a me exercitar, só 
fico me exercitandinho. Antes disso, fico alongandinho. E depois reclamandinho. Diz-se de um casal que começa a 
namorar que ambos estão namorandinho – no entanto, não se diz que um homem que começa a morrer já está 
morrendinho. 

O diminutivo costuma recair sobre coisas pelas quais a gente tem ao menos um pouco de carinho. Por isso pode-se 
dizer criancinha, velhinho, mas jamais “adolescentezinho”. Pode-se dizer gatinho, cachorrinho, mas jamais “atendentinho 
de telemarketing”. A não ser, claro, no seu uso irônico: se te chamarem de “queridinho”, querem é que você exploda. 

Foi o Ricardo Araújo Pereira quem atentou para o fato de que pomos o diminutivo em advérbios. “É devagar, é 
devagar, devagarinho”, diz o poeta Martinho – que carrega o diminutivo no nome. Deve ser coisa nossa, pensei, 
orgulhoso, até ouvir “despacito”, o “devagarinho” deles. Estranhamente, o vocalista fala mil palavras por minuto – de 
relógio. Prefiro o Martinho. 

(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gregorioduvivier/2017/07/1899750-na-hora-do-relogio-cada-minuto-dura-estranhos-
60-segundos-de-relogio.shtml.) 

 

01 
Considerando as informações e o modo como tais informações são levadas ao texto, pode-se afirmar que o tema 
central do texto é 
A) a imprecisão linguística do brasileiro. 
B) a dicotomia tempo cronológico/tempo psicológico. 
C) o contraste entre certas culturas europeias e a brasileira. 
D) o inadequado uso de um recurso morfológico do português pelos brasileiros. 
 

02 
Tendo em vista as suas características semânticas e formais, o texto de Gregório Duvivier visa, principalmente, 
A) narrar fatos cotidianos.      C) argumentar em favor de um ponto de vista. 
B) explicar um conhecimento.      D) instruir o leitor a como agir e/ou se comportar. 
 

03  
Os trechos apresentados a seguir tiveram a sua pontuação modificada. Assinale a alternativa em que a alteração 
realizada gerou mudança de sentido e/ou problema de composição. 
A) “‘Tenho, mas, no relógio, só tenho uns dois’ [...]” 2º§ 

B) “[...] de noitinha, volta a ser no início da noite [...]” 3º§ 

C) “Por isso, a importância da expressão ‘de relógio’ [...]” 2º§ 

D) “Nesse momento um suíço ou um inglês tem uma síncope.” 1º§ 
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04 

Analise as afirmações apresentadas a seguir. 
I. Em “Existe alguma hora que não seja de relógio?”, a oração sublinhada é uma oração subordinada adjetiva 

explicativa. 
II. Em “[...] tem surgido, cada vez mais frequente, o diminutivo do gerúndio.”, a expressão destacada atua como sujeito 

da locução verbal “ter surgido”. 
III. “Não pense que para por aí [...]”, a oração sublinhada é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. 
IV. Em “[...] se te chamarem de ‘queridinho’, querem é que você exploda.”, a oração destacada é uma oração 

subordinada adverbial causal. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.    B) II e III.   C) III e IV.   D) I, II e IV. 
 

05 

No texto, o autor observa diferentes aspectos do uso do grau diminutivo, à EXCEÇÃO: 
A) Da vaguidão semântica das palavras diminutivas. 
B) Do caráter afetivo desse mecanismo morfológico. 
C) Do impulso negativo relacionado a algumas formas diminutivas. 
D) Do caráter dimensional associado às formas geradas por tal mecanismo. 
 

06 

 
(In: WATERSON, B. Os dias estão todos ocupados: as aventuras de Calvin e Haroldo. Trad. Alexandre Boide. São Paulo: Conrad, 2011. p. 11.) 

 

A palavra “epifania”, do grego “epipháneia” (aparição, manifestação), refere-se, na nossa cultura, à comemoração da 
primeira manifestação de Cristo aos gentios, na visita dos Reis Magos. Na tira, no entanto, o tigre Haroldo a utiliza 
com um sentido diverso. Qual dos termos a seguir se constitui como sinônimo desse termo considerando o contexto 

da tira? 
A) Advento.   B) Adoração.   C) Descoberta.   D) Aparecimento. 
 

07 

 
(BROWNE, C. Hagar, o Horrível. Disponível em: https://planetatirinha.wordpress.com/category/hagar-o-horrivel/page/2/.) 

 

O humor na tira de Chris Browne ampara-se numa expressão de natureza figurativa; ser pau para toda obra. Que 
figura de linguagem está presente nessa expressão? 

A) Metáfora.   B) Metonímia.   C) Eufemismo.   D) Prosopopeia. 
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As questões 08 a 10 possuem relação com o texto a seguir. 
 

O estado diante da causa individual 
 

Faço a mim mesmo uma antiquíssima pergunta. Como proceder quando o Estado exige de mim um ato 
inadmissível e quando a sociedade espera que eu assuma atitudes que minha consciência rejeita? É clara minha 
resposta. Sou totalmente dependente da sociedade em que vivo. Portanto terei de submeter-me a suas prescrições. E 

nunca sou responsável por atos que executo sob uma imposição irreprimível. Bela resposta! Observo que este 
pensamento desmente com violência o sentimento inato de justiça. Evidentemente, o constrangimento pode atenuar 
em parte a responsabilidade. Mas não a suprime nunca. E por ocasião do processo de Nuremberg, esta moral era 
sentida sem precisar de provas. Ora, nossas instituições, nossas leis, costumes, todos os nossos valores se baseiam em 
sentimentos inatos de justiça. Existem e se manifestam em todos os homens. Mas as organizações humanas, caso não 
se apoiem e se equilibrem sobre a responsabilidade das comunidades, são impotentes. Devo despertar e sustentar este 
sentimento de responsabilidade moral; é um dever em face da sociedade. Hoje os cientistas e os técnicos estão 
investidos de uma responsabilidade moral particularmente pesada, porque o progresso das armas de extermínio maciço 
está entregue à sua competência. Por isto julgo indispensável a criação de uma “sociedade para a responsabilidade 
social na Ciência”. Esclareceria os problemas por discuti-los e o homem aprenderia a forjar para si um juízo 
independente sobre as opções que se lhe apresentarem. Ofereceria também um auxílio àqueles que têm uma 
necessidade imperiosa do mesmo. Porque os cientistas, uma vez que seguem a via de sua consciência, estão arriscados 
a conhecer cruéis momentos. 

(In: EINSTEIN, A. Como vejo o mundo. Trad. H. P. de Andrade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. p. 20-21.) 

 

08 

É correto afirmar, considerando as informações levadas ao texto e a forma como estão articuladas, que o seu autor 
acredita que 
A) os indivíduos não são responsáveis sobre aquilo que fazem sob imposição. 

B) a responsabilidade moral do indivíduo é um compromisso seu consigo mesmo. 
C) o indivíduo tem responsabilidade sobre suas atitudes independente de qualquer coisa. 
D) uma vez dependente da sociedade, o indivíduo deve se submeter à vontade do estado. 

 
09 

Analise as asserções a seguir e assinale a alternativa que apresente apenas afirmações corretas sobre o uso de 
conectores no texto. 
I. Em “Ora, nossas instituições, nossas leis, costumes, todos os nossos valores se baseiam em sentimentos inatos de 

justiça.”, a palavra sublinhada tem valor alternativo. 
II. Na parte “Hoje os cientistas e os técnicos estão investidos de uma responsabilidade moral particularmente pesada, 

porque o progresso das armas de extermínio maciço está entregue à sua competência”, a conjunção destacada 
possui valor explicativo. 

III. No trecho “Portanto terei de submeter-me a suas prescrições.”, a conjunção sublinhada introduz uma explicação de 
uma ideia anteriormente apresentada. 

IV. Em “Por isto julgo indispensável a criação de uma ‘sociedade para a responsabilidade social na Ciência’.”, a locução 
destacada tem valor consecutivo. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.    B) II e IV.   C) III e IV.   D) I, II e III. 

 
10 

No trecho “[...] o progresso das armas de extermínio maciço está entregue à sua competência”, o uso do acento grave 
como indicador de crase é opcional. Assinale a alternativa em que o uso desse mesmo recurso também é opcional. 
A) “Eles assistiram àquela peça várias vezes.”     
B) “Os homens chegaram cedo à casa da avó.”    
C) “Suas prerrogativas estão relacionadas às dele.” 
D) “Caminharam até à casa dos amigos para brincar.” 
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11 
“Um servidor efetivo do Tribunal Regional Eleitoral retirou um processo da repartição sem autorização da chefia 
imediata.” Nos termos da Lei nº 8.112/90,  é correto afirmar que  
A) a conduta impõe a suspensão dos direitos políticos do servidor. 
B) se o servidor estiver em estágio probatório, será exonerado do cargo. 
C) o servidor praticou infração punível com a penalidade de advertência.  
D) em caso de reincidência, aplica-se, em regra, a penalidade de demissão. 

 
12 
“José é servidor do Tribunal Regional Eleitoral e foi nomeado para exercer um cargo em comissão que envolvia 
administração de recursos públicos. Uma certa quantia destes recursos desapareceu e o órgão abriu sindicância para 
apurar responsabilidades.” Nos termos das normas aplicáveis aos servidores federais, assinale a alternativa correta 
quanto à situação apresentada. 
A) A sindicância deve ser conduzida por três servidores ocupantes de cargo efetivo já estáveis. 
B) A nomeação de José para o cargo em comissão independe de aprovação em concurso público. 
C) Confirmada a participação de José no desvio da verba, será o mesmo exonerado do cargo em comissão. 
D) Se José pegou o dinheiro público, terá praticado ato de improbidade administrativa do tipo prejuízo ao erário.  

 
13 
“João e Maria, casados, são Técnicos Judiciários do Tribunal Regional Eleitoral, lotados na capital do Rio de Janeiro. 
Maria fez concurso para Analista Judiciário do Tribunal Superior Eleitoral e foi aprovada, devendo, agora, residir em 
Brasília.” Quanto à remoção, nos termos da Lei nº 8.112/90, é correto afirmar que: 
A) A remoção de João, nesse caso, será de ofício, não havendo necessidade de solicitação. 
B) João será transferido para um cargo de Técnico Judiciário no Tribunal Superior Eleitoral. 
C) João pode pedir a remoção para acompanhar Maria, mas a Administração não é obrigada a conceder.  
D) Se João não for removido, Maria pode pedir para ficar no Rio de Janeiro em disponibilidade remunerada. 

 
14 
Ressalvadas disposições específicas, a publicação da pauta de julgamento pelo Tribunal se dará com antecedência 
mínima de 24 horas. Dependem de inclusão na pauta para que sejam julgados: 
A) Arguições de impedimento ou suspeição. 
B) Habeas corpus e recursos em habeas corpus. 
C) Conflitos de competência e respectivos recursos. 
D) Pedidos de registro de partido político, sem advogado constituído. 

 
15 
São competências do Procurador Regional Eleitoral, EXCETO: 
A) Exercer a ação pública e promovê-la, até o final, em todos os feitos e instâncias. 
B) Oficiar em todos os recursos e conflitos de jurisdição encaminhados ao Tribunal. 
C) Designar até três membros do Ministério Público Federal para funcionarem em seu auxílio. 
D) Requisitar diligências, certidões e esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições. 

 
16 
A respeito do Regimento Interno do TRE/RJ, analise as afirmativas a seguir. 
I. A classe do processo é alterada pela interposição de Agravo Regimental. 
II. Expediente que resulte em responsabilidade penal, cuja competência originária seja do Tribunal, enquadra-se na 

classe Inquérito. 
III. Não se altera a classe do processo pela interposição de Embargos de Declaração.  
IV. A classe Recurso Eleitoral compreende os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões dos juízes 

eleitorais. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II.    B) I e III.    C) I, III e IV.   D) II, III e IV. 
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17 
A partir das disposições do Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro é INCORRETO afirmar que: 
A) O processo para escolha dos membros do Conselho Permanente de Ética será regulamentado pelo Presidente do 

Tribunal. 
B) A conduta do profissional servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro deve ser norteada pelo princípio 

da acessibilidade. 
C) O tribunal fará, preferencialmente, a indicação ex officio de servidores, quando necessário pessoal para execução de 

demandas extraordinárias. 
D) É dever abrangido pelo Código de Ética a apresentação ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do 

cargo, função ou atividade. 

 
18 
Considerando a gestão estratégica aplicada ao âmbito do Poder Judiciário, assinale a alternativa em que o conceito e 
o exemplo estão corretamente associados. 
A) Visão – exemplo: imparcialidade. 
B) Missão – exemplo: realizar a justiça. 
C) Objetivo estratégico – exemplo: falta de agilidade dos trâmites judiciais. 
D) Valores – exemplo: ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça e equidade. 

 
19 
Considerando as noções de gestão estratégica, quanto ao balanced scorecard (BSC), é correto afirmar que 
A) está focalizado em apenas duas perspectivas básicas: a financeira e a dos processos internos. 
B) atualmente, limita-se à análise da perspectiva da aprendizagem e do crescimento organizacional. 
C) não é aplicável ao âmbito do Poder Judiciário, já que não é possível estabelecer a perspectiva do cliente.  
D) pode ser definido como ferramenta administrativa que procura compatibilizar objetivos diferentes no sentido de 

integrá-los a uma estratégia das organizações. 

 
20 
Considere as seguintes estratégias de crescimento de uma empresa privada e assinale a que também é compatível 
com o planejamento estratégico no âmbito da Administração Pública.  
A) Criar um pacote de serviços diferenciados para clientes com maior poder de compras. 
B) Investir na melhoria das instalações e em avanços tecnológicos para otimizar os serviços. 
C) Escolher os três melhores fornecedores e dispensar os demais, visando maior lucratividade.  
D) Valorizar o funcionário remunerando-o de forma variada, conforme sua experiência anterior. 

 
21 

“A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) surgiu em 1999 como um projeto do Ministério do Meio 
Ambiente que buscava a revisão dos padrões de produção e consumo e a adoção de novos referenciais de 

sustentabilidade ambiental nas instituições da administração pública. Dois anos após o lançamento do projeto, foi 
criado o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública, cujo objetivo era sensibilizar os gestores públicos 
para a importância das questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão ambiental 
em suas atividades rotineiras. Inúmeras são as contribuições relacionadas às questões de sustentabilidade 
preconizadas na Agenda Ambiental na Administração Pública.” Nela estão elencados, segundo os sistemas de 
certificação que são referência na área de construção sustentável no mundo, os nove princípios que norteiam as 
diretrizes de uma obra que se proponha a ser ambientalmente equilibrada. Assinale a alternativa que apresenta dois 
desses princípios. 
A) Eficiência energética e gestão e economia de água. 

B) Conforto termo-acústico e inexistência de resíduos. 
C) Uso de tecnologias modernas e gestão democrática. 
D) Aproveitamento passivo dos recursos naturais e custo irrisório. 
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22 
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) foi instituída com o intuito 
de assegurar e promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência, em 
condições de igualdade, a sua inclusão social e cidadania. A respeito do que dispõe a Lei nº 13.146/2015, é correto 
afirmar que:   
A) À pessoa com deficiência são restritas modalidades de trabalho, em razão de sua condição.  
B) A elaboração de políticas de saúde destinadas à pessoa com deficiência deverá obrigatoriamente ser realizada com a 

participação de um representante com deficiência. 
C) Excetua-se à regra de atendimento prioritário, que deve ser destinado à pessoa com deficiência, a tramitação 

processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada.   
D) Compete ao poder público o dever de adotar soluções que se destinem à eliminação, redução ou superação de 

barreiras para a promoção do acesso a todo patrimônio cultural, pela pessoa com deficiência. 

 
23 
S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Anaçlysis and Reporting Tecnology) ou Tecnologia de Auto Monitoramento, Análise e 
Relatório refere-se a uma tecnologia presente nos discos rígidos, que permite informar ao usuário quando um disco 
está prestes a falhar, permitindo, dessa forma, que seja providenciada a troca do disco problemático. Diversas 
interfaces de comunicação já foram utilizadas pelos discos rígidos. Uma dessas interfaces tem a seguinte descrição: “o 

controle do disco rígido passou a estar no próprio dispositivo, e era uma interface padrão para discos rígidos em 
computadores Macintosh. No PC, foi mais usada para servidores”. Trata-se de: 
A) ESDI – Enhanced Small Disk Interface.  
B) SCSI – Small Computer Systems Interface. 
C) SATA – Serial Advanced Technology Attachment. 
D) SAS – Serial Attached Small Computer System Interface. 

 

24 
Utilizando o Internet Explorer, versão 8, no Sistema Operacional Windows 7, Configuração Local, Idioma              
Padrão-Português, para acessar qualquer site basta digitar o endereço requerido na barra de endereços do navegador 
para ter acesso à página solicitada. Entretanto, para “poupar” essa digitação de todo o endereço, há um atalho para 
os endereços terminados em .com. “Para digitar rapidamente uma URL terminando em ‘.com’, deve-se digitar a parte 
entre ‘www’ e ‘.com’ e, em seguida, pressionar _______________.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
a afirmativa anterior. 

A) CTRL + ENTER        
B) SHIFT + ENTER       
C) CTRL + SHIFT + F9 
D) CTRL + SHIFT + F10 

 
25 
O conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes que trata da produção, tramitação, uso, avaliação e 
arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, que visa a eliminação ou recolhimento para guarda 
permanente, é denominado de gestão de 
A) classes.    
B) atributos.    
C) princípios.    
D) documentos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (P2) 
 

26 
A checagem do pulso faz parte da avaliação da vítima em situação que indica parada cardiorrespiratória e deve ser 
realizada ao mesmo tempo da verificação da respiração, com a finalidade de reduzir o tempo até a primeira 
compressão torácica. Neste caso e de acordo com as diretrizes atuais, o pulso central deverá ser checado em até: 
A) 3 segundos.       B) 5 segundos.   C) 10 segundos.   D) 20 segundos. 
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27 
Em casos de parada cardiorrespiratória, a desfibrilação precoce pode garantir o sucesso da ressuscitação 
cardiopulmonar. Sobre a desfibrilação, é correto afirmar que: 
A) Tem a função principal de manter a frequência cardíaca em níveis normais.  
B) Permite a reversão de arritmias graves como a fibrilação ventricular de curta duração.  
C) É uma situação que, no âmbito extra-hospitalar, ocorre em poucos ou raríssimos casos de paradas cardiorrespiratórias. 
D) Trata-se de um procedimento destinado apenas a profissionais médicos capacitados a utilizar o Desfibrilador 

Automático Externo (DEA).                                                                                                
 

28 
Em trauma de membros superiores e inferiores, o pulso e a perfusão dos membros devem ser avaliados. Assinale a 
alternativa que cita corretamente os pulsos que podem ser avaliados nos traumas de membros superiores. 
A) Braquial e radial.       C) Poplíteo e tibial posterior.                                                                                               
B) Radial e poplíteo.      D) Tibial posterior e braquial. 
 

29 
A maioria das vítimas de trauma necessitam de algum tipo de imobilização e o colar cervical é um dos equipamentos 
de imobilização utilizados nessas situações. Analise as afirmativas a seguir sobre o uso deste equipamento. 
I. O colar cervical deve ser utilizado apenas em vítimas com suspeita de trauma de coluna cervical. 
II. Deve ser instalado na vítima sempre em posição de decúbito dorsal horizontal. 
III. Antes de sua instalação na vítima, quando não há contraindicação, deve ser feita a estabilização manual da cabeça e 

da coluna cervical realizando o alinhamento em posição neutra. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.         C) III, apenas.   D) I e II, apenas.  
 

30 
Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde do paciente, permitindo identificar suas necessidades básicas de 
maneira rápida e eficiente, sendo a base para a solução de seus problemas clínicos. Sobre a temperatura corporal, é 
INCORRETO afirmar que: 
A) Como procedimento de rotina, a aferição retal é contraindicada em recém-nascidos.    
B) O local onde é aferida não é um fator que interfere na temperatura obtida do paciente.  
C) Os recém-nascidos podem sofrer drásticas variações de temperatura de acordo com o ambiente.  
D) É a diferença entre a quantidade de calor produzido pelo corpo e a quantidade de calor perdido para o meio externo. 
                                                                                                

31 
A hepatite A é uma doença infecciosa que produz inflamação e necrose do fígado. O vírus é transmitido através da via 
fecal-oral, pela veiculação hídrica, por pessoa a pessoa, através de alimentos e objetos contaminados. Para 2017 o 
Ministério da Saúde alterou o esquema vacinal para a hepatite A, passando a disponibilizar a vacina para as crianças 
de até: 
A) 15 meses de idade.      C) 3 anos, 11 meses e 29 dias de idade.                                                                                                
B) 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade.    D) 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. 
 

32 
Os medicamentos são substâncias estranhas ao organismo e, por essa razão, todo e qualquer medicamento pode 
causar reação alérgica. São sinais ou sintomas de reação alérgica causados pelo uso de medicamentos, EXCETO: 
A) Febre.                                 C) Broncoespasmo.                                                                    
B) Edema de glote.       D) Bradicardia sinusal. 
 

33 
Os indicadores biológicos são testes realizados para monitorar o processo de esterilização atestando a qualidade do 
processo. São produzidos em tubos plásticos com tampa permeável ao vapor e preparados com uma população 
padronizada de micro-organismos viáveis, reconhecidamente resistentes ao método de esterilização a ser 
monitorado. Geralmente, esses micro-organismos são: 
A) Vírus .        B) Bactérias.   C) Vírus e bactérias.  D) Esporos bacterianos. 
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As contenções são um meio temporário de manter a segurança dos pacientes confusos, desorientados, daqueles que 
caem repetidamente ou tentam remover os dispositivos médicos de que necessitam como equipamentos de 
oxigênio, curativos ou dispositivos intravenosos. Baseando-se nesse assunto, responda às questões 34, 35 e 36. 
 

34 
Assinale a alternativa que está de acordo com o que o Conselho Federal de Enfermagem estabelece quanto ao 
emprego da contenção mecânica de pacientes. 
A) Qualquer profissional da enfermagem está habilitado a empregar a contenção mecânica quando julgar necessário.  
B) Os profissionais de enfermagem podem empregar a contenção mecânica de pacientes com o propósito disciplinar do 

paciente.  
C) Quando empregada, a equipe de enfermagem deve monitorar os dados vitais do paciente regularmente num prazo 

de até quatro horas. 
D) Em todas as situações em que for utilizada, as razões para o seu emprego e a sua duração também devem ser 

registradas no prontuário do paciente.  
 

35 
A contenção química é “a medida terapêutica na qual são usados medicamentos para controlar o comportamento ou 
restringir a liberdade de movimento do paciente, prevenindo injúrias a ele e a outros”. (Coren-SP, 2009). Medicamentos 
como ansiolíticos e sedativos são utilizados para tal finalidade. Sabendo que é importante que a enfermagem saiba 
pelo menos um mínimo sobre a droga que está sendo administrada, assinale a alternativa que indica um 
medicamento ansiolítico: 
A) Diazepan.                 B) Metildopa.   C) Furosemida.   D) Metiformina.  
 

36 
A enfermagem deve monitorar o paciente continuamente após a administração de um medicamento prescrito para a 
contenção química, seja por via oral, endovenosa ou endovascular. Um dos efeitos contralaterais de alguns desses 
medicamentos é a ataxia, que corresponde à(ao): 
A) Aumento da frequência cardíaca.                                                                                                 
B) Ausência de sensibilidade periférica. 
C) Aumento da profundidade da respiração.  
D) Perda ou irregularidade dos movimentos musculares voluntários. 
 

37 
De acordo com a ANVISA, todos os produtos para a saúde, que são aqueles utilizados nos pacientes em 
procedimentos invasivos ou não, antes de serem processados, independente da sua classificação de risco, devem ser 
submetidos ao processo de limpeza. O processamento desses produtos é entendido pela ANVISA como: 
A) O processo de esterilização, apenas.                                                                                                
B) Os processos de desinfecção e esterilização, apenas.  
C) Os processo de limpeza, preparo e desinfecção ou esterilização, apenas. 
D) O conjunto de ações que envolvem o preparo desses produtos que vão desde a sua pré-limpeza até a sua distribuição 

para as unidades consumidoras. 
 

38 
Analise as afirmativas a seguir sobre o processo de limpeza dos produtos para a saúde que são passíveis de 
processamento. 
I. Todos os produtos para a saúde, independentemente de sua classificação, devem ter o processo de limpeza 

realizado dentro da central de material esterilizados. 
II. No processo de limpeza dos produtos para a saúde confeccionados em aço inoxidável, devem ser utilizados 

acessórios rígidos, capazes de causar abrasão. 
III. Um dos objetivos da limpeza dos produtos para a saúde é aniquilar a sua carga microbiana.  
IV. Os detergentes enzimáticos têm a finalidade de dissolução da matéria orgânica e inorgânica presentes nos produtos 

para a saúde. 
Estão INCORRETAS as afirmativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e IV, apenas.  C) III e IV, apenas.  D) I, II e III, apenas. 
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39 
O eletrocardiograma é um dos exames mais utilizados para o diagnóstico das doenças cardíacas, sendo um exame 
seguro, não invasivo, de baixo custo, rápido, de simples realização e extrema versatilidade. Permite, ainda, a 
avaliação elétrica da atividade cardíaca. Em relação aos eletrodos torácicos que são numerados em V1, V2, V3, V4, V5 
e V6, o eletrodo V4 deve ser corretamente posicionado na linha hemiclavicular à esquerda do esterno e no seguinte 
espaço intercostal: 
A) 3º.       B) 4º.    C) 5º.    D) 6º. 

 
40 
A colonoscopia é um exame frequentemente realizado para a triagem do câncer colorretal. Seguindo as orientações e 
prescrições médicas e de enfermagem, em relação aos cuidados de enfermagem com o paciente que necessita ser 
submetido a esse exame, é INCORRETO afirmar que: 
A) O paciente deve ser orientado quanto ao preparo do cólon.                                                                                                 
B) Dever ser realizada a monitoração da saturação arterial de oxigênio através do oxímetro de pulso.  
C) Ao final do exame, após repassar as orientações prescritas, o paciente estará dispensado para sua residência. 
D) Deve ser certificado que o paciente seguiu as orientações acerca da ingesta alimentar de acordo com o que preconiza 

o serviço que realiza o exame.  

 
41 
O Conselho Federal de Enfermagem reconhece como técnico de enfermagem “o titular do diploma ou do certificado 
de técnico de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente” e “o titular do 
diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de 
intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem”. Sobre as atividades de 
enfermagem que podem ser exercidas pelo técnico de enfermagem, definidas através da lei do exercício profissional 
da enfermagem, é INCORRETO afirmar que esse profissional pode: 
A) Exercer atividades de consultoria na área de enfermagem.                                                                                                
B) Participar no planejamento da assistência de enfermagem. 
C) Auxiliar o enfermeiro na orientação do trabalho de enfermagem.  
D) Participar da supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.  

 
42 
A Lei nº 8.080/1990 estabelece as competências das três esferas de governo: União, Estados e Municípios no que se 
refere ao Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com esta legislação, as ações de vigilância sanitária competem: 
A) Apenas à União.      C) Apenas aos Municípios.                                                                                               
B) Apenas aos Estados.      D) Às três esferas de governo. 

 
43 
A Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde da população em geral e estabelece também, EXCETO: 
A) O atendimento domiciliar e a internação domiciliar.                                                                                                
B) As regras de participação da comunidade na gestão do SUS. 
C) As ações e os serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas. 
D) O direito de acompanhamento durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato por um 

acompanhante indicado pela parturiente.  

 
44 
A infecção puerperal é compreendida como qualquer infecção do trato genital ocorrida durante o puerpério, 
podendo acarretar importantes complicações para a mulher ou até mesmo a sua morte. Uma paciente com suspeita 
de infecção puerperal pode apresentar, entre outras manifestações, a febre puerperal, conceituada por temperatura 
axilar maior ou igual a 38°C, com duração mínima de dois dias, manifestada:  
A) Após a apojadura.      C) Após 24 horas do parto. 
B) Após 7 dias do parto.      D) Imediatamente após o parto. 
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45 
“Em abril de 2017 foi divulgado no canal UOL Notícias, a explosão de casos de sífilis congênita na região da baixada 
fluminense. De acordo com o site, ‘o Rio de Janeiro é o Estado com a maior taxa de infecção no país, com 12,4 casos a 
cada mil nascimentos’. Este dado corresponde ao dobro da média nacional.” 

(Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/04/12/baixada-fluminense-enfrenta-explosao-de-sifilis-
congenita.htm.) 

 

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível e nos casos de sífilis congênita podem surgir sérios problemas de 
saúde na criança. Sabendo que a assistência de enfermagem inclui a educação do paciente e seus familiares em 
relação à doença, é necessário que a enfermagem conheça bem essa patologia. Afirma-se corretamente que a 
transmissão da sífilis congênita ocorre: 
A) Durante o parto. 
B) Por via transplacentária, em qualquer fase da gestação.  
C) Por via transplacentária, somente no terceiro trimestre da gestação. 
D) Por via transplacentária, somente no primeiro trimestre da gestação.  
 

46 
No âmbito dos Municípios, a Secretaria de Saúde ou órgão equivalente exerce a direção do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Em relação à Organização, Direção e Gestão do Município, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes 

correspondam. 
B) Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos 

constitutivos disporão sobre sua observância. 
C) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito municipal, subordinadas ao Ministério da Saúde, integradas pelos 

órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. 
D) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular 

recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 
 

47 
Todo o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados 
para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. Considerando os direitos dos 
usuários da saúde no nosso país, analise as afirmativas a seguir. 
I. O acesso será preferencialmente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de saúde, postos de saúde, 

unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares mais próximos de sua casa. 
II. Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de saúde. 
III. Em caso de risco de vida ou lesão grave será dever do responsável legal pelo usuário a sua remoção para um serviço 

de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.   B) III, apenas.   C) I e II, apenas.   D) II e III, apenas. 
 

48 
“O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse hoje (26), em Washington, que o governo brasileiro quer acelerar a Fase 3 
da vacina contra o vírus Zika, que é a de produção para testes em humanos. Barros conversou com o secretário de 
Saúde dos Estados Unidos, Tom Price, sobre a agilização no processo de desenvolvimento do banco de células máster, 
usado na produção da vacina.” 

(Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-vai-acelerar-producao-de-vacina-contra-zika-diz-ministro/. 26 de setembro de 2017.) 
 

Em relação ao Zika vírus, analise as afirmativas a seguir. 
I. Inchaço no corpo, dor de garganta, tosse e vômitos são sintomas menos frequentes. 
II. O tratamento recomendado para os casos sintomáticos é baseado no uso de acetaminofeno (paracetamol) ou 

dipirona para o controle da febre e manejo da dor. 
III. Ácido acetilsalicílico (AAS) e outros anti-inflamatórios são recomendados no início do tratamento. 
IV. Com base na crescente evidência de que o vírus pode ser sexualmente transmissível, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) divulgou o guia interino de prevenção da transmissão sexual do vírus Zika. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, III e IV.   B) III, apenas.   C) I e II, apenas.   D) I, II e IV, apenas. 
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49 
As mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos durante a assistência prestada aos pacientes, 
pois a pele é um possível reservatório de diversos micro-organismos, que podem se transferir de uma superfície para 
outra, por meio de contato direto (pele com pele), ou indireto, através do contato com objetos e superfícies 
contaminados. A pele das mãos alberga, principalmente, duas populações de micro-organismos: os pertencentes à 
microbiota residente e à microbiota transitória. É INCORRETO afirmar que: 
A) A microbiota residente é constituída por micro-organismos de baixa virulência. 
B) Agentes antissépticos são substâncias aplicadas à pele para eliminar definitivamente os agentes da microbiota 

transitória e residente. 
C) A microbiota transitória é representada, tipicamente, pelas bactérias Gram-negativas, como enterobactérias 

(Ex: Escherichia coli), bactérias não fermentadoras (Ex: Pseudomonas aeruginosa), além de fungos e vírus. 
D) A microbiota transitória coloniza a camada mais superficial da pele, o que permite sua remoção mecânica pela 

higienização das mãos com água e sabão, sendo eliminada com mais facilidade quando se utiliza uma solução 
antisséptica. 

 

50 
A Farmacologia “envolve os conhecimentos necessários para o profissional de saúde, pois, consiste no estudo do 
mecanismo pelo qual os agentes químicos afetam as funções dos sistemas biológicos, portanto, de forma ampla, pois 
envolve o estudo da interação dos compostos químicos (drogas) com os organismos vivos atuando, em maioria, 
através da influência das moléculas das drogas em constituintes das células” (SOARES, Flávia, 2014). Os anti-hipertensivos 
diminuem a pressão arterial, mas não curam a hipertensão arterial; os antitérmicos e analgésicos diminuem a febre e 
a dor, porém não curam a patologia causadora dos sinais e sintomas. Na farmacologia, esses medicamentos são 
considerados como tratamento: 
A) Paliativo.   B) Profilático.   C) Diagnóstico.    D) Terapêutico. 
 

51 
A Resolução COFEN 311/2007, que aprovou a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
aborda os aspectos éticos que direcionam a atuação desses profissionais frente à execução do preparo e da 
administração dos medicamentos. Em relação às Responsabilidades, Deveres e Proibições da enfermagem sobre este 
assunto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) É proibido administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos. 
B) É responsabilidade da enfermagem registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao 

processo de cuidar. 
C) É proibido executar prescrições de qualquer natureza, determinada pela equipe médica, que comprometam a 

segurança da pessoa. 
D) É proibido prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, mesmo nos casos previstos na legislação vigente e em 

situação de emergência. 
 

52 
“A Anvisa mantém seu posicionamento: os medicamentos genéricos a que os brasileiros têm acesso são seguros e os 
testes realizados pelo laboratório Cedafar, da UFMG, são insuficientes para atestar se um determinado medicamento 
tem ou não qualidade.” 

(Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/Por: Ascom/Anvisa Publicado: 06/02/2017 / Última Modificação: 06/02/2017, 19:00.) 
 

Em relação aos medicamentos genéricos, assinale a afirmativa correta. 
A) São medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais, empregando-se exclusivamente derivados de droga 

vegetal. 
B) São aqueles preparados na própria farmácia, de acordo com normas e doses estabelecidas por farmacopeia ou 

formulários e com uma designação uniforme. 
C) Os laboratórios farmacêuticos investem anos em pesquisas para desenvolver medicamentos e, por isso, possuem a 

exclusividade sobre a comercialização da fórmula durante um determinado período. 
D) É aquele que contém o mesmo fármaco, na mesma dose e forma farmacêutica, é administrado pela mesma via e com 

a mesma indicação terapêutica do medicamento de referência no país, apresentando a mesma segurança que o 
medicamento de referência no país. 
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53 
“Após atendimento médico, foram prescritas para Eunice Santos Pereira, 49 anos, 10 UI de insulina regular 
subcutânea (100 UI/ml). Para a aplicação, no posto de enfermagem, só havia seringa de 3,0 ml.” Quanto de insulina 
deverá ser administrado? 
A) 0,1 ml.   B) 0,2 ml.   C) 0,3 ml.   D) 1,0 ml. 

 
54 
Síncopes são interrupções bruscas e ligeiras da consciência e da força muscular, com rápida recuperação da mesma. 
Em geral, são causadas pela inadequação de suprimento de oxigênio ao cérebro devido a uma insuficiência circulatória 
transitória que afeta o sistema nervoso. São sinais que antecedem a síncope: 
A) Ínguas, inchaços e vermelhidão. 
B) Tosse, tonteira, palidez e vômito. 
C) Taquipneia, sudorese, palidez e eliminação de flatos. 
D) Náuseas, tonteiras, sudorese, palidez e visão borrada. 

 
55 
“Ana Clara levou sua filha de 07 meses com o cartão de vacinação a uma Unidade Básica de Saúde, para verificar se 
suas vacinas estão em dia.” Qual vacina NÃO abrange essa faixa etária? 
A) BCG.        C) Pentavalente. 
B) Tríplice Viral.       D) Pólio Inativada. 

 
56 
A esquizofrenia é uma doença mental crônica que se manifesta na adolescência ou início da idade adulta. Apresenta 
várias manifestações, afetando diversas áreas do funcionamento psíquico. Um dos principais sintomas da 
esquizofrenia são os delírios que consistem em: 
A) Ideias falsas, das quais o paciente tem convicção absoluta. Por exemplo, ele se acha perseguido ou observado por 

câmeras escondidas, acredita que os vizinhos ou as pessoas que passam na rua querem lhe fazer mal. 
B) Percepções falsas dos órgãos dos sentidos. O paciente ouve vozes que falam sobre ele, ou que acompanham suas 

atividades com comentários. Muitas vezes essas vozes dão ordens de como agir em determinada circunstância. 
C) Ideias que podem se tornar confusas, desorganizadas ou desconexas, tornando o discurso do paciente difícil de 

compreender. Muitas vezes, o paciente tem a convicção de que seus pensamentos podem ser lidos por outras 
pessoas, ou que pensamentos são roubados de sua mente ou inseridos nela.  

D) Perda da capacidade de reagir emocionalmente às circunstâncias, ficando indiferente e sem expressão afetiva. 
Outras vezes o paciente apresenta reações afetivas que são incongruentes, inadequadas em relação ao contexto em 
que se encontra. Torna-se pueril e se comporta de modo excêntrico ou indiferente ao ambiente que o cerca. 

 
57 
O excesso de gordura pode levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, doenças do coração, pressão alta, artrite, 
apneia e derrame. A OMS (Organização Mundial da Saúde) utiliza a seguinte classificação para a obesidade: baixo 
peso >18,5; peso adequado ≥ 18,5 e < 25; sobrepeso ≥ 25 e < 30; e obesidade ≥ 30. “Antônio tem 53 anos, 1,78 m de 
altura e 102 Kg”; de acordo com IMC (Índice de Massa Corporal), esse paciente será classificado como: 
A) Sobrepeso.   B) Obesidade.   C) Abaixo do peso.  D) Peso adequado. 

 
58 
Problemas relacionados à menstruação são queixas mais comuns em saúde das mulheres. Acerca do tema, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O climatério é a fase da vida em que ocorre a transição do período reprodutivo ou fértil para o não reprodutivo, 

devido à diminuição dos hormônios sexuais produzidos pelos ovários. 
II. A menopausa se inicia após a última menstruação da mulher. 
III. Amenorreia significa a ausência de menstruações no período em que elas deveriam acontecer. A menstruação 

normalmente não acontece antes da puberdade, durante a gravidez e após a menopausa. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) I e II, apenas.   D) I e III, apenas. 
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59 
A toxicologia se ocupa da natureza e dos mecanismos das lesões tóxicas e da avaliação quantitativa do espectro das 
alterações biológicas produzidas pela exposição aos agentes químicos. Pelo termo “toxicologia ocupacional”, 
entende-se que estuda os efeitos  
A) nocivos produzidos pela interação dos contaminantes químicos ambientais com os organismos humanos. 
B) adversos produzidos por agentes químicos presentes nos alimentos, sejam estes contaminantes ou de origem 

natural. 
C) nocivos produzidos pela interação dos contaminantes do ambiente de trabalho, com o indivíduo exposto e o impacto 

sobre sua saúde. 
D) nocivos dos agentes químicos usados pelo homem em sua vida de sociedade, seja sob o aspecto individual, social (de 

relação) ou legal. 

 
60 
“A partir desta quinta-feira (26) São Paulo passa a ter 15 parques fechados em medida preventiva contra a febre 
amarela. A coordenadora do programa municipal de imunização da capital, Maria Lígia Nerger, afirma que os munícipes 
que já tomaram a vacina em alguma fase da vida não precisam de reforço. ‘Quem já tomou não precisa se vacinar 
novamente. A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam apenas uma dose da vacina 
para prevenção contra a febre amarela: é o suficiente para proteger contra a doença’.” 

(Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/sp-tem-15-parques-fechados-por-prevencao-contra-a-febre-amarela-veja-lista.ghtml. 
Acesso em: 27/10/2017.) 

São casos em que a vacina não é indicada, EXCETO: 
A) Crianças menores de seis meses de idade. 
B) Pessoas com reação alérgica grave ao ovo. 
C) Pacientes em tratamento quimioterápico, radioterápico ou com corticoides em doses elevadas. 
D) Gestantes (em qualquer período gestacional) e mulheres que estão amamentando, mesmo em situação de 

emergência epidemiológica. 

 
61 
A Atenção Básica realiza prioritariamente ações de prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Em relação ao 
nível de prevenção secundária, é correto afirmar que: 
A) Auxilia a reabilitação, o retorno às atividades e a reinserção na comunidade; orienta cuidados; mantém o 

acompanhamento clínico e o controle da doença; orienta quanto aos direitos dos portadores de câncer. 
B) Intervém sobre fatores de risco modificáveis para o câncer de mama, ou seja, estimula a manutenção do peso das 

pacientes em uma faixa saudável e a prática de atividades físicas e aconselha a redução do consumo de álcool e 
cessação do tabagismo. 

C) Realiza rastreamento conforme indicação e coordena o cuidado dos casos positivos, fazendo a ponte com outros 
pontos da Rede de Atenção à Saúde quando necessário e apoiando a família de forma integral; dá atenção às queixas 
de alterações reportadas e realiza a investigação necessária visando à detecção precoce, encaminhando para a 
atenção especializada quando indicado. 

D) Evita ações com benefícios incertos para a paciente e a protege de ações potencialmente danosas, não solicitando 
mamografia de rastreamento na população menor de 50 anos e maior de 70 anos ou com periodicidade menor de 
dois anos; não estimula o rastreamento; realiza rastreamento de forma individualizada, fornecendo informações 
claras quanto aos benefícios e riscos da ação e compartilhando as decisões com a usuária. 

 
62 

Sobre os princípios das ações dos serviços públicos de saúde e dos serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir. 
I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
II. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
III. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 
IV. Centralização dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. 
NÃO corresponde(m) aos princípios do SUS a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.   B) IV, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas.  
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63 
Sobre a Escala de Glasgow, que corresponde a uma escala neurológica que permite medir/avaliar o nível de 
consciência de uma pessoa que tenha sofrido uma lesão cerebral aguda, analise as afirmativas a seguir. 
I. Ao analisar a abertura ocular, a pontuação obtida pode ir de 4 (se o paciente não responder) até 1 (se a abertura 

ocular ocorrer de forma espontânea). 
II. É usada durante as primeiras 24 horas após o trauma e tem por objetivo avaliar três parâmetros: a abertura ocular, a 

resposta motora e a resposta verbal. 
III. Apresenta variação de valores entre 3 pontos (sendo esse o valor mais baixo) até 15 pontos (que é o valor mais alto). 
IV. A menor pontuação indica danos crânio-encefálicos menos graves. 
Estão INCORRETAS as afirmativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e III, apenas.  C) I e IV, apenas.  D) II e III, apenas. 
 

64 
As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) são aquelas que podem ser adquiridas durante o contato sexual.  
“Infecção causada por bactéria, no homem e/ou na mulher, dias após o contato sexual, podendo surgir uma pequena 
ferida indolor (úlcera) nos órgãos genitais (pênis, vagina, colo do útero, reto).” É possível que essa doença seja:  
A) Sífilis.   B) Gonorreia.   C) Candidíase.   D) Tricomoníase. 
 

65 
Nomenclatura obstétrica designada à mulher grávida, que se encontra em trabalho de parto: 
A) Nulípara.   B) Puérpera.   C) Multípara.   D) Parturiente. 
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PROVA DE ESTUDO DE CASOS (P3) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 A Prova de Estudo de Casos é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 2 (duas) questões práticas. 

 A resposta à Prova de Estudo de Casos deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta, fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras 

pessoas. 

 Deverão ser observados o limite máximo de 15 (quinze) linhas para cada resposta às questões propostas. 

 Será atribuída nota ZERO à questão que: não observar as orientações presentes no caderno de questões; contiver 

identificação fora do local apropriado; apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com 

desenhos, números e palavras soltas ou em versos); estiver em branco; fugir à modalidade de texto solicitada e/ou 

ao tema proposto; apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; for 

escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade; apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; e, apresentar texto 

escrito com expressões injuriantes, discriminatórias e/ou abusivas.  

 A Prova de Estudo de Casos terá o valor de 5 (cinco) pontos. 

 Para efeito de avaliação de cada questão da Prova de Estudo de Casos serão considerados os seguintes elementos de 

avaliação: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

(A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS 3,00 

ABORDAGEM DO TEMA E DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

Neste critério serão avaliados: Pertinência de exposição relativa ao problema, à ordem de 
desenvolvimento proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser oportunamente 
publicado. 

(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS 2,00 

Indicação de um erro para cada ocorrência dos tipos a seguir: 

1. Conectores (sequenciação do texto). 2. Correlação entre tempos verbais. 3. Precisão vocabular.  
4.  Pontuação. 5. Concordância nominal e verbal. 6. Regência nominal e verbal. 7. Colocação pronominal. 
8. Vocabulário adequado ao texto escrito. 9. Ortografia. 10. Acentuação. 

OS ERROS TEXTUAIS OBEDECERÃO AOS CRITÉRIOS A SEGUIR: 

Número de erros Pontuação 

nenhum 2,00 

de 1 a 3 1,75 

de 4 a 10 1,50 

de 11 a 15 1,00 

de 16 a 20 0,50 

Acima de 20 0,00 

OBSERVAÇÕES QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: 
 

1. O critério de correção do fator “Abordagem do tema e conteúdo” será divulgado juntamente com o 
resultado preliminar da Prova Discursiva. 
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Questão 01 
Dados do Ministério da Saúde revelam que o Brasil é um dos países com o maior número de casos de tuberculose no 
mundo, sendo um problema de saúde prioritário. Ressalta-se que esta doença infecciosa e transmissível afeta 
preferencialmente os pulmões. 
 

 
(Disponível em: http://bolodorio.files.wordpress.com/2010/03/tuberculose1.jpg.) 

 

A figura anterior mostra uma pessoa com o sintoma mais frequente da tuberculose pulmonar: a tosse. Pensando na 
sua biossegurança, cite o Equipamento de Proteção Individual (EPI) que confere proteção respiratória que você, 
profissional de saúde, usaria ao prestar assistência de enfermagem a um paciente com diagnóstico confirmado, ou 
com suspeita de tuberculose pulmonar, que esteja em período de transmissibilidade da doença, não tenha iniciado o 
tratamento, não esteja usando máscara cirúrgica e, ainda, que esteja em um ambiente com pouca ventilação. Por que 
você usaria esse equipamento e como o utilizaria?   
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Questão 02 
“As ações realizadas durante os minutos iniciais de atendimento a uma emergência são críticas em relação à 
sobrevivência da vítima.”               (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013.) 
 

Se imagine em uma situação, sozinho, com um paciente adulto em suspeita de parada cardiorrespiratória. Descreva 
como você, profissional de saúde, após iniciar a sequência primária recomendada para salvar vidas, realizaria as 
compressões torácicas, abordando todos os aspectos considerados importantes pelas atuais diretrizes de 
ressuscitação cardiopulmonar, a fim de que sejam realizadas com alta qualidade.  
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INSTRUÇÕES 
 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e 

de ponta grossa. Todos os demais equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos, inclusive carteira com 

documentos e valores em dinheiro, deverão ser recolhidos em envelope de segurança não reutilizável, fornecido 

pelo fiscal de aplicação.   

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas 

calculadoras e/ou similares, livros, dicionários, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, 

protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ingressar na sala de provas sem 

o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, 

agenda eletrônica, régua de cálculo, notebook, palmtop, Ipod, Ipad, tablet, smartphone, MP3/MP4, receptor, 

gravador, pagers, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e similares. 

3. O tempo de duração da prova abrange a assinatura e transcrição das respostas para a Folha de Respostas e Folha de 

Textos Definitivos, bem como o procedimento de identificação datiloscópica previsto. 

4. É PROIBIDA a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) em qualquer meio. Deverá, ainda, 

entregar ao fiscal seu caderno de questões, caso deixe o local de provas em momento anterior ao permitido para 

saída com tal documento, conforme previsto em Edital. 

5. Com vistas à garantia da isonomia e lisura do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de 

metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. Ao término da prova o candidato deverá 

se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

6. O Caderno de Provas consta de 65 (sessenta e cinco) questões objetivas de múltipla escolha e Prova de Redação 

(apenas para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa) / Estudo de Casos (para os cargos de Analista 

Judiciário e Técnico Judiciário – Apoio Especializado).  Ao receber o material de realização das provas, o candidato 

deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se corresponde ao 

cargo/área/especialidade a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas e 

Folha de Textos Definitivos que lhe foram fornecidas estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o 

material esteja incompleto, ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao 

fiscal. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções (A a D) e única resposta correta. 

8. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada página, assim como 

com o TIPO/COR registrado na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para 

que sejam tomadas as devidas providências. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no 

decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, 

poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, 

contudo não poderá levar consigo o caderno de provas.  

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do 

local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo 

candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da 

unidade de provas, para posterior análise pela Comissão do Concurso. 
 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos das Provas Objetivas serão disponibilizados no site da Consulplan no dia seguinte à aplicação, a partir das 
9 horas. 
- Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo 
como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento a ser recorrido.  
- A interposição de recursos poderá ser feita exclusivamente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição 
de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no 
prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link 
correspondente ao Concurso Público. 




