
INSTRUÇÕES

•	 Confira	seu	nome,	o	número	do	seu	documento	e	o	número	de	
sua	inscrição	na	Folha	de	Respostas	e	na	Versão	Definitiva	da	
Discursiva.	Além	disso,	não	se	esqueça	de	conferir	seu	Caderno	
de	Questões	quanto	a	falhas	de	impressão	e	de	numeração,	e	
se	o		cargo	corresponde	àquele	para	o	qual	você	se	inscreveu.	
Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	de	
inscrição.	Qualquer	divergência,	comunique	ao		fiscal.

•	 Os	únicos	documentos	válidos	para	avaliação		são		a		Folha		de	
Respostas	e	a	Versão	Definitiva	da	Discursiva.	Só	é	permitido	o	
uso	de	caneta	esferográfica	 transparente	de	cor	azul	ou	preta	
para	 transcrição	 da	 Versão	 Definitiva	 da	 Discursiva	 e	 para	 o	
preenchimento	da	Folha	de	Respostas,	que	deve	ser	preenchida	
da	seguinte	maneira:	

•	 O	prazo	de	realização	da	prova	é	de	4	(quatro)	horas,	incluindo	
a	marcação	da	Folha	de	Respostas	e	a		transcrição	da	Versão	
Definitiva	 da	Discursiva.	Após	 60	 (sessenta)	minutos	 do	 início	
da	prova,	o	candidato	estará	liberado	para	utilizar	o	sanitário	ou	
deixar	 definitivamente	 o	 local	 de	 aplicação,	 não	 podendo,	 no	
entanto,	levar	o	caderno	de	questões	e	nenhum	tipo	de	anotação	
de	suas	respostas.	

•	 Os	 3	 (três)	 últimos	 candidatos	 só	 poderão	 retirar-se	 da	 sala	
juntos,	após	assinatura	do	Termo	de	Fechamento	do	envelope	
de	retorno.

•	 Ao	 término	 de	 sua	 prova,	 comunique	 ao	 fiscal,	 devolvendo-
lhe	a	Folha	de	Respostas	e	a	Versão	Definitiva	da	Discursiva,	
devidamente	 preenchidas	 e	 assinadas.	 O	 candidato	 	 poderá		
levar		consigo		o		Caderno	de	Questões	somente	se	aguardar	em	
sala	até	o	término	do	prazo	de	realização	da	prova	estabelecido	
em	edital.		

•	 As	 provas	 e	 os	 gabaritos	 preliminares	 estarão	 disponíveis	
no	site	do	 Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br,	 	no	dia	
posterior	à	aplicação	da	prova.	

	
•	 O	 NÃO	 cumprimento	 a	 qualquer	 uma	 das	 determinações	

constantes	 em	 Edital,	 no	 presente	 Caderno	 ou	 na	 Folha	 de	
Respostas	incorrerá	na	eliminação	do	candidato.

Língua	Portuguesa 01	a	10

Discursiva	-	Estudo	de	Caso 				01

COMPOSIÇÃO  DO  CADERNO	

Legislação 11	a	20

Noções	sobre	Direitos	das	
Pessoas	com	Deficiência

21	a	25

Noções	de	Informática 26	a	30

Conhecimentos	Específicos 31	a	60
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Fraudar ou tentar fraudar  Concursos Públicos é Crime!
Previsto	no	art.	311	-	A	do	Código	Penal
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I N S T R U Ç Õ E S

         A Prova Discursiva - Estudo de Caso será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.		 Atendimento	ao	tema	proposto	na	questão;	
2.		 Conhecimento	técnico-científico	sobre	a	matéria;	
3.		 Clareza	de	argumentação/senso	crítico	em	relação	ao	tema	proposto	na	questão;	
4.	 Utilização	adequada	da	Língua	Portuguesa.

 O candidato terá sua Prova Discursiva - Estudo de Caso avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a.	 não	atender	ao	Tema	do	Estudo	de	Caso	proposto	e	ao	conteúdo	avaliado;
b.	 manuscrever	em	letra	ilegível	ou	grafar	por	outro	meio	que	não	o	determinado	no	Edital;
c.	 apresentar	acentuada	desestruturação	na	organização	textual	ou	atentar	contra	o	pudor;
d.	 redigir	seu	texto	a	lápis,	ou	à	tinta	em	cor	diferente	de	azul	ou	preta;
e.	 não	apresentar	a	questão	redigida	na	Folha	da	Versão	Definitiva	ou	entregá-la	em	branco;	
f.	 apresentar	identificação,	em	local	indevido,	de	qualquer	natureza	(nome	parcial,	nome	completo,	outro	

nome	qualquer,	número(s),	letra(s),	sinais,	desenhos	ou	códigos).

•	 A	Folha	da	Versão	Definitiva	será	o	único	documento	válido	para	a	avaliação	da	Prova	Discursiva.	As	
folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para 
a	finalidade	de	avaliação	da	Prova	Discursiva.

•	  O candidato disporá de, no mínimo, 20 (vinte) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar    
a	resposta	da	questão,	sendo	desconsiderado	para	efeito	de	avaliação	qualquer	fragmento	de	texto	
que	for	escrito	fora	do	local	apropriado	ou	que	ultrapassar	a	extensão	de	30	(trinta)	linhas.

•	 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta 
esferográfica	transparente	de	tinta	azul	ou	preta.

D I S C U R S I VA  -  E S T U D O  D E  C A S O  -  R A S C U N H O

1. Mulher de 63 anos, cozinheira, tabagista desde os 13 anos de idade e residente em zona rural, 
relata	cozinhar	em	fogão	a	lenha	desde	os	seus	24	anos	de	idade.	Apresenta	história	de	dispneia	
progressiva,	com	tosse	produtiva,	expectoração	branca	e	sibilos	há	seis	dias.	Foram	realizados	
espirometria	 e	 outros	 exames	 que	 permitiram	 o	 diagnóstico	 de	 Doença	 Pulmonar	 Obstrutiva	
Crônica	(DPOC).	Além	das	medicações	prescritas	pelo	pneumologista,	foi	indicada	terapia	com	
oxigênio	domiciliar.
Diante	do	caso	exposto,	defina	a	Doença	Pulmonar	Obstrutiva	Crônica,	descreva	os	principais	
fatores	de	risco,	cite	pelo	menos	duas	atividades	de	prevenção	e	promoção	à	saúde	e	comente	
como deve ser o acolhimento e os cuidados que a equipe de enfermagem pode oferecer ao 
paciente	que	está	em	terapia	com	oxigênio	domiciliar.

1.	 ____________________________________________________________________________________________________________

2.	 ____________________________________________________________________________________________________________

3.	 ____________________________________________________________________________________________________________

4.	 ____________________________________________________________________________________________________________

5.	 ____________________________________________________________________________________________________________

6.	 ____________________________________________________________________________________________________________

7.	 ____________________________________________________________________________________________________________

8.	 ____________________________________________________________________________________________________________

9.	 ____________________________________________________________________________________________________________

10.	 ____________________________________________________________________________________________________________
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11.	 ____________________________________________________________________________________________________________

12.	 ____________________________________________________________________________________________________________

13.	 ____________________________________________________________________________________________________________

14.	 ____________________________________________________________________________________________________________

15.	 ____________________________________________________________________________________________________________

16.	 ____________________________________________________________________________________________________________

17.	 ____________________________________________________________________________________________________________

18.	 ____________________________________________________________________________________________________________

19.	 ____________________________________________________________________________________________________________

20.	 ____________________________________________________________________________________________________________

21.	 ____________________________________________________________________________________________________________

22.	 ____________________________________________________________________________________________________________

23.	 ____________________________________________________________________________________________________________

24.	 ____________________________________________________________________________________________________________

25.	 ____________________________________________________________________________________________________________

26.	 ____________________________________________________________________________________________________________

27.	 ____________________________________________________________________________________________________________

28.	 ____________________________________________________________________________________________________________

29.	 ____________________________________________________________________________________________________________

30.	 ____________________________________________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA

A indústria do espírito
      JORDI SOLER – 23 DEZ 2017 - 21:00

O	filósofo	Daniel	Dennett	propõe	uma	fórmula	
para	 alcançar	 a	 felicidade:	 “Procure	 algo	 mais	
importante	que	você	e	dedique	sua	vida	a	isso”.

Essa	 fórmula	 vai	 na	 contracorrente	 do	 que	
propõe	a	indústria	do	espírito	no	século	XXI,	que	
nos	diz	que	não	há	felicidade	maior	do	que	essa	
que	sai	de	dentro	de	si	mesmo,	o	que	pode	ser	
verdade	no	caso	de	um	monge	tibetano,	mas	não	
para	 quem	 é	 o	 objeto	 da	 indústria	 do	 espírito,	
o	 atribulado	 cidadão	 comum	 do	 Ocidente	 que	
costuma	 encontrar	 a	 felicidade	 do	 lado	 de	 fora,	
em	outra	pessoa,	no	seu	entorno	familiar	e	social,	
em	seu	trabalho,	em	um	passatempo,	etc.	[...]

A	 indústria	 do	 espírito,	 uma	 das	 operações	
mercantis	mais	bem-sucedidas	de	nosso	 tempo,	
cresceu	 exponencialmente	 nos	 últimos	 anos,	 é	
só	 ver	 a	 quantidade	 de	 instrutores	 e	 pupilos	 de	
mindfulness	 e	 de	 ioga	 que	 existem	 ao	 nosso	
redor.	 Mindfulness	 e	 ioga	 em	 sua	 versão	 pop	
para	 o	 Ocidente,	 não	 precisamente	 as	 antigas	
disciplinas	 praticadas	 pelos	 mestres	 orientais,	
mas	um	produto	prático	e	de	rápida	aprendizagem	
que	conserva	sua	estética,	seu	merchandising	e	
suas	toxinas	culturais.	[...]

Frente	 ao	 argumento	 de	 que	 a	 humanidade,	
finalmente,	 tomou	 consciência	 de	 sua	 vida	
interior,	 por	 que	 demoramos	 tanto	 em	 alcançar	
esse	 degrau	 evolutivo?,	 proporia	 que,	 mais	
exatamente,	 a	 burguesia	 ocidental	 é	 o	 objetivo	
de	uma	grande	operação	mercantil	que	tem	mais	
a	ver	com	a	economia	do	que	com	o	espírito,	a	
saúde	e	a	felicidade	da	espécie	humana.	[...]

A	 indústria	 do	 espírito	 é	 um	 produto	 das	
sociedades	 industrializadas	 em	 que	 as	 pessoas	
já	 têm	 muito	 bem	 resolvidas	 as	 necessidades	
básicas,	 da	moradia	 à	 comida	 até	 o	 Netflix	 e	 o	
Spotify.	Uma	vez	 instalada	no	angustiante	 vazio	
produzido	 pelas	 necessidades	 resolvidas,	 a	
pessoa	se	movimenta	para	participar	de	um	grupo	
que	lhe	procure	outra	necessidade.

Esse	crescente	coletivo	de	pessoas	que	cavam	
em	si	mesmas	buscando	a	felicidade	já	conseguiu	

instalar	um	novo	narcisismo,	um	egocentrismo	new 
age,	 um	 egoísmo	 raivosamente	 autorreferencial	
que,	pelo	caminho,	veio	alterar	o	famoso	equilíbrio	
latino	de	mens sana in corpore sano,	desviando-o	
descaradamente	para	o	corpo.	[...]

Esse	inovador	egocentrismo	new age encaixa	
divinamente	 nessa	 compulsão	 contemporânea	
de	 cultivar	 o	 físico,	 não	 importa	 a	 idade,	 de	 se	
antepor	 o	 corpore	 à	mens.	Ao	 longo	 da	 história	
da	 humanidade	 o	 objetivo	 havia	 sido	 tornar-se	
mais	 inteligente	 à	 medida	 que	 se	 envelhecia;	
os	 idosos	eram	sábios,	esse	era	seu	valor,	mas	
agora	 vemos	 sua	 claudicação:	 os	 idosos	 já	 não	
querem	 ser	 sábios,	 preferem	 estar	 robustos	 e	
musculosos,	e	deixam	a	sabedoria	nas	mãos	do	
primeiro	iluminado	que	se	preste	a	dar	cursos.	[...]

Parece	que	o	requisito	para	se	salvar	no	século	
XXI	é	inscrever-se	em	um	curso,	pagar	a	alguém	
que	nos	diga	o	que	fazer	com	nós	mesmos	e	os	
passos	que	se	deve	seguir	para	viver	cada	instante	
com	plena	consciência.	Seria	saudável	não	perder	
de	vista	que	o	objetivo	principal	dessas	sessões	
pagas	não	é	tanto	salvar	a	si	mesmo,	mas	manter	
estável	 a	 economia	 do	 espírito	 que,	 sem	 seus	
milhões	 de	 subscritores,	 regressaria	 ao	 nível	
que	 tinha	 no	 século	 XX,	 aquela	 época	 dourada	
do	hedonismo	suicida,	em	que	o	mindfulness	era	
patrimônio	dos	monges,	a	ioga	era	praticada	por	
quatro	gatos	pingados	e	o	espírito	era	 cultivado	
lendo	livros	em	gratificante	solidão.

(Adaptado	de:	<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/26/opi-
nion/1506452714_976157.html>.	Acesso	em	27	mar.	2018)

1. De	acordo	com	o	texto,	é	correto	afirmar	
que

(A)	 a	fórmula	da	felicidade	proposta	por	Daniel	
Dennett	 vai	 ao	 encontro	 do	 que	 propõe	 a	
indústria	do	espírito	no	século	XXI.

(B)	 o	 atribulado	 cidadão	 comum	 do	 Oriente,	
assim	como	um	monge	tibetano,	encontra	a	
felicidade	em	si	mesmo.

(C)	 a	 indústria	 do	 espírito	 tem	 menos	 a	 ver	
com	a	felicidade	das	pessoas	do	que	com	a	
economia	e	com	o	mercado.

(D)	 o	 novo	 narcisismo,	 decorrente	 de	 uma	
postura	 intimista,	 prioriza	 o	 espírito	 em	
detrimento	do	corpo.

(E)	 a	indústria	do	espírito	incentiva	a	leitura	de	
livros	em	gratificante	solidão.
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2. Sobre tipologia e gêneros textuais, 
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 O	 texto	 “A	 indústria	do	espírito”	apresenta,	
majoritariamente,	 a	 tipologia	 narrativa,	
a	 qual	 tipicamente	 emprega	 verbos	 no	
pretérito,	 como	 é	 possível	 notar	 neste	
excerto:	 “A	 indústria	 do	 espírito,	 uma	 das	
operações	 mercantis	 mais	 bem-sucedidas	
de	nosso	tempo,	cresceu exponencialmente	
nos	últimos	anos	[...]”.

(B)	 Não	 há	 um	 número	 definido	 de	 tipologias	
textuais,	 uma	 vez	 que	 elas	 surgem	 e	
desaparecem	 conforme	 as	 necessidades	
sociodiscursivas	 de	 determinada	
comunidade.

(C)	 O	segundo	parágrafo	do	texto	“A	indústria	do	
espírito”	é	composto	por	períodos	simples,	
típicos	da	tipologia	injuntiva.

(D)	 A	maneira	com	que	o	 texto	 “A	 indústria	do	
espírito”	se	inicia,	utilizando	uma	citação,	é	
comum	no	gênero	textual	carta	aberta.

(E)	 O	 texto	 “A	 indústria	 do	 espírito”	 é	 um	
exemplar	 do	 gênero	 textual	 artigo	 de	
opinião.

3. Em	 relação	 à	 acentuação	 gráfica	 e	 à	
ortografia	 oficial,	 assinale	 a	 alternativa	
correta.

(A)	 Em	 "A	 indústria	 do	 espírito,	 uma	 das	
operações	 mercantis	 mais	 bem-sucedidas	
de	nosso	tempo	[...]",	a	palavra	em	destaque	
poderia	ser	grafada	sem	hífen,	sem	com	isso	
acarretar	prejuízo	semântico	ou	sintático.

(B)	 Em	 “A	 indústria	 do	 espírito	 é	 um	 produto	
das	 sociedades	 industrializadas	 em	 que	
as	 pessoas	 já	 têm	 muito	 bem	 resolvidas	
as	necessidades	básicas	[...]”,	a	expressão	
em	destaque	não	poderia	ser	grafada	com	
hífen,	 já	 que	 utilizar	 o	 hífen	 acarretaria	
prejuízo	semântico	ou	sintático.

(C)		 Em	 “A	 indústria	 do	 espírito	 é	 um	 produto	
das	 sociedades	 industrializadas	 em	 que	
as	 pessoas	 já	 têm	 muito	 bem	 resolvidas	
as	necessidades	básicas	[...]”,	o	acento	da	
palavra	em	destaque	é	opcional.

(D)		 Em	“[...]	o	objetivo	principal	dessas	sessões	
pagas	não	é	 tanto	salvar	a	si	mesmo	[...]”,	
a	palavra	em	destaque	é	grafada	com	“ss”	
porque	significa	“cada	uma	das	subdivisões	
interiores	de	um	estabelecimento”.

(E)	 A	 palavra	 "subscritores"	 permite	 duas	
grafias:	“subscritores”	e	“sub-escritores”.

	

4. Considerando o excerto “Mindfulness e 
ioga em sua versão pop para o Ocidente, 
não precisamente as antigas disciplinas 
praticadas pelos mestres orientais, 
mas um produto prático e de rápida 
aprendizagem que conserva sua estética, 
seu merchandising e suas toxinas 
culturais.”,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 A	 expressão	 “versão	 pop”	 caracteriza	 de	
forma	 apreciativa	 o	 mindfulness e	 a	 ioga	
vendidos	 no	 Ocidente	 pela	 indústria	 do	
espírito.

(B)	 Um	indicativo	de	que	o	autor	faz	uma	crítica	
negativa	 às	 antigas	 disciplinas	 praticadas	
pelos	 mestres	 orientais	 é	 a	 utilização	
do	 adjetivo	 “prático”,	 uma	 vez	 que	 ele	 é	
colocado	em	oposição	a	“teórico”.	

	(C)	 No	excerto	em	questão,	a	conjunção	“mas”	
poderia	 ser	 substituída	 por	 “embora”,	 sem	
prejuízo	semântico	ou	sintático,	pois	ambas	
expressam	a	ideia	de	oposição.

(D)	 Nas	 expressões	 “sua	 estética”,	 “seu	
merchandising”	 e	 “suas	 toxinas	 culturais”,	
as	 palavras	 em	 destaque	 se	 referem	 às	
antigas	disciplinas	praticadas	pelos	mestres	
orientais.

(E)	 A	 inversão	 de	 “rápida	 aprendizagem”	 para	
“aprendizagem	 rápida”	 causaria	 prejuízo	
semântico,	pois	“rápida”	deixaria	de	ser	um	
adjetivo	e	passaria	a	ser	um	substantivo.

5. Em	 relação	 às	 funções	 de	 “que”,	
considere o seguinte excerto e assinale a 
alternativa correta: “Essa fórmula vai na 
contracorrente do que propõe a indústria 
do espírito no século XXI, que nos diz 
que não há felicidade maior do que essa 
que	sai	de	dentro	de	si	mesmo	[...]”.

(A)	 Em	“que	nos	diz”,	“que”	substitui	a	expressão	
“a	indústria	do	espírito”.

(B)	 Em	“que	não	há	felicidade”,	“que”	substitui	o	
verbo	“diz”.

(C)	 Em	 “maior	 do	 que”,	 “que”	 pode	 ser	
substituído	por	“qual”.

(D)	 Em	“que	sai	de	dentro	de	si	mesmo”,	“que”	
substitui	a	palavra	“fórmula”.

(E)	 A	 fim	 de	 evitar	 a	 repetição	 de	 “que”,	 esse	
termo	poderia	ser	substituído	por	“qual”	em	
“que	não	há	felicidade”.
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6. Referente	 às	 regras	 de	 colocação	
pronominal, assinale a alternativa em 
que	é	obrigatório	o	uso	de	ênclise.

(A)	 “[...]	a	pessoa	se	movimenta	para	participar	
de	 um	 grupo	 que	 lhe	 procure	 outra	
necessidade.”.

(B)	 “[...]	 um	 egoísmo	 raivosamente	
autorreferencial	 que,	 pelo	 caminho,	
veio	 alterar	 o	 famoso	 equilíbrio	 altino	 de	
mens sana in corpore sano,	 desviando-o	
descaradamente	para	o	corpo.”.

(C)	 “Ao	 longo	 da	 história	 da	 humanidade	 o	
objetivo	havia	sido	tornar-se	mais	inteligente	
à	medida	que	se	envelhecia	[...]”.

(D)	 “[...]	 e	 deixam	 a	 sabedoria	 nas	 mãos	 do	
primeiro	 iluminado	 que	 se	 preste	 a	 dar	
cursos.”.

(E)	 “Parece	 que	 o	 requisito	 para	 se	 salvar	 no	
século	XXI	é	inscrever-se	em	um	curso	[...]”.

7. Assinale a alternativa que apresenta um 
uso	coloquial	da	linguagem.

(A)	 “[...]	 os	 idosos	 já	 não	 querem	 ser	 sábios,	
preferem	estar	robustos	e	musculosos	[...]”.

(B)	 “[...]	 um	 egoísmo	 raivosamente	
autorreferencial	 que,	 pelo	 caminho,	 veio	
alterar	 o	 famoso	 equilíbrio	 latino	 de	mens 
sana in corpore sano	[...]”.

(C)	 “[...]	 os	 idosos	 eram	 sábios,	 esse	 era	 seu	
valor,	 mas	 agora	 vemos	 sua	 claudicação	
[...]”.

(D)	 “Seria	 saudável	não	perder	de	vista	que	o	
objetivo	 principal	 dessas	 sessões	 pagas	
não	é	tanto	salvar	a	si	mesmo,	mas	manter	
estável	a	economia	do	espírito	[...]”.

(E)		 “[...]	 o	 mindfulness	 era	 patrimônio	 dos	
monges,	 a	 ioga	 era	 praticada	 por	 quatro	
gatos	 pingados	 e	 o	 espírito	 era	 cultivado	
lendo	livros	em	gratificante	solidão.”.

8. Assinale a alternativa correta a respeito 
da	estruturação	do	texto.

(A)	 Um	 dos	 argumentos	 propostos	 pelo	 autor	
em	defesa	de	sua	tese	é	o	de	que	a	indústria	
do	espírito	ganhou	notoriedade	atualmente	
porque	 as	 necessidades	 básicas	 do	 ser	
humano	 foram	 supridas	 nas	 sociedades	
industrializadas.

(B)	 A	 tese	 central	 defendida	 no	 texto	 é	 a	
importância	 do	 mindfulness	 e	 da	 ioga	 da	
forma	 como	 são	 praticados	 pelos	 monges	
tibetanos	e	pelos	mestres	orientais.

(C)	 O	 último	 parágrafo	 do	 texto	 oferece	 uma	
solução	para	o	narcisismo,	o	egocentrismo	
e	 o	 egoísmo	 decorrentes	 da	 busca	 pela	
felicidade	empreendida	por	aqueles	que	se	
voltam	para	si	mesmos.

(D)	 O	 texto	 mescla	 sequências	 narrativas	 e	
descritivas	para	caracterizar	as	pessoas	que	
contribuem	para	o	crescimento	da	indústria	
do	espírito.

(E)		 O	 texto	 é	 estruturado	 de	 maneira	 a	
apresentar	 dois	 momentos	 distintos:	 a	
apresentação	 dos	 benefícios	 da	 indústria	
do	 espírito	 e	 a	 problematização	 das	
consequências	negativas	dessa	indústria.

9. Sobre o emprego dos modos e dos 
tempos verbais no texto “A indústria do 
espírito”,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Em	"O	filósofo	Daniel	Dennett	propõe	uma	
fórmula	 para	 alcançar	 a	 felicidade	 [...]",	 o	
verbo	em	destaque	é	utilizado	no	presente	
do	indicativo	e	expressa	a	ideia	de	ação	que	
acontece	ao	mesmo	tempo	em	que	se	fala.

(B)	 Tanto	 em	 "Procure	 algo	 mais	 importante	
que	você	e	dedique	sua	vida	a	isso."	quanto	
em	 “[...]	 a	 pessoa	 se	 movimenta	 para	
participar	de	um	grupo	que	lhe	procure	outra	
necessidade.",	os	verbos	em	destaque	são	
utilizados	para	indicar	uma	ordem.

(C)	 Em	 “[...]	 não	 há	 felicidade	 maior	 do	 que	
essa	que	sai	de	dentro	de	si	mesmo,	o	que	
pode	 ser	 verdade	 no	 caso	 de	 um	 monge	
tibetano	 [...]”,	 a	 expressão	 em	 destaque	
pode	ser	substituída	por	 “é”,	sem	que	 isso	
cause	prejuízo	sintático	ou	semântico,	uma	
vez	que	ambas	as	formas	estão	flexionadas	
no	presente.

(D)		 Em	“[...]	o	objetivo	principal	dessas	sessões	
[é]	 manter	 estável	 a	 economia	 do	 espírito	
que,	 sem	 seus	 milhões	 de	 subscritores,	
regressaria	 ao	 nível	 que	 tinha	 no	 século	
XX	 [...]”,	 a	 flexão	 do	 verbo	 “regressaria”	
no	 futuro	 do	 pretérito	 do	 indicativo	 indica	
que	 a	 realização	 dessa	 ação	 depende	 da	
satisfação	de	determinada	condição.

	(E)		 Em	 "A	 indústria	 do	 espírito	 [...]	 cresceu	
exponencialmente	nos	últimos	anos	[...]",	o	
verbo	em	destaque	poderia	ser	substituído	
tanto	 por	 "tinha	 crescido"	 quanto	 por	
“crescera”,	 pois	 ambas	 as	 formas	 estão	
flexionadas	 no	 mesmo	 tempo	 verbal	 e	
conferem	 ao	 excerto	 o	 mesmo	 grau	 de	
formalidade.
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10. Referente	aos	aspectos	gerais	da	redação	
oficial,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Uma	 vez	 que	 o	 princípio	 fundamental	 de	
toda	 administração	 pública	 é	 o	 tratamento	
igualitário,	 a	 redação	 oficial	 deve	 utilizar-
se	 de	 linguagem	 coloquial	 para	 que	 todos	
possam	ter	acesso	aos	atos	e	comunicações	
oficiais.

(B)	 A	 publicidade	 dos	 atos	 normativos	 implica	
que	 eles	 sejam	 escritos	 de	 forma	 prolixa,	
pois	 todas	 as	 informações	 devem	 estar	
muito	bem	detalhadas.

(C)	 A	redação	oficial	deve	primar	pelo	emprego	
de	 linguagem	 rebuscada,	 uma	 vez	 que	 o	
uso	do	padrão	culto	da	língua	implica	nesse	
emprego.

(D)		 Existe	um	padrão	oficial	de	linguagem	a	ser	
seguido	na	redação	oficial	que	denomina-se	
linguagem	burocrática.

(E)		 As	comunicações	oficiais	devem	ser	sempre	
formais	e	obedecer	a	certa	 formalidade	de	
tratamento.

LEGISLAÇÃO

11. O Código de Ética do Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª Região se preocupa 
em estabelecer uma série de princípios 
e valores fundamentais a serem 
observados por seus servidores, 
essenciais	à	construção	de	um	Tribunal	
democrático.	Assinale	 a	 alternativa	 que	
se enquadra perfeitamente aos valores e 
princípios	do	Código	de	Ética.

(A)	 A	efetividade	processual,	princípio	norteador	
do	 Código	 de	 Ética,	 sempre	 se	 sobreporá	
aos	 demais	 princípios	 elencados	 pelo	
legislador.	

(B)	 O	 servidor	 deverá	 agir	 com	 honestidade,	
integridade	e	parcialidade	na	condução	de	
seus	trabalhos.

(C)	 Atento	ao	propósito	da	Justiça	do	Trabalho,	
o	servidor	sempre	privilegiará	o	empregado	
em	relação	ao	empregador,	implementando	
ideias	voltadas	à	sua	valorização.

(D)	 Com	 foco	 na	 retenção	 de	 despesas	 –	 a	
condução	do	processo	priorizará	a	resolução	
do	conflito	de	forma	célere	e	econômica,	a	
despeito	dos	direitos	fundamentais.	

(E)	 O	servidor	deverá	promover	ações	voltadas	
à	sustentabilidade	e	à	preservação	do	meio	
ambiente,	 incluído	 o	 meio	 ambiente	 de	
trabalho.

12. Assinale a alternativa que corresponde à 
conduta, por parte do servidor público, 
que NÃO viola o Código de Ética do 
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região.

(A)	 Em	 situações	 excepcionais,	 o	 servidor	
poderá	 praticar	 ou	 compactuar	 com,	 por	
ação	 ou	 omissão,	 direta	 ou	 indiretamente,	
ato	contrário	à	ética,	desde	que	observadas	
as	formalidades	legais.

(B)	 Dar	 ciência	 imediatamente	 à	 chefia	
competente	 de	 todo	 e	 qualquer	 ato	 ou	
fato	 que	 seja	 contrário	 ao	 interesse	
público,	 prejudicial	 ao	 Tribunal	 ou	 à	 sua	
missão	 institucional,	do	qual	 tenha	 tomado	
conhecimento	em	razão	do	cargo	ou	função,	
ainda	 que	 isso	 comprometa	 a	 estabilidade	
de	seus	colegas.

(C)	 Assumir	 posição	 de	 intransigência	 e	
confronto	 perante	 a	 chefia	 ou	 colegas	
de	 trabalho,	 com	 o	 objetivo	 de	 defender	
convicções	e	ideais.

(D)	 Como	 é	 sabido,	 existe	 uma	 ordem	
cronológica	 de	 ações	 judiciais	 que,	 em	
regra,	orienta	os	trabalhos	dos	magistrados.	
Sempre	que,	em	sua	concepção,	entender	
estar	 diante	 de	 uma	 situação	 especial,	
o	 servidor	 poderá	 priorizar	 a	 análise	 de	
determinadas	 ações,	 em	 detrimento	 da	
lógica	cronológica.

(E)	 Considerando	 a	 existência	 do	 processo	
eletrônico,	 os	 servidores	 não	 serão	
obrigados	 a	 prestar	 informações	 que	
poderão	 ser	 publicamente	 consultadas	
junto	 aos	 computadores	 disponibilizados	
pelo	Tribunal	Regional	do	Trabalho.	
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13. A	 Constituição	 Federal	 de	 1988	 e	 o	
próprio Estado Democrático de Direito 
cuidaram de atribuir grande relevância 
aos princípios, direitos e garantias 
fundamentais que devem nortear as 
relações	 sociais.	 Na	 mesma	 linha,	 o	
Código de Ética do Tribunal Região da 
1ª Região cuidou de estabelecer uma 
série de princípios e valores éticos 
a	 serem	 observados.	 Diante	 disso,	
assinale a alternativa que estabelece os 
princípios e valores éticos que constam 
expressamente do referido Código de 
Ética.

(A)	 Princípios	 da	 moralidade,	 presunção	 de	
inocência	e	reformatio in pejus.

(B)	 Princípios	 da	 transparência,	 dialeticidade	
recursal,	 efetividade	 e	 duplo	 grau	 de	
jurisdição.

(C)	 Princípios	da	moralidade,	razoável	duração	
do	 processo	 e	 efeito	 vinculante	 dos	
precedentes.

(D)	 Princípios	 do	 decoro,	 legalidade,	 in dubio 
pro reclamante	e verdade	real	dos	fatos.

(E)	 Princípios	 da	 responsabilidade	 social	 e	
ambiental,	 legalidade,	 impessoalidade	 e	
moralidade.

14. De acordo com o Regimento Interno 
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Os	 magistrados	 gozarão	 férias	 individuais	
de	noventa	dias	por	ano,	que	poderão	ser	
fracionadas	em	dois	períodos	iguais.	

(B)	 As	 férias	 de	 noventa	 dias	 garantidas	 ao	
magistrado	 também	 serão	 garantidas	 aos	
servidores	da	Justiça	do	Trabalho.	

(C)	 Conceder-se-á	 licença	 para	 tratamento	 de	
saúde;	por	motivo	de	doença	em	pessoa	da	
família;	 e	 para	 repouso	 à	 gestante,	 sendo	
que,	 em	 regra,	 a	 licença	 também	 será	
estendida	ao	pai.

(D)	 Diante	 da	 inexistência	 de	 um	 Ministério	
Público	 específico	 para	 as	 questões	
trabalhistas,	 sempre	 que	 necessário,	 o	
Juiz	 determinará	 a	 expedição	 de	 ofício	 ao	
Ministério	Público	Estadual.

(E)	 Havendo	 vaga	 para	 juiz	 substituto,	 antes	
da	 abertura	 de	 concurso,	 o	 Presidente	 do	
Tribunal	fará	publicar	edital,	no	Diário	Oficial	
da	União,	para	possibilitar	que,	neste	prazo,	
sejam	 apresentados	 pedidos	 de	 remoção	
pelos	juízes	substitutos	de	outras	Regiões.

15. Em	atenção	ao	que	dispõe	o	Regimento	
Interno do Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Sempre	 que	 tiver	 conhecimento	 de	
desobediência	 à	 	 ordem	 emanada	 do		
Tribunal	 ou	 de	 	 seus	 magistrados	 	 no		
exercício	 da	 função	 ou	 de	 desacato	
ao	 Tribunal	 ou	 a	 seus	 magistrados,	 o	
Presidente		comunicará	o	fato	ao	Ministério	
Público,	 fornecendo-lhe	 os	 elementos	 de	
que	 dispuser	 para	 a	 propositura	 da	 ação	
penal.	

(B)	 Os	prazos	serão	 regulados	pela	 legislação	
trabalhista	 e,	 subsidiariamente,	 pelas	
normas	de	direito	penal	e	tributário.

(C)	 A	 distribuição	 de	 processos	 no	 Tribunal	
ocorrerá	 de	 acordo	 com	 o	 interesse	 e	 a	
conveniência	do	Presidente.	

(D)	 O	Tribunal	não	possui	procedimento	previsto	
para	a	uniformização	de	sua	jurisprudência.	

(E)	 Em	 virtude	 do	 bem	 jurídico	 tutelado,	 não	
existe	habeas corpus	na	Justiça	do	Trabalho.	

16. A	 empresa	 Reclamada	 ZAQWSX	 Ltda.	
interpôs Agravo Regimental contra 
decisão	que	denegou	seu	pedido	liminar.	
O relator que redigiu a decisão recorrida, 
contudo, encontrava-se temporariamente 
afastado	para	tratamento	de	saúde.	Nos	
termos do Regimento Interno do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região, a 
providência a ser tomada pelo servidor, 
nesse caso, é 

(A)	 submeter	 os	 autos	 ao	 desembargador	
que	 seguir	 o	 relator	 na	 antiguidade,	 no	
respectivo	órgão	colegiado.

(B)	 remeter	os	autos	conclusos	ao	magistrado	
que	 estiver	 substituindo	 o	 relator	 ou	 ao	
nomeado	para	ocupar	a	vaga.

(C)	 encaminhar	 os	 autos	 ao	 Presidente	 do	
Tribunal	para	apreciação.

(D)	 remeter	 os	 autos	 para	 nova	 distribuição	 a	
outra	turma	do	Tribunal.

(E)	 submeter	os	autos	à	apreciação	do	 juiz	de	
primeiro	grau.

17. De acordo com o que dispõe a 
Constituição	Federal	acerca	dos	direitos	
políticos,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 O	 militar	 alistável	 é	 elegível	 desde	 que,	
contando	com	menos	de	dez	anos	de	serviço,	
seja	 agregado	 pela	 autoridade	 superior	 e,	
se	eleito,	passe	automaticamente,	no	ato	da	
diplomação,	para	a	inatividade.
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(B)	 O	 mandato	 eletivo	 poderá	 ser	 impugnado	
ante	 a	 Justiça	 Eleitoral	 no	 prazo	 de	 trinta	
dias	 contados	 da	 diplomação,	 instruída	
a	 ação	 com	 provas	 de	 abuso	 do	 poder	
econômico,	corrupção	ou	fraude.

(C)	 A	 ação	 de	 impugnação	 de	 mandato	 será	
sempre	 pública,	 respondendo	 o	 autor,	 na	
forma	da	 lei,	se	 temerária	ou	de	manifesta	
má-fé.

(D)	 A	condenação	criminal	transitada	em	julgado	
é	uma	das	possibilidades	de	cassação	dos	
direitos	 políticos,	 enquanto	 durarem	 seus	
efeitos.

(E)	 A	lei	que	alterar	o	processo	eleitoral	entrará	
em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	não	se	
aplicando	à	eleição	que	ocorra	até	um	ano	
da	data	de	sua	vigência.	

18. De acordo com o que dispõe a 
Constituição	Federal	acerca	dos	direitos	
sociais,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Constitui	direito	dos	trabalhadores	urbanos	
e	rurais	proteção	em	face	da	automação,	na	
forma	da	lei.

(B)	 É	direito	dos	trabalhadores	urbanos	e	rurais,	
além	de	outros	que	visem	à	melhoria	de	sua	
condição	 social,	 a	 irredutibilidade	 absoluta	
do	salário.

(C)	 É	 garantido	 o	 salário,	 nunca	 inferior	 ao	
mínimo,	 salvo	 para	 os	 que	 percebem	
remuneração	variável.

(D)	 Constitui	 crime	 qualquer	 a	 retenção	 do	
salário,	ainda	que	culposa.

(E)	 Constitui	direito	dos	trabalhadores	urbanos	
e	 rurais	 a	 assistência	 gratuita	 aos	 filhos	 e	
dependentes,	 desde	 o	 nascimento	 até	 6	
(seis)	 anos	 de	 idade,	 em	 creches	 e	 pré-
escolas.

19. Assinale a alternativa INCORRETA acerca 
dos	atos	administrativos.	

(A)	 Imperatividade	 é	 o	 atributo	 pelo	 qual	
os	 atos	 administrativos	 se	 impõem	 a	
terceiros,	 independentemente	 de	 sua	
concordância.		

(B)	 Ao	 passo	 que	 o	 objeto	 é	 o	 efeito	 jurídico	
mediato	que	o	ato	produz,	a	finalidade	é	o	
efeito	imediato	do	ato	administrativo.	

(C)	 A	autoexecutoriedade	não	existe	em	 todos	
os	 atos	 administrativos,	 sendo	 possível,	
quando	 expressamente	 prevista	 em	 lei	 ou	
quando	 se	 tratar	 de	medida	 urgente,	 que,	
caso	 não	 adotada	 de	 imediato,	 possa	
ocasionar	 prejuízo	 maior	 ao	 interesse	
público.	

(D)	 Da	 presunção	 de	 veracidade	 decorre	 o	
efeito	 que,	 enquanto	 não	 decretada	 sua	
invalidade,	seja	pela	Administração	ou	pelo	
Judiciário,	 o	 ato	 inválido	 produz	 efeitos	
como	se	válido	fosse.	

(E)	 Consoante	 à	 teoria	 dos	 motivos	
determinantes,	 a	 validade	 do	 ato	 se	
vincula	 aos	 motivos	 indicados	 como	 seu	
fundamento.	

	
20. No	 tocante	 à	 classificação	 dos	 agentes	

públicos, segundo jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, os membros 
da Magistratura enquadram-se na 
espécie

(A)	 agentes	políticos.	
(B)	 agentes	delegados.	
(C)	 agentes	credenciados.	
(D)	 agentes	honoríficos.
(E)	 particulares	 em	 colaboração	 com	 o	 Poder	

Público.	

NOÇÕES SOBRE DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

21. A	 Resolução	 nº	 230/2016	 do	 CNJ	
disciplina	que,	a	fim	de	garantir	a	atuação	
da	 pessoa	 com	 deficiência	 em	 todo	 o	
processo judicial, o poder público deve 
capacitar os membros, os servidores 
e terceirizados que atuam no Poder 
Judiciário quanto aos direitos da pessoa 
com	 deficiência.	 Nesse	 sentido,	 cada	
órgão do Poder Judiciário deverá dispor 
de, pelo menos,

(A)	 cinco	por	cento	de	servidores	efetivos	e	três	
por	 cento	 de	 funcionários	 e	 terceirizados	
capacitados	para	o	uso	e	 interpretação	da	
Libras.

(B)	 três	 por	 cento	 de	 servidores,	 funcionários	
e	 terceirizados	 capacitados	 para	 o	 uso	 e	
interpretação	da	Libras.

(C)	 cinco	por	cento	de	servidores,	funcionários	
e	 terceirizados	 capacitados	 para	 o	 uso	 e	
interpretação	da	Libras.	

(D)	 três	por	cento	de	servidores	efetivos	e	um	
por	 cento	 de	 funcionários	 e	 terceirizados	
capacitados	para	o	uso	e	 interpretação	da	
Libras.

(E)	 dois	 por	 cento	 de	 servidores,	 funcionários	
e	 terceirizados	 capacitados	 para	 o	 uso	 e	
interpretação	da	Libras.
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22. A	Lei	nº	13.146/2015	prevê	que	a	pessoa	
com	 deficiência	 tem	 direito	 a	 receber	
atendimento prioritário, sendo esse 
direito desdobrado em vários outros com 
finalidades	 específicas.	 Vários	 desses	
direitos de atendimento prioritário com 
finalidade	 específica	 são	 extensíveis	
ao acompanhante da pessoa com 
deficiência	ou	ao	seu	atendente	pessoal.	
Nesse sentido, assinale a alternativa que 
corresponda a um direito NÃO extensível 
ao acompanhante da pessoa com 
deficiência	ou	ao	seu	atendente	pessoal.

(A)	 Tramitação	 processual	 e	 procedimentos	
judiciais	e	administrativos	em	que	for	parte	
ou	interessada.

(B)	 Prioridade	 no	 atendimento	 em	 todas	 as	
instituições	 e	 serviços	 de	 atendimento	 ao	
público.

(C)	 Disponibilização	de	recursos,	tanto	humanos	
quanto	 tecnológicos,	 que	 garantam	
atendimento	 em	 igualdade	 de	 condições	
com	as	demais	pessoas.

(D)	 Acesso	a	informações	e	disponibilização	de	
recursos	de	comunicação	acessíveis.

(E)	 Disponibilização	 de	 pontos	 de	 parada,	
estações	 e	 terminais	 acessíveis	 de	
transporte	 coletivo	 de	 passageiros	 e	
garantia	 de	 segurança	 no	 embarque	 e	 no	
desembarque.

23. João	 é	 pessoa	 com	 deficiência	 física.	
Sabedor de que possui garantia ao livre 
exercício dos seus direitos políticos, ele 
dirige-se	 à	 seção	 eleitoral	 para	 exercer	
seu	direito	ao	voto.	No	entanto,	em	razão	
de	sua	deficiência	física,	João	necessita	
de auxílio de terceira pessoa para 
votar.	 Nesse	 sentido,	 de	 acordo	 com	 o	
disposto	na	Lei	nº	13.146/2015,	assinale	
a	alternativa	correta.

(A)	 João	 poderá	 receber	 ajuda	 apenas	 dos	
auxiliares	da	Justiça	Eleitoral.

(B)	 João	 poderá	 receber	 auxílio	 apenas	 de	
pessoa	previamente	cadastrada	no	Tribunal	
Regional	Eleitoral	de	seu	Estado.

(C)	 João	poderá,	a	seu	pedido,	receber	auxílio	
de	pessoa	de	sua	escolha.

(D)	 João	 poderá	 receber	 auxílio	 de	 qualquer	
pessoa,	 desde	 que	 não	 filiada	 a	 partido	
político.

(E)	 João	poderá	transferir	seu	direito	ao	voto	à	
pessoa	de	sua	escolha.

	

24. Um servidor público impediu que certa 
pessoa	efetuasse	inscrição	em	concurso	
público, única e exclusivamente, em 
razão	 desta	 possuir	 deficiência	 física,	
sem que o cargo pleiteado por ela 
exigisse	 aptidão	 física	 plena.	 Segundo	
disciplina	a	Lei	nº	7.853/1989,	tal	conduta	
é	 tipificada	 como	 crime	 punível	 com	
pena de

(A)	 detenção	de	2	(dois)	a	8	(oito)	anos	e	multa.
(B)	 reclusão	de	1	(um)	a	4	(quatro)	anos	e	multa.
(C)	 detenção	 de	 1	 (um)	 a	 4	 (quatro)	 anos	 e	

multa.	
(D)	 detenção	 de	 2	 (dois)	 a	 5	 (cinco)	 anos	 e	

multa.
(E)	 reclusão	de	2	(dois)	a	5	(cinco)	anos	e	multa.

25. O	 Decreto	 nº	 3.298/1999	 determina	 que	
o	 órgão	 responsável	 pela	 realização	
de concurso público que destine 
vagas	a	pessoas	com	deficiência	 terá	 a	
assistência	 de	 equipe	multiprofissional,	
a	 qual,	 dentre	 outras	 funções,	 avaliará	
a	 compatibilidade	 entre	 as	 atribuições	
do	 cargo	 e	 a	 deficiência	 do	 candidato	
durante	 o	 estágio	 probatório.	 Nesse	
sentido, assinale a alternativa que 
apresenta	 a	 composição	 dessa	 equipe	
multiprofissional.

(A)	 Será	 composta	 de	 três	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	em	questão,	 sendo	dois	 deles	
médicos,	e	três	profissionais	integrantes	da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(B)	 Será	 composta	 de	 três	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	 e	 três	 profissionais	 integrantes	 da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(C)	 Será	 composta	 de	 dois	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	e	dois	profissionais	 integrantes	da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(D)	 Será	 composta	 de	 três	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	e	dois	profissionais	 integrantes	da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(E)	 Será	 composta	 de	 dois	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	 e	 três	 profissionais	 integrantes	 da	
carreira	almejada	pelo	candidato.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. Arquivos compactados ocupam um 
espaço	menor	de	armazenamento.	Além	
disso, a transferência de um arquivo 
compactado, entre dois computadores, 
leva um tempo menor do que a do 
arquivo	 original.	 Assinale	 a	 alternativa	
em que todas as extensões de arquivo 
apresentadas são utilizadas na 
compactação	de	arquivos.	

(A)	 .arj	e	.bit		
(B)	 .tar	e	.odf	
(C)		 .rar	e	.zip	
(D)	 .docx	e	.tar.gz
(E)	 .exe	e	.bat

27. Atalhos de teclado são úteis para utilizar 
os recursos do sistema operacional de 
uma	maneira	 mais	 ágil.	 Para	 acessar	 o	
gerenciador de arquivos do Windows 10 
por meio de um atalho de teclado, qual das 
combinações	de	teclas	a	seguir	deve	ser	
utilizado,	considerando	as	configurações	
padrão do sistema operacional?
(Obs.:	 O	 caractere	 “+”	 foi	 utilizado	
apenas	para	interpretação.)

(A)	 CTRL	+	ALT	+	DEL	

(B)	 	+	E

(C)	 CTRL	+	DEL	

(D)	 	+	W

(E)	 CTRL	+	 	+	W

28. Ocorreu	 um	 incidente	 de	 segurança	
da	 informação	 na	 empresa	 onde	 você	
trabalha e a equipe de administradores 
de	 T.I.	 solicitou	 que	 os	 usuários	 não	
ligassem os seus computadores até que 
fosse realizada uma varredura em toda a 
rede	em	busca	de	códigos	maliciosos.	A	
suspeita é de um software que captura as 
teclas digitadas no teclado e os cliques 
de	 mouse.	 Esse	 software	 é	 conhecido	
como

(A)	 ransomware.	
(B)	 cracker.	
(C)	 alienware.		
(D)	 spyware.
(E)	 hardware.

29. Na Internet, há várias formas de  
armazenar ou transmitir arquivos entre 
usuários	 e	 computadores.	 Entretanto,	
nem todos os protocolos ou programas 
utilizados	 têm	 essa	 finalidade.	Assinale	
a alternativa em que nenhum protocolo 
ou	 programa	 tenha	 como	 função	 a	
transferência ou armazenamento de 
arquivos.

(A)	 FTP	e	Google	Drive.	
(B)	 BitTorrent	e	FTP.	
(C)	 HTTP	e	DropBox.	
(D)	 Microsoft	OneDrive	e	VoIP.
(E)	 VoIP	e	RFID.

30. Durante	 a	 edição	 de	 um	 arquivo	 de	
texto composto por muitas páginas e 
capítulos, alguns desses capítulos não 
preenchem totalmente a sua última 
página,	deixando-a	com	uma	porção	em	
branco, sendo que todo capítulo novo 
deve	 começar	 no	 início	 de	 uma	 nova	
página.	Utilizando	a	ferramenta	de	edição	
de	texto	do	LibreOffice	5,	ao	terminar	de	
escrever um capítulo que terminou no 
meio	 da	 página	 atual,	 qual	 das	 opções	
do	 menu	 “Inserir”	 oferece	 o	 recurso	
adequado para ir para a próxima página, 
onde se iniciará o novo capítulo? 

(A)	 Seção.	
(B)	 Quebra	manual.	
(C)	 Cabeçalho.	
(D)	 Rodapé.
(E)	 Nota	de	rodapé	/	Nota	de	fim.



12
TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO 

ESPECIALIDADE ENFERMAGEM

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. O	 Programa	 Nacional	 de	 Imunizações	
conta	com	a	Rede	de	Frio.	Em	relação	ao	
assunto,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 A	 estrutura	 da	 Rede	 de	 Frio	 organiza-
se	 em	 três	 instâncias,	 com	 fluxos	 de	
armazenamento	e	distribuição,	sendo	elas:	
Federal,	Nacional	e	Municipal.		

(B)	 A	 Instância	 Federal,	 nas	 unidades	
federadas,	 incorpora	 as	 Centrais	 Federais	
de	Rede	de	Frio	(CFRFs),	subordinadas	às	
Secretarias	 Federais	 de	 Saúde,	 ocupando	
posição	estratégica	para	distribuição.

(C)	 A	 Instância	 Estadual	 organiza-se	 em	 47	
centrais	 estaduais	 de	 armazenamento	 e	
distribuição	de	imunobiológicos,	geralmente	
localizadas	 nas	 regionais	 de	 saúde	 das	
unidades	 federadas	 do	 Brasil	 e	 sob	
responsabilidade	técnico-administrativa	das	
coordenações	 estaduais	 de	 imunizações	 e	
das	secretarias	municipais	de	saúde.	

(D)	 Na	 Instância	 Estadual,	 as	 Centrais	 de	
Rede	 de	 Frio	 realizam	 armazenamento	 e	
distribuição,	 com	 câmaras	 frias	 positivas	
(+2ºC	a	+8ºC)	e	negativas	(-25ºC	a	-15ºC),	
a	depender	da	demanda.

(E)	 É	 a	 Instância	Estadual	 que	 ocupa	posição	
estratégica	 na	 Rede	 de	 Frio,	 uma	 vez	
que	 concretiza	 a	 Política	 Nacional	 de	
Imunizações	 por	 meio	 da	 administração	
de	 imunobiológicos	 de	 forma	 segura	 na	
atenção	básica	ou	assistência,	estando	em	
contato	direto	com	o	usuário	final	da	cadeia	
de	frio.

32. De acordo com o Manual de Rede de Frio 
do	 Programa	 Nacional	 de	 Imunizações,	
publicado pelo Ministério da Saúde em 
2017,	assinale	a	alternativa	INCORRETA.	

(A)	 Os	 imunobiológicos	 compreendem	 soros,	
vacinas	e	imunoglobulinas.

(B)	 Os	 imunobiológicos	 são	 produtos	
termolábeis	e	fotossensíveis.

(C)	 Cadeia	 de	 frio	 é	 o	 processo	 logístico	
da	 Rede	 de	 Frio	 para	 conservação	 dos	
imunobiológicos,	 desde	 o	 laboratório	
produtor	 até	 o	 usuário,	 incluindo	 as	
etapas	 de	 recebimento,	 armazenamento,	
distribuição	e	transporte.

(D)	 Os	imunobiológicos	requerem	condições	de	
armazenamento	 segundo	suas	 respectivas	
composições	 e	 formas	 farmacêuticas	
(liofilizadas	ou	líquidas).

(E)	 Soro	 anticrotálico	 e	 soro	 antilonômico	 são	
imunoglobulinas	 disponibilizadas	 pelo	
programa.

33. Adulto, 35 anos, sexo masculino e 
trabalhador do campo agroindustrial, 
procurou	atendimento,	após	intoxicação	
ocupacional, apresentando: diarreia, 
náusea,	vômito,	dor	abdominal,	salivação	
e sudorese excessivas, visão borrada, 
dificuldade	 respiratória,	 dor	 de	 cabeça	
e	 fasciculações	 musculares.	 Esses	 são	
sinais e sintomas característicos de

(A)	 intoxicação	aguda	por	inseticida	carbamato.
(B)	 intoxicação	aguda	por	álcool.
(C)	 intoxicação	por	picada	de	serpente.
(D)	 intoxicação	aguda	por	soda	cáustica.
(E)	 intoxicação	por	picada	de	escorpião.

34. Assinale a alternativa que apresenta  
fármacos utilizados no tratamento de 
infecções	virais.

(A)	 Etambutol	e	imipeném.	
(B)	 Cefalotina	e	Dapsona.
(C)	 Nitrofurantoína	e	Etionamida.
(D)	 Didanosina	e	Lamivudina.
(E)	 Cloranfenicol	e	Clofazimina.

35. De	 acordo	 com	 a	 Resolução	 COFEN	
nº 0567/2018, assinale a alternativa 
que	 corresponde	 à	 regulamentação	 da	
atuação	 do	 técnico	 de	 enfermagem	 no	
cuidado	aos	pacientes	com	feridas.	

(A)	 Executar	 o	 desbridamento	 autolítico,	
instrumental,	mecânico	e	enzimático.

(B)	 Informar	 à	 pessoa	 quanto	 aos			
procedimentos	 realizados	 e	 aos	 cuidados	
com	 a	 ferida,	 enquanto	 componente	 da	
equipe	de	enfermagem.

(C)	 Realizar	 a	 terapia	 de	 compressão	 elástica	
e	inelástica	de	alta	e	baixa	compressão,	de	
acordo	 com	 o	 diagnóstico	 médico	 (úlcera	
venosa	ou	mista	e	linfedemas).

(D)	 Prescrever	 cuidados	 de	 enfermagem	
às	 pessoas	 com	 feridas,	 observadas	 as	
disposições	legais	da	profissão.

(E)	 Solicitar	exames	laboratoriais	e	radiografias	
inerentes	 ao	 processo	 do	 cuidado,	
estabelecidos	 em	 protocolos	 institucionais	
às	pessoas	com	feridas.

36. Em	relação	à	Normatização	da	Atuação	da	
Equipe de Enfermagem no procedimento 
de	Aspiração	de	Vias	Aéreas,	assinale	a	
alternativa	correta.	
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(A)	 Os	 pacientes	 graves,	 submetidos	 à	
intubação	 orotraqueal	 ou	 traqueostomia,	
em	atendimento	domiciliar,	deverão	ter	suas	
vias	 aéreas	 privativamente	 aspiradas	 por	
profissional	enfermeiro,	desde	que	avaliado	
e	prescrito	exclusivamente	pelo	médico.

(B)	 Os	 pacientes	 graves,	 submetidos	 à	
intubação	 orotraqueal	 ou	 traqueostomia,	
em	unidades	de	emergência,	de	internação	
intensiva,	semi-intensivas	ou	intermediárias,	
ou	 demais	 unidades	 da	 assistência,	
deverão	ter	suas	vias	aéreas	privativamente	
aspiradas	por	profissional	enfermeiro.

(C)	 Os	 pacientes	 em	 unidades	 de	 repouso/
observação,	 unidades	 de	 internação	 e	
em	 atendimento	 domiciliar,	 considerados	
não	 graves,	 deverão	 ter	 suas	 vias	 aéreas	
privativamente	 aspiradas	 por	 profissional	
enfermeiro.

(D)	 Os	 pacientes	 em	 unidades	 de	 repouso/
observação,	 unidades	 de	 internação	 e	
em	 atendimento	 domiciliar,	 considerados	
não	 graves,	 deverão	 ter	 suas	 vias	 aéreas	
privativamente	 aspiradas	 por	 profissional	
técnico	de	enfermagem,	desde	que	avaliado	
e	prescrito	exclusivamente	pelo	médico.

(E)	 Os	 pacientes	 crônicos,	 em	 uso	 de	
traqueostomia	 de	 longa	 permanência	 ou	
definitiva	em	ambiente	hospitalar,	de	forma	
ambulatorial	 ou	 atendimento	 domiciliar,	
poderão	 ter	 suas	 vias	 aéreas	 aspiradas	
pelo	 profissional	 auxiliar	 de	 enfermagem,	
desde	que	devidamente	avaliado	e	prescrito	
pelo	 enfermeiro	 como	 parte	 integrante	 do	
processo	de	enfermagem.

37. Jovem de 23 anos apresenta, com início 
abrupto: febre alta e pulso lento (sinal 
de Faget), calafrios, cefaleia intensa, 
mialgias,	prostração,	náuseas	e	vômitos,	
durando cerca de três dias, após os quais 
se observa remissão da febre e melhora 
dos sintomas por algumas horas, 
com	 posterior	 evolução	 para	 aumento	
da  febre, diarreia e reaparecimento 
de vômitos com aspecto de borra 
de	 café	 e	 instalação	 de	 insuficiência	
hepática	 e	 renal.	 Surgem	 também:	
icterícia,	 manifestações	 hemorrágicas,	
oligúria,	 albuminúria	 e	 prostração	
intensa.	Os	 sinais	 e	 sintomas	descritos	
correspondem a um quadro típico de

(A)	 doença	de	Lyme.
(B)	 tétano.
(C)	 hanseníase.	
(D)	 raiva.
(E)	 febre	amarela.

38. Adulto de 43 anos apresenta poliúria, 
polidipsia, polifagia e perda inexplicada 
de	 peso.	 Os	 sinais	 e	 sintomas	 são	
característicos de

(A)	 hipertireoidismo.	
(B)	 doença	pulmonar	obstrutiva	crônica.
(C)	 insuficiência	renal	aguda.
(D)	 hipertensão	arterial	sistêmica.
(E)	 diabetes	mellitus.

39. Adulto de 25 anos, sem registro no 
prontuário	 de	 verificação	 da	 pressão	
arterial,	 ao	 se	 realizar	 a	 verificação	 de	
sua pressão arterial, como forma de 
rastreamento de hipertensão arterial 
sistêmica,	 foi	 identificado	 valor	
pressórico	 de	 110/70	mm/Hg.	 Diante	 do	
exposto,	 recomenda-se	 que	 a	 aferição	
da pressão arterial desse adulto seja 
verificada	novamente	em	um	período	de

(A)	 doze	meses.
(B)	 seis	meses.
(C)	 dois	anos.
(D)	 quatro	anos.
(E)	 três	anos.

40. Adulto de 25 anos, com quadro psicótico, 
relata que os seus pensamentos foram 
removidos	por	uma	 força	externa	e	que	
pensamentos estranhos foram colocados 
na	 sua	 mente.	 A	 alteração	 descrita	 é	
definida	como

(A)	 delírio.
(B)	 alucinação.	
(C)	 ansiedade.	
(D)	 desorganização	do	discurso.
(E)	 neologismo.
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41. Adulto de 55 anos apresenta     
queimaduras, por etanol, de primeiro, 
segundo e terceiro grau em 60% da 
região corpórea decorrentes de explosão 
em	 ambiente	 aberto.	 Em	 relação	 à	
profundidade das queimaduras, é correto 
afirmar	que

(A)	 a	queimadura	de	segundo	grau	(espessura	
superficial)	afeta	somente	a	epiderme,	sem	
formar	bolhas.	Apresenta	vermelhidão,	dor,	
edema	e	descama	em	4	a	6	dias.	

(B)	 a	queimadura	de	segundo	grau	(espessura	
parcial-superficial	 e	 profunda)	 afeta	 a	
epiderme	e	parte	da	derme,	formando	bolhas	
ou	 flictenas.	 Na	 espessura	 superficial,	 a	
base	da	bolha	é	rósea,	úmida	e	dolorosa.

(C)	 a	queimadura	de	primeiro	grau	 (espessura	
total)	 afeta	 a	 epiderme,	 a	 derme	 e	 as	
estruturas	 profundas.	 Nesse	 tipo	 de	
queimadura,	 existe	 a	 presença	 de	 placa	
esbranquiçada	ou	enegrecida.	É	indolor.	

(D)	 a	 queimadura	 de	 terceiro	 grau	 (espessura	
superficial)	 reepiteliza	 entre	 10	 e	 15	 dias,	
apresentando	 vermelhidão,	 dor,	 edema	 e	
descamando	em	7	a	21	dias.	

(E)	 a	queimadura	de	primeiro	grau	 (espessura	
total)	é	 indolor,	não	 reepiteliza	e	necessita	
de	enxertia	de	pele.

42. São considerados sinais e sintomas de 
infecção	em	queimadura,	EXCETO

(A)	 descolamento	 precoce	 da	 escara	 seca	 e	
transformação	em	escara	úmida.

(B)	 vasculite	 no	 interior	 da	 lesão	 (pontos	
avermelhados).

(C)	 celulite	ao	redor	da	lesão.
(D)	 crescimento	de	tecido	de	granulação.
(E)	 edema	 de	 bordas	 das	 feridas	 ou	 do	

segmento	corpóreo	afetado.	

43. Em	 relação	 à	 Resolução	 COFEN	
nº	 358/2009,	 que	 dispõe	 sobre	 a	
Sistematização	 da	 Assistência	 de	
Enfermagem	 e	 a	 Implementação	 do	
Processo de Enfermagem em ambientes, 
públicos ou privados, em que ocorre o 
cuidado	 profissional	 de	 Enfermagem,	
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 O	diagnóstico	de	Enfermagem	configura-se	
como	um	processo	deliberado,	 sistemático	
e	 contínuo,	 realizado	 com	 o	 auxílio	 de	
métodos	 e	 técnicas	 variadas,	 que	 tem	 por	
finalidade	a	obtenção	de	informações	sobre	
a	pessoa,	família	ou	coletividade	humana	e	
sobre	suas	respostas	em	um	dado	momento	
do	processo	saúde	e	doença.

(B)	 O	 Processo	 de	 Enfermagem	 organiza-
se	 em	 seis	 etapas	 inter-relacionadas,	
interdependentes	 e	 recorrentes:	 Exame	
Físico,	 Anotação	 de	 Enfermagem,	
Planejamento	de	Enfermagem,	Observação	
da	 Prescrição	 Médica,	 Implementação	 e	
Avaliação	de	Enfermagem.

(C)	 O	Planejamento	de	Enfermagem	consiste	na	
determinação	dos	resultados	que	se	espera	
alcançar;	 e	 das	 ações	 ou	 intervenções	 de	
enfermagem	 que	 serão	 realizadas	 face	 às	
respostas	da	pessoa,	família	ou	coletividade	
humana	em	um	dado	momento	do	processo	
saúde	e	doença,	 identificadas	na	etapa	de	
Diagnóstico	de	Enfermagem.

(D)	 A	Anotação	de	Enfermagem	é	a	realização	
das	ações	ou	intervenções	determinadas	na	
etapa	de	Planejamento	de	Enfermagem.

(E)	 A	 implementação	 configura-se	 como	 um	
processo	deliberado,	sistemático	e	contínuo	
de	verificação	de	mudanças	nas	respostas	
da	pessoa,	 família	ou	coletividade	humana	
em	um	dado	momento	do	processo	 saúde	
doença;	 e	 de	 verificação	 da	 necessidade	
de	mudanças	ou	adaptações	nas	etapas	do	
Processo	de	Enfermagem.

44. Em	 relação	 à	 Portaria	 do	 Ministério	 da	
Saúde	 nº	 204/2016	 que	 define	 a	 Lista	
Nacional	de	Notificação	Compulsória	de	
doenças,	 agravos	 e	 eventos	 de	 saúde	
pública	nos	serviços	de	saúde	públicos	
e privados em todo o território nacional, 
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Configura-se	 como	 epizootia	 qualquer	
dano	 à	 integridade	 física	 ou	 mental	 do	
indivíduo,	 provocado	 por	 circunstâncias	
nocivas,	 tais	 como	acidentes,	 intoxicações	
por	 substâncias	 químicas,	 abuso	 de	
drogas	ou	lesões	decorrentes	de	violências	
interpessoais,	 como	 agressões	 e	 maus	
tratos,	exceto	as	lesões	autoprovocadas.

(B)	 A	 ficha	 de	 evento	 de	 saúde	 pública	 é	 a	
comunicação	 obrigatória	 encaminhada	 à	
autoridade	 de	 saúde.	 É	 realizada	 pelos	
médicos,	 profissionais	 de	 saúde	 ou	
responsáveis	 pelos	 estabelecimentos	
de	 saúde,	 públicos	 ou	 privados,	 sobre	 a	
ocorrência	 de	 suspeita	 ou	 confirmação	 de	
doença,	agravo	ou	evento	de	saúde	pública,	
podendo	ser	imediata	ou	semanal.
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(C)	 A	 notificação	 compulsória	 imediata	 deve	
ser	 realizada	 pelo	 profissional	 de	 saúde	
ou	 responsável	 pelo	 serviço	 assistencial	
que	 prestar	 o	 primeiro	 atendimento	 ao	
paciente,	em	até	72	(setenta	e	duas)	horas	
desse	atendimento,	 pelo	meio	mais	 rápido	
disponível.

(D)		 Estão	 entre	 as	 doenças	 ou	 agravos	
presentes	na	Lista	Nacional	de	Notificação	
Compulsória:	 acidente	 de	 trabalho	 com	
exposição	 a	 material	 biológico,	 acidente	
por	animal	peçonhento,	doença	de	chagas	
aguda,	 violência	 sexual	 e	 tentativa	 de	
suicídio.

(E)	 A	 notificação	 compulsória	 imediata	 deve	
ser	realizada	pelo	profissional	de	saúde	ou	
responsável	 pelo	 serviço	 assistencial	 que	
prestar	o	primeiro	atendimento	ao	paciente,	
em	 até	 7	 (sete)	 dias	 desse	 atendimento,	
pelo	meio	mais	rápido	disponível.

45. De acordo com as diretrizes básicas 
para	 a	 implementação	 de	 medidas	 de	
proteção	 à	 segurança	 e	 à	 saúde	 dos	
trabalhadores	 dos	 serviços	 de	 saúde,	
bem como daqueles que exercem 
atividades	de	promoção	e	 assistência	 à	
saúde em geral, informe se é verdadeiro 
(V)	 ou	 falso	 (F)	 o	 que	 afirma	 a	 seguir	 e	
assinale a alternativa com a sequência 
correta.

(   ) Consideram-se Agentes Biológicos 
os microrganismos, geneticamente 
modificados	 ou	 não;	 as	 culturas	 de	
células;	 os	 parasitas;	 as	 toxinas	 e	 os	
príons.

(   ) Todo local onde exista possibilidade 
de	 exposição	 ao	 agente	 biológico	 deve	
ter lavatório exclusivo para higiene 
das mãos, provido de água corrente, 
sabonete líquido, toalha descartável 
e lixeira com sistema de abertura sem 
contato	manual.

(   ) O uso de luvas substitui o processo de 
lavagem	das	mãos.

(   ) Os trabalhadores com feridas ou lesões 
nos membros superiores só podem 
iniciar	 suas	 atividades	 após	 avaliação	
médica obrigatória, com emissão de 
documento	de	liberação	para	o	trabalho.

(			)	 Vacinação	 é	 o	 processo	 que	 visa	 à	
obtenção	 de	 imunidade	 passiva	 de	 um	
organismo.	 A	 imunidade	 passiva	 é	 a	
proteção	 conferida	 pela	 estimulação	
antigênica do sistema imunológico com 
o desenvolvimento de uma resposta 
humoral	 (produção	 de	 anticorpos)	 e	
celular.

(A)	 V	–	V	–	F	–	V	–	F.	
(B)	 V	–	V	–	F	–	F	–	V.	
(C)	 F	–	F	–	V	–	V	–	V.	
(D)	 V	–	F	–	V	–	F	–	V.
(E)	 F	–	V	–	F	–	F	–	F.

46. Referente	à	fisiologia	respiratória,	analise	
as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta	as	corretas.

 
I.	 A	 respiração	 é	 a	 troca	 de	 oxigênio	

e  dióxido de carbono durante o 
metabolismo	celular.	As	vias	respiratórias	
transferem oxigênio da atmosfera para o 
alvéolo, onde o oxigênio é trocado por 
dióxido	de	carbono.	

II.	 Através	 da	 membrana	 alvéolo-capilar,	
o oxigênio transfere-se para o sangue, 
e o dióxido de carbono transfere-se do 
sangue	para	os	alvéolos.	

III.	 O	 trabalho	 respiratório	 é	 o	 esforço	
necessário para expandir e contrair 
os	 pulmões.	 Na	 respiração	 saudável,	
a	 respiração	 do	 indivíduo	 é	 calma	 e	
realizada	com	o	mínimo	de	esforço.	

IV.	 Surfactante	 é	 um	 produto	 químico	
produzido nos pulmões que tem a 
função	 de	 diminuir	 a	 retração	 elástica	
dos	pulmões	e	do	tórax.		

V.	 A	atelectasia	auxilia	na	 troca	normal	de	
oxigênio	e	dióxido	de	carbono.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.	
(B)	 Apenas	IV	e	V.	
(C)	 Apenas	I,	II	e	III.	
(D)	 Apenas	III	e	V.	
(E)	 Apenas	I,	II,	III	e	IV.	
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47. Os cuidados de higiene adequados ao 
paciente requerem uma compreensão 
da	anatomia	e	fisiologia	da	pele,	unhas,	
cavidade oral, cabelo, olhos e outros 
segmentos.	Diante	do	exposto,	assinale	
a	alternativa	correta.

(A)	 A	 pele	 é	 constituída	 de	 duas	 camadas	
primárias:	 a	 epiderme	 e	 a	 derme.	 Logo	
abaixo	 da	 pele,	 encontra-se	 o	 tecido	
subcutâneo	 que	 compartilha	 algumas	
funções	de	proteção	da	pele.

(B)	 Uma	 unha	 normal	 saudável	 é	 opaca,	
apresenta	 ondulações	 e	 convexa,	 com	um	
leito	ungueal	esbranquiçado	e	ponta	rosada	
translúcida.

(C)	 O	fio	do	cabelo,	propriamente	dito,	tem	vida,	
e	fatores	fisiológicos	o	afetam	diretamente.

(D)				O	crescimento,	a	distribuição	e	o	padrão	do	
cabelo	não	indicam	o	estado	de	saúde	geral	
de			um	indivíduo.	

(E)			 A	 córnea	 é	 a	 porção	 colorida	 do	 olho	
que	 se	 localiza	 atrás	 da	 pupila.	 Olhando	
lateralmente,	 parece	 um	 cristal	 de	 relógio	
de	 pulso.	 Normalmente	 é	 opaca	 e	 áspera	
em	adultos	jovens.	

48. Os	 agentes	 de	 doenças	 infecciosas	
humanas pertencem a cinco principais 
grupos de organismos: bactérias, 
fungos,	protozoários,	helmintos	e	vírus.	
As	 bactérias	 de	 diferentes	 colorações	
apresentam graus diferentes de 
virulência.	 Em	 relação	 às	 bactérias,	
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 As	 bactérias	 Gram-negativas	 são	
constituídas	 por	 uma	 endotoxina	
denominada	 LPS	 (lipopolissacarídeo),	 que	
é	causadora	da	patogenicidade.	

(B)	 As	 bactérias	 Gram-positivas	 possuem	 a	
exotoxina	 rica	 em	 ácido	 lipoprotéico	 que	
confere	aderência	à	bactéria.	

(C)	 Neisseria	 meningitidis	 pode	 causar		
meningite	 em	 associação	 a	 outras	
infecções	como	conjuntivite,	artrite,	sinusite	
e	pneumonia.	

(D)	 A	maioria	das	enterobactérias	é	encontrada	
no	 trato	 gastrointestinal	 de	 humanos,	 no	
reino	animal,	na	água,	solo	e	vegetais.

(E)	 A	 Neisseria	 gonorrhoeae	 é	 considerada	
patogênica,	 de	 transmissão	 oral	 fecal,	 e	 é	
indicativa	de	tratamento.	

49. Sobre a Giardia lamblia, é	correto	afirmar	
que

(A)	 a	prevenção	envolve	o	uso	de	preservativos	
durante	a	relação	sexual.	

(B)	 os	achados	clínicos	geralmente	são:		fezes	
endurecidas	sanguinolenta	com	mau	cheiro,	
aumento	do	peso	e	cólicas	abdominais	que	
duram	poucos	dias.

(C)	 a	 infecção	 ocorre	 no	 esôfago,	 fixa-se	 e	
invade	 a	 mucosa,	 penetrando	 na	 corrente	
sanguínea.

(D)	 a	 inflamação	 ocorre	 no	 estômago,	
ocasionando	melhor	absorção	de	proteínas	
e	gorduras.

(E)	 a	 transmissão	 ocorre	 pela	 ingestão	 de	
cistos	 em	 alimentos	 e	 água	 contaminados	
com	fezes.

50. A	 higienização	 das	 mãos	 é	 a	 medida	
individual mais simples e menos 
dispendiosa	para	prevenir	a	propagação	
das	infecções	relacionadas	à	assistência	
à	saúde.	Referente	à	antissepsia	cirúrgica	
ou preparo pré-operatório das mãos, qual 
é	 a	 recomendação	 da	Agência	Nacional	
de Vigilância Sanitária?

(A)	 Para	a	realização	desse	procedimento	deve	
ser	utilizado	gel	alcoólico	a	70%,	ou	solução	
alcoólica	a	70%	com	1-3%	de	glicerina.

(B)	 Para	 esse	 procedimento	 recomenda-se	
antissepsia	cirúrgica	das	mãos	e	antebraços	
com	antisséptico	degermante.

(C)	 A	duração	do	procedimento	com	antisséptico	
é	 de	 40	 a	 60	 segundos	 para	 a	 primeira	
cirurgia	 e	 de	 30	 a	 40	 segundos	 para	 as	
cirurgias	 subsequentes	 (sempre	 seguir	
o	 tempo	 de	 duração	 recomendado	 pelo	
fabricante).	

(D)					As	 escovas	utilizadas	 no	 preparo	 cirúrgico	
das	 mãos	 devem	 ser	 de	 cerdas	 duras	
e	 poderão	 	 	 ser	 reutilizadas	 durante	 um	
período	 de	 12	 horas,	 após,	 devem	 ser	
descartadas.

(E)	 Deve	ser	utilizada	a	técnica	de	higienização	
simples	das	mãos,	substituindo-se	o	sabão	
por	antisséptico	degermante.
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51. Um hospital de referência elaborou uma 
campanha	de	prevenção	de	acidentes	de	
trabalho e, durante a semana, entregou 
folhetos	 com	 orientações	 importantes.	
Dentre	as	orientações	a	estarem	descritas	
no	folheto,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Todos	 trabalhadores	 com	 possibilidade	
de	 exposição	 a	 agentes	 biológicos	 devem	
utilizar	vestimenta	de	 trabalho	adequada	e	
em	condições	de	conforto.	Essa	vestimenta	
deverá	 ser	 fornecida	 para	 o	 empregado	 e	
posteriormente	ser	descontada	em	folha	de	
pagamento.

(B)	 O	empregador	deve	autorizar	o	consumo	de	
alimentos	e	bebidas	nos	postos	de	trabalho	
para	 empregados	 que	 têm	 dificuldade	 em	
fazer	as	refeições	em	seus	domicílios.	

(C)	 Os	trabalhadores	poderão	deixar	o	local	de	
trabalho	com	as	vestimentas	utilizadas	em	
suas	atividades	laborais.

(D)	 O	 empregador	 deve	 providenciar	 locais	
apropriados	 para	 o	 fornecimento	 de	
vestimentas	limpas	e	para	a	deposição	das	
usadas.

(E)	 A	 higienização	 das	 vestimentas	
utilizadas	 nos	 centros	 obstétricos	 são	 de	
responsabilidade	 do	 empregado,	 desde	
que	essas	vestimentas	sejam	embaladas	e	
higienizadas	de	forma	correta.

52. O	 pulso	 é	 a	 delimitação	 palpável	 da	
circulação	 sanguínea	 percebida	 em	
vários	 pontos	 do	 corpo.	 Referente	 aos	
locais	de	verificação	do	pulso,	assinale	a	
alternativa	INCORRETA.

(A)	 O	 pulso	 femoral	 verifica-se	 abaixo	 do	
ligamento	 inguinal,	 a	 meio	 caminho	
entre	 a	 sínfise	 pubiana	 e	 a	 espinha	 ilíaca	
anterossuperior.

(B)	 O	 pulso	 radial	 verifica-se	 no	 pulso	 do	
antebraço,	 na	 lateral	 radial	 ou	 no	 lado	 do	
polegar.

(C)	 O	pulso	apical	verifica-se	no	quarto	a	quinto	
espaço	intercostal,	na	linha	clavicular	média	
esquerda.

(D)	 O	 pulso	 carotídeo	 verifica-se	 ao	 longo	
da	 extremidade	 medial	 do	 músculo	
esternocleimastóideo	do	pescoço.

(E)	 O	pulso	braquial	verifica-se	no	sulco	entre	os	
músculos	semigendinoso,	semimembranoso	
e	o	bíceps	crural.	

53. Paciente feminina, 35 anos, apresenta 
pausa	 na	 respiração	 durante	 vários	
segundos, além de paradas persistentes 
resultando em retardo respiratório por 
uma	 possível	 obstrução	 mecânica	 das	
vias	aéreas	respiratórias.	Nesse	caso,	é	
correto	afirmar	que	se	trata	de

(A)	 apneia.
(B)	 respiração	de	Cheyne-Stokes.
(C)	 respiração	de	Kussmaul.
(D)				hipoventilação.
(E)				hiperpneia.

54. Os sinais vitais (SSVV) são um modo 
eficiente	e	rápido	de	monitorar	a	condição	
do	 paciente,	 identificar	 problemas	 e	
avaliar a resposta do paciente a uma 
intervenção.	 Em	 relação	 aos	 SSVV,	
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 A	 temperatura	 retal	 é	 indicada	 para	
pacientes	que	apresentam	doenças	no	reto	
e	sofreram	cirurgia	retal.

(B)	 A	dor	não	altera	a	 frequência	e	o	 ritmo	da	
respiração,	 sendo	 que	 a	 profundidade	 da	
respiração	mantém-se	normal.

(C)	 Durante	 a	 verificação	 da	 pressão	 arterial,	
quando	 o	 braço	 está	 posicionado	 acima	
do	 nível	 do	 coração,	 a	 leitura	 da	 pressão	
arterial	é	falsamente	alta.

(D)	 A	 desinflação	 do	 manguito	 muito	 lenta,	
durante	 a	 verificação	 da	 pressão	 arterial,	
pode	 ocasionar	 a	 leitura	 da	 pressão	
diastólica	falsamente	alta.

(E)	 A	 hemorragia	 reduz	 a	 frequência	 do	 pulso	
porque	 a	 perda	 de	 sangue	 diminui	 a	
estimulação	simpática.
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55. Paciente com 60 anos de idade apresenta 
úlcera diabética em pé esquerdo 
com	 presença	 de	 fibrinas,	 tecido	 de	
granulação	e	exsudato	seropurulento	em	
grande	quantidade,	além	de	odor	fétido.	
De acordo com o Ministério da Saúde, em 
relação	à	troca	de	curativo	e	limpeza	da	
ferida, analise as assertivas e assinale a 
alternativa	que	aponta	as	corretas.

I.	 Para	 atuar	 como	 um	 curativo	 ideal,	 a	
cobertura deve manter o excesso de 
exsudato.

II.	 Para	 atuar	 como	 um	 curativo	 ideal,	 a	
cobertura deve manter umidade entre a 
ferida	e	o	curativo.

III.	 Para	 atuar	 como	 um	 curativo	 ideal,	 a	
cobertura	deve	permitir	trocas	gasosas.

IV.	 Para	 a	 limpeza	 da	 ferida,	 a	 solução	
preconizada	 é	 a	 fisiológica	 a	 0,9%,	
preferencialmente	gelada.

V.	 A	 pele	 perilesional	 deve	 ser	 limpa	
preferencialmente com sabão neutro, 
removendo-o e evitando traumas e 
processos	dermatológicos	tópicos.

VI.	 É	 preconizado	 em	 feridas	 granuladas	 o	
uso	de	irrigação	em	jato	forte.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(B)	 Apenas	I,	III	e	VI.
(C)	 Apenas	II,	III	e	V.
(D)				Apenas	IV	e	VI.
(E)				Apenas	I	e	VI.

56. Paciente com diagnóstico positivo para 
Sífilis	necessita	de	tratamento	IM.	Refere	
usar prótese de silicone na região glútea 
e	vasto	lateral	da	coxa.	Nesse	caso,	sobre	
a	 administração	 desse	 medicamento,	
segundo o COFEN, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 questionará	
o	 enfermeiro	 sobre	 o	 melhor	 local	 a	 ser	
administrado	o	medicamento.

(B)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	local	a	ser	aplicado	é	na	região	vasto	
lateral	da	coxa.

(C)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	 local	 a	 ser	 aplicado	 é	 na	 região	
ventroglutea.

(D)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	 local	 a	 ser	 aplicado	 é	 no	 músculo	
deltoide.

(E)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	 local	 a	 ser	 aplicado	 é	 na	 região	
dorsoglutea.

57. Mulher de 28 anos de idade, sexualmente 
ativa, procura a unidade de saúde e 
pergunta ao técnico de enfermagem se 
ela necessita fazer o exame preventivo 
de câncer de colo do útero, pois nunca 
realizou	 esse	 exame.	 Diante	 dessa	
situação,	 conforme	 o	 Ministério	 da	
Saúde,	 assinale	 a	 orientação	 correta	
realizada	pelo	profissional.

(A)	 O	início	da	coleta	deve	ser	aos	35	anos	de	
idade	para	mulheres	que	já	tiveram	atividade	
sexual.

(B)	 O	início	da	coleta	deve	ser	aos	30	anos	de	
idade	para	mulheres	que	já	tiveram	atividade	
sexual.

(C)	 O	 início	 da	 coleta	 deve	 ser	 aos	 15	 anos	
de	 idade,	 independentemente	de	atividade	
sexual.

(D)	 O	 início	 da	 coleta	 deve	 ser	 aos	 25	 anos	
de	 idade,	 independentemente	de	atividade	
sexual.

(E)	 O	início	da	coleta	deve	ser	aos	25	anos	de	
idade	para	mulheres	que	já	tiveram	atividade	
sexual.

58. Em um grupo de mulheres, com o objetivo 
de orientar sobre câncer de mama, o 
profissional	 expôs	 fatores	 de	 risco	 e	
de	 proteção	 para	 esse	 tipo	 de	 câncer.	
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, 
assinale a alternativa que condiz com 
fator	de	proteção	para	essa	patologia.

(A)	 História	de	menarca	precoce.
(B)	 Primeira	gravidez	após	os	30	anos.
(C)	 Uso	de	contraceptivos	orais.
(D)				Amamentação.
(E)				Exposição	à	radiação	ionizante.
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.

59. A Norma Regulamentadora – NR32 – tem 
por	 finalidade	 estabelecer	 as	 diretrizes	
básicas	 para	 a	 implementação	 de	
medidas	 de	 proteção	 à	 segurança	 e	 à	
saúde	 dos	 trabalhadores	 dos	 serviços	
de	 saúde.	 	 Referente	 à	 vacinação	 dos	
trabalhadores, assinale a alternativa 
correta.	

(A)	 Deverá	 ser	 fornecida,	 aos	 trabalhadores,	
imediatamente	após	o	ingresso	na	empresa,	
imunização	ativa	contra	tuberculose,	HPV	e	
hepatite	B.	

(B)	 Sempre	 que	 existir	 vacinas	 ativas	 contra	
outros	 agentes	 biológicos	 aos	 quais	
os	 trabalhadores	 estarão	 expostos,	 o	
empregado	deve	procurar	por	conta	própria	
o	serviço	de	saúde.

(C)	 O	 empregador	 deve	 assegurar	 que	 os	
trabalhadores	 sejam	 informados	 das	
vantagens,	 dos	 efeitos	 colaterais,	 assim	
como	dos	riscos	aos	quais	estarão	expostos	
por	falta	ou	recusa	de	vacinação.

(D)	 O	 comprovante	 das	 vacinas	 recebidas	
deverão	ficar	guardados	no	local	de	trabalho	
e	 deverão	 ser	 fornecidos	 ao	 trabalhador	
quando	ele	se	desligar	da	empresa.

(E)	 A	 vacinação	 deve	 ser	 registrada	 no	
prontuário	clínico	 individual	do	trabalhador,	
previsto	na	NR-07.

60. Paciente foi admitido em hospital e o 
médico	lhe	prescreveu	1.000	mL	de	NaCL	
a	0,9%	intravenoso,	em	8	horas.	Qual	é	a	
velocidade que o técnico de enfermagem 
deve programar na bomba de infusão?

(A)	 100	mL/hora.
(B)	 125	mL/hora.
(C)	 250	mL/hora.
(D)				142mL/hora.
(E)					500mL/hora.
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INSTRUÇÕES

•	 Confira	seu	nome,	o	número	do	seu	documento	e	o	número	de	
sua	inscrição	na	Folha	de	Respostas	e	na	Versão	Definitiva	da	
Discursiva.	Além	disso,	não	se	esqueça	de	conferir	seu	Caderno	
de	Questões	quanto	a	falhas	de	impressão	e	de	numeração,	e	
se	o		cargo	corresponde	àquele	para	o	qual	você	se	inscreveu.	
Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	de	
inscrição.	Qualquer	divergência,	comunique	ao		fiscal.

•	 Os	únicos	documentos	válidos	para	avaliação		são		a		Folha		de	
Respostas	e	a	Versão	Definitiva	da	Discursiva.	Só	é	permitido	o	
uso	de	caneta	esferográfica	 transparente	de	cor	azul	ou	preta	
para	 transcrição	 da	 Versão	 Definitiva	 da	 Discursiva	 e	 para	 o	
preenchimento	da	Folha	de	Respostas,	que	deve	ser	preenchida	
da	seguinte	maneira:	

•	 O	prazo	de	realização	da	prova	é	de	4	(quatro)	horas,	incluindo	
a	marcação	da	Folha	de	Respostas	e	a		transcrição	da	Versão	
Definitiva	 da	Discursiva.	Após	 60	 (sessenta)	minutos	 do	 início	
da	prova,	o	candidato	estará	liberado	para	utilizar	o	sanitário	ou	
deixar	 definitivamente	 o	 local	 de	 aplicação,	 não	 podendo,	 no	
entanto,	levar	o	caderno	de	questões	e	nenhum	tipo	de	anotação	
de	suas	respostas.	

•	 Os	 3	 (três)	 últimos	 candidatos	 só	 poderão	 retirar-se	 da	 sala	
juntos,	após	assinatura	do	Termo	de	Fechamento	do	envelope	
de	retorno.

•	 Ao	 término	 de	 sua	 prova,	 comunique	 ao	 fiscal,	 devolvendo-
lhe	a	Folha	de	Respostas	e	a	Versão	Definitiva	da	Discursiva,	
devidamente	 preenchidas	 e	 assinadas.	 O	 candidato	 	 poderá		
levar		consigo		o		Caderno	de	Questões	somente	se	aguardar	em	
sala	até	o	término	do	prazo	de	realização	da	prova	estabelecido	
em	edital.		

•	 As	 provas	 e	 os	 gabaritos	 preliminares	 estarão	 disponíveis	
no	site	do	 Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br,	 	no	dia	
posterior	à	aplicação	da	prova.	
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I N S T R U Ç Õ E S

         A Prova Discursiva - Estudo de Caso será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.		 Atendimento	ao	tema	proposto	na	questão;	
2.		 Conhecimento	técnico-científico	sobre	a	matéria;	
3.		 Clareza	de	argumentação/senso	crítico	em	relação	ao	tema	proposto	na	questão;	
4.	 Utilização	adequada	da	Língua	Portuguesa.

 O candidato terá sua Prova Discursiva - Estudo de Caso avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a.	 não	atender	ao	Tema	do	Estudo	de	Caso	proposto	e	ao	conteúdo	avaliado;
b.	 manuscrever	em	letra	ilegível	ou	grafar	por	outro	meio	que	não	o	determinado	no	Edital;
c.	 apresentar	acentuada	desestruturação	na	organização	textual	ou	atentar	contra	o	pudor;
d.	 redigir	seu	texto	a	lápis,	ou	à	tinta	em	cor	diferente	de	azul	ou	preta;
e.	 não	apresentar	a	questão	redigida	na	Folha	da	Versão	Definitiva	ou	entregá-la	em	branco;	
f.	 apresentar	identificação,	em	local	indevido,	de	qualquer	natureza	(nome	parcial,	nome	completo,	outro	

nome	qualquer,	número(s),	letra(s),	sinais,	desenhos	ou	códigos).

•	 A	Folha	da	Versão	Definitiva	será	o	único	documento	válido	para	a	avaliação	da	Prova	Discursiva.	As	
folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para 
a	finalidade	de	avaliação	da	Prova	Discursiva.

•	  O candidato disporá de, no mínimo, 20 (vinte) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar    
a	resposta	da	questão,	sendo	desconsiderado	para	efeito	de	avaliação	qualquer	fragmento	de	texto	
que	for	escrito	fora	do	local	apropriado	ou	que	ultrapassar	a	extensão	de	30	(trinta)	linhas.

•	 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta 
esferográfica	transparente	de	tinta	azul	ou	preta.

D I S C U R S I VA  -  E S T U D O  D E  C A S O  -  R A S C U N H O

1. Mulher de 63 anos, cozinheira, tabagista desde os 13 anos de idade e residente em zona rural, 
relata	cozinhar	em	fogão	a	lenha	desde	os	seus	24	anos	de	idade.	Apresenta	história	de	dispneia	
progressiva,	com	tosse	produtiva,	expectoração	branca	e	sibilos	há	seis	dias.	Foram	realizados	
espirometria	 e	 outros	 exames	 que	 permitiram	 o	 diagnóstico	 de	 Doença	 Pulmonar	 Obstrutiva	
Crônica	(DPOC).	Além	das	medicações	prescritas	pelo	pneumologista,	foi	indicada	terapia	com	
oxigênio	domiciliar.
Diante	do	caso	exposto,	defina	a	Doença	Pulmonar	Obstrutiva	Crônica,	descreva	os	principais	
fatores	de	risco,	cite	pelo	menos	duas	atividades	de	prevenção	e	promoção	à	saúde	e	comente	
como deve ser o acolhimento e os cuidados que a equipe de enfermagem pode oferecer ao 
paciente	que	está	em	terapia	com	oxigênio	domiciliar.

1.	 ____________________________________________________________________________________________________________

2.	 ____________________________________________________________________________________________________________

3.	 ____________________________________________________________________________________________________________

4.	 ____________________________________________________________________________________________________________

5.	 ____________________________________________________________________________________________________________

6.	 ____________________________________________________________________________________________________________

7.	 ____________________________________________________________________________________________________________

8.	 ____________________________________________________________________________________________________________

9.	 ____________________________________________________________________________________________________________

10.	 ____________________________________________________________________________________________________________
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11.	 ____________________________________________________________________________________________________________

12.	 ____________________________________________________________________________________________________________

13.	 ____________________________________________________________________________________________________________

14.	 ____________________________________________________________________________________________________________

15.	 ____________________________________________________________________________________________________________

16.	 ____________________________________________________________________________________________________________

17.	 ____________________________________________________________________________________________________________

18.	 ____________________________________________________________________________________________________________

19.	 ____________________________________________________________________________________________________________

20.	 ____________________________________________________________________________________________________________

21.	 ____________________________________________________________________________________________________________

22.	 ____________________________________________________________________________________________________________

23.	 ____________________________________________________________________________________________________________

24.	 ____________________________________________________________________________________________________________

25.	 ____________________________________________________________________________________________________________

26.	 ____________________________________________________________________________________________________________

27.	 ____________________________________________________________________________________________________________

28.	 ____________________________________________________________________________________________________________

29.	 ____________________________________________________________________________________________________________

30.	 ____________________________________________________________________________________________________________
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
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LÍNGUA PORTUGUESA

A indústria do espírito
      JORDI SOLER – 23 DEZ 2017 - 21:00

O	filósofo	Daniel	Dennett	propõe	uma	fórmula	
para	 alcançar	 a	 felicidade:	 “Procure	 algo	 mais	
importante	que	você	e	dedique	sua	vida	a	isso”.

Essa	 fórmula	 vai	 na	 contracorrente	 do	 que	
propõe	a	indústria	do	espírito	no	século	XXI,	que	
nos	diz	que	não	há	felicidade	maior	do	que	essa	
que	sai	de	dentro	de	si	mesmo,	o	que	pode	ser	
verdade	no	caso	de	um	monge	tibetano,	mas	não	
para	 quem	 é	 o	 objeto	 da	 indústria	 do	 espírito,	
o	 atribulado	 cidadão	 comum	 do	 Ocidente	 que	
costuma	 encontrar	 a	 felicidade	 do	 lado	 de	 fora,	
em	outra	pessoa,	no	seu	entorno	familiar	e	social,	
em	seu	trabalho,	em	um	passatempo,	etc.	[...]

A	 indústria	 do	 espírito,	 uma	 das	 operações	
mercantis	mais	bem-sucedidas	de	nosso	 tempo,	
cresceu	 exponencialmente	 nos	 últimos	 anos,	 é	
só	 ver	 a	 quantidade	 de	 instrutores	 e	 pupilos	 de	
mindfulness	 e	 de	 ioga	 que	 existem	 ao	 nosso	
redor.	 Mindfulness	 e	 ioga	 em	 sua	 versão	 pop	
para	 o	 Ocidente,	 não	 precisamente	 as	 antigas	
disciplinas	 praticadas	 pelos	 mestres	 orientais,	
mas	um	produto	prático	e	de	rápida	aprendizagem	
que	conserva	sua	estética,	seu	merchandising	e	
suas	toxinas	culturais.	[...]

Frente	 ao	 argumento	 de	 que	 a	 humanidade,	
finalmente,	 tomou	 consciência	 de	 sua	 vida	
interior,	 por	 que	 demoramos	 tanto	 em	 alcançar	
esse	 degrau	 evolutivo?,	 proporia	 que,	 mais	
exatamente,	 a	 burguesia	 ocidental	 é	 o	 objetivo	
de	uma	grande	operação	mercantil	que	tem	mais	
a	ver	com	a	economia	do	que	com	o	espírito,	a	
saúde	e	a	felicidade	da	espécie	humana.	[...]

A	 indústria	 do	 espírito	 é	 um	 produto	 das	
sociedades	 industrializadas	 em	 que	 as	 pessoas	
já	 têm	 muito	 bem	 resolvidas	 as	 necessidades	
básicas,	 da	moradia	 à	 comida	 até	 o	 Netflix	 e	 o	
Spotify.	Uma	vez	 instalada	no	angustiante	 vazio	
produzido	 pelas	 necessidades	 resolvidas,	 a	
pessoa	se	movimenta	para	participar	de	um	grupo	
que	lhe	procure	outra	necessidade.

Esse	crescente	coletivo	de	pessoas	que	cavam	
em	si	mesmas	buscando	a	felicidade	já	conseguiu	

instalar	um	novo	narcisismo,	um	egocentrismo	new 
age,	 um	 egoísmo	 raivosamente	 autorreferencial	
que,	pelo	caminho,	veio	alterar	o	famoso	equilíbrio	
latino	de	mens sana in corpore sano,	desviando-o	
descaradamente	para	o	corpo.	[...]

Esse	inovador	egocentrismo	new age encaixa	
divinamente	 nessa	 compulsão	 contemporânea	
de	 cultivar	 o	 físico,	 não	 importa	 a	 idade,	 de	 se	
antepor	 o	 corpore	 à	mens.	Ao	 longo	 da	 história	
da	 humanidade	 o	 objetivo	 havia	 sido	 tornar-se	
mais	 inteligente	 à	 medida	 que	 se	 envelhecia;	
os	 idosos	eram	sábios,	esse	era	seu	valor,	mas	
agora	 vemos	 sua	 claudicação:	 os	 idosos	 já	 não	
querem	 ser	 sábios,	 preferem	 estar	 robustos	 e	
musculosos,	e	deixam	a	sabedoria	nas	mãos	do	
primeiro	iluminado	que	se	preste	a	dar	cursos.	[...]

Parece	que	o	requisito	para	se	salvar	no	século	
XXI	é	inscrever-se	em	um	curso,	pagar	a	alguém	
que	nos	diga	o	que	fazer	com	nós	mesmos	e	os	
passos	que	se	deve	seguir	para	viver	cada	instante	
com	plena	consciência.	Seria	saudável	não	perder	
de	vista	que	o	objetivo	principal	dessas	sessões	
pagas	não	é	tanto	salvar	a	si	mesmo,	mas	manter	
estável	 a	 economia	 do	 espírito	 que,	 sem	 seus	
milhões	 de	 subscritores,	 regressaria	 ao	 nível	
que	 tinha	 no	 século	 XX,	 aquela	 época	 dourada	
do	hedonismo	suicida,	em	que	o	mindfulness	era	
patrimônio	dos	monges,	a	ioga	era	praticada	por	
quatro	gatos	pingados	e	o	espírito	era	 cultivado	
lendo	livros	em	gratificante	solidão.

(Adaptado	de:	<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/26/opi-
nion/1506452714_976157.html>.	Acesso	em	27	mar.	2018)

1. Sobre tipologia e gêneros textuais, 
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 O	 texto	 “A	 indústria	do	espírito”	apresenta,	
majoritariamente,	 a	 tipologia	 narrativa,	
a	 qual	 tipicamente	 emprega	 verbos	 no	
pretérito,	 como	 é	 possível	 notar	 neste	
excerto:	 “A	 indústria	 do	 espírito,	 uma	 das	
operações	 mercantis	 mais	 bem-sucedidas	
de	nosso	tempo,	cresceu exponencialmente	
nos	últimos	anos	[...]”.

(B)	 Não	 há	 um	 número	 definido	 de	 tipologias	
textuais,	 uma	 vez	 que	 elas	 surgem	 e	
desaparecem	 conforme	 as	 necessidades	
sociodiscursivas	 de	 determinada	
comunidade.
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(C)	 O	segundo	parágrafo	do	texto	“A	indústria	do	
espírito”	é	composto	por	períodos	simples,	
típicos	da	tipologia	injuntiva.

(D)	 A	maneira	com	que	o	 texto	 “A	 indústria	do	
espírito”	se	inicia,	utilizando	uma	citação,	é	
comum	no	gênero	textual	carta	aberta.

(E)	 O	 texto	 “A	 indústria	 do	 espírito”	 é	 um	
exemplar	 do	 gênero	 textual	 artigo	 de	
opinião.

2. Em	 relação	 à	 acentuação	 gráfica	 e	 à	
ortografia	 oficial,	 assinale	 a	 alternativa	
correta.

(A)	 Em	 "A	 indústria	 do	 espírito,	 uma	 das	
operações	 mercantis	 mais	 bem-sucedidas	
de	nosso	tempo	[...]",	a	palavra	em	destaque	
poderia	ser	grafada	sem	hífen,	sem	com	isso	
acarretar	prejuízo	semântico	ou	sintático.

(B)	 Em	 “A	 indústria	 do	 espírito	 é	 um	 produto	
das	 sociedades	 industrializadas	 em	 que	
as	 pessoas	 já	 têm	 muito	 bem	 resolvidas	
as	necessidades	básicas	[...]”,	a	expressão	
em	destaque	não	poderia	ser	grafada	com	
hífen,	 já	 que	 utilizar	 o	 hífen	 acarretaria	
prejuízo	semântico	ou	sintático.

(C)		 Em	 “A	 indústria	 do	 espírito	 é	 um	 produto	
das	 sociedades	 industrializadas	 em	 que	
as	 pessoas	 já	 têm	 muito	 bem	 resolvidas	
as	necessidades	básicas	[...]”,	o	acento	da	
palavra	em	destaque	é	opcional.

(D)		 Em	“[...]	o	objetivo	principal	dessas	sessões	
pagas	não	é	 tanto	salvar	a	si	mesmo	[...]”,	
a	palavra	em	destaque	é	grafada	com	“ss”	
porque	significa	“cada	uma	das	subdivisões	
interiores	de	um	estabelecimento”.

(E)	 A	 palavra	 "subscritores"	 permite	 duas	
grafias:	“subscritores”	e	“sub-escritores”.

3. Considerando o excerto “Mindfulness e 
ioga em sua versão pop para o Ocidente, 
não precisamente as antigas disciplinas 
praticadas pelos mestres orientais, 
mas um produto prático e de rápida 
aprendizagem que conserva sua estética, 
seu merchandising e suas toxinas 
culturais.”,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 A	 expressão	 “versão	 pop”	 caracteriza	 de	
forma	 apreciativa	 o	 mindfulness e	 a	 ioga	
vendidos	 no	 Ocidente	 pela	 indústria	 do	
espírito.

(B)	 Um	indicativo	de	que	o	autor	faz	uma	crítica	
negativa	 às	 antigas	 disciplinas	 praticadas	
pelos	 mestres	 orientais	 é	 a	 utilização	
do	 adjetivo	 “prático”,	 uma	 vez	 que	 ele	 é	
colocado	em	oposição	a	“teórico”.

	

	(C)	 No	excerto	em	questão,	a	conjunção	“mas”	
poderia	 ser	 substituída	 por	 “embora”,	 sem	
prejuízo	semântico	ou	sintático,	pois	ambas	
expressam	a	ideia	de	oposição.

(D)	 Nas	 expressões	 “sua	 estética”,	 “seu	
merchandising”	 e	 “suas	 toxinas	 culturais”,	
as	 palavras	 em	 destaque	 se	 referem	 às	
antigas	disciplinas	praticadas	pelos	mestres	
orientais.

(E)	 A	 inversão	 de	 “rápida	 aprendizagem”	 para	
“aprendizagem	 rápida”	 causaria	 prejuízo	
semântico,	pois	“rápida”	deixaria	de	ser	um	
adjetivo	e	passaria	a	ser	um	substantivo.

4. Em	 relação	 às	 funções	 de	 “que”,	
considere o seguinte excerto e assinale a 
alternativa correta: “Essa fórmula vai na 
contracorrente do que propõe a indústria 
do espírito no século XXI, que nos diz 
que não há felicidade maior do que essa 
que	sai	de	dentro	de	si	mesmo	[...]”.

(A)	 Em	“que	nos	diz”,	“que”	substitui	a	expressão	
“a	indústria	do	espírito”.

(B)	 Em	“que	não	há	felicidade”,	“que”	substitui	o	
verbo	“diz”.

(C)	 Em	 “maior	 do	 que”,	 “que”	 pode	 ser	
substituído	por	“qual”.

(D)	 Em	“que	sai	de	dentro	de	si	mesmo”,	“que”	
substitui	a	palavra	“fórmula”.

(E)	 A	 fim	 de	 evitar	 a	 repetição	 de	 “que”,	 esse	
termo	poderia	ser	substituído	por	“qual”	em	
“que	não	há	felicidade”.

5. Referente	 às	 regras	 de	 colocação	
pronominal, assinale a alternativa em 
que	é	obrigatório	o	uso	de	ênclise.

(A)	 “[...]	a	pessoa	se	movimenta	para	participar	
de	 um	 grupo	 que	 lhe	 procure	 outra	
necessidade.”.

(B)	 “[...]	 um	 egoísmo	 raivosamente	
autorreferencial	 que,	 pelo	 caminho,	
veio	 alterar	 o	 famoso	 equilíbrio	 altino	 de	
mens sana in corpore sano,	 desviando-o	
descaradamente	para	o	corpo.”.

(C)	 “Ao	 longo	 da	 história	 da	 humanidade	 o	
objetivo	havia	sido	tornar-se	mais	inteligente	
à	medida	que	se	envelhecia	[...]”.

(D)	 “[...]	 e	 deixam	 a	 sabedoria	 nas	 mãos	 do	
primeiro	 iluminado	 que	 se	 preste	 a	 dar	
cursos.”.

(E)	 “Parece	 que	 o	 requisito	 para	 se	 salvar	 no	
século	XXI	é	inscrever-se	em	um	curso	[...]”.
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6. Assinale a alternativa que apresenta um 
uso	coloquial	da	linguagem.

(A)	 “[...]	 os	 idosos	 já	 não	 querem	 ser	 sábios,	
preferem	estar	robustos	e	musculosos	[...]”.

(B)	 “[...]	 um	 egoísmo	 raivosamente	
autorreferencial	 que,	 pelo	 caminho,	 veio	
alterar	 o	 famoso	 equilíbrio	 latino	 de	mens 
sana in corpore sano	[...]”.

(C)	 “[...]	 os	 idosos	 eram	 sábios,	 esse	 era	 seu	
valor,	 mas	 agora	 vemos	 sua	 claudicação	
[...]”.

(D)	 “Seria	 saudável	não	perder	de	vista	que	o	
objetivo	 principal	 dessas	 sessões	 pagas	
não	é	tanto	salvar	a	si	mesmo,	mas	manter	
estável	a	economia	do	espírito	[...]”.

(E)		 “[...]	 o	 mindfulness	 era	 patrimônio	 dos	
monges,	 a	 ioga	 era	 praticada	 por	 quatro	
gatos	 pingados	 e	 o	 espírito	 era	 cultivado	
lendo	livros	em	gratificante	solidão.”.

7. Assinale a alternativa correta a respeito 
da	estruturação	do	texto.

(A)	 Um	 dos	 argumentos	 propostos	 pelo	 autor	
em	defesa	de	sua	tese	é	o	de	que	a	indústria	
do	espírito	ganhou	notoriedade	atualmente	
porque	 as	 necessidades	 básicas	 do	 ser	
humano	 foram	 supridas	 nas	 sociedades	
industrializadas.

(B)	 A	 tese	 central	 defendida	 no	 texto	 é	 a	
importância	 do	 mindfulness	 e	 da	 ioga	 da	
forma	 como	 são	 praticados	 pelos	 monges	
tibetanos	e	pelos	mestres	orientais.

(C)	 O	 último	 parágrafo	 do	 texto	 oferece	 uma	
solução	para	o	narcisismo,	o	egocentrismo	
e	 o	 egoísmo	 decorrentes	 da	 busca	 pela	
felicidade	empreendida	por	aqueles	que	se	
voltam	para	si	mesmos.

(D)	 O	 texto	 mescla	 sequências	 narrativas	 e	
descritivas	para	caracterizar	as	pessoas	que	
contribuem	para	o	crescimento	da	indústria	
do	espírito.

(E)		 O	 texto	 é	 estruturado	 de	 maneira	 a	
apresentar	 dois	 momentos	 distintos:	 a	
apresentação	 dos	 benefícios	 da	 indústria	
do	 espírito	 e	 a	 problematização	 das	
consequências	negativas	dessa	indústria.

8. Sobre o emprego dos modos e dos 
tempos verbais no texto “A indústria do 
espírito”,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Em	"O	filósofo	Daniel	Dennett	propõe	uma	
fórmula	 para	 alcançar	 a	 felicidade	 [...]",	 o	
verbo	em	destaque	é	utilizado	no	presente	
do	indicativo	e	expressa	a	ideia	de	ação	que	
acontece	ao	mesmo	tempo	em	que	se	fala.

(B)	 Tanto	 em	 "Procure	 algo	 mais	 importante	
que	você	e	dedique	sua	vida	a	isso."	quanto	
em	 “[...]	 a	 pessoa	 se	 movimenta	 para	
participar	de	um	grupo	que	lhe	procure	outra	
necessidade.",	os	verbos	em	destaque	são	
utilizados	para	indicar	uma	ordem.

(C)	 Em	 “[...]	 não	 há	 felicidade	 maior	 do	 que	
essa	que	sai	de	dentro	de	si	mesmo,	o	que	
pode	 ser	 verdade	 no	 caso	 de	 um	 monge	
tibetano	 [...]”,	 a	 expressão	 em	 destaque	
pode	ser	substituída	por	 “é”,	sem	que	 isso	
cause	prejuízo	sintático	ou	semântico,	uma	
vez	que	ambas	as	formas	estão	flexionadas	
no	presente.

(D)		 Em	“[...]	o	objetivo	principal	dessas	sessões	
[é]	 manter	 estável	 a	 economia	 do	 espírito	
que,	 sem	 seus	 milhões	 de	 subscritores,	
regressaria	 ao	 nível	 que	 tinha	 no	 século	
XX	 [...]”,	 a	 flexão	 do	 verbo	 “regressaria”	
no	 futuro	 do	 pretérito	 do	 indicativo	 indica	
que	 a	 realização	 dessa	 ação	 depende	 da	
satisfação	de	determinada	condição.

	(E)		 Em	 "A	 indústria	 do	 espírito	 [...]	 cresceu	
exponencialmente	nos	últimos	anos	[...]",	o	
verbo	em	destaque	poderia	ser	substituído	
tanto	 por	 "tinha	 crescido"	 quanto	 por	
“crescera”,	 pois	 ambas	 as	 formas	 estão	
flexionadas	 no	 mesmo	 tempo	 verbal	 e	
conferem	 ao	 excerto	 o	 mesmo	 grau	 de	
formalidade.

9. Referente	aos	aspectos	gerais	da	redação	
oficial,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Uma	 vez	 que	 o	 princípio	 fundamental	 de	
toda	 administração	 pública	 é	 o	 tratamento	
igualitário,	 a	 redação	 oficial	 deve	 utilizar-
se	 de	 linguagem	 coloquial	 para	 que	 todos	
possam	ter	acesso	aos	atos	e	comunicações	
oficiais.

(B)	 A	 publicidade	 dos	 atos	 normativos	 implica	
que	 eles	 sejam	 escritos	 de	 forma	 prolixa,	
pois	 todas	 as	 informações	 devem	 estar	
muito	bem	detalhadas.

(C)	 A	redação	oficial	deve	primar	pelo	emprego	
de	 linguagem	 rebuscada,	 uma	 vez	 que	 o	
uso	do	padrão	culto	da	língua	implica	nesse	
emprego.

(D)		 Existe	um	padrão	oficial	de	linguagem	a	ser	
seguido	na	redação	oficial	que	denomina-se	
linguagem	burocrática.

(E)		 As	comunicações	oficiais	devem	ser	sempre	
formais	e	obedecer	a	certa	 formalidade	de	
tratamento.
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10. De	acordo	com	o	texto,	é	correto	afirmar	
que

(A)	 a	fórmula	da	felicidade	proposta	por	Daniel	
Dennett	 vai	 ao	 encontro	 do	 que	 propõe	 a	
indústria	do	espírito	no	século	XXI.

(B)	 o	 atribulado	 cidadão	 comum	 do	 Oriente,	
assim	como	um	monge	tibetano,	encontra	a	
felicidade	em	si	mesmo.

(C)	 a	 indústria	 do	 espírito	 tem	 menos	 a	 ver	
com	a	felicidade	das	pessoas	do	que	com	a	
economia	e	com	o	mercado.

(D)	 o	 novo	 narcisismo,	 decorrente	 de	 uma	
postura	 intimista,	 prioriza	 o	 espírito	 em	
detrimento	do	corpo.

(E)	 a	indústria	do	espírito	incentiva	a	leitura	de	
livros	em	gratificante	solidão.

LEGISLAÇÃO

11. Assinale a alternativa que corresponde à 
conduta, por parte do servidor público, 
que NÃO viola o Código de Ética do 
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região.

(A)	 Em	 situações	 excepcionais,	 o	 servidor	
poderá	 praticar	 ou	 compactuar	 com,	 por	
ação	 ou	 omissão,	 direta	 ou	 indiretamente,	
ato	contrário	à	ética,	desde	que	observadas	
as	formalidades	legais.

(B)	 Dar	 ciência	 imediatamente	 à	 chefia	
competente	 de	 todo	 e	 qualquer	 ato	 ou	
fato	 que	 seja	 contrário	 ao	 interesse	
público,	 prejudicial	 ao	 Tribunal	 ou	 à	 sua	
missão	 institucional,	do	qual	 tenha	 tomado	
conhecimento	em	razão	do	cargo	ou	função,	
ainda	 que	 isso	 comprometa	 a	 estabilidade	
de	seus	colegas.

(C)	 Assumir	 posição	 de	 intransigência	 e	
confronto	 perante	 a	 chefia	 ou	 colegas	
de	 trabalho,	 com	 o	 objetivo	 de	 defender	
convicções	e	ideais.

(D)	 Como	 é	 sabido,	 existe	 uma	 ordem	
cronológica	 de	 ações	 judiciais	 que,	 em	
regra,	orienta	os	trabalhos	dos	magistrados.	
Sempre	que,	em	sua	concepção,	entender	
estar	 diante	 de	 uma	 situação	 especial,	
o	 servidor	 poderá	 priorizar	 a	 análise	 de	
determinadas	 ações,	 em	 detrimento	 da	
lógica	cronológica.

(E)	 Considerando	 a	 existência	 do	 processo	
eletrônico,	 os	 servidores	 não	 serão	
obrigados	 a	 prestar	 informações	 que	
poderão	 ser	 publicamente	 consultadas	
junto	 aos	 computadores	 disponibilizados	
pelo	Tribunal	Regional	do	Trabalho.	

12. A	 Constituição	 Federal	 de	 1988	 e	 o	
próprio Estado Democrático de Direito 
cuidaram de atribuir grande relevância 
aos princípios, direitos e garantias 
fundamentais que devem nortear as 
relações	 sociais.	 Na	 mesma	 linha,	 o	
Código de Ética do Tribunal Região da 
1ª Região cuidou de estabelecer uma 
série de princípios e valores éticos 
a	 serem	 observados.	 Diante	 disso,	
assinale a alternativa que estabelece os 
princípios e valores éticos que constam 
expressamente do referido Código de 
Ética.

(A)	 Princípios	 da	 moralidade,	 presunção	 de	
inocência	e	reformatio in pejus.

(B)	 Princípios	 da	 transparência,	 dialeticidade	
recursal,	 efetividade	 e	 duplo	 grau	 de	
jurisdição.

(C)	 Princípios	da	moralidade,	razoável	duração	
do	 processo	 e	 efeito	 vinculante	 dos	
precedentes.

(D)	 Princípios	 do	 decoro,	 legalidade,	 in dubio 
pro reclamante	e verdade	real	dos	fatos.

(E)	 Princípios	 da	 responsabilidade	 social	 e	
ambiental,	 legalidade,	 impessoalidade	 e	
moralidade.

13. De acordo com o Regimento Interno 
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Os	 magistrados	 gozarão	 férias	 individuais	
de	noventa	dias	por	ano,	que	poderão	ser	
fracionadas	em	dois	períodos	iguais.	

(B)	 As	 férias	 de	 noventa	 dias	 garantidas	 ao	
magistrado	 também	 serão	 garantidas	 aos	
servidores	da	Justiça	do	Trabalho.	

(C)	 Conceder-se-á	 licença	 para	 tratamento	 de	
saúde;	por	motivo	de	doença	em	pessoa	da	
família;	 e	 para	 repouso	 à	 gestante,	 sendo	
que,	 em	 regra,	 a	 licença	 também	 será	
estendida	ao	pai.

(D)	 Diante	 da	 inexistência	 de	 um	 Ministério	
Público	 específico	 para	 as	 questões	
trabalhistas,	 sempre	 que	 necessário,	 o	
Juiz	 determinará	 a	 expedição	 de	 ofício	 ao	
Ministério	Público	Estadual.

(E)	 Havendo	 vaga	 para	 juiz	 substituto,	 antes	
da	 abertura	 de	 concurso,	 o	 Presidente	 do	
Tribunal	fará	publicar	edital,	no	Diário	Oficial	
da	União,	para	possibilitar	que,	neste	prazo,	
sejam	 apresentados	 pedidos	 de	 remoção	
pelos	juízes	substitutos	de	outras	Regiões.
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14. Em	atenção	ao	que	dispõe	o	Regimento	
Interno do Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Sempre	 que	 tiver	 conhecimento	 de	
desobediência	 à	 	 ordem	 emanada	 do		
Tribunal	 ou	 de	 	 seus	 magistrados	 	 no		
exercício	 da	 função	 ou	 de	 desacato	
ao	 Tribunal	 ou	 a	 seus	 magistrados,	 o	
Presidente		comunicará	o	fato	ao	Ministério	
Público,	 fornecendo-lhe	 os	 elementos	 de	
que	 dispuser	 para	 a	 propositura	 da	 ação	
penal.	

(B)	 Os	prazos	serão	 regulados	pela	 legislação	
trabalhista	 e,	 subsidiariamente,	 pelas	
normas	de	direito	penal	e	tributário.

(C)	 A	 distribuição	 de	 processos	 no	 Tribunal	
ocorrerá	 de	 acordo	 com	 o	 interesse	 e	 a	
conveniência	do	Presidente.	

(D)	 O	Tribunal	não	possui	procedimento	previsto	
para	a	uniformização	de	sua	jurisprudência.	

(E)	 Em	 virtude	 do	 bem	 jurídico	 tutelado,	 não	
existe	habeas corpus	na	Justiça	do	Trabalho.	

15. A	 empresa	 Reclamada	 ZAQWSX	 Ltda.	
interpôs Agravo Regimental contra 
decisão	que	denegou	seu	pedido	liminar.	
O relator que redigiu a decisão recorrida, 
contudo, encontrava-se temporariamente 
afastado	para	tratamento	de	saúde.	Nos	
termos do Regimento Interno do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região, a 
providência a ser tomada pelo servidor, 
nesse caso, é 

(A)	 submeter	 os	 autos	 ao	 desembargador	
que	 seguir	 o	 relator	 na	 antiguidade,	 no	
respectivo	órgão	colegiado.

(B)	 remeter	os	autos	conclusos	ao	magistrado	
que	 estiver	 substituindo	 o	 relator	 ou	 ao	
nomeado	para	ocupar	a	vaga.

(C)	 encaminhar	 os	 autos	 ao	 Presidente	 do	
Tribunal	para	apreciação.

(D)	 remeter	 os	 autos	 para	 nova	 distribuição	 a	
outra	turma	do	Tribunal.

(E)	 submeter	os	autos	à	apreciação	do	 juiz	de	
primeiro	grau.

16. O Código de Ética do Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª Região se preocupa 
em estabelecer uma série de princípios 
e valores fundamentais a serem 
observados por seus servidores, 
essenciais	à	construção	de	um	Tribunal	
democrático.	Assinale	 a	 alternativa	 que	
se enquadra perfeitamente aos valores e 
princípios	do	Código	de	Ética.

(A)	 A	efetividade	processual,	princípio	norteador	
do	 Código	 de	 Ética,	 sempre	 se	 sobreporá	
aos	 demais	 princípios	 elencados	 pelo	
legislador.	

(B)	 O	 servidor	 deverá	 agir	 com	 honestidade,	
integridade	e	parcialidade	na	condução	de	
seus	trabalhos.

(C)	 Atento	ao	propósito	da	Justiça	do	Trabalho,	
o	servidor	sempre	privilegiará	o	empregado	
em	relação	ao	empregador,	implementando	
ideias	voltadas	à	sua	valorização.

(D)	 Com	 foco	 na	 retenção	 de	 despesas	 –	 a	
condução	do	processo	priorizará	a	resolução	
do	conflito	de	forma	célere	e	econômica,	a	
despeito	dos	direitos	fundamentais.	

(E)	 O	servidor	deverá	promover	ações	voltadas	
à	sustentabilidade	e	à	preservação	do	meio	
ambiente,	 incluído	 o	 meio	 ambiente	 de	
trabalho.	

17. De acordo com o que dispõe a 
Constituição	Federal	acerca	dos	direitos	
sociais,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Constitui	direito	dos	trabalhadores	urbanos	
e	rurais	proteção	em	face	da	automação,	na	
forma	da	lei.

(B)	 É	direito	dos	trabalhadores	urbanos	e	rurais,	
além	de	outros	que	visem	à	melhoria	de	sua	
condição	 social,	 a	 irredutibilidade	 absoluta	
do	salário.

(C)	 É	 garantido	 o	 salário,	 nunca	 inferior	 ao	
mínimo,	 salvo	 para	 os	 que	 percebem	
remuneração	variável.

(D)	 Constitui	 crime	 qualquer	 a	 retenção	 do	
salário,	ainda	que	culposa.

(E)	 Constitui	direito	dos	trabalhadores	urbanos	
e	 rurais	 a	 assistência	 gratuita	 aos	 filhos	 e	
dependentes,	 desde	 o	 nascimento	 até	 6	
(seis)	 anos	 de	 idade,	 em	 creches	 e	 pré-
escolas.

18. De acordo com o que dispõe a 
Constituição	Federal	acerca	dos	direitos	
políticos,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 O	 militar	 alistável	 é	 elegível	 desde	 que,	
contando	com	menos	de	dez	anos	de	serviço,	
seja	 agregado	 pela	 autoridade	 superior	 e,	
se	eleito,	passe	automaticamente,	no	ato	da	
diplomação,	para	a	inatividade.

(B)	 O	 mandato	 eletivo	 poderá	 ser	 impugnado	
ante	 a	 Justiça	 Eleitoral	 no	 prazo	 de	 trinta	
dias	 contados	 da	 diplomação,	 instruída	
a	 ação	 com	 provas	 de	 abuso	 do	 poder	
econômico,	corrupção	ou	fraude.
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(C)	 A	 ação	 de	 impugnação	 de	 mandato	 será	
sempre	 pública,	 respondendo	 o	 autor,	 na	
forma	da	 lei,	se	 temerária	ou	de	manifesta	
má-fé.

(D)	 A	condenação	criminal	transitada	em	julgado	
é	uma	das	possibilidades	de	cassação	dos	
direitos	 políticos,	 enquanto	 durarem	 seus	
efeitos.

(E)	 A	lei	que	alterar	o	processo	eleitoral	entrará	
em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	não	se	
aplicando	à	eleição	que	ocorra	até	um	ano	
da	data	de	sua	vigência.

	
19. No	 tocante	 à	 classificação	 dos	 agentes	

públicos, segundo jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, os membros 
da Magistratura enquadram-se na 
espécie

(A)	 agentes	políticos.	
(B)	 agentes	delegados.	
(C)	 agentes	credenciados.	
(D)	 agentes	honoríficos.
(E)	 particulares	 em	 colaboração	 com	 o	 Poder	

Público.	

20. Assinale a alternativa INCORRETA acerca 
dos	atos	administrativos.	

(A)	 Imperatividade	 é	 o	 atributo	 pelo	 qual	
os	 atos	 administrativos	 se	 impõem	 a	
terceiros,	 independentemente	 de	 sua	
concordância.		

(B)	 Ao	 passo	 que	 o	 objeto	 é	 o	 efeito	 jurídico	
mediato	que	o	ato	produz,	a	finalidade	é	o	
efeito	imediato	do	ato	administrativo.	

(C)	 A	autoexecutoriedade	não	existe	em	 todos	
os	 atos	 administrativos,	 sendo	 possível,	
quando	 expressamente	 prevista	 em	 lei	 ou	
quando	 se	 tratar	 de	medida	 urgente,	 que,	
caso	 não	 adotada	 de	 imediato,	 possa	
ocasionar	 prejuízo	 maior	 ao	 interesse	
público.	

(D)	 Da	 presunção	 de	 veracidade	 decorre	 o	
efeito	 que,	 enquanto	 não	 decretada	 sua	
invalidade,	seja	pela	Administração	ou	pelo	
Judiciário,	 o	 ato	 inválido	 produz	 efeitos	
como	se	válido	fosse.	

(E)	 Consoante	 à	 teoria	 dos	 motivos	
determinantes,	 a	 validade	 do	 ato	 se	
vincula	 aos	 motivos	 indicados	 como	 seu	
fundamento.	

NOÇÕES SOBRE DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

21. A	Lei	nº	13.146/2015	prevê	que	a	pessoa	
com	 deficiência	 tem	 direito	 a	 receber	
atendimento prioritário, sendo esse 
direito desdobrado em vários outros com 
finalidades	 específicas.	 Vários	 desses	
direitos de atendimento prioritário com 
finalidade	 específica	 são	 extensíveis	
ao acompanhante da pessoa com 
deficiência	ou	ao	seu	atendente	pessoal.	
Nesse sentido, assinale a alternativa que 
corresponda a um direito NÃO extensível 
ao acompanhante da pessoa com 
deficiência	ou	ao	seu	atendente	pessoal.

(A)	 Tramitação	 processual	 e	 procedimentos	
judiciais	e	administrativos	em	que	for	parte	
ou	interessada.

(B)	 Prioridade	 no	 atendimento	 em	 todas	 as	
instituições	 e	 serviços	 de	 atendimento	 ao	
público.

(C)	 Disponibilização	de	recursos,	tanto	humanos	
quanto	 tecnológicos,	 que	 garantam	
atendimento	 em	 igualdade	 de	 condições	
com	as	demais	pessoas.

(D)	 Acesso	a	informações	e	disponibilização	de	
recursos	de	comunicação	acessíveis.

(E)	 Disponibilização	 de	 pontos	 de	 parada,	
estações	 e	 terminais	 acessíveis	 de	
transporte	 coletivo	 de	 passageiros	 e	
garantia	 de	 segurança	 no	 embarque	 e	 no	
desembarque.

22. João	 é	 pessoa	 com	 deficiência	 física.	
Sabedor de que possui garantia ao livre 
exercício dos seus direitos políticos, ele 
dirige-se	 à	 seção	 eleitoral	 para	 exercer	
seu	direito	ao	voto.	No	entanto,	em	razão	
de	sua	deficiência	física,	João	necessita	
de auxílio de terceira pessoa para 
votar.	 Nesse	 sentido,	 de	 acordo	 com	 o	
disposto	na	Lei	nº	13.146/2015,	assinale	
a	alternativa	correta.

(A)	 João	 poderá	 receber	 ajuda	 apenas	 dos	
auxiliares	da	Justiça	Eleitoral.

(B)	 João	 poderá	 receber	 auxílio	 apenas	 de	
pessoa	previamente	cadastrada	no	Tribunal	
Regional	Eleitoral	de	seu	Estado.

(C)	 João	poderá,	a	seu	pedido,	receber	auxílio	
de	pessoa	de	sua	escolha.

(D)	 João	 poderá	 receber	 auxílio	 de	 qualquer	
pessoa,	 desde	 que	 não	 filiada	 a	 partido	
político.

(E)	 João	poderá	transferir	seu	direito	ao	voto	à	
pessoa	de	sua	escolha.
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23. Um servidor público impediu que certa 
pessoa	efetuasse	inscrição	em	concurso	
público, única e exclusivamente, em 
razão	 desta	 possuir	 deficiência	 física,	
sem que o cargo pleiteado por ela 
exigisse	 aptidão	 física	 plena.	 Segundo	
disciplina	a	Lei	nº	7.853/1989,	tal	conduta	
é	 tipificada	 como	 crime	 punível	 com	
pena de

(A)	 detenção	de	2	(dois)	a	8	(oito)	anos	e	multa.
(B)	 reclusão	de	1	(um)	a	4	(quatro)	anos	e	multa.
(C)	 detenção	 de	 1	 (um)	 a	 4	 (quatro)	 anos	 e	

multa.	
(D)	 detenção	 de	 2	 (dois)	 a	 5	 (cinco)	 anos	 e	

multa.
(E)	 reclusão	de	2	(dois)	a	5	(cinco)	anos	e	multa.

24. O	 Decreto	 nº	 3.298/1999	 determina	 que	
o	 órgão	 responsável	 pela	 realização	
de concurso público que destine 
vagas	a	pessoas	com	deficiência	 terá	 a	
assistência	 de	 equipe	multiprofissional,	
a	 qual,	 dentre	 outras	 funções,	 avaliará	
a	 compatibilidade	 entre	 as	 atribuições	
do	 cargo	 e	 a	 deficiência	 do	 candidato	
durante	 o	 estágio	 probatório.	 Nesse	
sentido, assinale a alternativa que 
apresenta	 a	 composição	 dessa	 equipe	
multiprofissional.

(A)	 Será	 composta	 de	 três	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	em	questão,	 sendo	dois	 deles	
médicos,	e	três	profissionais	integrantes	da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(B)	 Será	 composta	 de	 três	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	 e	 três	 profissionais	 integrantes	 da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(C)	 Será	 composta	 de	 dois	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	e	dois	profissionais	 integrantes	da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(D)	 Será	 composta	 de	 três	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	e	dois	profissionais	 integrantes	da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(E)	 Será	 composta	 de	 dois	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	 e	 três	 profissionais	 integrantes	 da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

25. A	 Resolução	 nº	 230/2016	 do	 CNJ	
disciplina	que,	a	fim	de	garantir	a	atuação	
da	 pessoa	 com	 deficiência	 em	 todo	 o	
processo judicial, o poder público deve 
capacitar os membros, os servidores 
e terceirizados que atuam no Poder 
Judiciário quanto aos direitos da pessoa 
com	 deficiência.	 Nesse	 sentido,	 cada	
órgão do Poder Judiciário deverá dispor 
de, pelo menos,

(A)	 cinco	por	cento	de	servidores	efetivos	e	três	
por	 cento	 de	 funcionários	 e	 terceirizados	
capacitados	para	o	uso	e	 interpretação	da	
Libras.

(B)	 três	 por	 cento	 de	 servidores,	 funcionários	
e	 terceirizados	 capacitados	 para	 o	 uso	 e	
interpretação	da	Libras.

(C)	 cinco	por	cento	de	servidores,	funcionários	
e	 terceirizados	 capacitados	 para	 o	 uso	 e	
interpretação	da	Libras.	

(D)	 três	por	cento	de	servidores	efetivos	e	um	
por	 cento	 de	 funcionários	 e	 terceirizados	
capacitados	para	o	uso	e	 interpretação	da	
Libras.

(E)	 dois	 por	 cento	 de	 servidores,	 funcionários	
e	 terceirizados	 capacitados	 para	 o	 uso	 e	
interpretação	da	Libras.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. Atalhos de teclado são úteis para utilizar 
os recursos do sistema operacional de 
uma	maneira	 mais	 ágil.	 Para	 acessar	 o	
gerenciador de arquivos do Windows 10 
por meio de um atalho de teclado, qual das 
combinações	de	teclas	a	seguir	deve	ser	
utilizado,	considerando	as	configurações	
padrão do sistema operacional?
(Obs.:	 O	 caractere	 “+”	 foi	 utilizado	
apenas	para	interpretação.)

(A)	 CTRL	+	ALT	+	DEL	

(B)	 	+	E

(C)	 CTRL	+	DEL	

(D)	 	+	W

(E)	 CTRL	+	 	+	W
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27. Ocorreu	 um	 incidente	 de	 segurança	
da	 informação	 na	 empresa	 onde	 você	
trabalha e a equipe de administradores 
de	 T.I.	 solicitou	 que	 os	 usuários	 não	
ligassem os seus computadores até que 
fosse realizada uma varredura em toda a 
rede	em	busca	de	códigos	maliciosos.	A	
suspeita é de um software que captura as 
teclas digitadas no teclado e os cliques 
de	 mouse.	 Esse	 software	 é	 conhecido	
como

(A)	 ransomware.	
(B)	 cracker.	
(C)	 alienware.		
(D)	 spyware.
(E)	 hardware.

28. Na Internet, há várias formas de  
armazenar ou transmitir arquivos entre 
usuários	 e	 computadores.	 Entretanto,	
nem todos os protocolos ou programas 
utilizados	 têm	 essa	 finalidade.	Assinale	
a alternativa em que nenhum protocolo 
ou	 programa	 tenha	 como	 função	 a	
transferência ou armazenamento de 
arquivos.

(A)	 FTP	e	Google	Drive.	
(B)	 BitTorrent	e	FTP.	
(C)	 HTTP	e	DropBox.	
(D)	 Microsoft	OneDrive	e	VoIP.
(E)	 VoIP	e	RFID.

29. Durante	 a	 edição	 de	 um	 arquivo	 de	
texto composto por muitas páginas e 
capítulos, alguns desses capítulos não 
preenchem totalmente a sua última 
página,	deixando-a	com	uma	porção	em	
branco, sendo que todo capítulo novo 
deve	 começar	 no	 início	 de	 uma	 nova	
página.	Utilizando	a	ferramenta	de	edição	
de	texto	do	LibreOffice	5,	ao	terminar	de	
escrever um capítulo que terminou no 
meio	 da	 página	 atual,	 qual	 das	 opções	
do	 menu	 “Inserir”	 oferece	 o	 recurso	
adequado para ir para a próxima página, 
onde se iniciará o novo capítulo? 

(A)	 Seção.	
(B)	 Quebra	manual.	
(C)	 Cabeçalho.	
(D)	 Rodapé.
(E)	 Nota	de	rodapé	/	Nota	de	fim.

30. Arquivos compactados ocupam um 
espaço	menor	de	armazenamento.	Além	
disso, a transferência de um arquivo 
compactado, entre dois computadores, 
leva um tempo menor do que a do 
arquivo	 original.	 Assinale	 a	 alternativa	
em que todas as extensões de arquivo 
apresentadas são utilizadas na 
compactação	de	arquivos.	

(A)	 .arj	e	.bit		
(B)	 .tar	e	.odf	
(C)		 .rar	e	.zip	
(D)	 .docx	e	.tar.gz
(E)	 .exe	e	.bat

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. De acordo com o Manual de Rede de Frio 
do	 Programa	 Nacional	 de	 Imunizações,	
publicado pelo Ministério da Saúde em 
2017,	assinale	a	alternativa	INCORRETA.	

(A)	 Os	 imunobiológicos	 compreendem	 soros,	
vacinas	e	imunoglobulinas.

(B)	 Os	 imunobiológicos	 são	 produtos	
termolábeis	e	fotossensíveis.

(C)	 Cadeia	 de	 frio	 é	 o	 processo	 logístico	
da	 Rede	 de	 Frio	 para	 conservação	 dos	
imunobiológicos,	 desde	 o	 laboratório	
produtor	 até	 o	 usuário,	 incluindo	 as	
etapas	 de	 recebimento,	 armazenamento,	
distribuição	e	transporte.

(D)	 Os	imunobiológicos	requerem	condições	de	
armazenamento	 segundo	suas	 respectivas	
composições	 e	 formas	 farmacêuticas	
(liofilizadas	ou	líquidas).

(E)	 Soro	 anticrotálico	 e	 soro	 antilonômico	 são	
imunoglobulinas	 disponibilizadas	 pelo	
programa.

32. Adulto, 35 anos, sexo masculino e 
trabalhador do campo agroindustrial, 
procurou	atendimento,	após	intoxicação	
ocupacional, apresentando: diarreia, 
náusea,	vômito,	dor	abdominal,	salivação	
e sudorese excessivas, visão borrada, 
dificuldade	 respiratória,	 dor	 de	 cabeça	
e	 fasciculações	 musculares.	 Esses	 são	
sinais e sintomas característicos de

(A)	 intoxicação	aguda	por	inseticida	carbamato.
(B)	 intoxicação	aguda	por	álcool.
(C)	 intoxicação	por	picada	de	serpente.
(D)	 intoxicação	aguda	por	soda	cáustica.
(E)	 intoxicação	por	picada	de	escorpião.
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33. Assinale a alternativa que apresenta  
fármacos utilizados no tratamento de 
infecções	virais.

(A)	 Etambutol	e	imipeném.	
(B)	 Cefalotina	e	Dapsona.
(C)	 Nitrofurantoína	e	Etionamida.
(D)	 Didanosina	e	Lamivudina.
(E)	 Cloranfenicol	e	Clofazimina.

34. De	 acordo	 com	 a	 Resolução	 COFEN	
nº 0567/2018, assinale a alternativa 
que	 corresponde	 à	 regulamentação	 da	
atuação	 do	 técnico	 de	 enfermagem	 no	
cuidado	aos	pacientes	com	feridas.	

(A)	 Executar	 o	 desbridamento	 autolítico,	
instrumental,	mecânico	e	enzimático.

(B)	 Informar	 à	 pessoa	 quanto	 aos			
procedimentos	 realizados	 e	 aos	 cuidados	
com	 a	 ferida,	 enquanto	 componente	 da	
equipe	de	enfermagem.

(C)	 Realizar	 a	 terapia	 de	 compressão	 elástica	
e	inelástica	de	alta	e	baixa	compressão,	de	
acordo	 com	 o	 diagnóstico	 médico	 (úlcera	
venosa	ou	mista	e	linfedemas).

(D)	 Prescrever	 cuidados	 de	 enfermagem	
às	 pessoas	 com	 feridas,	 observadas	 as	
disposições	legais	da	profissão.

(E)	 Solicitar	exames	laboratoriais	e	radiografias	
inerentes	 ao	 processo	 do	 cuidado,	
estabelecidos	 em	 protocolos	 institucionais	
às	pessoas	com	feridas.

35. Em	relação	à	Normatização	da	Atuação	da	
Equipe de Enfermagem no procedimento 
de	Aspiração	de	Vias	Aéreas,	assinale	a	
alternativa	correta.

(A)	 Os	 pacientes	 graves,	 submetidos	 à	
intubação	 orotraqueal	 ou	 traqueostomia,	
em	atendimento	domiciliar,	deverão	ter	suas	
vias	 aéreas	 privativamente	 aspiradas	 por	
profissional	enfermeiro,	desde	que	avaliado	
e	prescrito	exclusivamente	pelo	médico.

(B)	 Os	 pacientes	 graves,	 submetidos	 à	
intubação	 orotraqueal	 ou	 traqueostomia,	
em	unidades	de	emergência,	de	internação	
intensiva,	semi-intensivas	ou	intermediárias,	
ou	 demais	 unidades	 da	 assistência,	
deverão	ter	suas	vias	aéreas	privativamente	
aspiradas	por	profissional	enfermeiro.

(C)	 Os	 pacientes	 em	 unidades	 de	 repouso/
observação,	 unidades	 de	 internação	 e	
em	 atendimento	 domiciliar,	 considerados	
não	 graves,	 deverão	 ter	 suas	 vias	 aéreas	
privativamente	 aspiradas	 por	 profissional	
enfermeiro.

(D)	 Os	 pacientes	 em	 unidades	 de	 repouso/
observação,	 unidades	 de	 internação	 e	
em	 atendimento	 domiciliar,	 considerados	
não	 graves,	 deverão	 ter	 suas	 vias	 aéreas	
privativamente	 aspiradas	 por	 profissional	
técnico	de	enfermagem,	desde	que	avaliado	
e	prescrito	exclusivamente	pelo	médico.

(E)	 Os	 pacientes	 crônicos,	 em	 uso	 de	
traqueostomia	 de	 longa	 permanência	 ou	
definitiva	em	ambiente	hospitalar,	de	forma	
ambulatorial	 ou	 atendimento	 domiciliar,	
poderão	 ter	 suas	 vias	 aéreas	 aspiradas	
pelo	 profissional	 auxiliar	 de	 enfermagem,	
desde	que	devidamente	avaliado	e	prescrito	
pelo	 enfermeiro	 como	 parte	 integrante	 do	
processo	de	enfermagem.

36. Jovem de 23 anos apresenta, com início 
abrupto: febre alta e pulso lento (sinal 
de Faget), calafrios, cefaleia intensa, 
mialgias,	prostração,	náuseas	e	vômitos,	
durando cerca de três dias, após os quais 
se observa remissão da febre e melhora 
dos sintomas por algumas horas, 
com	 posterior	 evolução	 para	 aumento	
da  febre, diarreia e reaparecimento 
de vômitos com aspecto de borra 
de	 café	 e	 instalação	 de	 insuficiência	
hepática	 e	 renal.	 Surgem	 também:	
icterícia,	 manifestações	 hemorrágicas,	
oligúria,	 albuminúria	 e	 prostração	
intensa.	Os	 sinais	 e	 sintomas	descritos	
correspondem a um quadro típico de

(A)	 doença	de	Lyme.
(B)	 tétano.
(C)	 hanseníase.	
(D)	 raiva.
(E)	 febre	amarela.

37. Adulto de 43 anos apresenta poliúria, 
polidipsia, polifagia e perda inexplicada 
de	 peso.	 Os	 sinais	 e	 sintomas	 são	
característicos de

(A)	 hipertireoidismo.	
(B)	 doença	pulmonar	obstrutiva	crônica.
(C)	 insuficiência	renal	aguda.
(D)	 hipertensão	arterial	sistêmica.
(E)	 diabetes	mellitus.
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38. Adulto de 25 anos, sem registro no 
prontuário	 de	 verificação	 da	 pressão	
arterial,	 ao	 se	 realizar	 a	 verificação	 de	
sua pressão arterial, como forma de 
rastreamento de hipertensão arterial 
sistêmica,	 foi	 identificado	 valor	
pressórico	 de	 110/70	mm/Hg.	 Diante	 do	
exposto,	 recomenda-se	 que	 a	 aferição	
da pressão arterial desse adulto seja 
verificada	novamente	em	um	período	de

(A)	 doze	meses.
(B)	 seis	meses.
(C)	 dois	anos.
(D)	 quatro	anos.
(E)	 três	anos.

39. Adulto de 25 anos, com quadro psicótico, 
relata que os seus pensamentos foram 
removidos	por	uma	 força	externa	e	que	
pensamentos estranhos foram colocados 
na	 sua	 mente.	 A	 alteração	 descrita	 é	
definida	como

(A)	 delírio.
(B)	 alucinação.	
(C)	 ansiedade.	
(D)	 desorganização	do	discurso.
(E)	 neologismo.

40. Adulto de 55 anos apresenta     
queimaduras, por etanol, de primeiro, 
segundo e terceiro grau em 60% da 
região corpórea decorrentes de explosão 
em	 ambiente	 aberto.	 Em	 relação	 à	
profundidade das queimaduras, é correto 
afirmar	que

(A)	 a	queimadura	de	segundo	grau	(espessura	
superficial)	afeta	somente	a	epiderme,	sem	
formar	bolhas.	Apresenta	vermelhidão,	dor,	
edema	e	descama	em	4	a	6	dias.	

(B)	 a	queimadura	de	segundo	grau	(espessura	
parcial-superficial	 e	 profunda)	 afeta	 a	
epiderme	e	parte	da	derme,	formando	bolhas	
ou	 flictenas.	 Na	 espessura	 superficial,	 a	
base	da	bolha	é	rósea,	úmida	e	dolorosa.

(C)	 a	queimadura	de	primeiro	grau	 (espessura	
total)	 afeta	 a	 epiderme,	 a	 derme	 e	 as	
estruturas	 profundas.	 Nesse	 tipo	 de	
queimadura,	 existe	 a	 presença	 de	 placa	
esbranquiçada	ou	enegrecida.	É	indolor.	

(D)	 a	 queimadura	 de	 terceiro	 grau	 (espessura	
superficial)	 reepiteliza	 entre	 10	 e	 15	 dias,	
apresentando	 vermelhidão,	 dor,	 edema	 e	
descamando	em	7	a	21	dias.	

(E)	 a	queimadura	de	primeiro	grau	 (espessura	
total)	é	 indolor,	não	 reepiteliza	e	necessita	
de	enxertia	de	pele.

41. São considerados sinais e sintomas de 
infecção	em	queimadura,	EXCETO

(A)	 descolamento	 precoce	 da	 escara	 seca	 e	
transformação	em	escara	úmida.

(B)	 vasculite	 no	 interior	 da	 lesão	 (pontos	
avermelhados).

(C)	 celulite	ao	redor	da	lesão.
(D)	 crescimento	de	tecido	de	granulação.
(E)	 edema	 de	 bordas	 das	 feridas	 ou	 do	

segmento	corpóreo	afetado.	

42. Em	 relação	 à	 Resolução	 COFEN	
nº	 358/2009,	 que	 dispõe	 sobre	 a	
Sistematização	 da	 Assistência	 de	
Enfermagem	 e	 a	 Implementação	 do	
Processo de Enfermagem em ambientes, 
públicos ou privados, em que ocorre o 
cuidado	 profissional	 de	 Enfermagem,	
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 O	diagnóstico	de	Enfermagem	configura-se	
como	um	processo	deliberado,	 sistemático	
e	 contínuo,	 realizado	 com	 o	 auxílio	 de	
métodos	 e	 técnicas	 variadas,	 que	 tem	 por	
finalidade	a	obtenção	de	informações	sobre	
a	pessoa,	família	ou	coletividade	humana	e	
sobre	suas	respostas	em	um	dado	momento	
do	processo	saúde	e	doença.

(B)	 O	 Processo	 de	 Enfermagem	 organiza-
se	 em	 seis	 etapas	 inter-relacionadas,	
interdependentes	 e	 recorrentes:	 Exame	
Físico,	 Anotação	 de	 Enfermagem,	
Planejamento	de	Enfermagem,	Observação	
da	 Prescrição	 Médica,	 Implementação	 e	
Avaliação	de	Enfermagem.

(C)	 O	Planejamento	de	Enfermagem	consiste	na	
determinação	dos	resultados	que	se	espera	
alcançar;	 e	 das	 ações	 ou	 intervenções	 de	
enfermagem	 que	 serão	 realizadas	 face	 às	
respostas	da	pessoa,	família	ou	coletividade	
humana	em	um	dado	momento	do	processo	
saúde	e	doença,	 identificadas	na	etapa	de	
Diagnóstico	de	Enfermagem.

(D)	 A	Anotação	de	Enfermagem	é	a	realização	
das	ações	ou	intervenções	determinadas	na	
etapa	de	Planejamento	de	Enfermagem.

(E)	 A	 implementação	 configura-se	 como	 um	
processo	deliberado,	sistemático	e	contínuo	
de	verificação	de	mudanças	nas	respostas	
da	pessoa,	 família	ou	coletividade	humana	
em	um	dado	momento	do	processo	 saúde	
doença;	 e	 de	 verificação	 da	 necessidade	
de	mudanças	ou	adaptações	nas	etapas	do	
Processo	de	Enfermagem.
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43. Em	 relação	 à	 Portaria	 do	 Ministério	 da	
Saúde	 nº	 204/2016	 que	 define	 a	 Lista	
Nacional	de	Notificação	Compulsória	de	
doenças,	 agravos	 e	 eventos	 de	 saúde	
pública	nos	serviços	de	saúde	públicos	
e privados em todo o território nacional, 
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Configura-se	 como	 epizootia	 qualquer	
dano	 à	 integridade	 física	 ou	 mental	 do	
indivíduo,	 provocado	 por	 circunstâncias	
nocivas,	 tais	 como	acidentes,	 intoxicações	
por	 substâncias	 químicas,	 abuso	 de	
drogas	ou	lesões	decorrentes	de	violências	
interpessoais,	 como	 agressões	 e	 maus	
tratos,	exceto	as	lesões	autoprovocadas.

(B)	 A	 ficha	 de	 evento	 de	 saúde	 pública	 é	 a	
comunicação	 obrigatória	 encaminhada	 à	
autoridade	 de	 saúde.	 É	 realizada	 pelos	
médicos,	 profissionais	 de	 saúde	 ou	
responsáveis	 pelos	 estabelecimentos	
de	 saúde,	 públicos	 ou	 privados,	 sobre	 a	
ocorrência	 de	 suspeita	 ou	 confirmação	 de	
doença,	agravo	ou	evento	de	saúde	pública,	
podendo	ser	imediata	ou	semanal.

(C)	 A	 notificação	 compulsória	 imediata	 deve	
ser	 realizada	 pelo	 profissional	 de	 saúde	
ou	 responsável	 pelo	 serviço	 assistencial	
que	 prestar	 o	 primeiro	 atendimento	 ao	
paciente,	em	até	72	(setenta	e	duas)	horas	
desse	atendimento,	 pelo	meio	mais	 rápido	
disponível.

(D)		 Estão	 entre	 as	 doenças	 ou	 agravos	
presentes	na	Lista	Nacional	de	Notificação	
Compulsória:	 acidente	 de	 trabalho	 com	
exposição	 a	 material	 biológico,	 acidente	
por	animal	peçonhento,	doença	de	chagas	
aguda,	 violência	 sexual	 e	 tentativa	 de	
suicídio.

(E)	 A	 notificação	 compulsória	 imediata	 deve	
ser	realizada	pelo	profissional	de	saúde	ou	
responsável	 pelo	 serviço	 assistencial	 que	
prestar	o	primeiro	atendimento	ao	paciente,	
em	 até	 7	 (sete)	 dias	 desse	 atendimento,	
pelo	meio	mais	rápido	disponível.

44. De acordo com as diretrizes básicas 
para	 a	 implementação	 de	 medidas	 de	
proteção	 à	 segurança	 e	 à	 saúde	 dos	
trabalhadores	 dos	 serviços	 de	 saúde,	
bem como daqueles que exercem 
atividades	de	promoção	e	 assistência	 à	
saúde em geral, informe se é verdadeiro 
(V)	 ou	 falso	 (F)	 o	 que	 afirma	 a	 seguir	 e	
assinale a alternativa com a sequência 
correta.

(   ) Consideram-se Agentes Biológicos 
os microrganismos, geneticamente 
modificados	 ou	 não;	 as	 culturas	 de	
células;	 os	 parasitas;	 as	 toxinas	 e	 os	
príons.

(   ) Todo local onde exista possibilidade 
de	 exposição	 ao	 agente	 biológico	 deve	
ter lavatório exclusivo para higiene 
das mãos, provido de água corrente, 
sabonete líquido, toalha descartável 
e lixeira com sistema de abertura sem 
contato	manual.

(   ) O uso de luvas substitui o processo de 
lavagem	das	mãos.

(   ) Os trabalhadores com feridas ou lesões 
nos membros superiores só podem 
iniciar	 suas	 atividades	 após	 avaliação	
médica obrigatória, com emissão de 
documento	de	liberação	para	o	trabalho.

(			)	 Vacinação	 é	 o	 processo	 que	 visa	 à	
obtenção	 de	 imunidade	 passiva	 de	 um	
organismo.	 A	 imunidade	 passiva	 é	 a	
proteção	 conferida	 pela	 estimulação	
antigênica do sistema imunológico com 
o desenvolvimento de uma resposta 
humoral	 (produção	 de	 anticorpos)	 e	
celular.

(A)	 V	–	V	–	F	–	V	–	F.	
(B)	 V	–	V	–	F	–	F	–	V.	
(C)	 F	–	F	–	V	–	V	–	V.	
(D)	 V	–	F	–	V	–	F	–	V.
(E)	 F	–	V	–	F	–	F	–	F.

45. O	 Programa	 Nacional	 de	 Imunizações	
conta	com	a	Rede	de	Frio.	Em	relação	ao	
assunto,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 A	 estrutura	 da	 Rede	 de	 Frio	 organiza-
se	 em	 três	 instâncias,	 com	 fluxos	 de	
armazenamento	e	distribuição,	sendo	elas:	
Federal,	Nacional	e	Municipal.		

(B)	 A	 Instância	 Federal,	 nas	 unidades	
federadas,	 incorpora	 as	 Centrais	 Federais	
de	Rede	de	Frio	(CFRFs),	subordinadas	às	
Secretarias	 Federais	 de	 Saúde,	 ocupando	
posição	estratégica	para	distribuição.

(C)	 A	 Instância	 Estadual	 organiza-se	 em	 47	
centrais	 estaduais	 de	 armazenamento	 e	
distribuição	de	imunobiológicos,	geralmente	
localizadas	 nas	 regionais	 de	 saúde	 das	
unidades	 federadas	 do	 Brasil	 e	 sob	
responsabilidade	técnico-administrativa	das	
coordenações	 estaduais	 de	 imunizações	 e	
das	secretarias	municipais	de	saúde.
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(D)	 Na	 Instância	 Estadual,	 as	 Centrais	 de	
Rede	 de	 Frio	 realizam	 armazenamento	 e	
distribuição,	 com	 câmaras	 frias	 positivas	
(+2ºC	a	+8ºC)	e	negativas	(-25ºC	a	-15ºC),	
a	depender	da	demanda.

(E)	 É	 a	 Instância	Estadual	 que	 ocupa	posição	
estratégica	 na	 Rede	 de	 Frio,	 uma	 vez	
que	 concretiza	 a	 Política	 Nacional	 de	
Imunizações	 por	 meio	 da	 administração	
de	 imunobiológicos	 de	 forma	 segura	 na	
atenção	básica	ou	assistência,	estando	em	
contato	direto	com	o	usuário	final	da	cadeia	
de	frio.

46. Os cuidados de higiene adequados ao 
paciente requerem uma compreensão 
da	anatomia	e	fisiologia	da	pele,	unhas,	
cavidade oral, cabelo, olhos e outros 
segmentos.	Diante	do	exposto,	assinale	
a	alternativa	correta.

(A)	 A	 pele	 é	 constituída	 de	 duas	 camadas	
primárias:	 a	 epiderme	 e	 a	 derme.	 Logo	
abaixo	 da	 pele,	 encontra-se	 o	 tecido	
subcutâneo	 que	 compartilha	 algumas	
funções	de	proteção	da	pele.

(B)	 Uma	 unha	 normal	 saudável	 é	 opaca,	
apresenta	 ondulações	 e	 convexa,	 com	um	
leito	ungueal	esbranquiçado	e	ponta	rosada	
translúcida.

(C)	 O	fio	do	cabelo,	propriamente	dito,	tem	vida,	
e	fatores	fisiológicos	o	afetam	diretamente.

(D)				O	crescimento,	a	distribuição	e	o	padrão	do	
cabelo	não	indicam	o	estado	de	saúde	geral	
de			um	indivíduo.	

(E)			 A	 córnea	 é	 a	 porção	 colorida	 do	 olho	
que	 se	 localiza	 atrás	 da	 pupila.	 Olhando	
lateralmente,	 parece	 um	 cristal	 de	 relógio	
de	 pulso.	 Normalmente	 é	 opaca	 e	 áspera	
em	adultos	jovens.	

47. Os	 agentes	 de	 doenças	 infecciosas	
humanas pertencem a cinco principais 
grupos de organismos: bactérias, 
fungos,	protozoários,	helmintos	e	vírus.	
As	 bactérias	 de	 diferentes	 colorações	
apresentam graus diferentes de 
virulência.	 Em	 relação	 às	 bactérias,	
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 As	 bactérias	 Gram-negativas	 são	
constituídas	 por	 uma	 endotoxina	
denominada	 LPS	 (lipopolissacarídeo),	 que	
é	causadora	da	patogenicidade.	

(B)	 As	 bactérias	 Gram-positivas	 possuem	 a	
exotoxina	 rica	 em	 ácido	 lipoprotéico	 que	
confere	aderência	à	bactéria.

	

(C)	 Neisseria	 meningitidis	 pode	 causar		
meningite	 em	 associação	 a	 outras	
infecções	como	conjuntivite,	artrite,	sinusite	
e	pneumonia.	

(D)	 A	maioria	das	enterobactérias	é	encontrada	
no	 trato	 gastrointestinal	 de	 humanos,	 no	
reino	animal,	na	água,	solo	e	vegetais.

(E)	 A	 Neisseria	 gonorrhoeae	 é	 considerada	
patogênica,	 de	 transmissão	 oral	 fecal,	 e	 é	
indicativa	de	tratamento.	

48. Sobre a Giardia lamblia, é	correto	afirmar	
que

(A)	 a	prevenção	envolve	o	uso	de	preservativos	
durante	a	relação	sexual.	

(B)	 os	achados	clínicos	geralmente	são:		fezes	
endurecidas	sanguinolenta	com	mau	cheiro,	
aumento	do	peso	e	cólicas	abdominais	que	
duram	poucos	dias.

(C)	 a	 infecção	 ocorre	 no	 esôfago,	 fixa-se	 e	
invade	 a	 mucosa,	 penetrando	 na	 corrente	
sanguínea.

(D)	 a	 inflamação	 ocorre	 no	 estômago,	
ocasionando	melhor	absorção	de	proteínas	
e	gorduras.

(E)	 a	 transmissão	 ocorre	 pela	 ingestão	 de	
cistos	 em	 alimentos	 e	 água	 contaminados	
com	fezes.

49. A	 higienização	 das	 mãos	 é	 a	 medida	
individual mais simples e menos 
dispendiosa	para	prevenir	a	propagação	
das	infecções	relacionadas	à	assistência	
à	saúde.	Referente	à	antissepsia	cirúrgica	
ou preparo pré-operatório das mãos, qual 
é	 a	 recomendação	 da	Agência	Nacional	
de Vigilância Sanitária?

(A)	 Para	a	realização	desse	procedimento	deve	
ser	utilizado	gel	alcoólico	a	70%,	ou	solução	
alcoólica	a	70%	com	1-3%	de	glicerina.

(B)	 Para	 esse	 procedimento	 recomenda-se	
antissepsia	cirúrgica	das	mãos	e	antebraços	
com	antisséptico	degermante.

(C)	 A	duração	do	procedimento	com	antisséptico	
é	 de	 40	 a	 60	 segundos	 para	 a	 primeira	
cirurgia	 e	 de	 30	 a	 40	 segundos	 para	 as	
cirurgias	 subsequentes	 (sempre	 seguir	
o	 tempo	 de	 duração	 recomendado	 pelo	
fabricante).	

(D)					As	 escovas	utilizadas	 no	 preparo	 cirúrgico	
das	 mãos	 devem	 ser	 de	 cerdas	 duras	
e	 poderão	 	 	 ser	 reutilizadas	 durante	 um	
período	 de	 12	 horas,	 após,	 devem	 ser	
descartadas.

(E)	 Deve	ser	utilizada	a	técnica	de	higienização	
simples	das	mãos,	substituindo-se	o	sabão	
por	antisséptico	degermante.
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50. Um hospital de referência elaborou uma 
campanha	de	prevenção	de	acidentes	de	
trabalho e, durante a semana, entregou 
folhetos	 com	 orientações	 importantes.	
Dentre	as	orientações	a	estarem	descritas	
no	folheto,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Todos	 trabalhadores	 com	 possibilidade	
de	 exposição	 a	 agentes	 biológicos	 devem	
utilizar	vestimenta	de	 trabalho	adequada	e	
em	condições	de	conforto.	Essa	vestimenta	
deverá	 ser	 fornecida	 para	 o	 empregado	 e	
posteriormente	ser	descontada	em	folha	de	
pagamento.

(B)	 O	empregador	deve	autorizar	o	consumo	de	
alimentos	e	bebidas	nos	postos	de	trabalho	
para	 empregados	 que	 têm	 dificuldade	 em	
fazer	as	refeições	em	seus	domicílios.	

(C)	 Os	trabalhadores	poderão	deixar	o	local	de	
trabalho	com	as	vestimentas	utilizadas	em	
suas	atividades	laborais.

(D)	 O	 empregador	 deve	 providenciar	 locais	
apropriados	 para	 o	 fornecimento	 de	
vestimentas	limpas	e	para	a	deposição	das	
usadas.

(E)	 A	 higienização	 das	 vestimentas	
utilizadas	 nos	 centros	 obstétricos	 são	 de	
responsabilidade	 do	 empregado,	 desde	
que	essas	vestimentas	sejam	embaladas	e	
higienizadas	de	forma	correta.

51. O	 pulso	 é	 a	 delimitação	 palpável	 da	
circulação	 sanguínea	 percebida	 em	
vários	 pontos	 do	 corpo.	 Referente	 aos	
locais	de	verificação	do	pulso,	assinale	a	
alternativa	INCORRETA.

(A)	 O	 pulso	 femoral	 verifica-se	 abaixo	 do	
ligamento	 inguinal,	 a	 meio	 caminho	
entre	 a	 sínfise	 pubiana	 e	 a	 espinha	 ilíaca	
anterossuperior.

(B)	 O	 pulso	 radial	 verifica-se	 no	 pulso	 do	
antebraço,	 na	 lateral	 radial	 ou	 no	 lado	 do	
polegar.

(C)	 O	pulso	apical	verifica-se	no	quarto	a	quinto	
espaço	intercostal,	na	linha	clavicular	média	
esquerda.

(D)	 O	 pulso	 carotídeo	 verifica-se	 ao	 longo	
da	 extremidade	 medial	 do	 músculo	
esternocleimastóideo	do	pescoço.

(E)	 O	pulso	braquial	verifica-se	no	sulco	entre	os	
músculos	semigendinoso,	semimembranoso	
e	o	bíceps	crural.	

52. Paciente feminina, 35 anos, apresenta 
pausa	 na	 respiração	 durante	 vários	
segundos, além de paradas persistentes 
resultando em retardo respiratório por 
uma	 possível	 obstrução	 mecânica	 das	
vias	aéreas	respiratórias.	Nesse	caso,	é	
correto	afirmar	que	se	trata	de

(A)	 apneia.
(B)	 respiração	de	Cheyne-Stokes.
(C)	 respiração	de	Kussmaul.
(D)				hipoventilação.
(E)				hiperpneia.

53. Os sinais vitais (SSVV) são um modo 
eficiente	e	rápido	de	monitorar	a	condição	
do	 paciente,	 identificar	 problemas	 e	
avaliar a resposta do paciente a uma 
intervenção.	 Em	 relação	 aos	 SSVV,	
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 A	 temperatura	 retal	 é	 indicada	 para	
pacientes	que	apresentam	doenças	no	reto	
e	sofreram	cirurgia	retal.

(B)	 A	dor	não	altera	a	 frequência	e	o	 ritmo	da	
respiração,	 sendo	 que	 a	 profundidade	 da	
respiração	mantém-se	normal.

(C)	 Durante	 a	 verificação	 da	 pressão	 arterial,	
quando	 o	 braço	 está	 posicionado	 acima	
do	 nível	 do	 coração,	 a	 leitura	 da	 pressão	
arterial	é	falsamente	alta.

(D)	 A	 desinflação	 do	 manguito	 muito	 lenta,	
durante	 a	 verificação	 da	 pressão	 arterial,	
pode	 ocasionar	 a	 leitura	 da	 pressão	
diastólica	falsamente	alta.

(E)	 A	 hemorragia	 reduz	 a	 frequência	 do	 pulso	
porque	 a	 perda	 de	 sangue	 diminui	 a	
estimulação	simpática.

54. Paciente com 60 anos de idade apresenta 
úlcera diabética em pé esquerdo 
com	 presença	 de	 fibrinas,	 tecido	 de	
granulação	e	exsudato	seropurulento	em	
grande	quantidade,	além	de	odor	fétido.	
De acordo com o Ministério da Saúde, em 
relação	à	troca	de	curativo	e	limpeza	da	
ferida, analise as assertivas e assinale a 
alternativa	que	aponta	as	corretas.

I.	 Para	 atuar	 como	 um	 curativo	 ideal,	 a	
cobertura deve manter o excesso de 
exsudato.

II.	 Para	 atuar	 como	 um	 curativo	 ideal,	 a	
cobertura deve manter umidade entre a 
ferida	e	o	curativo.

III.	 Para	 atuar	 como	 um	 curativo	 ideal,	 a	
cobertura	deve	permitir	trocas	gasosas.
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IV.	 Para	 a	 limpeza	 da	 ferida,	 a	 solução	
preconizada	 é	 a	 fisiológica	 a	 0,9%,	
preferencialmente	gelada.

V.	 A	 pele	 perilesional	 deve	 ser	 limpa	
preferencialmente com sabão neutro, 
removendo-o e evitando traumas e 
processos	dermatológicos	tópicos.

VI.	 É	 preconizado	 em	 feridas	 granuladas	 o	
uso	de	irrigação	em	jato	forte.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(B)	 Apenas	I,	III	e	VI.
(C)	 Apenas	II,	III	e	V.
(D)				Apenas	IV	e	VI.
(E)				Apenas	I	e	VI.

55. Paciente com diagnóstico positivo para 
Sífilis	necessita	de	tratamento	IM.	Refere	
usar prótese de silicone na região glútea 
e	vasto	lateral	da	coxa.	Nesse	caso,	sobre	
a	 administração	 desse	 medicamento,	
segundo o COFEN, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 questionará	
o	 enfermeiro	 sobre	 o	 melhor	 local	 a	 ser	
administrado	o	medicamento.

(B)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	local	a	ser	aplicado	é	na	região	vasto	
lateral	da	coxa.

(C)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	 local	 a	 ser	 aplicado	 é	 na	 região	
ventroglutea.

(D)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	 local	 a	 ser	 aplicado	 é	 no	 músculo	
deltoide.

(E)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	 local	 a	 ser	 aplicado	 é	 na	 região	
dorsoglutea.

56. Mulher de 28 anos de idade, sexualmente 
ativa, procura a unidade de saúde e 
pergunta ao técnico de enfermagem se 
ela necessita fazer o exame preventivo 
de câncer de colo do útero, pois nunca 
realizou	 esse	 exame.	 Diante	 dessa	
situação,	 conforme	 o	 Ministério	 da	
Saúde,	 assinale	 a	 orientação	 correta	
realizada	pelo	profissional.

(A)	 O	início	da	coleta	deve	ser	aos	35	anos	de	
idade	para	mulheres	que	já	tiveram	atividade	
sexual.

(B)	 O	início	da	coleta	deve	ser	aos	30	anos	de	
idade	para	mulheres	que	já	tiveram	atividade	
sexual.

(C)	 O	 início	 da	 coleta	 deve	 ser	 aos	 15	 anos	
de	 idade,	 independentemente	de	atividade	
sexual.

(D)	 O	 início	 da	 coleta	 deve	 ser	 aos	 25	 anos	
de	 idade,	 independentemente	de	atividade	
sexual.

(E)	 O	início	da	coleta	deve	ser	aos	25	anos	de	
idade	para	mulheres	que	já	tiveram	atividade	
sexual.

57. Em um grupo de mulheres, com o objetivo 
de orientar sobre câncer de mama, o 
profissional	 expôs	 fatores	 de	 risco	 e	
de	 proteção	 para	 esse	 tipo	 de	 câncer.	
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, 
assinale a alternativa que condiz com 
fator	de	proteção	para	essa	patologia.

(A)	 História	de	menarca	precoce.
(B)	 Primeira	gravidez	após	os	30	anos.
(C)	 Uso	de	contraceptivos	orais.
(D)				Amamentação.
(E)				Exposição	à	radiação	ionizante.

58. A Norma Regulamentadora – NR32 – tem 
por	 finalidade	 estabelecer	 as	 diretrizes	
básicas	 para	 a	 implementação	 de	
medidas	 de	 proteção	 à	 segurança	 e	 à	
saúde	 dos	 trabalhadores	 dos	 serviços	
de	 saúde.	 	 Referente	 à	 vacinação	 dos	
trabalhadores, assinale a alternativa 
correta.	

(A)	 Deverá	 ser	 fornecida,	 aos	 trabalhadores,	
imediatamente	após	o	ingresso	na	empresa,	
imunização	ativa	contra	tuberculose,	HPV	e	
hepatite	B.	

(B)	 Sempre	 que	 existir	 vacinas	 ativas	 contra	
outros	 agentes	 biológicos	 aos	 quais	
os	 trabalhadores	 estarão	 expostos,	 o	
empregado	deve	procurar	por	conta	própria	
o	serviço	de	saúde.

(C)	 O	 empregador	 deve	 assegurar	 que	 os	
trabalhadores	 sejam	 informados	 das	
vantagens,	 dos	 efeitos	 colaterais,	 assim	
como	dos	riscos	aos	quais	estarão	expostos	
por	falta	ou	recusa	de	vacinação.

(D)	 O	 comprovante	 das	 vacinas	 recebidas	
deverão	ficar	guardados	no	local	de	trabalho	
e	 deverão	 ser	 fornecidos	 ao	 trabalhador	
quando	ele	se	desligar	da	empresa.

(E)	 A	 vacinação	 deve	 ser	 registrada	 no	
prontuário	clínico	 individual	do	trabalhador,	
previsto	na	NR-07.
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59. Paciente foi admitido em hospital e o 
médico	lhe	prescreveu	1.000	mL	de	NaCL	
a	0,9%	intravenoso,	em	8	horas.	Qual	é	a	
velocidade que o técnico de enfermagem 
deve programar na bomba de infusão?

(A)	 100	mL/hora.
(B)	 125	mL/hora.
(C)	 250	mL/hora.
(D)				142mL/hora.
(E)					500mL/hora.

60. Referente	à	fisiologia	respiratória,	analise	
as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta	as	corretas.

 
I.	 A	 respiração	 é	 a	 troca	 de	 oxigênio	

e  dióxido de carbono durante o 
metabolismo	celular.	As	vias	respiratórias	
transferem oxigênio da atmosfera para o 
alvéolo, onde o oxigênio é trocado por 
dióxido	de	carbono.	

II.	 Através	 da	 membrana	 alvéolo-capilar,	
o oxigênio transfere-se para o sangue, 
e o dióxido de carbono transfere-se do 
sangue	para	os	alvéolos.	

III.	 O	 trabalho	 respiratório	 é	 o	 esforço	
necessário para expandir e contrair 
os	 pulmões.	 Na	 respiração	 saudável,	
a	 respiração	 do	 indivíduo	 é	 calma	 e	
realizada	com	o	mínimo	de	esforço.	

IV.	 Surfactante	 é	 um	 produto	 químico	
produzido nos pulmões que tem a 
função	 de	 diminuir	 a	 retração	 elástica	
dos	pulmões	e	do	tórax.		

V.	 A	atelectasia	auxilia	na	 troca	normal	de	
oxigênio	e	dióxido	de	carbono.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.	
(B)	 Apenas	IV	e	V.	
(C)	 Apenas	I,	II	e	III.	
(D)	 Apenas	III	e	V.	
(E)	 Apenas	I,	II,	III	e	IV.	

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.



R A S C U N H O



INSTRUÇÕES

•	 Confira	seu	nome,	o	número	do	seu	documento	e	o	número	de	
sua	inscrição	na	Folha	de	Respostas	e	na	Versão	Definitiva	da	
Discursiva.	Além	disso,	não	se	esqueça	de	conferir	seu	Caderno	
de	Questões	quanto	a	falhas	de	impressão	e	de	numeração,	e	
se	o		cargo	corresponde	àquele	para	o	qual	você	se	inscreveu.	
Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	de	
inscrição.	Qualquer	divergência,	comunique	ao		fiscal.

•	 Os	únicos	documentos	válidos	para	avaliação		são		a		Folha		de	
Respostas	e	a	Versão	Definitiva	da	Discursiva.	Só	é	permitido	o	
uso	de	caneta	esferográfica	 transparente	de	cor	azul	ou	preta	
para	 transcrição	 da	 Versão	 Definitiva	 da	 Discursiva	 e	 para	 o	
preenchimento	da	Folha	de	Respostas,	que	deve	ser	preenchida	
da	seguinte	maneira:	

•	 O	prazo	de	realização	da	prova	é	de	4	(quatro)	horas,	incluindo	
a	marcação	da	Folha	de	Respostas	e	a		transcrição	da	Versão	
Definitiva	 da	Discursiva.	Após	 60	 (sessenta)	minutos	 do	 início	
da	prova,	o	candidato	estará	liberado	para	utilizar	o	sanitário	ou	
deixar	 definitivamente	 o	 local	 de	 aplicação,	 não	 podendo,	 no	
entanto,	levar	o	caderno	de	questões	e	nenhum	tipo	de	anotação	
de	suas	respostas.	

•	 Os	 3	 (três)	 últimos	 candidatos	 só	 poderão	 retirar-se	 da	 sala	
juntos,	após	assinatura	do	Termo	de	Fechamento	do	envelope	
de	retorno.

•	 Ao	 término	 de	 sua	 prova,	 comunique	 ao	 fiscal,	 devolvendo-
lhe	a	Folha	de	Respostas	e	a	Versão	Definitiva	da	Discursiva,	
devidamente	 preenchidas	 e	 assinadas.	 O	 candidato	 	 poderá		
levar		consigo		o		Caderno	de	Questões	somente	se	aguardar	em	
sala	até	o	término	do	prazo	de	realização	da	prova	estabelecido	
em	edital.		

•	 As	 provas	 e	 os	 gabaritos	 preliminares	 estarão	 disponíveis	
no	site	do	 Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br,	 	no	dia	
posterior	à	aplicação	da	prova.	

	
•	 O	 NÃO	 cumprimento	 a	 qualquer	 uma	 das	 determinações	

constantes	 em	 Edital,	 no	 presente	 Caderno	 ou	 na	 Folha	 de	
Respostas	incorrerá	na	eliminação	do	candidato.

Língua	Portuguesa 01	a	10

Discursiva	-	Estudo	de	Caso 				01

COMPOSIÇÃO  DO  CADERNO	

Legislação 11	a	20

Noções	sobre	Direitos	das	
Pessoas	com	Deficiência

21	a	25

Noções	de	Informática 26	a	30

Conhecimentos	Específicos 31	a	60

03
LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO 
CORRESPONDENTE À SUA PROVA NA 

FOLHA DE  RESPOSTAS!

PROVA

Nome	do	Candidato 	Inscrição
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Fraudar ou tentar fraudar  Concursos Públicos é Crime!
Previsto	no	art.	311	-	A	do	Código	Penal

TARDE
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I N S T R U Ç Õ E S

         A Prova Discursiva - Estudo de Caso será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.		 Atendimento	ao	tema	proposto	na	questão;	
2.		 Conhecimento	técnico-científico	sobre	a	matéria;	
3.		 Clareza	de	argumentação/senso	crítico	em	relação	ao	tema	proposto	na	questão;	
4.	 Utilização	adequada	da	Língua	Portuguesa.

 O candidato terá sua Prova Discursiva - Estudo de Caso avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a.	 não	atender	ao	Tema	do	Estudo	de	Caso	proposto	e	ao	conteúdo	avaliado;
b.	 manuscrever	em	letra	ilegível	ou	grafar	por	outro	meio	que	não	o	determinado	no	Edital;
c.	 apresentar	acentuada	desestruturação	na	organização	textual	ou	atentar	contra	o	pudor;
d.	 redigir	seu	texto	a	lápis,	ou	à	tinta	em	cor	diferente	de	azul	ou	preta;
e.	 não	apresentar	a	questão	redigida	na	Folha	da	Versão	Definitiva	ou	entregá-la	em	branco;	
f.	 apresentar	identificação,	em	local	indevido,	de	qualquer	natureza	(nome	parcial,	nome	completo,	outro	

nome	qualquer,	número(s),	letra(s),	sinais,	desenhos	ou	códigos).

•	 A	Folha	da	Versão	Definitiva	será	o	único	documento	válido	para	a	avaliação	da	Prova	Discursiva.	As	
folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para 
a	finalidade	de	avaliação	da	Prova	Discursiva.

•	  O candidato disporá de, no mínimo, 20 (vinte) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar    
a	resposta	da	questão,	sendo	desconsiderado	para	efeito	de	avaliação	qualquer	fragmento	de	texto	
que	for	escrito	fora	do	local	apropriado	ou	que	ultrapassar	a	extensão	de	30	(trinta)	linhas.

•	 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta 
esferográfica	transparente	de	tinta	azul	ou	preta.

D I S C U R S I VA  -  E S T U D O  D E  C A S O  -  R A S C U N H O

1. Mulher de 63 anos, cozinheira, tabagista desde os 13 anos de idade e residente em zona rural, 
relata	cozinhar	em	fogão	a	lenha	desde	os	seus	24	anos	de	idade.	Apresenta	história	de	dispneia	
progressiva,	com	tosse	produtiva,	expectoração	branca	e	sibilos	há	seis	dias.	Foram	realizados	
espirometria	 e	 outros	 exames	 que	 permitiram	 o	 diagnóstico	 de	 Doença	 Pulmonar	 Obstrutiva	
Crônica	(DPOC).	Além	das	medicações	prescritas	pelo	pneumologista,	foi	indicada	terapia	com	
oxigênio	domiciliar.
Diante	do	caso	exposto,	defina	a	Doença	Pulmonar	Obstrutiva	Crônica,	descreva	os	principais	
fatores	de	risco,	cite	pelo	menos	duas	atividades	de	prevenção	e	promoção	à	saúde	e	comente	
como deve ser o acolhimento e os cuidados que a equipe de enfermagem pode oferecer ao 
paciente	que	está	em	terapia	com	oxigênio	domiciliar.

1.	 ____________________________________________________________________________________________________________

2.	 ____________________________________________________________________________________________________________

3.	 ____________________________________________________________________________________________________________

4.	 ____________________________________________________________________________________________________________

5.	 ____________________________________________________________________________________________________________

6.	 ____________________________________________________________________________________________________________

7.	 ____________________________________________________________________________________________________________

8.	 ____________________________________________________________________________________________________________

9.	 ____________________________________________________________________________________________________________

10.	 ____________________________________________________________________________________________________________



TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO 
ESPECIALIDADE ENFERMAGEM

11.	 ____________________________________________________________________________________________________________

12.	 ____________________________________________________________________________________________________________

13.	 ____________________________________________________________________________________________________________

14.	 ____________________________________________________________________________________________________________

15.	 ____________________________________________________________________________________________________________

16.	 ____________________________________________________________________________________________________________

17.	 ____________________________________________________________________________________________________________

18.	 ____________________________________________________________________________________________________________

19.	 ____________________________________________________________________________________________________________

20.	 ____________________________________________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA

A indústria do espírito
      JORDI SOLER – 23 DEZ 2017 - 21:00

O	filósofo	Daniel	Dennett	propõe	uma	fórmula	
para	 alcançar	 a	 felicidade:	 “Procure	 algo	 mais	
importante	que	você	e	dedique	sua	vida	a	isso”.

Essa	 fórmula	 vai	 na	 contracorrente	 do	 que	
propõe	a	indústria	do	espírito	no	século	XXI,	que	
nos	diz	que	não	há	felicidade	maior	do	que	essa	
que	sai	de	dentro	de	si	mesmo,	o	que	pode	ser	
verdade	no	caso	de	um	monge	tibetano,	mas	não	
para	 quem	 é	 o	 objeto	 da	 indústria	 do	 espírito,	
o	 atribulado	 cidadão	 comum	 do	 Ocidente	 que	
costuma	 encontrar	 a	 felicidade	 do	 lado	 de	 fora,	
em	outra	pessoa,	no	seu	entorno	familiar	e	social,	
em	seu	trabalho,	em	um	passatempo,	etc.	[...]

A	 indústria	 do	 espírito,	 uma	 das	 operações	
mercantis	mais	bem-sucedidas	de	nosso	 tempo,	
cresceu	 exponencialmente	 nos	 últimos	 anos,	 é	
só	 ver	 a	 quantidade	 de	 instrutores	 e	 pupilos	 de	
mindfulness	 e	 de	 ioga	 que	 existem	 ao	 nosso	
redor.	 Mindfulness	 e	 ioga	 em	 sua	 versão	 pop	
para	 o	 Ocidente,	 não	 precisamente	 as	 antigas	
disciplinas	 praticadas	 pelos	 mestres	 orientais,	
mas	um	produto	prático	e	de	rápida	aprendizagem	
que	conserva	sua	estética,	seu	merchandising	e	
suas	toxinas	culturais.	[...]

Frente	 ao	 argumento	 de	 que	 a	 humanidade,	
finalmente,	 tomou	 consciência	 de	 sua	 vida	
interior,	 por	 que	 demoramos	 tanto	 em	 alcançar	
esse	 degrau	 evolutivo?,	 proporia	 que,	 mais	
exatamente,	 a	 burguesia	 ocidental	 é	 o	 objetivo	
de	uma	grande	operação	mercantil	que	tem	mais	
a	ver	com	a	economia	do	que	com	o	espírito,	a	
saúde	e	a	felicidade	da	espécie	humana.	[...]

A	 indústria	 do	 espírito	 é	 um	 produto	 das	
sociedades	 industrializadas	 em	 que	 as	 pessoas	
já	 têm	 muito	 bem	 resolvidas	 as	 necessidades	
básicas,	 da	moradia	 à	 comida	 até	 o	 Netflix	 e	 o	
Spotify.	Uma	vez	 instalada	no	angustiante	 vazio	
produzido	 pelas	 necessidades	 resolvidas,	 a	
pessoa	se	movimenta	para	participar	de	um	grupo	
que	lhe	procure	outra	necessidade.

Esse	crescente	coletivo	de	pessoas	que	cavam	
em	si	mesmas	buscando	a	felicidade	já	conseguiu	

instalar	um	novo	narcisismo,	um	egocentrismo	new 
age,	 um	 egoísmo	 raivosamente	 autorreferencial	
que,	pelo	caminho,	veio	alterar	o	famoso	equilíbrio	
latino	de	mens sana in corpore sano,	desviando-o	
descaradamente	para	o	corpo.	[...]

Esse	inovador	egocentrismo	new age encaixa	
divinamente	 nessa	 compulsão	 contemporânea	
de	 cultivar	 o	 físico,	 não	 importa	 a	 idade,	 de	 se	
antepor	 o	 corpore	 à	mens.	Ao	 longo	 da	 história	
da	 humanidade	 o	 objetivo	 havia	 sido	 tornar-se	
mais	 inteligente	 à	 medida	 que	 se	 envelhecia;	
os	 idosos	eram	sábios,	esse	era	seu	valor,	mas	
agora	 vemos	 sua	 claudicação:	 os	 idosos	 já	 não	
querem	 ser	 sábios,	 preferem	 estar	 robustos	 e	
musculosos,	e	deixam	a	sabedoria	nas	mãos	do	
primeiro	iluminado	que	se	preste	a	dar	cursos.	[...]

Parece	que	o	requisito	para	se	salvar	no	século	
XXI	é	inscrever-se	em	um	curso,	pagar	a	alguém	
que	nos	diga	o	que	fazer	com	nós	mesmos	e	os	
passos	que	se	deve	seguir	para	viver	cada	instante	
com	plena	consciência.	Seria	saudável	não	perder	
de	vista	que	o	objetivo	principal	dessas	sessões	
pagas	não	é	tanto	salvar	a	si	mesmo,	mas	manter	
estável	 a	 economia	 do	 espírito	 que,	 sem	 seus	
milhões	 de	 subscritores,	 regressaria	 ao	 nível	
que	 tinha	 no	 século	 XX,	 aquela	 época	 dourada	
do	hedonismo	suicida,	em	que	o	mindfulness	era	
patrimônio	dos	monges,	a	ioga	era	praticada	por	
quatro	gatos	pingados	e	o	espírito	era	 cultivado	
lendo	livros	em	gratificante	solidão.

(Adaptado	de:	<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/26/opi-
nion/1506452714_976157.html>.	Acesso	em	27	mar.	2018)

1. Em	 relação	 à	 acentuação	 gráfica	 e	 à	
ortografia	 oficial,	 assinale	 a	 alternativa	
correta.

(A)	 Em	 "A	 indústria	 do	 espírito,	 uma	 das	
operações	 mercantis	 mais	 bem-sucedidas	
de	nosso	tempo	[...]",	a	palavra	em	destaque	
poderia	ser	grafada	sem	hífen,	sem	com	isso	
acarretar	prejuízo	semântico	ou	sintático.

(B)	 Em	 “A	 indústria	 do	 espírito	 é	 um	 produto	
das	 sociedades	 industrializadas	 em	 que	
as	 pessoas	 já	 têm	 muito	 bem	 resolvidas	
as	necessidades	básicas	[...]”,	a	expressão	
em	destaque	não	poderia	ser	grafada	com	
hífen,	 já	 que	 utilizar	 o	 hífen	 acarretaria	
prejuízo	semântico	ou	sintático.
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(C)		 Em	 “A	 indústria	 do	 espírito	 é	 um	 produto	
das	 sociedades	 industrializadas	 em	 que	
as	 pessoas	 já	 têm	 muito	 bem	 resolvidas	
as	necessidades	básicas	[...]”,	o	acento	da	
palavra	em	destaque	é	opcional.

(D)		 Em	“[...]	o	objetivo	principal	dessas	sessões	
pagas	não	é	 tanto	salvar	a	si	mesmo	[...]”,	
a	palavra	em	destaque	é	grafada	com	“ss”	
porque	significa	“cada	uma	das	subdivisões	
interiores	de	um	estabelecimento”.

(E)	 A	 palavra	 "subscritores"	 permite	 duas	
grafias:	“subscritores”	e	“sub-escritores”.

2. Considerando o excerto “Mindfulness e 
ioga em sua versão pop para o Ocidente, 
não precisamente as antigas disciplinas 
praticadas pelos mestres orientais, 
mas um produto prático e de rápida 
aprendizagem que conserva sua estética, 
seu merchandising e suas toxinas 
culturais.”,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 A	 expressão	 “versão	 pop”	 caracteriza	 de	
forma	 apreciativa	 o	 mindfulness e	 a	 ioga	
vendidos	 no	 Ocidente	 pela	 indústria	 do	
espírito.

(B)	 Um	indicativo	de	que	o	autor	faz	uma	crítica	
negativa	 às	 antigas	 disciplinas	 praticadas	
pelos	 mestres	 orientais	 é	 a	 utilização	
do	 adjetivo	 “prático”,	 uma	 vez	 que	 ele	 é	
colocado	em	oposição	a	“teórico”.	

	(C)	 No	excerto	em	questão,	a	conjunção	“mas”	
poderia	 ser	 substituída	 por	 “embora”,	 sem	
prejuízo	semântico	ou	sintático,	pois	ambas	
expressam	a	ideia	de	oposição.

(D)	 Nas	 expressões	 “sua	 estética”,	 “seu	
merchandising”	 e	 “suas	 toxinas	 culturais”,	
as	 palavras	 em	 destaque	 se	 referem	 às	
antigas	disciplinas	praticadas	pelos	mestres	
orientais.

(E)	 A	 inversão	 de	 “rápida	 aprendizagem”	 para	
“aprendizagem	 rápida”	 causaria	 prejuízo	
semântico,	pois	“rápida”	deixaria	de	ser	um	
adjetivo	e	passaria	a	ser	um	substantivo.

3. Em	 relação	 às	 funções	 de	 “que”,	
considere o seguinte excerto e assinale a 
alternativa correta: “Essa fórmula vai na 
contracorrente do que propõe a indústria 
do espírito no século XXI, que nos diz 
que não há felicidade maior do que essa 
que	sai	de	dentro	de	si	mesmo	[...]”.

(A)	 Em	“que	nos	diz”,	“que”	substitui	a	expressão	
“a	indústria	do	espírito”.

(B)	 Em	“que	não	há	felicidade”,	“que”	substitui	o	
verbo	“diz”.

(C)	 Em	 “maior	 do	 que”,	 “que”	 pode	 ser	
substituído	por	“qual”.

(D)	 Em	“que	sai	de	dentro	de	si	mesmo”,	“que”	
substitui	a	palavra	“fórmula”.

(E)	 A	 fim	 de	 evitar	 a	 repetição	 de	 “que”,	 esse	
termo	poderia	ser	substituído	por	“qual”	em	
“que	não	há	felicidade”.

4. Referente	 às	 regras	 de	 colocação	
pronominal, assinale a alternativa em 
que	é	obrigatório	o	uso	de	ênclise.

(A)	 “[...]	a	pessoa	se	movimenta	para	participar	
de	 um	 grupo	 que	 lhe	 procure	 outra	
necessidade.”.

(B)	 “[...]	 um	 egoísmo	 raivosamente	
autorreferencial	 que,	 pelo	 caminho,	
veio	 alterar	 o	 famoso	 equilíbrio	 altino	 de	
mens sana in corpore sano,	 desviando-o	
descaradamente	para	o	corpo.”.

(C)	 “Ao	 longo	 da	 história	 da	 humanidade	 o	
objetivo	havia	sido	tornar-se	mais	inteligente	
à	medida	que	se	envelhecia	[...]”.

(D)	 “[...]	 e	 deixam	 a	 sabedoria	 nas	 mãos	 do	
primeiro	 iluminado	 que	 se	 preste	 a	 dar	
cursos.”.

(E)	 “Parece	 que	 o	 requisito	 para	 se	 salvar	 no	
século	XXI	é	inscrever-se	em	um	curso	[...]”.

5. Assinale a alternativa que apresenta um 
uso	coloquial	da	linguagem.

(A)	 “[...]	 os	 idosos	 já	 não	 querem	 ser	 sábios,	
preferem	estar	robustos	e	musculosos	[...]”.

(B)	 “[...]	 um	 egoísmo	 raivosamente	
autorreferencial	 que,	 pelo	 caminho,	 veio	
alterar	 o	 famoso	 equilíbrio	 latino	 de	mens 
sana in corpore sano	[...]”.

(C)	 “[...]	 os	 idosos	 eram	 sábios,	 esse	 era	 seu	
valor,	 mas	 agora	 vemos	 sua	 claudicação	
[...]”.

(D)	 “Seria	 saudável	não	perder	de	vista	que	o	
objetivo	 principal	 dessas	 sessões	 pagas	
não	é	tanto	salvar	a	si	mesmo,	mas	manter	
estável	a	economia	do	espírito	[...]”.

(E)		 “[...]	 o	 mindfulness	 era	 patrimônio	 dos	
monges,	 a	 ioga	 era	 praticada	 por	 quatro	
gatos	 pingados	 e	 o	 espírito	 era	 cultivado	
lendo	livros	em	gratificante	solidão.”.
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6. Assinale a alternativa correta a respeito 
da	estruturação	do	texto.

(A)	 Um	 dos	 argumentos	 propostos	 pelo	 autor	
em	defesa	de	sua	tese	é	o	de	que	a	indústria	
do	espírito	ganhou	notoriedade	atualmente	
porque	 as	 necessidades	 básicas	 do	 ser	
humano	 foram	 supridas	 nas	 sociedades	
industrializadas.

(B)	 A	 tese	 central	 defendida	 no	 texto	 é	 a	
importância	 do	 mindfulness	 e	 da	 ioga	 da	
forma	 como	 são	 praticados	 pelos	 monges	
tibetanos	e	pelos	mestres	orientais.

(C)	 O	 último	 parágrafo	 do	 texto	 oferece	 uma	
solução	para	o	narcisismo,	o	egocentrismo	
e	 o	 egoísmo	 decorrentes	 da	 busca	 pela	
felicidade	empreendida	por	aqueles	que	se	
voltam	para	si	mesmos.

(D)	 O	 texto	 mescla	 sequências	 narrativas	 e	
descritivas	para	caracterizar	as	pessoas	que	
contribuem	para	o	crescimento	da	indústria	
do	espírito.

(E)		 O	 texto	 é	 estruturado	 de	 maneira	 a	
apresentar	 dois	 momentos	 distintos:	 a	
apresentação	 dos	 benefícios	 da	 indústria	
do	 espírito	 e	 a	 problematização	 das	
consequências	negativas	dessa	indústria.

7. Sobre o emprego dos modos e dos 
tempos verbais no texto “A indústria do 
espírito”,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Em	"O	filósofo	Daniel	Dennett	propõe	uma	
fórmula	 para	 alcançar	 a	 felicidade	 [...]",	 o	
verbo	em	destaque	é	utilizado	no	presente	
do	indicativo	e	expressa	a	ideia	de	ação	que	
acontece	ao	mesmo	tempo	em	que	se	fala.

(B)	 Tanto	 em	 "Procure	 algo	 mais	 importante	
que	você	e	dedique	sua	vida	a	isso."	quanto	
em	 “[...]	 a	 pessoa	 se	 movimenta	 para	
participar	de	um	grupo	que	lhe	procure	outra	
necessidade.",	os	verbos	em	destaque	são	
utilizados	para	indicar	uma	ordem.

(C)	 Em	 “[...]	 não	 há	 felicidade	 maior	 do	 que	
essa	que	sai	de	dentro	de	si	mesmo,	o	que	
pode	 ser	 verdade	 no	 caso	 de	 um	 monge	
tibetano	 [...]”,	 a	 expressão	 em	 destaque	
pode	ser	substituída	por	 “é”,	sem	que	 isso	
cause	prejuízo	sintático	ou	semântico,	uma	
vez	que	ambas	as	formas	estão	flexionadas	
no	presente.

(D)		 Em	“[...]	o	objetivo	principal	dessas	sessões	
[é]	 manter	 estável	 a	 economia	 do	 espírito	
que,	 sem	 seus	 milhões	 de	 subscritores,	
regressaria	 ao	 nível	 que	 tinha	 no	 século	
XX	 [...]”,	 a	 flexão	 do	 verbo	 “regressaria”	
no	 futuro	 do	 pretérito	 do	 indicativo	 indica	
que	 a	 realização	 dessa	 ação	 depende	 da	
satisfação	de	determinada	condição.

	(E)		 Em	 "A	 indústria	 do	 espírito	 [...]	 cresceu	
exponencialmente	nos	últimos	anos	[...]",	o	
verbo	em	destaque	poderia	ser	substituído	
tanto	 por	 "tinha	 crescido"	 quanto	 por	
“crescera”,	 pois	 ambas	 as	 formas	 estão	
flexionadas	 no	 mesmo	 tempo	 verbal	 e	
conferem	 ao	 excerto	 o	 mesmo	 grau	 de	
formalidade.

8. Referente	aos	aspectos	gerais	da	redação	
oficial,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Uma	 vez	 que	 o	 princípio	 fundamental	 de	
toda	 administração	 pública	 é	 o	 tratamento	
igualitário,	 a	 redação	 oficial	 deve	 utilizar-
se	 de	 linguagem	 coloquial	 para	 que	 todos	
possam	ter	acesso	aos	atos	e	comunicações	
oficiais.

(B)	 A	 publicidade	 dos	 atos	 normativos	 implica	
que	 eles	 sejam	 escritos	 de	 forma	 prolixa,	
pois	 todas	 as	 informações	 devem	 estar	
muito	bem	detalhadas.

(C)	 A	redação	oficial	deve	primar	pelo	emprego	
de	 linguagem	 rebuscada,	 uma	 vez	 que	 o	
uso	do	padrão	culto	da	língua	implica	nesse	
emprego.

(D)		 Existe	um	padrão	oficial	de	linguagem	a	ser	
seguido	na	redação	oficial	que	denomina-se	
linguagem	burocrática.

(E)		 As	comunicações	oficiais	devem	ser	sempre	
formais	e	obedecer	a	certa	 formalidade	de	
tratamento.

9. De	acordo	com	o	texto,	é	correto	afirmar	
que

(A)	 a	fórmula	da	felicidade	proposta	por	Daniel	
Dennett	 vai	 ao	 encontro	 do	 que	 propõe	 a	
indústria	do	espírito	no	século	XXI.

(B)	 o	 atribulado	 cidadão	 comum	 do	 Oriente,	
assim	como	um	monge	tibetano,	encontra	a	
felicidade	em	si	mesmo.

(C)	 a	 indústria	 do	 espírito	 tem	 menos	 a	 ver	
com	a	felicidade	das	pessoas	do	que	com	a	
economia	e	com	o	mercado.

(D)	 o	 novo	 narcisismo,	 decorrente	 de	 uma	
postura	 intimista,	 prioriza	 o	 espírito	 em	
detrimento	do	corpo.

(E)	 a	indústria	do	espírito	incentiva	a	leitura	de	
livros	em	gratificante	solidão.
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10. Sobre tipologia e gêneros textuais, 
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 O	 texto	 “A	 indústria	do	espírito”	apresenta,	
majoritariamente,	 a	 tipologia	 narrativa,	
a	 qual	 tipicamente	 emprega	 verbos	 no	
pretérito,	 como	 é	 possível	 notar	 neste	
excerto:	 “A	 indústria	 do	 espírito,	 uma	 das	
operações	 mercantis	 mais	 bem-sucedidas	
de	nosso	tempo,	cresceu exponencialmente	
nos	últimos	anos	[...]”.

(B)	 Não	 há	 um	 número	 definido	 de	 tipologias	
textuais,	 uma	 vez	 que	 elas	 surgem	 e	
desaparecem	 conforme	 as	 necessidades	
sociodiscursivas	 de	 determinada	
comunidade.

(C)	 O	segundo	parágrafo	do	texto	“A	indústria	do	
espírito”	é	composto	por	períodos	simples,	
típicos	da	tipologia	injuntiva.

(D)	 A	maneira	com	que	o	 texto	 “A	 indústria	do	
espírito”	se	inicia,	utilizando	uma	citação,	é	
comum	no	gênero	textual	carta	aberta.

(E)	 O	 texto	 “A	 indústria	 do	 espírito”	 é	 um	
exemplar	 do	 gênero	 textual	 artigo	 de	
opinião.

LEGISLAÇÃO

11. A	 Constituição	 Federal	 de	 1988	 e	 o	
próprio Estado Democrático de Direito 
cuidaram de atribuir grande relevância 
aos princípios, direitos e garantias 
fundamentais que devem nortear as 
relações	 sociais.	 Na	 mesma	 linha,	 o	
Código de Ética do Tribunal Região da 
1ª Região cuidou de estabelecer uma 
série de princípios e valores éticos 
a	 serem	 observados.	 Diante	 disso,	
assinale a alternativa que estabelece os 
princípios e valores éticos que constam 
expressamente do referido Código de 
Ética.

(A)	 Princípios	 da	 moralidade,	 presunção	 de	
inocência	e	reformatio in pejus.

(B)	 Princípios	 da	 transparência,	 dialeticidade	
recursal,	 efetividade	 e	 duplo	 grau	 de	
jurisdição.

(C)	 Princípios	da	moralidade,	razoável	duração	
do	 processo	 e	 efeito	 vinculante	 dos	
precedentes.

(D)	 Princípios	 do	 decoro,	 legalidade,	 in dubio 
pro reclamante	e verdade	real	dos	fatos.

(E)	 Princípios	 da	 responsabilidade	 social	 e	
ambiental,	 legalidade,	 impessoalidade	 e	
moralidade.

12. De acordo com o Regimento Interno 
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Os	 magistrados	 gozarão	 férias	 individuais	
de	noventa	dias	por	ano,	que	poderão	ser	
fracionadas	em	dois	períodos	iguais.	

(B)	 As	 férias	 de	 noventa	 dias	 garantidas	 ao	
magistrado	 também	 serão	 garantidas	 aos	
servidores	da	Justiça	do	Trabalho.	

(C)	 Conceder-se-á	 licença	 para	 tratamento	 de	
saúde;	por	motivo	de	doença	em	pessoa	da	
família;	 e	 para	 repouso	 à	 gestante,	 sendo	
que,	 em	 regra,	 a	 licença	 também	 será	
estendida	ao	pai.

(D)	 Diante	 da	 inexistência	 de	 um	 Ministério	
Público	 específico	 para	 as	 questões	
trabalhistas,	 sempre	 que	 necessário,	 o	
Juiz	 determinará	 a	 expedição	 de	 ofício	 ao	
Ministério	Público	Estadual.

(E)	 Havendo	 vaga	 para	 juiz	 substituto,	 antes	
da	 abertura	 de	 concurso,	 o	 Presidente	 do	
Tribunal	fará	publicar	edital,	no	Diário	Oficial	
da	União,	para	possibilitar	que,	neste	prazo,	
sejam	 apresentados	 pedidos	 de	 remoção	
pelos	juízes	substitutos	de	outras	Regiões.

13. Em	atenção	ao	que	dispõe	o	Regimento	
Interno do Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Sempre	 que	 tiver	 conhecimento	 de	
desobediência	 à	 	 ordem	 emanada	 do		
Tribunal	 ou	 de	 	 seus	 magistrados	 	 no		
exercício	 da	 função	 ou	 de	 desacato	
ao	 Tribunal	 ou	 a	 seus	 magistrados,	 o	
Presidente		comunicará	o	fato	ao	Ministério	
Público,	 fornecendo-lhe	 os	 elementos	 de	
que	 dispuser	 para	 a	 propositura	 da	 ação	
penal.	

(B)	 Os	prazos	serão	 regulados	pela	 legislação	
trabalhista	 e,	 subsidiariamente,	 pelas	
normas	de	direito	penal	e	tributário.

(C)	 A	 distribuição	 de	 processos	 no	 Tribunal	
ocorrerá	 de	 acordo	 com	 o	 interesse	 e	 a	
conveniência	do	Presidente.	

(D)	 O	Tribunal	não	possui	procedimento	previsto	
para	a	uniformização	de	sua	jurisprudência.	

(E)	 Em	 virtude	 do	 bem	 jurídico	 tutelado,	 não	
existe	habeas corpus	na	Justiça	do	Trabalho.	



8
TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO 

ESPECIALIDADE ENFERMAGEM

14. A	 empresa	 Reclamada	 ZAQWSX	 Ltda.	
interpôs Agravo Regimental contra 
decisão	que	denegou	seu	pedido	liminar.	
O relator que redigiu a decisão recorrida, 
contudo, encontrava-se temporariamente 
afastado	para	tratamento	de	saúde.	Nos	
termos do Regimento Interno do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região, a 
providência a ser tomada pelo servidor, 
nesse caso, é 

(A)	 submeter	 os	 autos	 ao	 desembargador	
que	 seguir	 o	 relator	 na	 antiguidade,	 no	
respectivo	órgão	colegiado.

(B)	 remeter	os	autos	conclusos	ao	magistrado	
que	 estiver	 substituindo	 o	 relator	 ou	 ao	
nomeado	para	ocupar	a	vaga.

(C)	 encaminhar	 os	 autos	 ao	 Presidente	 do	
Tribunal	para	apreciação.

(D)	 remeter	 os	 autos	 para	 nova	 distribuição	 a	
outra	turma	do	Tribunal.

(E)	 submeter	os	autos	à	apreciação	do	 juiz	de	
primeiro	grau.

15. O Código de Ética do Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª Região se preocupa 
em estabelecer uma série de princípios 
e valores fundamentais a serem 
observados por seus servidores, 
essenciais	à	construção	de	um	Tribunal	
democrático.	Assinale	 a	 alternativa	 que	
se enquadra perfeitamente aos valores e 
princípios	do	Código	de	Ética.

(A)	 A	efetividade	processual,	princípio	norteador	
do	 Código	 de	 Ética,	 sempre	 se	 sobreporá	
aos	 demais	 princípios	 elencados	 pelo	
legislador.	

(B)	 O	 servidor	 deverá	 agir	 com	 honestidade,	
integridade	e	parcialidade	na	condução	de	
seus	trabalhos.

(C)	 Atento	ao	propósito	da	Justiça	do	Trabalho,	
o	servidor	sempre	privilegiará	o	empregado	
em	relação	ao	empregador,	implementando	
ideias	voltadas	à	sua	valorização.

(D)	 Com	 foco	 na	 retenção	 de	 despesas	 –	 a	
condução	do	processo	priorizará	a	resolução	
do	conflito	de	forma	célere	e	econômica,	a	
despeito	dos	direitos	fundamentais.	

(E)	 O	servidor	deverá	promover	ações	voltadas	
à	sustentabilidade	e	à	preservação	do	meio	
ambiente,	 incluído	 o	 meio	 ambiente	 de	
trabalho.	

16. Assinale a alternativa que corresponde à 
conduta, por parte do servidor público, 
que NÃO viola o Código de Ética do 
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região.

(A)	 Em	 situações	 excepcionais,	 o	 servidor	
poderá	 praticar	 ou	 compactuar	 com,	 por	
ação	 ou	 omissão,	 direta	 ou	 indiretamente,	
ato	contrário	à	ética,	desde	que	observadas	
as	formalidades	legais.

(B)	 Dar	 ciência	 imediatamente	 à	 chefia	
competente	 de	 todo	 e	 qualquer	 ato	 ou	
fato	 que	 seja	 contrário	 ao	 interesse	
público,	 prejudicial	 ao	 Tribunal	 ou	 à	 sua	
missão	 institucional,	do	qual	 tenha	 tomado	
conhecimento	em	razão	do	cargo	ou	função,	
ainda	 que	 isso	 comprometa	 a	 estabilidade	
de	seus	colegas.

(C)	 Assumir	 posição	 de	 intransigência	 e	
confronto	 perante	 a	 chefia	 ou	 colegas	
de	 trabalho,	 com	 o	 objetivo	 de	 defender	
convicções	e	ideais.

(D)	 Como	 é	 sabido,	 existe	 uma	 ordem	
cronológica	 de	 ações	 judiciais	 que,	 em	
regra,	orienta	os	trabalhos	dos	magistrados.	
Sempre	que,	em	sua	concepção,	entender	
estar	 diante	 de	 uma	 situação	 especial,	
o	 servidor	 poderá	 priorizar	 a	 análise	 de	
determinadas	 ações,	 em	 detrimento	 da	
lógica	cronológica.

(E)	 Considerando	 a	 existência	 do	 processo	
eletrônico,	 os	 servidores	 não	 serão	
obrigados	 a	 prestar	 informações	 que	
poderão	 ser	 publicamente	 consultadas	
junto	 aos	 computadores	 disponibilizados	
pelo	Tribunal	Regional	do	Trabalho.

17. De acordo com o que dispõe a 
Constituição	Federal	acerca	dos	direitos	
políticos,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 O	 militar	 alistável	 é	 elegível	 desde	 que,	
contando	com	menos	de	dez	anos	de	serviço,	
seja	 agregado	 pela	 autoridade	 superior	 e,	
se	eleito,	passe	automaticamente,	no	ato	da	
diplomação,	para	a	inatividade.

(B)	 O	 mandato	 eletivo	 poderá	 ser	 impugnado	
ante	 a	 Justiça	 Eleitoral	 no	 prazo	 de	 trinta	
dias	 contados	 da	 diplomação,	 instruída	
a	 ação	 com	 provas	 de	 abuso	 do	 poder	
econômico,	corrupção	ou	fraude.

(C)	 A	 ação	 de	 impugnação	 de	 mandato	 será	
sempre	 pública,	 respondendo	 o	 autor,	 na	
forma	da	 lei,	se	 temerária	ou	de	manifesta	
má-fé.
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(D)	 A	condenação	criminal	transitada	em	julgado	
é	uma	das	possibilidades	de	cassação	dos	
direitos	 políticos,	 enquanto	 durarem	 seus	
efeitos.

(E)	 A	lei	que	alterar	o	processo	eleitoral	entrará	
em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	não	se	
aplicando	à	eleição	que	ocorra	até	um	ano	
da	data	de	sua	vigência.

	
18. De acordo com o que dispõe a 

Constituição	Federal	acerca	dos	direitos	
sociais,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Constitui	direito	dos	trabalhadores	urbanos	
e	rurais	proteção	em	face	da	automação,	na	
forma	da	lei.

(B)	 É	direito	dos	trabalhadores	urbanos	e	rurais,	
além	de	outros	que	visem	à	melhoria	de	sua	
condição	 social,	 a	 irredutibilidade	 absoluta	
do	salário.

(C)	 É	 garantido	 o	 salário,	 nunca	 inferior	 ao	
mínimo,	 salvo	 para	 os	 que	 percebem	
remuneração	variável.

(D)	 Constitui	 crime	 qualquer	 a	 retenção	 do	
salário,	ainda	que	culposa.

(E)	 Constitui	direito	dos	trabalhadores	urbanos	
e	 rurais	 a	 assistência	 gratuita	 aos	 filhos	 e	
dependentes,	 desde	 o	 nascimento	 até	 6	
(seis)	 anos	 de	 idade,	 em	 creches	 e	 pré-
escolas.

19. Assinale a alternativa INCORRETA acerca 
dos	atos	administrativos.	

(A)	 Imperatividade	 é	 o	 atributo	 pelo	 qual	
os	 atos	 administrativos	 se	 impõem	 a	
terceiros,	 independentemente	 de	 sua	
concordância.		

(B)	 Ao	 passo	 que	 o	 objeto	 é	 o	 efeito	 jurídico	
mediato	que	o	ato	produz,	a	finalidade	é	o	
efeito	imediato	do	ato	administrativo.	

(C)	 A	autoexecutoriedade	não	existe	em	 todos	
os	 atos	 administrativos,	 sendo	 possível,	
quando	 expressamente	 prevista	 em	 lei	 ou	
quando	 se	 tratar	 de	medida	 urgente,	 que,	
caso	 não	 adotada	 de	 imediato,	 possa	
ocasionar	 prejuízo	 maior	 ao	 interesse	
público.	

(D)	 Da	 presunção	 de	 veracidade	 decorre	 o	
efeito	 que,	 enquanto	 não	 decretada	 sua	
invalidade,	seja	pela	Administração	ou	pelo	
Judiciário,	 o	 ato	 inválido	 produz	 efeitos	
como	se	válido	fosse.	

(E)	 Consoante	 à	 teoria	 dos	 motivos	
determinantes,	 a	 validade	 do	 ato	 se	
vincula	 aos	 motivos	 indicados	 como	 seu	
fundamento.	

20. No	 tocante	 à	 classificação	 dos	 agentes	
públicos, segundo jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, os membros 
da Magistratura enquadram-se na 
espécie

(A)	 agentes	políticos.	
(B)	 agentes	delegados.	
(C)	 agentes	credenciados.	
(D)	 agentes	honoríficos.
(E)	 particulares	 em	 colaboração	 com	 o	 Poder	

Público.	

NOÇÕES SOBRE DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

21. João	 é	 pessoa	 com	 deficiência	 física.	
Sabedor de que possui garantia ao livre 
exercício dos seus direitos políticos, ele 
dirige-se	 à	 seção	 eleitoral	 para	 exercer	
seu	direito	ao	voto.	No	entanto,	em	razão	
de	sua	deficiência	física,	João	necessita	
de auxílio de terceira pessoa para 
votar.	 Nesse	 sentido,	 de	 acordo	 com	 o	
disposto	na	Lei	nº	13.146/2015,	assinale	
a	alternativa	correta.

(A)	 João	 poderá	 receber	 ajuda	 apenas	 dos	
auxiliares	da	Justiça	Eleitoral.

(B)	 João	 poderá	 receber	 auxílio	 apenas	 de	
pessoa	previamente	cadastrada	no	Tribunal	
Regional	Eleitoral	de	seu	Estado.

(C)	 João	poderá,	a	seu	pedido,	receber	auxílio	
de	pessoa	de	sua	escolha.

(D)	 João	 poderá	 receber	 auxílio	 de	 qualquer	
pessoa,	 desde	 que	 não	 filiada	 a	 partido	
político.

(E)	 João	poderá	transferir	seu	direito	ao	voto	à	
pessoa	de	sua	escolha.

22. Um servidor público impediu que certa 
pessoa	efetuasse	inscrição	em	concurso	
público, única e exclusivamente, em 
razão	 desta	 possuir	 deficiência	 física,	
sem que o cargo pleiteado por ela 
exigisse	 aptidão	 física	 plena.	 Segundo	
disciplina	a	Lei	nº	7.853/1989,	tal	conduta	
é	 tipificada	 como	 crime	 punível	 com	
pena de

(A)	 detenção	de	2	(dois)	a	8	(oito)	anos	e	multa.
(B)	 reclusão	de	1	(um)	a	4	(quatro)	anos	e	multa.
(C)	 detenção	 de	 1	 (um)	 a	 4	 (quatro)	 anos	 e	

multa.	
(D)	 detenção	 de	 2	 (dois)	 a	 5	 (cinco)	 anos	 e	

multa.
(E)	 reclusão	de	2	(dois)	a	5	(cinco)	anos	e	multa.
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23. O	 Decreto	 nº	 3.298/1999	 determina	 que	
o	 órgão	 responsável	 pela	 realização	
de concurso público que destine 
vagas	a	pessoas	com	deficiência	 terá	 a	
assistência	 de	 equipe	multiprofissional,	
a	 qual,	 dentre	 outras	 funções,	 avaliará	
a	 compatibilidade	 entre	 as	 atribuições	
do	 cargo	 e	 a	 deficiência	 do	 candidato	
durante	 o	 estágio	 probatório.	 Nesse	
sentido, assinale a alternativa que 
apresenta	 a	 composição	 dessa	 equipe	
multiprofissional.

(A)	 Será	 composta	 de	 três	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	em	questão,	 sendo	dois	 deles	
médicos,	e	três	profissionais	integrantes	da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(B)	 Será	 composta	 de	 três	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	 e	 três	 profissionais	 integrantes	 da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(C)	 Será	 composta	 de	 dois	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	e	dois	profissionais	 integrantes	da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(D)	 Será	 composta	 de	 três	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	e	dois	profissionais	 integrantes	da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(E)	 Será	 composta	 de	 dois	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	 e	 três	 profissionais	 integrantes	 da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

24. A	 Resolução	 nº	 230/2016	 do	 CNJ	
disciplina	que,	a	fim	de	garantir	a	atuação	
da	 pessoa	 com	 deficiência	 em	 todo	 o	
processo judicial, o poder público deve 
capacitar os membros, os servidores 
e terceirizados que atuam no Poder 
Judiciário quanto aos direitos da pessoa 
com	 deficiência.	 Nesse	 sentido,	 cada	
órgão do Poder Judiciário deverá dispor 
de, pelo menos,

(A)	 cinco	por	cento	de	servidores	efetivos	e	três	
por	 cento	 de	 funcionários	 e	 terceirizados	
capacitados	para	o	uso	e	 interpretação	da	
Libras.

(B)	 três	 por	 cento	 de	 servidores,	 funcionários	
e	 terceirizados	 capacitados	 para	 o	 uso	 e	
interpretação	da	Libras.

(C)	 cinco	por	cento	de	servidores,	funcionários	
e	 terceirizados	 capacitados	 para	 o	 uso	 e	
interpretação	da	Libras.	

(D)	 três	por	cento	de	servidores	efetivos	e	um	
por	 cento	 de	 funcionários	 e	 terceirizados	
capacitados	para	o	uso	e	 interpretação	da	
Libras.

(E)	 dois	 por	 cento	 de	 servidores,	 funcionários	
e	 terceirizados	 capacitados	 para	 o	 uso	 e	
interpretação	da	Libras.

25. A	Lei	nº	13.146/2015	prevê	que	a	pessoa	
com	 deficiência	 tem	 direito	 a	 receber	
atendimento prioritário, sendo esse 
direito desdobrado em vários outros com 
finalidades	 específicas.	 Vários	 desses	
direitos de atendimento prioritário com 
finalidade	 específica	 são	 extensíveis	
ao acompanhante da pessoa com 
deficiência	ou	ao	seu	atendente	pessoal.	
Nesse sentido, assinale a alternativa que 
corresponda a um direito NÃO extensível 
ao acompanhante da pessoa com 
deficiência	ou	ao	seu	atendente	pessoal.

(A)	 Tramitação	 processual	 e	 procedimentos	
judiciais	e	administrativos	em	que	for	parte	
ou	interessada.

(B)	 Prioridade	 no	 atendimento	 em	 todas	 as	
instituições	 e	 serviços	 de	 atendimento	 ao	
público.

(C)	 Disponibilização	de	recursos,	tanto	humanos	
quanto	 tecnológicos,	 que	 garantam	
atendimento	 em	 igualdade	 de	 condições	
com	as	demais	pessoas.

(D)	 Acesso	a	informações	e	disponibilização	de	
recursos	de	comunicação	acessíveis.

(E)	 Disponibilização	 de	 pontos	 de	 parada,	
estações	 e	 terminais	 acessíveis	 de	
transporte	 coletivo	 de	 passageiros	 e	
garantia	 de	 segurança	 no	 embarque	 e	 no	
desembarque.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. Ocorreu	 um	 incidente	 de	 segurança	
da	 informação	 na	 empresa	 onde	 você	
trabalha e a equipe de administradores 
de	 T.I.	 solicitou	 que	 os	 usuários	 não	
ligassem os seus computadores até que 
fosse realizada uma varredura em toda a 
rede	em	busca	de	códigos	maliciosos.	A	
suspeita é de um software que captura as 
teclas digitadas no teclado e os cliques 
de	 mouse.	 Esse	 software	 é	 conhecido	
como
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(A)	 ransomware.	
(B)	 cracker.	
(C)	 alienware.		
(D)	 spyware.
(E)	 hardware.

27. Na Internet, há várias formas de  
armazenar ou transmitir arquivos entre 
usuários	 e	 computadores.	 Entretanto,	
nem todos os protocolos ou programas 
utilizados	 têm	 essa	 finalidade.	Assinale	
a alternativa em que nenhum protocolo 
ou	 programa	 tenha	 como	 função	 a	
transferência ou armazenamento de 
arquivos.

(A)	 FTP	e	Google	Drive.	
(B)	 BitTorrent	e	FTP.	
(C)	 HTTP	e	DropBox.	
(D)	 Microsoft	OneDrive	e	VoIP.
(E)	 VoIP	e	RFID.

28. Durante	 a	 edição	 de	 um	 arquivo	 de	
texto composto por muitas páginas e 
capítulos, alguns desses capítulos não 
preenchem totalmente a sua última 
página,	deixando-a	com	uma	porção	em	
branco, sendo que todo capítulo novo 
deve	 começar	 no	 início	 de	 uma	 nova	
página.	Utilizando	a	ferramenta	de	edição	
de	texto	do	LibreOffice	5,	ao	terminar	de	
escrever um capítulo que terminou no 
meio	 da	 página	 atual,	 qual	 das	 opções	
do	 menu	 “Inserir”	 oferece	 o	 recurso	
adequado para ir para a próxima página, 
onde se iniciará o novo capítulo? 

(A)	 Seção.	
(B)	 Quebra	manual.	
(C)	 Cabeçalho.	
(D)	 Rodapé.
(E)	 Nota	de	rodapé	/	Nota	de	fim.

29. Arquivos compactados ocupam um 
espaço	menor	de	armazenamento.	Além	
disso, a transferência de um arquivo 
compactado, entre dois computadores, 
leva um tempo menor do que a do 
arquivo	 original.	 Assinale	 a	 alternativa	
em que todas as extensões de arquivo 
apresentadas são utilizadas na 
compactação	de	arquivos.	

(A)	 .arj	e	.bit		
(B)	 .tar	e	.odf	
(C)		 .rar	e	.zip	
(D)	 .docx	e	.tar.gz
(E)	 .exe	e	.bat

30. Atalhos de teclado são úteis para utilizar 
os recursos do sistema operacional de 
uma	maneira	 mais	 ágil.	 Para	 acessar	 o	
gerenciador de arquivos do Windows 10 
por meio de um atalho de teclado, qual das 
combinações	de	teclas	a	seguir	deve	ser	
utilizado,	considerando	as	configurações	
padrão do sistema operacional?
(Obs.:	 O	 caractere	 “+”	 foi	 utilizado	
apenas	para	interpretação.)

(A)	 CTRL	+	ALT	+	DEL	

(B)	 	+	E

(C)	 CTRL	+	DEL	

(D)	 	+	W

(E)	 CTRL	+	 	+	W

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Adulto, 35 anos, sexo masculino e 
trabalhador do campo agroindustrial, 
procurou	atendimento,	após	intoxicação	
ocupacional, apresentando: diarreia, 
náusea,	vômito,	dor	abdominal,	salivação	
e sudorese excessivas, visão borrada, 
dificuldade	 respiratória,	 dor	 de	 cabeça	
e	 fasciculações	 musculares.	 Esses	 são	
sinais e sintomas característicos de

(A)	 intoxicação	aguda	por	inseticida	carbamato.
(B)	 intoxicação	aguda	por	álcool.
(C)	 intoxicação	por	picada	de	serpente.
(D)	 intoxicação	aguda	por	soda	cáustica.
(E)	 intoxicação	por	picada	de	escorpião.

32. Assinale a alternativa que apresenta  
fármacos utilizados no tratamento de 
infecções	virais.

(A)	 Etambutol	e	imipeném.	
(B)	 Cefalotina	e	Dapsona.
(C)	 Nitrofurantoína	e	Etionamida.
(D)	 Didanosina	e	Lamivudina.
(E)	 Cloranfenicol	e	Clofazimina.



12
TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO 

ESPECIALIDADE ENFERMAGEM

33. De	 acordo	 com	 a	 Resolução	 COFEN	
nº 0567/2018, assinale a alternativa 
que	 corresponde	 à	 regulamentação	 da	
atuação	 do	 técnico	 de	 enfermagem	 no	
cuidado	aos	pacientes	com	feridas.	

(A)	 Executar	 o	 desbridamento	 autolítico,	
instrumental,	mecânico	e	enzimático.

(B)	 Informar	 à	 pessoa	 quanto	 aos			
procedimentos	 realizados	 e	 aos	 cuidados	
com	 a	 ferida,	 enquanto	 componente	 da	
equipe	de	enfermagem.

(C)	 Realizar	 a	 terapia	 de	 compressão	 elástica	
e	inelástica	de	alta	e	baixa	compressão,	de	
acordo	 com	 o	 diagnóstico	 médico	 (úlcera	
venosa	ou	mista	e	linfedemas).

(D)	 Prescrever	 cuidados	 de	 enfermagem	
às	 pessoas	 com	 feridas,	 observadas	 as	
disposições	legais	da	profissão.

(E)	 Solicitar	exames	laboratoriais	e	radiografias	
inerentes	 ao	 processo	 do	 cuidado,	
estabelecidos	 em	 protocolos	 institucionais	
às	pessoas	com	feridas.

34. Em	relação	à	Normatização	da	Atuação	da	
Equipe de Enfermagem no procedimento 
de	Aspiração	de	Vias	Aéreas,	assinale	a	
alternativa	correta.

(A)	 Os	 pacientes	 graves,	 submetidos	 à	
intubação	 orotraqueal	 ou	 traqueostomia,	
em	atendimento	domiciliar,	deverão	ter	suas	
vias	 aéreas	 privativamente	 aspiradas	 por	
profissional	enfermeiro,	desde	que	avaliado	
e	prescrito	exclusivamente	pelo	médico.

(B)	 Os	 pacientes	 graves,	 submetidos	 à	
intubação	 orotraqueal	 ou	 traqueostomia,	
em	unidades	de	emergência,	de	internação	
intensiva,	semi-intensivas	ou	intermediárias,	
ou	 demais	 unidades	 da	 assistência,	
deverão	ter	suas	vias	aéreas	privativamente	
aspiradas	por	profissional	enfermeiro.

(C)	 Os	 pacientes	 em	 unidades	 de	 repouso/
observação,	 unidades	 de	 internação	 e	
em	 atendimento	 domiciliar,	 considerados	
não	 graves,	 deverão	 ter	 suas	 vias	 aéreas	
privativamente	 aspiradas	 por	 profissional	
enfermeiro.

(D)	 Os	 pacientes	 em	 unidades	 de	 repouso/
observação,	 unidades	 de	 internação	 e	
em	 atendimento	 domiciliar,	 considerados	
não	 graves,	 deverão	 ter	 suas	 vias	 aéreas	
privativamente	 aspiradas	 por	 profissional	
técnico	de	enfermagem,	desde	que	avaliado	
e	prescrito	exclusivamente	pelo	médico.

(E)	 Os	 pacientes	 crônicos,	 em	 uso	 de	
traqueostomia	 de	 longa	 permanência	 ou	
definitiva	em	ambiente	hospitalar,	de	forma	
ambulatorial	 ou	 atendimento	 domiciliar,	
poderão	 ter	 suas	 vias	 aéreas	 aspiradas	
pelo	 profissional	 auxiliar	 de	 enfermagem,	
desde	que	devidamente	avaliado	e	prescrito	
pelo	 enfermeiro	 como	 parte	 integrante	 do	
processo	de	enfermagem.

35. Jovem de 23 anos apresenta, com início 
abrupto: febre alta e pulso lento (sinal 
de Faget), calafrios, cefaleia intensa, 
mialgias,	prostração,	náuseas	e	vômitos,	
durando cerca de três dias, após os quais 
se observa remissão da febre e melhora 
dos sintomas por algumas horas, 
com	 posterior	 evolução	 para	 aumento	
da  febre, diarreia e reaparecimento 
de vômitos com aspecto de borra 
de	 café	 e	 instalação	 de	 insuficiência	
hepática	 e	 renal.	 Surgem	 também:	
icterícia,	 manifestações	 hemorrágicas,	
oligúria,	 albuminúria	 e	 prostração	
intensa.	Os	 sinais	 e	 sintomas	descritos	
correspondem a um quadro típico de

(A)	 doença	de	Lyme.
(B)	 tétano.
(C)	 hanseníase.	
(D)	 raiva.
(E)	 febre	amarela.

36. Adulto de 43 anos apresenta poliúria, 
polidipsia, polifagia e perda inexplicada 
de	 peso.	 Os	 sinais	 e	 sintomas	 são	
característicos de

(A)	 hipertireoidismo.	
(B)	 doença	pulmonar	obstrutiva	crônica.
(C)	 insuficiência	renal	aguda.
(D)	 hipertensão	arterial	sistêmica.
(E)	 diabetes	mellitus.

37. Adulto de 25 anos, sem registro no 
prontuário	 de	 verificação	 da	 pressão	
arterial,	 ao	 se	 realizar	 a	 verificação	 de	
sua pressão arterial, como forma de 
rastreamento de hipertensão arterial 
sistêmica,	 foi	 identificado	 valor	
pressórico	 de	 110/70	mm/Hg.	 Diante	 do	
exposto,	 recomenda-se	 que	 a	 aferição	
da pressão arterial desse adulto seja 
verificada	novamente	em	um	período	de

(A)	 doze	meses.
(B)	 seis	meses.
(C)	 dois	anos.
(D)	 quatro	anos.
(E)	 três	anos.
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38. Adulto de 25 anos, com quadro psicótico, 
relata que os seus pensamentos foram 
removidos	por	uma	 força	externa	e	que	
pensamentos estranhos foram colocados 
na	 sua	 mente.	 A	 alteração	 descrita	 é	
definida	como

(A)	 delírio.
(B)	 alucinação.	
(C)	 ansiedade.	
(D)	 desorganização	do	discurso.
(E)	 neologismo.

39. Adulto de 55 anos apresenta     
queimaduras, por etanol, de primeiro, 
segundo e terceiro grau em 60% da 
região corpórea decorrentes de explosão 
em	 ambiente	 aberto.	 Em	 relação	 à	
profundidade das queimaduras, é correto 
afirmar	que

(A)	 a	queimadura	de	segundo	grau	(espessura	
superficial)	afeta	somente	a	epiderme,	sem	
formar	bolhas.	Apresenta	vermelhidão,	dor,	
edema	e	descama	em	4	a	6	dias.	

(B)	 a	queimadura	de	segundo	grau	(espessura	
parcial-superficial	 e	 profunda)	 afeta	 a	
epiderme	e	parte	da	derme,	formando	bolhas	
ou	 flictenas.	 Na	 espessura	 superficial,	 a	
base	da	bolha	é	rósea,	úmida	e	dolorosa.

(C)	 a	queimadura	de	primeiro	grau	 (espessura	
total)	 afeta	 a	 epiderme,	 a	 derme	 e	 as	
estruturas	 profundas.	 Nesse	 tipo	 de	
queimadura,	 existe	 a	 presença	 de	 placa	
esbranquiçada	ou	enegrecida.	É	indolor.	

(D)	 a	 queimadura	 de	 terceiro	 grau	 (espessura	
superficial)	 reepiteliza	 entre	 10	 e	 15	 dias,	
apresentando	 vermelhidão,	 dor,	 edema	 e	
descamando	em	7	a	21	dias.	

(E)	 a	queimadura	de	primeiro	grau	 (espessura	
total)	é	 indolor,	não	 reepiteliza	e	necessita	
de	enxertia	de	pele.

40. São considerados sinais e sintomas de 
infecção	em	queimadura,	EXCETO

(A)	 descolamento	 precoce	 da	 escara	 seca	 e	
transformação	em	escara	úmida.

(B)	 vasculite	 no	 interior	 da	 lesão	 (pontos	
avermelhados).

(C)	 celulite	ao	redor	da	lesão.
(D)	 crescimento	de	tecido	de	granulação.
(E)	 edema	 de	 bordas	 das	 feridas	 ou	 do	

segmento	corpóreo	afetado.	

41. Em	 relação	 à	 Resolução	 COFEN	
nº	 358/2009,	 que	 dispõe	 sobre	 a	
Sistematização	 da	 Assistência	 de	
Enfermagem	 e	 a	 Implementação	 do	
Processo de Enfermagem em ambientes, 
públicos ou privados, em que ocorre o 
cuidado	 profissional	 de	 Enfermagem,	
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 O	diagnóstico	de	Enfermagem	configura-se	
como	um	processo	deliberado,	 sistemático	
e	 contínuo,	 realizado	 com	 o	 auxílio	 de	
métodos	 e	 técnicas	 variadas,	 que	 tem	 por	
finalidade	a	obtenção	de	informações	sobre	
a	pessoa,	família	ou	coletividade	humana	e	
sobre	suas	respostas	em	um	dado	momento	
do	processo	saúde	e	doença.

(B)	 O	 Processo	 de	 Enfermagem	 organiza-
se	 em	 seis	 etapas	 inter-relacionadas,	
interdependentes	 e	 recorrentes:	 Exame	
Físico,	 Anotação	 de	 Enfermagem,	
Planejamento	de	Enfermagem,	Observação	
da	 Prescrição	 Médica,	 Implementação	 e	
Avaliação	de	Enfermagem.

(C)	 O	Planejamento	de	Enfermagem	consiste	na	
determinação	dos	resultados	que	se	espera	
alcançar;	 e	 das	 ações	 ou	 intervenções	 de	
enfermagem	 que	 serão	 realizadas	 face	 às	
respostas	da	pessoa,	família	ou	coletividade	
humana	em	um	dado	momento	do	processo	
saúde	e	doença,	 identificadas	na	etapa	de	
Diagnóstico	de	Enfermagem.

(D)	 A	Anotação	de	Enfermagem	é	a	realização	
das	ações	ou	intervenções	determinadas	na	
etapa	de	Planejamento	de	Enfermagem.

(E)	 A	 implementação	 configura-se	 como	 um	
processo	deliberado,	sistemático	e	contínuo	
de	verificação	de	mudanças	nas	respostas	
da	pessoa,	 família	ou	coletividade	humana	
em	um	dado	momento	do	processo	 saúde	
doença;	 e	 de	 verificação	 da	 necessidade	
de	mudanças	ou	adaptações	nas	etapas	do	
Processo	de	Enfermagem.
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42. Em	 relação	 à	 Portaria	 do	 Ministério	 da	
Saúde	 nº	 204/2016	 que	 define	 a	 Lista	
Nacional	de	Notificação	Compulsória	de	
doenças,	 agravos	 e	 eventos	 de	 saúde	
pública	nos	serviços	de	saúde	públicos	
e privados em todo o território nacional, 
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Configura-se	 como	 epizootia	 qualquer	
dano	 à	 integridade	 física	 ou	 mental	 do	
indivíduo,	 provocado	 por	 circunstâncias	
nocivas,	 tais	 como	acidentes,	 intoxicações	
por	 substâncias	 químicas,	 abuso	 de	
drogas	ou	lesões	decorrentes	de	violências	
interpessoais,	 como	 agressões	 e	 maus	
tratos,	exceto	as	lesões	autoprovocadas.

(B)	 A	 ficha	 de	 evento	 de	 saúde	 pública	 é	 a	
comunicação	 obrigatória	 encaminhada	 à	
autoridade	 de	 saúde.	 É	 realizada	 pelos	
médicos,	 profissionais	 de	 saúde	 ou	
responsáveis	 pelos	 estabelecimentos	
de	 saúde,	 públicos	 ou	 privados,	 sobre	 a	
ocorrência	 de	 suspeita	 ou	 confirmação	 de	
doença,	agravo	ou	evento	de	saúde	pública,	
podendo	ser	imediata	ou	semanal.

(C)	 A	 notificação	 compulsória	 imediata	 deve	
ser	 realizada	 pelo	 profissional	 de	 saúde	
ou	 responsável	 pelo	 serviço	 assistencial	
que	 prestar	 o	 primeiro	 atendimento	 ao	
paciente,	em	até	72	(setenta	e	duas)	horas	
desse	atendimento,	 pelo	meio	mais	 rápido	
disponível.

(D)		 Estão	 entre	 as	 doenças	 ou	 agravos	
presentes	na	Lista	Nacional	de	Notificação	
Compulsória:	 acidente	 de	 trabalho	 com	
exposição	 a	 material	 biológico,	 acidente	
por	animal	peçonhento,	doença	de	chagas	
aguda,	 violência	 sexual	 e	 tentativa	 de	
suicídio.

(E)	 A	 notificação	 compulsória	 imediata	 deve	
ser	realizada	pelo	profissional	de	saúde	ou	
responsável	 pelo	 serviço	 assistencial	 que	
prestar	o	primeiro	atendimento	ao	paciente,	
em	 até	 7	 (sete)	 dias	 desse	 atendimento,	
pelo	meio	mais	rápido	disponível.

43. De acordo com as diretrizes básicas 
para	 a	 implementação	 de	 medidas	 de	
proteção	 à	 segurança	 e	 à	 saúde	 dos	
trabalhadores	 dos	 serviços	 de	 saúde,	
bem como daqueles que exercem 
atividades	de	promoção	e	 assistência	 à	
saúde em geral, informe se é verdadeiro 
(V)	 ou	 falso	 (F)	 o	 que	 afirma	 a	 seguir	 e	
assinale a alternativa com a sequência 
correta.

(   ) Consideram-se Agentes Biológicos 
os microrganismos, geneticamente 
modificados	 ou	 não;	 as	 culturas	 de	
células;	 os	 parasitas;	 as	 toxinas	 e	 os	
príons.

(   ) Todo local onde exista possibilidade 
de	 exposição	 ao	 agente	 biológico	 deve	
ter lavatório exclusivo para higiene 
das mãos, provido de água corrente, 
sabonete líquido, toalha descartável 
e lixeira com sistema de abertura sem 
contato	manual.

(   ) O uso de luvas substitui o processo de 
lavagem	das	mãos.

(   ) Os trabalhadores com feridas ou lesões 
nos membros superiores só podem 
iniciar	 suas	 atividades	 após	 avaliação	
médica obrigatória, com emissão de 
documento	de	liberação	para	o	trabalho.

(			)	 Vacinação	 é	 o	 processo	 que	 visa	 à	
obtenção	 de	 imunidade	 passiva	 de	 um	
organismo.	 A	 imunidade	 passiva	 é	 a	
proteção	 conferida	 pela	 estimulação	
antigênica do sistema imunológico com 
o desenvolvimento de uma resposta 
humoral	 (produção	 de	 anticorpos)	 e	
celular.

(A)	 V	–	V	–	F	–	V	–	F.	
(B)	 V	–	V	–	F	–	F	–	V.	
(C)	 F	–	F	–	V	–	V	–	V.	
(D)	 V	–	F	–	V	–	F	–	V.
(E)	 F	–	V	–	F	–	F	–	F.

44. O	 Programa	 Nacional	 de	 Imunizações	
conta	com	a	Rede	de	Frio.	Em	relação	ao	
assunto,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 A	 estrutura	 da	 Rede	 de	 Frio	 organiza-
se	 em	 três	 instâncias,	 com	 fluxos	 de	
armazenamento	e	distribuição,	sendo	elas:	
Federal,	Nacional	e	Municipal.		

(B)	 A	 Instância	 Federal,	 nas	 unidades	
federadas,	 incorpora	 as	 Centrais	 Federais	
de	Rede	de	Frio	(CFRFs),	subordinadas	às	
Secretarias	 Federais	 de	 Saúde,	 ocupando	
posição	estratégica	para	distribuição.

(C)	 A	 Instância	 Estadual	 organiza-se	 em	 47	
centrais	 estaduais	 de	 armazenamento	 e	
distribuição	de	imunobiológicos,	geralmente	
localizadas	 nas	 regionais	 de	 saúde	 das	
unidades	 federadas	 do	 Brasil	 e	 sob	
responsabilidade	técnico-administrativa	das	
coordenações	 estaduais	 de	 imunizações	 e	
das	secretarias	municipais	de	saúde.
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(D)	 Na	 Instância	 Estadual,	 as	 Centrais	 de	
Rede	 de	 Frio	 realizam	 armazenamento	 e	
distribuição,	 com	 câmaras	 frias	 positivas	
(+2ºC	a	+8ºC)	e	negativas	(-25ºC	a	-15ºC),	
a	depender	da	demanda.

(E)	 É	 a	 Instância	Estadual	 que	 ocupa	posição	
estratégica	 na	 Rede	 de	 Frio,	 uma	 vez	
que	 concretiza	 a	 Política	 Nacional	 de	
Imunizações	 por	 meio	 da	 administração	
de	 imunobiológicos	 de	 forma	 segura	 na	
atenção	básica	ou	assistência,	estando	em	
contato	direto	com	o	usuário	final	da	cadeia	
de	frio.

45. De acordo com o Manual de Rede de Frio 
do	 Programa	 Nacional	 de	 Imunizações,	
publicado pelo Ministério da Saúde em 
2017,	assinale	a	alternativa	INCORRETA.	

(A)	 Os	 imunobiológicos	 compreendem	 soros,	
vacinas	e	imunoglobulinas.

(B)	 Os	 imunobiológicos	 são	 produtos	
termolábeis	e	fotossensíveis.

(C)	 Cadeia	 de	 frio	 é	 o	 processo	 logístico	
da	 Rede	 de	 Frio	 para	 conservação	 dos	
imunobiológicos,	 desde	 o	 laboratório	
produtor	 até	 o	 usuário,	 incluindo	 as	
etapas	 de	 recebimento,	 armazenamento,	
distribuição	e	transporte.

(D)	 Os	imunobiológicos	requerem	condições	de	
armazenamento	 segundo	suas	 respectivas	
composições	 e	 formas	 farmacêuticas	
(liofilizadas	ou	líquidas).

(E)	 Soro	 anticrotálico	 e	 soro	 antilonômico	 são	
imunoglobulinas	 disponibilizadas	 pelo	
programa.

46. Os	 agentes	 de	 doenças	 infecciosas	
humanas pertencem a cinco principais 
grupos de organismos: bactérias, 
fungos,	protozoários,	helmintos	e	vírus.	
As	 bactérias	 de	 diferentes	 colorações	
apresentam graus diferentes de 
virulência.	 Em	 relação	 às	 bactérias,	
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 As	 bactérias	 Gram-negativas	 são	
constituídas	 por	 uma	 endotoxina	
denominada	 LPS	 (lipopolissacarídeo),	 que	
é	causadora	da	patogenicidade.	

(B)	 As	 bactérias	 Gram-positivas	 possuem	 a	
exotoxina	 rica	 em	 ácido	 lipoprotéico	 que	
confere	aderência	à	bactéria.	

(C)	 Neisseria	 meningitidis	 pode	 causar		
meningite	 em	 associação	 a	 outras	
infecções	como	conjuntivite,	artrite,	sinusite	
e	pneumonia.

	

(D)	 A	maioria	das	enterobactérias	é	encontrada	
no	 trato	 gastrointestinal	 de	 humanos,	 no	
reino	animal,	na	água,	solo	e	vegetais.

(E)	 A	 Neisseria	 gonorrhoeae	 é	 considerada	
patogênica,	 de	 transmissão	 oral	 fecal,	 e	 é	
indicativa	de	tratamento.	

47. Sobre a Giardia lamblia, é	correto	afirmar	
que

(A)	 a	prevenção	envolve	o	uso	de	preservativos	
durante	a	relação	sexual.	

(B)	 os	achados	clínicos	geralmente	são:		fezes	
endurecidas	sanguinolenta	com	mau	cheiro,	
aumento	do	peso	e	cólicas	abdominais	que	
duram	poucos	dias.

(C)	 a	 infecção	 ocorre	 no	 esôfago,	 fixa-se	 e	
invade	 a	 mucosa,	 penetrando	 na	 corrente	
sanguínea.

(D)	 a	 inflamação	 ocorre	 no	 estômago,	
ocasionando	melhor	absorção	de	proteínas	
e	gorduras.

(E)	 a	 transmissão	 ocorre	 pela	 ingestão	 de	
cistos	 em	 alimentos	 e	 água	 contaminados	
com	fezes.

48. A	 higienização	 das	 mãos	 é	 a	 medida	
individual mais simples e menos 
dispendiosa	para	prevenir	a	propagação	
das	infecções	relacionadas	à	assistência	
à	saúde.	Referente	à	antissepsia	cirúrgica	
ou preparo pré-operatório das mãos, qual 
é	 a	 recomendação	 da	Agência	Nacional	
de Vigilância Sanitária?

(A)	 Para	a	realização	desse	procedimento	deve	
ser	utilizado	gel	alcoólico	a	70%,	ou	solução	
alcoólica	a	70%	com	1-3%	de	glicerina.

(B)	 Para	 esse	 procedimento	 recomenda-se	
antissepsia	cirúrgica	das	mãos	e	antebraços	
com	antisséptico	degermante.

(C)	 A	duração	do	procedimento	com	antisséptico	
é	 de	 40	 a	 60	 segundos	 para	 a	 primeira	
cirurgia	 e	 de	 30	 a	 40	 segundos	 para	 as	
cirurgias	 subsequentes	 (sempre	 seguir	
o	 tempo	 de	 duração	 recomendado	 pelo	
fabricante).	

(D)					As	 escovas	utilizadas	 no	 preparo	 cirúrgico	
das	 mãos	 devem	 ser	 de	 cerdas	 duras	
e	 poderão	 	 	 ser	 reutilizadas	 durante	 um	
período	 de	 12	 horas,	 após,	 devem	 ser	
descartadas.

(E)	 Deve	ser	utilizada	a	técnica	de	higienização	
simples	das	mãos,	substituindo-se	o	sabão	
por	antisséptico	degermante.
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49. Um hospital de referência elaborou uma 
campanha	de	prevenção	de	acidentes	de	
trabalho e, durante a semana, entregou 
folhetos	 com	 orientações	 importantes.	
Dentre	as	orientações	a	estarem	descritas	
no	folheto,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Todos	 trabalhadores	 com	 possibilidade	
de	 exposição	 a	 agentes	 biológicos	 devem	
utilizar	vestimenta	de	 trabalho	adequada	e	
em	condições	de	conforto.	Essa	vestimenta	
deverá	 ser	 fornecida	 para	 o	 empregado	 e	
posteriormente	ser	descontada	em	folha	de	
pagamento.

(B)	 O	empregador	deve	autorizar	o	consumo	de	
alimentos	e	bebidas	nos	postos	de	trabalho	
para	 empregados	 que	 têm	 dificuldade	 em	
fazer	as	refeições	em	seus	domicílios.	

(C)	 Os	trabalhadores	poderão	deixar	o	local	de	
trabalho	com	as	vestimentas	utilizadas	em	
suas	atividades	laborais.

(D)	 O	 empregador	 deve	 providenciar	 locais	
apropriados	 para	 o	 fornecimento	 de	
vestimentas	limpas	e	para	a	deposição	das	
usadas.

(E)	 A	 higienização	 das	 vestimentas	
utilizadas	 nos	 centros	 obstétricos	 são	 de	
responsabilidade	 do	 empregado,	 desde	
que	essas	vestimentas	sejam	embaladas	e	
higienizadas	de	forma	correta.

50. O	 pulso	 é	 a	 delimitação	 palpável	 da	
circulação	 sanguínea	 percebida	 em	
vários	 pontos	 do	 corpo.	 Referente	 aos	
locais	de	verificação	do	pulso,	assinale	a	
alternativa	INCORRETA.

(A)	 O	 pulso	 femoral	 verifica-se	 abaixo	 do	
ligamento	 inguinal,	 a	 meio	 caminho	
entre	 a	 sínfise	 pubiana	 e	 a	 espinha	 ilíaca	
anterossuperior.

(B)	 O	 pulso	 radial	 verifica-se	 no	 pulso	 do	
antebraço,	 na	 lateral	 radial	 ou	 no	 lado	 do	
polegar.

(C)	 O	pulso	apical	verifica-se	no	quarto	a	quinto	
espaço	intercostal,	na	linha	clavicular	média	
esquerda.

(D)	 O	 pulso	 carotídeo	 verifica-se	 ao	 longo	
da	 extremidade	 medial	 do	 músculo	
esternocleimastóideo	do	pescoço.

(E)	 O	pulso	braquial	verifica-se	no	sulco	entre	os	
músculos	semigendinoso,	semimembranoso	
e	o	bíceps	crural.	

51. Paciente feminina, 35 anos, apresenta 
pausa	 na	 respiração	 durante	 vários	
segundos, além de paradas persistentes 
resultando em retardo respiratório por 
uma	 possível	 obstrução	 mecânica	 das	
vias	aéreas	respiratórias.	Nesse	caso,	é	
correto	afirmar	que	se	trata	de

(A)	 apneia.
(B)	 respiração	de	Cheyne-Stokes.
(C)	 respiração	de	Kussmaul.
(D)				hipoventilação.
(E)				hiperpneia.

52. Os sinais vitais (SSVV) são um modo 
eficiente	e	rápido	de	monitorar	a	condição	
do	 paciente,	 identificar	 problemas	 e	
avaliar a resposta do paciente a uma 
intervenção.	 Em	 relação	 aos	 SSVV,	
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 A	 temperatura	 retal	 é	 indicada	 para	
pacientes	que	apresentam	doenças	no	reto	
e	sofreram	cirurgia	retal.

(B)	 A	dor	não	altera	a	 frequência	e	o	 ritmo	da	
respiração,	 sendo	 que	 a	 profundidade	 da	
respiração	mantém-se	normal.

(C)	 Durante	 a	 verificação	 da	 pressão	 arterial,	
quando	 o	 braço	 está	 posicionado	 acima	
do	 nível	 do	 coração,	 a	 leitura	 da	 pressão	
arterial	é	falsamente	alta.

(D)	 A	 desinflação	 do	 manguito	 muito	 lenta,	
durante	 a	 verificação	 da	 pressão	 arterial,	
pode	 ocasionar	 a	 leitura	 da	 pressão	
diastólica	falsamente	alta.

(E)	 A	 hemorragia	 reduz	 a	 frequência	 do	 pulso	
porque	 a	 perda	 de	 sangue	 diminui	 a	
estimulação	simpática.

53. Paciente com 60 anos de idade apresenta 
úlcera diabética em pé esquerdo 
com	 presença	 de	 fibrinas,	 tecido	 de	
granulação	e	exsudato	seropurulento	em	
grande	quantidade,	além	de	odor	fétido.	
De acordo com o Ministério da Saúde, em 
relação	à	troca	de	curativo	e	limpeza	da	
ferida, analise as assertivas e assinale a 
alternativa	que	aponta	as	corretas.

I.	 Para	 atuar	 como	 um	 curativo	 ideal,	 a	
cobertura deve manter o excesso de 
exsudato.

II.	 Para	 atuar	 como	 um	 curativo	 ideal,	 a	
cobertura deve manter umidade entre a 
ferida	e	o	curativo.

III.	 Para	 atuar	 como	 um	 curativo	 ideal,	 a	
cobertura	deve	permitir	trocas	gasosas.
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IV.	 Para	 a	 limpeza	 da	 ferida,	 a	 solução	
preconizada	 é	 a	 fisiológica	 a	 0,9%,	
preferencialmente	gelada.

V.	 A	 pele	 perilesional	 deve	 ser	 limpa	
preferencialmente com sabão neutro, 
removendo-o e evitando traumas e 
processos	dermatológicos	tópicos.

VI.	 É	 preconizado	 em	 feridas	 granuladas	 o	
uso	de	irrigação	em	jato	forte.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(B)	 Apenas	I,	III	e	VI.
(C)	 Apenas	II,	III	e	V.
(D)				Apenas	IV	e	VI.
(E)				Apenas	I	e	VI.

54. Paciente com diagnóstico positivo para 
Sífilis	necessita	de	tratamento	IM.	Refere	
usar prótese de silicone na região glútea 
e	vasto	lateral	da	coxa.	Nesse	caso,	sobre	
a	 administração	 desse	 medicamento,	
segundo o COFEN, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 questionará	
o	 enfermeiro	 sobre	 o	 melhor	 local	 a	 ser	
administrado	o	medicamento.

(B)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	local	a	ser	aplicado	é	na	região	vasto	
lateral	da	coxa.

(C)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	 local	 a	 ser	 aplicado	 é	 na	 região	
ventroglutea.

(D)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	 local	 a	 ser	 aplicado	 é	 no	 músculo	
deltoide.

(E)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	 local	 a	 ser	 aplicado	 é	 na	 região	
dorsoglutea.

55. Mulher de 28 anos de idade, sexualmente 
ativa, procura a unidade de saúde e 
pergunta ao técnico de enfermagem se 
ela necessita fazer o exame preventivo 
de câncer de colo do útero, pois nunca 
realizou	 esse	 exame.	 Diante	 dessa	
situação,	 conforme	 o	 Ministério	 da	
Saúde,	 assinale	 a	 orientação	 correta	
realizada	pelo	profissional.

(A)	 O	início	da	coleta	deve	ser	aos	35	anos	de	
idade	para	mulheres	que	já	tiveram	atividade	
sexual.

(B)	 O	início	da	coleta	deve	ser	aos	30	anos	de	
idade	para	mulheres	que	já	tiveram	atividade	
sexual.

(C)	 O	 início	 da	 coleta	 deve	 ser	 aos	 15	 anos	
de	 idade,	 independentemente	de	atividade	
sexual.

(D)	 O	 início	 da	 coleta	 deve	 ser	 aos	 25	 anos	
de	 idade,	 independentemente	de	atividade	
sexual.

(E)	 O	início	da	coleta	deve	ser	aos	25	anos	de	
idade	para	mulheres	que	já	tiveram	atividade	
sexual.

56. Em um grupo de mulheres, com o objetivo 
de orientar sobre câncer de mama, o 
profissional	 expôs	 fatores	 de	 risco	 e	
de	 proteção	 para	 esse	 tipo	 de	 câncer.	
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, 
assinale a alternativa que condiz com 
fator	de	proteção	para	essa	patologia.

(A)	 História	de	menarca	precoce.
(B)	 Primeira	gravidez	após	os	30	anos.
(C)	 Uso	de	contraceptivos	orais.
(D)				Amamentação.
(E)				Exposição	à	radiação	ionizante.

57. A Norma Regulamentadora – NR32 – tem 
por	 finalidade	 estabelecer	 as	 diretrizes	
básicas	 para	 a	 implementação	 de	
medidas	 de	 proteção	 à	 segurança	 e	 à	
saúde	 dos	 trabalhadores	 dos	 serviços	
de	 saúde.	 	 Referente	 à	 vacinação	 dos	
trabalhadores, assinale a alternativa 
correta.	

(A)	 Deverá	 ser	 fornecida,	 aos	 trabalhadores,	
imediatamente	após	o	ingresso	na	empresa,	
imunização	ativa	contra	tuberculose,	HPV	e	
hepatite	B.	

(B)	 Sempre	 que	 existir	 vacinas	 ativas	 contra	
outros	 agentes	 biológicos	 aos	 quais	
os	 trabalhadores	 estarão	 expostos,	 o	
empregado	deve	procurar	por	conta	própria	
o	serviço	de	saúde.

(C)	 O	 empregador	 deve	 assegurar	 que	 os	
trabalhadores	 sejam	 informados	 das	
vantagens,	 dos	 efeitos	 colaterais,	 assim	
como	dos	riscos	aos	quais	estarão	expostos	
por	falta	ou	recusa	de	vacinação.

(D)	 O	 comprovante	 das	 vacinas	 recebidas	
deverão	ficar	guardados	no	local	de	trabalho	
e	 deverão	 ser	 fornecidos	 ao	 trabalhador	
quando	ele	se	desligar	da	empresa.

(E)	 A	 vacinação	 deve	 ser	 registrada	 no	
prontuário	clínico	 individual	do	trabalhador,	
previsto	na	NR-07.
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58. Paciente foi admitido em hospital e o 
médico	lhe	prescreveu	1.000	mL	de	NaCL	
a	0,9%	intravenoso,	em	8	horas.	Qual	é	a	
velocidade que o técnico de enfermagem 
deve programar na bomba de infusão?

(A)	 100	mL/hora.
(B)	 125	mL/hora.
(C)	 250	mL/hora.
(D)				142mL/hora.
(E)					500mL/hora.

59. Referente	à	fisiologia	respiratória,	analise	
as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta	as	corretas.

 
I.	 A	 respiração	 é	 a	 troca	 de	 oxigênio	

e  dióxido de carbono durante o 
metabolismo	celular.	As	vias	respiratórias	
transferem oxigênio da atmosfera para o 
alvéolo, onde o oxigênio é trocado por 
dióxido	de	carbono.	

II.	 Através	 da	 membrana	 alvéolo-capilar,	
o oxigênio transfere-se para o sangue, 
e o dióxido de carbono transfere-se do 
sangue	para	os	alvéolos.	

III.	 O	 trabalho	 respiratório	 é	 o	 esforço	
necessário para expandir e contrair 
os	 pulmões.	 Na	 respiração	 saudável,	
a	 respiração	 do	 indivíduo	 é	 calma	 e	
realizada	com	o	mínimo	de	esforço.	

IV.	 Surfactante	 é	 um	 produto	 químico	
produzido nos pulmões que tem a 
função	 de	 diminuir	 a	 retração	 elástica	
dos	pulmões	e	do	tórax.		

V.	 A	atelectasia	auxilia	na	 troca	normal	de	
oxigênio	e	dióxido	de	carbono.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.	
(B)	 Apenas	IV	e	V.	
(C)	 Apenas	I,	II	e	III.	
(D)	 Apenas	III	e	V.	
(E)	 Apenas	I,	II,	III	e	IV.	

60. Os cuidados de higiene adequados ao 
paciente requerem uma compreensão 
da	anatomia	e	fisiologia	da	pele,	unhas,	
cavidade oral, cabelo, olhos e outros 
segmentos.	Diante	do	exposto,	assinale	
a	alternativa	correta.

(A)	 A	 pele	 é	 constituída	 de	 duas	 camadas	
primárias:	 a	 epiderme	 e	 a	 derme.	 Logo	
abaixo	 da	 pele,	 encontra-se	 o	 tecido	
subcutâneo	 que	 compartilha	 algumas	
funções	de	proteção	da	pele.

(B)	 Uma	 unha	 normal	 saudável	 é	 opaca,	
apresenta	 ondulações	 e	 convexa,	 com	um	
leito	ungueal	esbranquiçado	e	ponta	rosada	
translúcida.

(C)	 O	fio	do	cabelo,	propriamente	dito,	tem	vida,	
e	fatores	fisiológicos	o	afetam	diretamente.

(D)				O	crescimento,	a	distribuição	e	o	padrão	do	
cabelo	não	indicam	o	estado	de	saúde	geral	
de			um	indivíduo.	

(E)			 A	 córnea	 é	 a	 porção	 colorida	 do	 olho	
que	 se	 localiza	 atrás	 da	 pupila.	 Olhando	
lateralmente,	 parece	 um	 cristal	 de	 relógio	
de	 pulso.	 Normalmente	 é	 opaca	 e	 áspera	
em	adultos	jovens.	

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.
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INSTRUÇÕES

•	 Confira	seu	nome,	o	número	do	seu	documento	e	o	número	de	
sua	inscrição	na	Folha	de	Respostas	e	na	Versão	Definitiva	da	
Discursiva.	Além	disso,	não	se	esqueça	de	conferir	seu	Caderno	
de	Questões	quanto	a	falhas	de	impressão	e	de	numeração,	e	
se	o		cargo	corresponde	àquele	para	o	qual	você	se	inscreveu.	
Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	de	
inscrição.	Qualquer	divergência,	comunique	ao		fiscal.

•	 Os	únicos	documentos	válidos	para	avaliação		são		a		Folha		de	
Respostas	e	a	Versão	Definitiva	da	Discursiva.	Só	é	permitido	o	
uso	de	caneta	esferográfica	 transparente	de	cor	azul	ou	preta	
para	 transcrição	 da	 Versão	 Definitiva	 da	 Discursiva	 e	 para	 o	
preenchimento	da	Folha	de	Respostas,	que	deve	ser	preenchida	
da	seguinte	maneira:	

•	 O	prazo	de	realização	da	prova	é	de	4	(quatro)	horas,	incluindo	
a	marcação	da	Folha	de	Respostas	e	a		transcrição	da	Versão	
Definitiva	 da	Discursiva.	Após	 60	 (sessenta)	minutos	 do	 início	
da	prova,	o	candidato	estará	liberado	para	utilizar	o	sanitário	ou	
deixar	 definitivamente	 o	 local	 de	 aplicação,	 não	 podendo,	 no	
entanto,	levar	o	caderno	de	questões	e	nenhum	tipo	de	anotação	
de	suas	respostas.	

•	 Os	 3	 (três)	 últimos	 candidatos	 só	 poderão	 retirar-se	 da	 sala	
juntos,	após	assinatura	do	Termo	de	Fechamento	do	envelope	
de	retorno.

•	 Ao	 término	 de	 sua	 prova,	 comunique	 ao	 fiscal,	 devolvendo-
lhe	a	Folha	de	Respostas	e	a	Versão	Definitiva	da	Discursiva,	
devidamente	 preenchidas	 e	 assinadas.	 O	 candidato	 	 poderá		
levar		consigo		o		Caderno	de	Questões	somente	se	aguardar	em	
sala	até	o	término	do	prazo	de	realização	da	prova	estabelecido	
em	edital.		

•	 As	 provas	 e	 os	 gabaritos	 preliminares	 estarão	 disponíveis	
no	site	do	 Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br,	 	no	dia	
posterior	à	aplicação	da	prova.	

	
•	 O	 NÃO	 cumprimento	 a	 qualquer	 uma	 das	 determinações	

constantes	 em	 Edital,	 no	 presente	 Caderno	 ou	 na	 Folha	 de	
Respostas	incorrerá	na	eliminação	do	candidato.

Língua	Portuguesa 01	a	10

Discursiva	-	Estudo	de	Caso 				01

COMPOSIÇÃO  DO  CADERNO	

Legislação 11	a	20

Noções	sobre	Direitos	das	
Pessoas	com	Deficiência

21	a	25

Noções	de	Informática 26	a	30

Conhecimentos	Específicos 31	a	60
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I N S T R U Ç Õ E S

         A Prova Discursiva - Estudo de Caso será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1.		 Atendimento	ao	tema	proposto	na	questão;	
2.		 Conhecimento	técnico-científico	sobre	a	matéria;	
3.		 Clareza	de	argumentação/senso	crítico	em	relação	ao	tema	proposto	na	questão;	
4.	 Utilização	adequada	da	Língua	Portuguesa.

 O candidato terá sua Prova Discursiva - Estudo de Caso avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a.	 não	atender	ao	Tema	do	Estudo	de	Caso	proposto	e	ao	conteúdo	avaliado;
b.	 manuscrever	em	letra	ilegível	ou	grafar	por	outro	meio	que	não	o	determinado	no	Edital;
c.	 apresentar	acentuada	desestruturação	na	organização	textual	ou	atentar	contra	o	pudor;
d.	 redigir	seu	texto	a	lápis,	ou	à	tinta	em	cor	diferente	de	azul	ou	preta;
e.	 não	apresentar	a	questão	redigida	na	Folha	da	Versão	Definitiva	ou	entregá-la	em	branco;	
f.	 apresentar	identificação,	em	local	indevido,	de	qualquer	natureza	(nome	parcial,	nome	completo,	outro	

nome	qualquer,	número(s),	letra(s),	sinais,	desenhos	ou	códigos).

•	 A	Folha	da	Versão	Definitiva	será	o	único	documento	válido	para	a	avaliação	da	Prova	Discursiva.	As	
folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para 
a	finalidade	de	avaliação	da	Prova	Discursiva.

•	  O candidato disporá de, no mínimo, 20 (vinte) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar    
a	resposta	da	questão,	sendo	desconsiderado	para	efeito	de	avaliação	qualquer	fragmento	de	texto	
que	for	escrito	fora	do	local	apropriado	ou	que	ultrapassar	a	extensão	de	30	(trinta)	linhas.

•	 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta 
esferográfica	transparente	de	tinta	azul	ou	preta.

D I S C U R S I VA  -  E S T U D O  D E  C A S O  -  R A S C U N H O

1. Mulher de 63 anos, cozinheira, tabagista desde os 13 anos de idade e residente em zona rural, 
relata	cozinhar	em	fogão	a	lenha	desde	os	seus	24	anos	de	idade.	Apresenta	história	de	dispneia	
progressiva,	com	tosse	produtiva,	expectoração	branca	e	sibilos	há	seis	dias.	Foram	realizados	
espirometria	 e	 outros	 exames	 que	 permitiram	 o	 diagnóstico	 de	 Doença	 Pulmonar	 Obstrutiva	
Crônica	(DPOC).	Além	das	medicações	prescritas	pelo	pneumologista,	foi	indicada	terapia	com	
oxigênio	domiciliar.
Diante	do	caso	exposto,	defina	a	Doença	Pulmonar	Obstrutiva	Crônica,	descreva	os	principais	
fatores	de	risco,	cite	pelo	menos	duas	atividades	de	prevenção	e	promoção	à	saúde	e	comente	
como deve ser o acolhimento e os cuidados que a equipe de enfermagem pode oferecer ao 
paciente	que	está	em	terapia	com	oxigênio	domiciliar.

1.	 ____________________________________________________________________________________________________________

2.	 ____________________________________________________________________________________________________________

3.	 ____________________________________________________________________________________________________________

4.	 ____________________________________________________________________________________________________________

5.	 ____________________________________________________________________________________________________________

6.	 ____________________________________________________________________________________________________________

7.	 ____________________________________________________________________________________________________________

8.	 ____________________________________________________________________________________________________________

9.	 ____________________________________________________________________________________________________________

10.	 ____________________________________________________________________________________________________________
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11.	 ____________________________________________________________________________________________________________

12.	 ____________________________________________________________________________________________________________

13.	 ____________________________________________________________________________________________________________

14.	 ____________________________________________________________________________________________________________

15.	 ____________________________________________________________________________________________________________

16.	 ____________________________________________________________________________________________________________

17.	 ____________________________________________________________________________________________________________

18.	 ____________________________________________________________________________________________________________

19.	 ____________________________________________________________________________________________________________

20.	 ____________________________________________________________________________________________________________

21.	 ____________________________________________________________________________________________________________

22.	 ____________________________________________________________________________________________________________

23.	 ____________________________________________________________________________________________________________

24.	 ____________________________________________________________________________________________________________

25.	 ____________________________________________________________________________________________________________

26.	 ____________________________________________________________________________________________________________

27.	 ____________________________________________________________________________________________________________

28.	 ____________________________________________________________________________________________________________

29.	 ____________________________________________________________________________________________________________

30.	 ____________________________________________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA

A indústria do espírito
      JORDI SOLER – 23 DEZ 2017 - 21:00

O	filósofo	Daniel	Dennett	propõe	uma	fórmula	
para	 alcançar	 a	 felicidade:	 “Procure	 algo	 mais	
importante	que	você	e	dedique	sua	vida	a	isso”.

Essa	 fórmula	 vai	 na	 contracorrente	 do	 que	
propõe	a	indústria	do	espírito	no	século	XXI,	que	
nos	diz	que	não	há	felicidade	maior	do	que	essa	
que	sai	de	dentro	de	si	mesmo,	o	que	pode	ser	
verdade	no	caso	de	um	monge	tibetano,	mas	não	
para	 quem	 é	 o	 objeto	 da	 indústria	 do	 espírito,	
o	 atribulado	 cidadão	 comum	 do	 Ocidente	 que	
costuma	 encontrar	 a	 felicidade	 do	 lado	 de	 fora,	
em	outra	pessoa,	no	seu	entorno	familiar	e	social,	
em	seu	trabalho,	em	um	passatempo,	etc.	[...]

A	 indústria	 do	 espírito,	 uma	 das	 operações	
mercantis	mais	bem-sucedidas	de	nosso	 tempo,	
cresceu	 exponencialmente	 nos	 últimos	 anos,	 é	
só	 ver	 a	 quantidade	 de	 instrutores	 e	 pupilos	 de	
mindfulness	 e	 de	 ioga	 que	 existem	 ao	 nosso	
redor.	 Mindfulness	 e	 ioga	 em	 sua	 versão	 pop	
para	 o	 Ocidente,	 não	 precisamente	 as	 antigas	
disciplinas	 praticadas	 pelos	 mestres	 orientais,	
mas	um	produto	prático	e	de	rápida	aprendizagem	
que	conserva	sua	estética,	seu	merchandising	e	
suas	toxinas	culturais.	[...]

Frente	 ao	 argumento	 de	 que	 a	 humanidade,	
finalmente,	 tomou	 consciência	 de	 sua	 vida	
interior,	 por	 que	 demoramos	 tanto	 em	 alcançar	
esse	 degrau	 evolutivo?,	 proporia	 que,	 mais	
exatamente,	 a	 burguesia	 ocidental	 é	 o	 objetivo	
de	uma	grande	operação	mercantil	que	tem	mais	
a	ver	com	a	economia	do	que	com	o	espírito,	a	
saúde	e	a	felicidade	da	espécie	humana.	[...]

A	 indústria	 do	 espírito	 é	 um	 produto	 das	
sociedades	 industrializadas	 em	 que	 as	 pessoas	
já	 têm	 muito	 bem	 resolvidas	 as	 necessidades	
básicas,	 da	moradia	 à	 comida	 até	 o	 Netflix	 e	 o	
Spotify.	Uma	vez	 instalada	no	angustiante	 vazio	
produzido	 pelas	 necessidades	 resolvidas,	 a	
pessoa	se	movimenta	para	participar	de	um	grupo	
que	lhe	procure	outra	necessidade.

Esse	crescente	coletivo	de	pessoas	que	cavam	
em	si	mesmas	buscando	a	felicidade	já	conseguiu	

instalar	um	novo	narcisismo,	um	egocentrismo	new 
age,	 um	 egoísmo	 raivosamente	 autorreferencial	
que,	pelo	caminho,	veio	alterar	o	famoso	equilíbrio	
latino	de	mens sana in corpore sano,	desviando-o	
descaradamente	para	o	corpo.	[...]

Esse	inovador	egocentrismo	new age encaixa	
divinamente	 nessa	 compulsão	 contemporânea	
de	 cultivar	 o	 físico,	 não	 importa	 a	 idade,	 de	 se	
antepor	 o	 corpore	 à	mens.	Ao	 longo	 da	 história	
da	 humanidade	 o	 objetivo	 havia	 sido	 tornar-se	
mais	 inteligente	 à	 medida	 que	 se	 envelhecia;	
os	 idosos	eram	sábios,	esse	era	seu	valor,	mas	
agora	 vemos	 sua	 claudicação:	 os	 idosos	 já	 não	
querem	 ser	 sábios,	 preferem	 estar	 robustos	 e	
musculosos,	e	deixam	a	sabedoria	nas	mãos	do	
primeiro	iluminado	que	se	preste	a	dar	cursos.	[...]

Parece	que	o	requisito	para	se	salvar	no	século	
XXI	é	inscrever-se	em	um	curso,	pagar	a	alguém	
que	nos	diga	o	que	fazer	com	nós	mesmos	e	os	
passos	que	se	deve	seguir	para	viver	cada	instante	
com	plena	consciência.	Seria	saudável	não	perder	
de	vista	que	o	objetivo	principal	dessas	sessões	
pagas	não	é	tanto	salvar	a	si	mesmo,	mas	manter	
estável	 a	 economia	 do	 espírito	 que,	 sem	 seus	
milhões	 de	 subscritores,	 regressaria	 ao	 nível	
que	 tinha	 no	 século	 XX,	 aquela	 época	 dourada	
do	hedonismo	suicida,	em	que	o	mindfulness	era	
patrimônio	dos	monges,	a	ioga	era	praticada	por	
quatro	gatos	pingados	e	o	espírito	era	 cultivado	
lendo	livros	em	gratificante	solidão.

(Adaptado	de:	<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/26/opi-
nion/1506452714_976157.html>.	Acesso	em	27	mar.	2018)

1. Considerando o excerto “Mindfulness e 
ioga em sua versão pop para o Ocidente, 
não precisamente as antigas disciplinas 
praticadas pelos mestres orientais, 
mas um produto prático e de rápida 
aprendizagem que conserva sua estética, 
seu merchandising e suas toxinas 
culturais.”,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 A	 expressão	 “versão	 pop”	 caracteriza	 de	
forma	 apreciativa	 o	 mindfulness e	 a	 ioga	
vendidos	 no	 Ocidente	 pela	 indústria	 do	
espírito.
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(B)	 Um	indicativo	de	que	o	autor	faz	uma	crítica	
negativa	 às	 antigas	 disciplinas	 praticadas	
pelos	 mestres	 orientais	 é	 a	 utilização	
do	 adjetivo	 “prático”,	 uma	 vez	 que	 ele	 é	
colocado	em	oposição	a	“teórico”.	

	(C)	 No	excerto	em	questão,	a	conjunção	“mas”	
poderia	 ser	 substituída	 por	 “embora”,	 sem	
prejuízo	semântico	ou	sintático,	pois	ambas	
expressam	a	ideia	de	oposição.

(D)	 Nas	 expressões	 “sua	 estética”,	 “seu	
merchandising”	 e	 “suas	 toxinas	 culturais”,	
as	 palavras	 em	 destaque	 se	 referem	 às	
antigas	disciplinas	praticadas	pelos	mestres	
orientais.

(E)	 A	 inversão	 de	 “rápida	 aprendizagem”	 para	
“aprendizagem	 rápida”	 causaria	 prejuízo	
semântico,	pois	“rápida”	deixaria	de	ser	um	
adjetivo	e	passaria	a	ser	um	substantivo.

2. Em	 relação	 às	 funções	 de	 “que”,	
considere o seguinte excerto e assinale a 
alternativa correta: “Essa fórmula vai na 
contracorrente do que propõe a indústria 
do espírito no século XXI, que nos diz 
que não há felicidade maior do que essa 
que	sai	de	dentro	de	si	mesmo	[...]”.

(A)	 Em	“que	nos	diz”,	“que”	substitui	a	expressão	
“a	indústria	do	espírito”.

(B)	 Em	“que	não	há	felicidade”,	“que”	substitui	o	
verbo	“diz”.

(C)	 Em	 “maior	 do	 que”,	 “que”	 pode	 ser	
substituído	por	“qual”.

(D)	 Em	“que	sai	de	dentro	de	si	mesmo”,	“que”	
substitui	a	palavra	“fórmula”.

(E)	 A	 fim	 de	 evitar	 a	 repetição	 de	 “que”,	 esse	
termo	poderia	ser	substituído	por	“qual”	em	
“que	não	há	felicidade”.

3. Referente	 às	 regras	 de	 colocação	
pronominal, assinale a alternativa em 
que	é	obrigatório	o	uso	de	ênclise.

(A)	 “[...]	a	pessoa	se	movimenta	para	participar	
de	 um	 grupo	 que	 lhe	 procure	 outra	
necessidade.”.

(B)	 “[...]	 um	 egoísmo	 raivosamente	
autorreferencial	 que,	 pelo	 caminho,	
veio	 alterar	 o	 famoso	 equilíbrio	 altino	 de	
mens sana in corpore sano,	 desviando-o	
descaradamente	para	o	corpo.”.

(C)	 “Ao	 longo	 da	 história	 da	 humanidade	 o	
objetivo	havia	sido	tornar-se	mais	inteligente	
à	medida	que	se	envelhecia	[...]”.

(D)	 “[...]	 e	 deixam	 a	 sabedoria	 nas	 mãos	 do	
primeiro	 iluminado	 que	 se	 preste	 a	 dar	
cursos.”.

(E)	 “Parece	 que	 o	 requisito	 para	 se	 salvar	 no	
século	XXI	é	inscrever-se	em	um	curso	[...]”.

4. Assinale a alternativa que apresenta um 
uso	coloquial	da	linguagem.

(A)	 “[...]	 os	 idosos	 já	 não	 querem	 ser	 sábios,	
preferem	estar	robustos	e	musculosos	[...]”.

(B)	 “[...]	 um	 egoísmo	 raivosamente	
autorreferencial	 que,	 pelo	 caminho,	 veio	
alterar	 o	 famoso	 equilíbrio	 latino	 de	mens 
sana in corpore sano	[...]”.

(C)	 “[...]	 os	 idosos	 eram	 sábios,	 esse	 era	 seu	
valor,	 mas	 agora	 vemos	 sua	 claudicação	
[...]”.

(D)	 “Seria	 saudável	não	perder	de	vista	que	o	
objetivo	 principal	 dessas	 sessões	 pagas	
não	é	tanto	salvar	a	si	mesmo,	mas	manter	
estável	a	economia	do	espírito	[...]”.

(E)		 “[...]	 o	 mindfulness	 era	 patrimônio	 dos	
monges,	 a	 ioga	 era	 praticada	 por	 quatro	
gatos	 pingados	 e	 o	 espírito	 era	 cultivado	
lendo	livros	em	gratificante	solidão.”.

5. Assinale a alternativa correta a respeito 
da	estruturação	do	texto.

(A)	 Um	 dos	 argumentos	 propostos	 pelo	 autor	
em	defesa	de	sua	tese	é	o	de	que	a	indústria	
do	espírito	ganhou	notoriedade	atualmente	
porque	 as	 necessidades	 básicas	 do	 ser	
humano	 foram	 supridas	 nas	 sociedades	
industrializadas.

(B)	 A	 tese	 central	 defendida	 no	 texto	 é	 a	
importância	 do	 mindfulness	 e	 da	 ioga	 da	
forma	 como	 são	 praticados	 pelos	 monges	
tibetanos	e	pelos	mestres	orientais.

(C)	 O	 último	 parágrafo	 do	 texto	 oferece	 uma	
solução	para	o	narcisismo,	o	egocentrismo	
e	 o	 egoísmo	 decorrentes	 da	 busca	 pela	
felicidade	empreendida	por	aqueles	que	se	
voltam	para	si	mesmos.

(D)	 O	 texto	 mescla	 sequências	 narrativas	 e	
descritivas	para	caracterizar	as	pessoas	que	
contribuem	para	o	crescimento	da	indústria	
do	espírito.

(E)		 O	 texto	 é	 estruturado	 de	 maneira	 a	
apresentar	 dois	 momentos	 distintos:	 a	
apresentação	 dos	 benefícios	 da	 indústria	
do	 espírito	 e	 a	 problematização	 das	
consequências	negativas	dessa	indústria.
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6. Sobre o emprego dos modos e dos 
tempos verbais no texto “A indústria do 
espírito”,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Em	"O	filósofo	Daniel	Dennett	propõe	uma	
fórmula	 para	 alcançar	 a	 felicidade	 [...]",	 o	
verbo	em	destaque	é	utilizado	no	presente	
do	indicativo	e	expressa	a	ideia	de	ação	que	
acontece	ao	mesmo	tempo	em	que	se	fala.

(B)	 Tanto	 em	 "Procure	 algo	 mais	 importante	
que	você	e	dedique	sua	vida	a	isso."	quanto	
em	 “[...]	 a	 pessoa	 se	 movimenta	 para	
participar	de	um	grupo	que	lhe	procure	outra	
necessidade.",	os	verbos	em	destaque	são	
utilizados	para	indicar	uma	ordem.

(C)	 Em	 “[...]	 não	 há	 felicidade	 maior	 do	 que	
essa	que	sai	de	dentro	de	si	mesmo,	o	que	
pode	 ser	 verdade	 no	 caso	 de	 um	 monge	
tibetano	 [...]”,	 a	 expressão	 em	 destaque	
pode	ser	substituída	por	 “é”,	sem	que	 isso	
cause	prejuízo	sintático	ou	semântico,	uma	
vez	que	ambas	as	formas	estão	flexionadas	
no	presente.

(D)		 Em	“[...]	o	objetivo	principal	dessas	sessões	
[é]	 manter	 estável	 a	 economia	 do	 espírito	
que,	 sem	 seus	 milhões	 de	 subscritores,	
regressaria	 ao	 nível	 que	 tinha	 no	 século	
XX	 [...]”,	 a	 flexão	 do	 verbo	 “regressaria”	
no	 futuro	 do	 pretérito	 do	 indicativo	 indica	
que	 a	 realização	 dessa	 ação	 depende	 da	
satisfação	de	determinada	condição.

	(E)		 Em	 "A	 indústria	 do	 espírito	 [...]	 cresceu	
exponencialmente	nos	últimos	anos	[...]",	o	
verbo	em	destaque	poderia	ser	substituído	
tanto	 por	 "tinha	 crescido"	 quanto	 por	
“crescera”,	 pois	 ambas	 as	 formas	 estão	
flexionadas	 no	 mesmo	 tempo	 verbal	 e	
conferem	 ao	 excerto	 o	 mesmo	 grau	 de	
formalidade.

7. Referente	aos	aspectos	gerais	da	redação	
oficial,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Uma	 vez	 que	 o	 princípio	 fundamental	 de	
toda	 administração	 pública	 é	 o	 tratamento	
igualitário,	 a	 redação	 oficial	 deve	 utilizar-
se	 de	 linguagem	 coloquial	 para	 que	 todos	
possam	ter	acesso	aos	atos	e	comunicações	
oficiais.

(B)	 A	 publicidade	 dos	 atos	 normativos	 implica	
que	 eles	 sejam	 escritos	 de	 forma	 prolixa,	
pois	 todas	 as	 informações	 devem	 estar	
muito	bem	detalhadas.

(C)	 A	redação	oficial	deve	primar	pelo	emprego	
de	 linguagem	 rebuscada,	 uma	 vez	 que	 o	
uso	do	padrão	culto	da	língua	implica	nesse	
emprego.

(D)		 Existe	um	padrão	oficial	de	linguagem	a	ser	
seguido	na	redação	oficial	que	denomina-se	
linguagem	burocrática.

(E)		 As	comunicações	oficiais	devem	ser	sempre	
formais	e	obedecer	a	certa	 formalidade	de	
tratamento.

8. De	acordo	com	o	texto,	é	correto	afirmar	
que

(A)	 a	fórmula	da	felicidade	proposta	por	Daniel	
Dennett	 vai	 ao	 encontro	 do	 que	 propõe	 a	
indústria	do	espírito	no	século	XXI.

(B)	 o	 atribulado	 cidadão	 comum	 do	 Oriente,	
assim	como	um	monge	tibetano,	encontra	a	
felicidade	em	si	mesmo.

(C)	 a	 indústria	 do	 espírito	 tem	 menos	 a	 ver	
com	a	felicidade	das	pessoas	do	que	com	a	
economia	e	com	o	mercado.

(D)	 o	 novo	 narcisismo,	 decorrente	 de	 uma	
postura	 intimista,	 prioriza	 o	 espírito	 em	
detrimento	do	corpo.

(E)	 a	indústria	do	espírito	incentiva	a	leitura	de	
livros	em	gratificante	solidão.

9. Sobre tipologia e gêneros textuais, 
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 O	 texto	 “A	 indústria	do	espírito”	apresenta,	
majoritariamente,	 a	 tipologia	 narrativa,	
a	 qual	 tipicamente	 emprega	 verbos	 no	
pretérito,	 como	 é	 possível	 notar	 neste	
excerto:	 “A	 indústria	 do	 espírito,	 uma	 das	
operações	 mercantis	 mais	 bem-sucedidas	
de	nosso	tempo,	cresceu exponencialmente	
nos	últimos	anos	[...]”.

(B)	 Não	 há	 um	 número	 definido	 de	 tipologias	
textuais,	 uma	 vez	 que	 elas	 surgem	 e	
desaparecem	 conforme	 as	 necessidades	
sociodiscursivas	 de	 determinada	
comunidade.

(C)	 O	segundo	parágrafo	do	texto	“A	indústria	do	
espírito”	é	composto	por	períodos	simples,	
típicos	da	tipologia	injuntiva.

(D)	 A	maneira	com	que	o	 texto	 “A	 indústria	do	
espírito”	se	inicia,	utilizando	uma	citação,	é	
comum	no	gênero	textual	carta	aberta.

(E)	 O	 texto	 “A	 indústria	 do	 espírito”	 é	 um	
exemplar	 do	 gênero	 textual	 artigo	 de	
opinião.



7TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO 
ESPECIALIDADE ENFERMAGEM

10. Em	 relação	 à	 acentuação	 gráfica	 e	 à	
ortografia	 oficial,	 assinale	 a	 alternativa	
correta.

(A)	 Em	 "A	 indústria	 do	 espírito,	 uma	 das	
operações	 mercantis	 mais	 bem-sucedidas	
de	nosso	tempo	[...]",	a	palavra	em	destaque	
poderia	ser	grafada	sem	hífen,	sem	com	isso	
acarretar	prejuízo	semântico	ou	sintático.

(B)	 Em	 “A	 indústria	 do	 espírito	 é	 um	 produto	
das	 sociedades	 industrializadas	 em	 que	
as	 pessoas	 já	 têm	 muito	 bem	 resolvidas	
as	necessidades	básicas	[...]”,	a	expressão	
em	destaque	não	poderia	ser	grafada	com	
hífen,	 já	 que	 utilizar	 o	 hífen	 acarretaria	
prejuízo	semântico	ou	sintático.

(C)		 Em	 “A	 indústria	 do	 espírito	 é	 um	 produto	
das	 sociedades	 industrializadas	 em	 que	
as	 pessoas	 já	 têm	 muito	 bem	 resolvidas	
as	necessidades	básicas	[...]”,	o	acento	da	
palavra	em	destaque	é	opcional.

(D)		 Em	“[...]	o	objetivo	principal	dessas	sessões	
pagas	não	é	 tanto	salvar	a	si	mesmo	[...]”,	
a	palavra	em	destaque	é	grafada	com	“ss”	
porque	significa	“cada	uma	das	subdivisões	
interiores	de	um	estabelecimento”.

(E)	 A	 palavra	 "subscritores"	 permite	 duas	
grafias:	“subscritores”	e	“sub-escritores”.

LEGISLAÇÃO

11. De acordo com o Regimento Interno 
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Os	 magistrados	 gozarão	 férias	 individuais	
de	noventa	dias	por	ano,	que	poderão	ser	
fracionadas	em	dois	períodos	iguais.	

(B)	 As	 férias	 de	 noventa	 dias	 garantidas	 ao	
magistrado	 também	 serão	 garantidas	 aos	
servidores	da	Justiça	do	Trabalho.	

(C)	 Conceder-se-á	 licença	 para	 tratamento	 de	
saúde;	por	motivo	de	doença	em	pessoa	da	
família;	 e	 para	 repouso	 à	 gestante,	 sendo	
que,	 em	 regra,	 a	 licença	 também	 será	
estendida	ao	pai.

(D)	 Diante	 da	 inexistência	 de	 um	 Ministério	
Público	 específico	 para	 as	 questões	
trabalhistas,	 sempre	 que	 necessário,	 o	
Juiz	 determinará	 a	 expedição	 de	 ofício	 ao	
Ministério	Público	Estadual.

(E)	 Havendo	 vaga	 para	 juiz	 substituto,	 antes	
da	 abertura	 de	 concurso,	 o	 Presidente	 do	
Tribunal	fará	publicar	edital,	no	Diário	Oficial	
da	União,	para	possibilitar	que,	neste	prazo,	
sejam	 apresentados	 pedidos	 de	 remoção	
pelos	juízes	substitutos	de	outras	Regiões.

12. Em	atenção	ao	que	dispõe	o	Regimento	
Interno do Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Sempre	 que	 tiver	 conhecimento	 de	
desobediência	 à	 	 ordem	 emanada	 do		
Tribunal	 ou	 de	 	 seus	 magistrados	 	 no		
exercício	 da	 função	 ou	 de	 desacato	
ao	 Tribunal	 ou	 a	 seus	 magistrados,	 o	
Presidente		comunicará	o	fato	ao	Ministério	
Público,	 fornecendo-lhe	 os	 elementos	 de	
que	 dispuser	 para	 a	 propositura	 da	 ação	
penal.	

(B)	 Os	prazos	serão	 regulados	pela	 legislação	
trabalhista	 e,	 subsidiariamente,	 pelas	
normas	de	direito	penal	e	tributário.

(C)	 A	 distribuição	 de	 processos	 no	 Tribunal	
ocorrerá	 de	 acordo	 com	 o	 interesse	 e	 a	
conveniência	do	Presidente.	

(D)	 O	Tribunal	não	possui	procedimento	previsto	
para	a	uniformização	de	sua	jurisprudência.	

(E)	 Em	 virtude	 do	 bem	 jurídico	 tutelado,	 não	
existe	habeas corpus	na	Justiça	do	Trabalho.	

13. A	 empresa	 Reclamada	 ZAQWSX	 Ltda.	
interpôs Agravo Regimental contra 
decisão	que	denegou	seu	pedido	liminar.	
O relator que redigiu a decisão recorrida, 
contudo, encontrava-se temporariamente 
afastado	para	tratamento	de	saúde.	Nos	
termos do Regimento Interno do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região, a 
providência a ser tomada pelo servidor, 
nesse caso, é 

(A)	 submeter	 os	 autos	 ao	 desembargador	
que	 seguir	 o	 relator	 na	 antiguidade,	 no	
respectivo	órgão	colegiado.

(B)	 remeter	os	autos	conclusos	ao	magistrado	
que	 estiver	 substituindo	 o	 relator	 ou	 ao	
nomeado	para	ocupar	a	vaga.

(C)	 encaminhar	 os	 autos	 ao	 Presidente	 do	
Tribunal	para	apreciação.

(D)	 remeter	 os	 autos	 para	 nova	 distribuição	 a	
outra	turma	do	Tribunal.

(E)	 submeter	os	autos	à	apreciação	do	 juiz	de	
primeiro	grau.
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14. O Código de Ética do Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª Região se preocupa 
em estabelecer uma série de princípios 
e valores fundamentais a serem 
observados por seus servidores, 
essenciais	à	construção	de	um	Tribunal	
democrático.	Assinale	 a	 alternativa	 que	
se enquadra perfeitamente aos valores e 
princípios	do	Código	de	Ética.

(A)	 A	efetividade	processual,	princípio	norteador	
do	 Código	 de	 Ética,	 sempre	 se	 sobreporá	
aos	 demais	 princípios	 elencados	 pelo	
legislador.	

(B)	 O	 servidor	 deverá	 agir	 com	 honestidade,	
integridade	e	parcialidade	na	condução	de	
seus	trabalhos.

(C)	 Atento	ao	propósito	da	Justiça	do	Trabalho,	
o	servidor	sempre	privilegiará	o	empregado	
em	relação	ao	empregador,	implementando	
ideias	voltadas	à	sua	valorização.

(D)	 Com	 foco	 na	 retenção	 de	 despesas	 –	 a	
condução	do	processo	priorizará	a	resolução	
do	conflito	de	forma	célere	e	econômica,	a	
despeito	dos	direitos	fundamentais.	

(E)	 O	servidor	deverá	promover	ações	voltadas	
à	sustentabilidade	e	à	preservação	do	meio	
ambiente,	 incluído	 o	 meio	 ambiente	 de	
trabalho.	

15. Assinale a alternativa que corresponde à 
conduta, por parte do servidor público, 
que NÃO viola o Código de Ética do 
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região.

(A)	 Em	 situações	 excepcionais,	 o	 servidor	
poderá	 praticar	 ou	 compactuar	 com,	 por	
ação	 ou	 omissão,	 direta	 ou	 indiretamente,	
ato	contrário	à	ética,	desde	que	observadas	
as	formalidades	legais.

(B)	 Dar	 ciência	 imediatamente	 à	 chefia	
competente	 de	 todo	 e	 qualquer	 ato	 ou	
fato	 que	 seja	 contrário	 ao	 interesse	
público,	 prejudicial	 ao	 Tribunal	 ou	 à	 sua	
missão	 institucional,	do	qual	 tenha	 tomado	
conhecimento	em	razão	do	cargo	ou	função,	
ainda	 que	 isso	 comprometa	 a	 estabilidade	
de	seus	colegas.

(C)	 Assumir	 posição	 de	 intransigência	 e	
confronto	 perante	 a	 chefia	 ou	 colegas	
de	 trabalho,	 com	 o	 objetivo	 de	 defender	
convicções	e	ideais.

(D)	 Como	 é	 sabido,	 existe	 uma	 ordem	
cronológica	 de	 ações	 judiciais	 que,	 em	
regra,	orienta	os	trabalhos	dos	magistrados.	
Sempre	que,	em	sua	concepção,	entender	
estar	 diante	 de	 uma	 situação	 especial,	

o	 servidor	 poderá	 priorizar	 a	 análise	 de	
determinadas	 ações,	 em	 detrimento	 da	
lógica	cronológica.

(E)	 Considerando	 a	 existência	 do	 processo	
eletrônico,	 os	 servidores	 não	 serão	
obrigados	 a	 prestar	 informações	 que	
poderão	 ser	 publicamente	 consultadas	
junto	 aos	 computadores	 disponibilizados	
pelo	Tribunal	Regional	do	Trabalho.

16. A	 Constituição	 Federal	 de	 1988	 e	 o	
próprio Estado Democrático de Direito 
cuidaram de atribuir grande relevância 
aos princípios, direitos e garantias 
fundamentais que devem nortear as 
relações	 sociais.	 Na	 mesma	 linha,	 o	
Código de Ética do Tribunal Região da 
1ª Região cuidou de estabelecer uma 
série de princípios e valores éticos 
a	 serem	 observados.	 Diante	 disso,	
assinale a alternativa que estabelece os 
princípios e valores éticos que constam 
expressamente do referido Código de 
Ética.

(A)	 Princípios	 da	 moralidade,	 presunção	 de	
inocência	e	reformatio in pejus.

(B)	 Princípios	 da	 transparência,	 dialeticidade	
recursal,	 efetividade	 e	 duplo	 grau	 de	
jurisdição.

(C)	 Princípios	da	moralidade,	razoável	duração	
do	 processo	 e	 efeito	 vinculante	 dos	
precedentes.

(D)	 Princípios	 do	 decoro,	 legalidade,	 in dubio 
pro reclamante	e verdade	real	dos	fatos.

(E)	 Princípios	 da	 responsabilidade	 social	 e	
ambiental,	 legalidade,	 impessoalidade	 e	
moralidade.

	
17. De acordo com o que dispõe a 

Constituição	Federal	acerca	dos	direitos	
sociais,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Constitui	direito	dos	trabalhadores	urbanos	
e	rurais	proteção	em	face	da	automação,	na	
forma	da	lei.

(B)	 É	direito	dos	trabalhadores	urbanos	e	rurais,	
além	de	outros	que	visem	à	melhoria	de	sua	
condição	 social,	 a	 irredutibilidade	 absoluta	
do	salário.

(C)	 É	 garantido	 o	 salário,	 nunca	 inferior	 ao	
mínimo,	 salvo	 para	 os	 que	 percebem	
remuneração	variável.

(D)	 Constitui	 crime	 qualquer	 a	 retenção	 do	
salário,	ainda	que	culposa.
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(E)	 Constitui	direito	dos	trabalhadores	urbanos	
e	 rurais	 a	 assistência	 gratuita	 aos	 filhos	 e	
dependentes,	 desde	 o	 nascimento	 até	 6	
(seis)	 anos	 de	 idade,	 em	 creches	 e	 pré-
escolas.

18. De acordo com o que dispõe a 
Constituição	Federal	acerca	dos	direitos	
políticos,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 O	 militar	 alistável	 é	 elegível	 desde	 que,	
contando	com	menos	de	dez	anos	de	serviço,	
seja	 agregado	 pela	 autoridade	 superior	 e,	
se	eleito,	passe	automaticamente,	no	ato	da	
diplomação,	para	a	inatividade.

(B)	 O	 mandato	 eletivo	 poderá	 ser	 impugnado	
ante	 a	 Justiça	 Eleitoral	 no	 prazo	 de	 trinta	
dias	 contados	 da	 diplomação,	 instruída	
a	 ação	 com	 provas	 de	 abuso	 do	 poder	
econômico,	corrupção	ou	fraude.

(C)	 A	 ação	 de	 impugnação	 de	 mandato	 será	
sempre	 pública,	 respondendo	 o	 autor,	 na	
forma	da	 lei,	se	 temerária	ou	de	manifesta	
má-fé.

(D)	 A	condenação	criminal	transitada	em	julgado	
é	uma	das	possibilidades	de	cassação	dos	
direitos	 políticos,	 enquanto	 durarem	 seus	
efeitos.

(E)	 A	lei	que	alterar	o	processo	eleitoral	entrará	
em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	não	se	
aplicando	à	eleição	que	ocorra	até	um	ano	
da	data	de	sua	vigência.

19. No	 tocante	 à	 classificação	 dos	 agentes	
públicos, segundo jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, os membros 
da Magistratura enquadram-se na 
espécie

(A)	 agentes	políticos.	
(B)	 agentes	delegados.	
(C)	 agentes	credenciados.	
(D)	 agentes	honoríficos.
(E)	 particulares	 em	 colaboração	 com	 o	 Poder	

Público.	

20. Assinale a alternativa INCORRETA acerca 
dos	atos	administrativos.	

(A)	 Imperatividade	 é	 o	 atributo	 pelo	 qual	
os	 atos	 administrativos	 se	 impõem	 a	
terceiros,	 independentemente	 de	 sua	
concordância.		

(B)	 Ao	 passo	 que	 o	 objeto	 é	 o	 efeito	 jurídico	
mediato	que	o	ato	produz,	a	finalidade	é	o	
efeito	imediato	do	ato	administrativo.	

(C)	 A	autoexecutoriedade	não	existe	em	 todos	
os	 atos	 administrativos,	 sendo	 possível,	
quando	 expressamente	 prevista	 em	 lei	 ou	
quando	 se	 tratar	 de	medida	 urgente,	 que,	
caso	 não	 adotada	 de	 imediato,	 possa	
ocasionar	 prejuízo	 maior	 ao	 interesse	
público.	

(D)	 Da	 presunção	 de	 veracidade	 decorre	 o	
efeito	 que,	 enquanto	 não	 decretada	 sua	
invalidade,	seja	pela	Administração	ou	pelo	
Judiciário,	 o	 ato	 inválido	 produz	 efeitos	
como	se	válido	fosse.	

(E)	 Consoante	 à	 teoria	 dos	 motivos	
determinantes,	 a	 validade	 do	 ato	 se	
vincula	 aos	 motivos	 indicados	 como	 seu	
fundamento.	

NOÇÕES SOBRE DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

21. Um servidor público impediu que certa 
pessoa	efetuasse	inscrição	em	concurso	
público, única e exclusivamente, em 
razão	 desta	 possuir	 deficiência	 física,	
sem que o cargo pleiteado por ela 
exigisse	 aptidão	 física	 plena.	 Segundo	
disciplina	a	Lei	nº	7.853/1989,	tal	conduta	
é	 tipificada	 como	 crime	 punível	 com	
pena de

(A)	 detenção	de	2	(dois)	a	8	(oito)	anos	e	multa.
(B)	 reclusão	de	1	(um)	a	4	(quatro)	anos	e	multa.
(C)	 detenção	 de	 1	 (um)	 a	 4	 (quatro)	 anos	 e	

multa.	
(D)	 detenção	 de	 2	 (dois)	 a	 5	 (cinco)	 anos	 e	

multa.
(E)	 reclusão	de	2	(dois)	a	5	(cinco)	anos	e	multa.
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22. O	 Decreto	 nº	 3.298/1999	 determina	 que	
o	 órgão	 responsável	 pela	 realização	
de concurso público que destine 
vagas	a	pessoas	com	deficiência	 terá	 a	
assistência	 de	 equipe	multiprofissional,	
a	 qual,	 dentre	 outras	 funções,	 avaliará	
a	 compatibilidade	 entre	 as	 atribuições	
do	 cargo	 e	 a	 deficiência	 do	 candidato	
durante	 o	 estágio	 probatório.	 Nesse	
sentido, assinale a alternativa que 
apresenta	 a	 composição	 dessa	 equipe	
multiprofissional.

(A)	 Será	 composta	 de	 três	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	em	questão,	 sendo	dois	 deles	
médicos,	e	três	profissionais	integrantes	da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(B)	 Será	 composta	 de	 três	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	 e	 três	 profissionais	 integrantes	 da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(C)	 Será	 composta	 de	 dois	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	e	dois	profissionais	 integrantes	da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(D)	 Será	 composta	 de	 três	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	e	dois	profissionais	 integrantes	da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

(E)	 Será	 composta	 de	 dois	 profissionais	
capacitados	 e	 atuantes	 nas	 áreas	 das	
deficiências	 em	 questão,	 sendo	 um	 deles	
médico,	 e	 três	 profissionais	 integrantes	 da	
carreira	almejada	pelo	candidato.

23. A	 Resolução	 nº	 230/2016	 do	 CNJ	
disciplina	que,	a	fim	de	garantir	a	atuação	
da	 pessoa	 com	 deficiência	 em	 todo	 o	
processo judicial, o poder público deve 
capacitar os membros, os servidores 
e terceirizados que atuam no Poder 
Judiciário quanto aos direitos da pessoa 
com	 deficiência.	 Nesse	 sentido,	 cada	
órgão do Poder Judiciário deverá dispor 
de, pelo menos,

(A)	 cinco	por	cento	de	servidores	efetivos	e	três	
por	 cento	 de	 funcionários	 e	 terceirizados	
capacitados	para	o	uso	e	 interpretação	da	
Libras.

(B)	 três	 por	 cento	 de	 servidores,	 funcionários	
e	 terceirizados	 capacitados	 para	 o	 uso	 e	
interpretação	da	Libras.

(C)	 cinco	por	cento	de	servidores,	funcionários	
e	 terceirizados	 capacitados	 para	 o	 uso	 e	
interpretação	da	Libras.	

(D)	 três	por	cento	de	servidores	efetivos	e	um	
por	 cento	 de	 funcionários	 e	 terceirizados	
capacitados	para	o	uso	e	 interpretação	da	
Libras.

(E)	 dois	 por	 cento	 de	 servidores,	 funcionários	
e	 terceirizados	 capacitados	 para	 o	 uso	 e	
interpretação	da	Libras.

24. A	Lei	nº	13.146/2015	prevê	que	a	pessoa	
com	 deficiência	 tem	 direito	 a	 receber	
atendimento prioritário, sendo esse 
direito desdobrado em vários outros com 
finalidades	 específicas.	 Vários	 desses	
direitos de atendimento prioritário com 
finalidade	 específica	 são	 extensíveis	
ao acompanhante da pessoa com 
deficiência	ou	ao	seu	atendente	pessoal.	
Nesse sentido, assinale a alternativa que 
corresponda a um direito NÃO extensível 
ao acompanhante da pessoa com 
deficiência	ou	ao	seu	atendente	pessoal.

(A)	 Tramitação	 processual	 e	 procedimentos	
judiciais	e	administrativos	em	que	for	parte	
ou	interessada.

(B)	 Prioridade	 no	 atendimento	 em	 todas	 as	
instituições	 e	 serviços	 de	 atendimento	 ao	
público.

(C)	 Disponibilização	de	recursos,	tanto	humanos	
quanto	 tecnológicos,	 que	 garantam	
atendimento	 em	 igualdade	 de	 condições	
com	as	demais	pessoas.

(D)	 Acesso	a	informações	e	disponibilização	de	
recursos	de	comunicação	acessíveis.

(E)	 Disponibilização	 de	 pontos	 de	 parada,	
estações	 e	 terminais	 acessíveis	 de	
transporte	 coletivo	 de	 passageiros	 e	
garantia	 de	 segurança	 no	 embarque	 e	 no	
desembarque.

25. João	 é	 pessoa	 com	 deficiência	 física.	
Sabedor de que possui garantia ao livre 
exercício dos seus direitos políticos, ele 
dirige-se	 à	 seção	 eleitoral	 para	 exercer	
seu	direito	ao	voto.	No	entanto,	em	razão	
de	sua	deficiência	física,	João	necessita	
de auxílio de terceira pessoa para 
votar.	 Nesse	 sentido,	 de	 acordo	 com	 o	
disposto	na	Lei	nº	13.146/2015,	assinale	
a	alternativa	correta.

(A)	 João	 poderá	 receber	 ajuda	 apenas	 dos	
auxiliares	da	Justiça	Eleitoral.

(B)	 João	 poderá	 receber	 auxílio	 apenas	 de	
pessoa	previamente	cadastrada	no	Tribunal	
Regional	Eleitoral	de	seu	Estado.
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(C)	 João	poderá,	a	seu	pedido,	receber	auxílio	
de	pessoa	de	sua	escolha.

(D)	 João	 poderá	 receber	 auxílio	 de	 qualquer	
pessoa,	 desde	 que	 não	 filiada	 a	 partido	
político.

(E)	 João	poderá	transferir	seu	direito	ao	voto	à	
pessoa	de	sua	escolha.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. Na Internet, há várias formas de  
armazenar ou transmitir arquivos entre 
usuários	 e	 computadores.	 Entretanto,	
nem todos os protocolos ou programas 
utilizados	 têm	 essa	 finalidade.	Assinale	
a alternativa em que nenhum protocolo 
ou	 programa	 tenha	 como	 função	 a	
transferência ou armazenamento de 
arquivos.

(A)	 FTP	e	Google	Drive.	
(B)	 BitTorrent	e	FTP.	
(C)	 HTTP	e	DropBox.	
(D)	 Microsoft	OneDrive	e	VoIP.
(E)	 VoIP	e	RFID.

27. Durante	 a	 edição	 de	 um	 arquivo	 de	
texto composto por muitas páginas e 
capítulos, alguns desses capítulos não 
preenchem totalmente a sua última 
página,	deixando-a	com	uma	porção	em	
branco, sendo que todo capítulo novo 
deve	 começar	 no	 início	 de	 uma	 nova	
página.	Utilizando	a	ferramenta	de	edição	
de	texto	do	LibreOffice	5,	ao	terminar	de	
escrever um capítulo que terminou no 
meio	 da	 página	 atual,	 qual	 das	 opções	
do	 menu	 “Inserir”	 oferece	 o	 recurso	
adequado para ir para a próxima página, 
onde se iniciará o novo capítulo? 

(A)	 Seção.	
(B)	 Quebra	manual.	
(C)	 Cabeçalho.	
(D)	 Rodapé.
(E)	 Nota	de	rodapé	/	Nota	de	fim.

28. Arquivos compactados ocupam um 
espaço	menor	de	armazenamento.	Além	
disso, a transferência de um arquivo 
compactado, entre dois computadores, 
leva um tempo menor do que a do 
arquivo	 original.	 Assinale	 a	 alternativa	
em que todas as extensões de arquivo 
apresentadas são utilizadas na 
compactação	de	arquivos.	

(A)	 .arj	e	.bit		
(B)	 .tar	e	.odf	
(C)		 .rar	e	.zip	
(D)	 .docx	e	.tar.gz
(E)	 .exe	e	.bat

29. Atalhos de teclado são úteis para utilizar 
os recursos do sistema operacional de 
uma	maneira	 mais	 ágil.	 Para	 acessar	 o	
gerenciador de arquivos do Windows 10 
por meio de um atalho de teclado, qual das 
combinações	de	teclas	a	seguir	deve	ser	
utilizado,	considerando	as	configurações	
padrão do sistema operacional?
(Obs.:	 O	 caractere	 “+”	 foi	 utilizado	
apenas	para	interpretação.)

(A)	 CTRL	+	ALT	+	DEL	

(B)	 	+	E

(C)	 CTRL	+	DEL	

(D)	 	+	W

(E)	 CTRL	+	 	+	W

30. Ocorreu	 um	 incidente	 de	 segurança	
da	 informação	 na	 empresa	 onde	 você	
trabalha e a equipe de administradores 
de	 T.I.	 solicitou	 que	 os	 usuários	 não	
ligassem os seus computadores até que 
fosse realizada uma varredura em toda a 
rede	em	busca	de	códigos	maliciosos.	A	
suspeita é de um software que captura as 
teclas digitadas no teclado e os cliques 
de	 mouse.	 Esse	 software	 é	 conhecido	
como

(A)	 ransomware.	
(B)	 cracker.	
(C)	 alienware.		
(D)	 spyware.
(E)	 hardware.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Assinale a alternativa que apresenta  
fármacos utilizados no tratamento de 
infecções	virais.

(A)	 Etambutol	e	imipeném.	
(B)	 Cefalotina	e	Dapsona.
(C)	 Nitrofurantoína	e	Etionamida.
(D)	 Didanosina	e	Lamivudina.
(E)	 Cloranfenicol	e	Clofazimina.

32. De	 acordo	 com	 a	 Resolução	 COFEN	
nº 0567/2018, assinale a alternativa 
que	 corresponde	 à	 regulamentação	 da	
atuação	 do	 técnico	 de	 enfermagem	 no	
cuidado	aos	pacientes	com	feridas.	

(A)	 Executar	 o	 desbridamento	 autolítico,	
instrumental,	mecânico	e	enzimático.

(B)	 Informar	 à	 pessoa	 quanto	 aos			
procedimentos	 realizados	 e	 aos	 cuidados	
com	 a	 ferida,	 enquanto	 componente	 da	
equipe	de	enfermagem.

(C)	 Realizar	 a	 terapia	 de	 compressão	 elástica	
e	inelástica	de	alta	e	baixa	compressão,	de	
acordo	 com	 o	 diagnóstico	 médico	 (úlcera	
venosa	ou	mista	e	linfedemas).

(D)	 Prescrever	 cuidados	 de	 enfermagem	
às	 pessoas	 com	 feridas,	 observadas	 as	
disposições	legais	da	profissão.

(E)	 Solicitar	exames	laboratoriais	e	radiografias	
inerentes	 ao	 processo	 do	 cuidado,	
estabelecidos	 em	 protocolos	 institucionais	
às	pessoas	com	feridas.

33. Em	relação	à	Normatização	da	Atuação	da	
Equipe de Enfermagem no procedimento 
de	Aspiração	de	Vias	Aéreas,	assinale	a	
alternativa	correta.

(A)	 Os	 pacientes	 graves,	 submetidos	 à	
intubação	 orotraqueal	 ou	 traqueostomia,	
em	atendimento	domiciliar,	deverão	ter	suas	
vias	 aéreas	 privativamente	 aspiradas	 por	
profissional	enfermeiro,	desde	que	avaliado	
e	prescrito	exclusivamente	pelo	médico.

(B)	 Os	 pacientes	 graves,	 submetidos	 à	
intubação	 orotraqueal	 ou	 traqueostomia,	
em	unidades	de	emergência,	de	internação	
intensiva,	semi-intensivas	ou	intermediárias,	
ou	 demais	 unidades	 da	 assistência,	
deverão	ter	suas	vias	aéreas	privativamente	
aspiradas	por	profissional	enfermeiro.

(C)	 Os	 pacientes	 em	 unidades	 de	 repouso/
observação,	 unidades	 de	 internação	 e	
em	 atendimento	 domiciliar,	 considerados	
não	 graves,	 deverão	 ter	 suas	 vias	 aéreas	
privativamente	 aspiradas	 por	 profissional	
enfermeiro.

(D)	 Os	 pacientes	 em	 unidades	 de	 repouso/
observação,	 unidades	 de	 internação	 e	
em	 atendimento	 domiciliar,	 considerados	
não	 graves,	 deverão	 ter	 suas	 vias	 aéreas	
privativamente	 aspiradas	 por	 profissional	
técnico	de	enfermagem,	desde	que	avaliado	
e	prescrito	exclusivamente	pelo	médico.

(E)	 Os	 pacientes	 crônicos,	 em	 uso	 de	
traqueostomia	 de	 longa	 permanência	 ou	
definitiva	em	ambiente	hospitalar,	de	forma	
ambulatorial	 ou	 atendimento	 domiciliar,	
poderão	 ter	 suas	 vias	 aéreas	 aspiradas	
pelo	 profissional	 auxiliar	 de	 enfermagem,	
desde	que	devidamente	avaliado	e	prescrito	
pelo	 enfermeiro	 como	 parte	 integrante	 do	
processo	de	enfermagem.

34. Jovem de 23 anos apresenta, com início 
abrupto: febre alta e pulso lento (sinal 
de Faget), calafrios, cefaleia intensa, 
mialgias,	prostração,	náuseas	e	vômitos,	
durando cerca de três dias, após os quais 
se observa remissão da febre e melhora 
dos sintomas por algumas horas, 
com	 posterior	 evolução	 para	 aumento	
da  febre, diarreia e reaparecimento 
de vômitos com aspecto de borra 
de	 café	 e	 instalação	 de	 insuficiência	
hepática	 e	 renal.	 Surgem	 também:	
icterícia,	 manifestações	 hemorrágicas,	
oligúria,	 albuminúria	 e	 prostração	
intensa.	Os	 sinais	 e	 sintomas	descritos	
correspondem a um quadro típico de

(A)	 doença	de	Lyme.
(B)	 tétano.
(C)	 hanseníase.	
(D)	 raiva.
(E)	 febre	amarela.

35. Adulto de 43 anos apresenta poliúria, 
polidipsia, polifagia e perda inexplicada 
de	 peso.	 Os	 sinais	 e	 sintomas	 são	
característicos de

(A)	 hipertireoidismo.	
(B)	 doença	pulmonar	obstrutiva	crônica.
(C)	 insuficiência	renal	aguda.
(D)	 hipertensão	arterial	sistêmica.
(E)	 diabetes	mellitus.
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36. Adulto de 25 anos, sem registro no 
prontuário	 de	 verificação	 da	 pressão	
arterial,	 ao	 se	 realizar	 a	 verificação	 de	
sua pressão arterial, como forma de 
rastreamento de hipertensão arterial 
sistêmica,	 foi	 identificado	 valor	
pressórico	 de	 110/70	mm/Hg.	 Diante	 do	
exposto,	 recomenda-se	 que	 a	 aferição	
da pressão arterial desse adulto seja 
verificada	novamente	em	um	período	de

(A)	 doze	meses.
(B)	 seis	meses.
(C)	 dois	anos.
(D)	 quatro	anos.
(E)	 três	anos.
37. Adulto de 25 anos, com quadro psicótico, 

relata que os seus pensamentos foram 
removidos	por	uma	 força	externa	e	que	
pensamentos estranhos foram colocados 
na	 sua	 mente.	 A	 alteração	 descrita	 é	
definida	como

(A)	 delírio.
(B)	 alucinação.	
(C)	 ansiedade.	
(D)	 desorganização	do	discurso.
(E)	 neologismo.

38. Adulto de 55 anos apresenta     
queimaduras, por etanol, de primeiro, 
segundo e terceiro grau em 60% da 
região corpórea decorrentes de explosão 
em	 ambiente	 aberto.	 Em	 relação	 à	
profundidade das queimaduras, é correto 
afirmar	que

(A)	 a	queimadura	de	segundo	grau	(espessura	
superficial)	afeta	somente	a	epiderme,	sem	
formar	bolhas.	Apresenta	vermelhidão,	dor,	
edema	e	descama	em	4	a	6	dias.	

(B)	 a	queimadura	de	segundo	grau	(espessura	
parcial-superficial	 e	 profunda)	 afeta	 a	
epiderme	e	parte	da	derme,	formando	bolhas	
ou	 flictenas.	 Na	 espessura	 superficial,	 a	
base	da	bolha	é	rósea,	úmida	e	dolorosa.

(C)	 a	queimadura	de	primeiro	grau	 (espessura	
total)	 afeta	 a	 epiderme,	 a	 derme	 e	 as	
estruturas	 profundas.	 Nesse	 tipo	 de	
queimadura,	 existe	 a	 presença	 de	 placa	
esbranquiçada	ou	enegrecida.	É	indolor.	

(D)	 a	 queimadura	 de	 terceiro	 grau	 (espessura	
superficial)	 reepiteliza	 entre	 10	 e	 15	 dias,	
apresentando	 vermelhidão,	 dor,	 edema	 e	
descamando	em	7	a	21	dias.	

(E)	 a	queimadura	de	primeiro	grau	 (espessura	
total)	é	 indolor,	não	 reepiteliza	e	necessita	
de	enxertia	de	pele.

39. São considerados sinais e sintomas de 
infecção	em	queimadura,	EXCETO

(A)	 descolamento	 precoce	 da	 escara	 seca	 e	
transformação	em	escara	úmida.

(B)	 vasculite	 no	 interior	 da	 lesão	 (pontos	
avermelhados).

(C)	 celulite	ao	redor	da	lesão.
(D)	 crescimento	de	tecido	de	granulação.
(E)	 edema	 de	 bordas	 das	 feridas	 ou	 do	

segmento	corpóreo	afetado.	

40. Em	 relação	 à	 Resolução	 COFEN	
nº	 358/2009,	 que	 dispõe	 sobre	 a	
Sistematização	 da	 Assistência	 de	
Enfermagem	 e	 a	 Implementação	 do	
Processo de Enfermagem em ambientes, 
públicos ou privados, em que ocorre o 
cuidado	 profissional	 de	 Enfermagem,	
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 O	diagnóstico	de	Enfermagem	configura-se	
como	um	processo	deliberado,	 sistemático	
e	 contínuo,	 realizado	 com	 o	 auxílio	 de	
métodos	 e	 técnicas	 variadas,	 que	 tem	 por	
finalidade	a	obtenção	de	informações	sobre	
a	pessoa,	família	ou	coletividade	humana	e	
sobre	suas	respostas	em	um	dado	momento	
do	processo	saúde	e	doença.

(B)	 O	 Processo	 de	 Enfermagem	 organiza-
se	 em	 seis	 etapas	 inter-relacionadas,	
interdependentes	 e	 recorrentes:	 Exame	
Físico,	 Anotação	 de	 Enfermagem,	
Planejamento	de	Enfermagem,	Observação	
da	 Prescrição	 Médica,	 Implementação	 e	
Avaliação	de	Enfermagem.

(C)	 O	Planejamento	de	Enfermagem	consiste	na	
determinação	dos	resultados	que	se	espera	
alcançar;	 e	 das	 ações	 ou	 intervenções	 de	
enfermagem	 que	 serão	 realizadas	 face	 às	
respostas	da	pessoa,	família	ou	coletividade	
humana	em	um	dado	momento	do	processo	
saúde	e	doença,	 identificadas	na	etapa	de	
Diagnóstico	de	Enfermagem.

(D)	 A	Anotação	de	Enfermagem	é	a	realização	
das	ações	ou	intervenções	determinadas	na	
etapa	de	Planejamento	de	Enfermagem.

(E)	 A	 implementação	 configura-se	 como	 um	
processo	deliberado,	sistemático	e	contínuo	
de	verificação	de	mudanças	nas	respostas	
da	pessoa,	 família	ou	coletividade	humana	
em	um	dado	momento	do	processo	 saúde	
doença;	 e	 de	 verificação	 da	 necessidade	
de	mudanças	ou	adaptações	nas	etapas	do	
Processo	de	Enfermagem.
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41. Em	 relação	 à	 Portaria	 do	 Ministério	 da	
Saúde	 nº	 204/2016	 que	 define	 a	 Lista	
Nacional	de	Notificação	Compulsória	de	
doenças,	 agravos	 e	 eventos	 de	 saúde	
pública	nos	serviços	de	saúde	públicos	
e privados em todo o território nacional, 
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Configura-se	 como	 epizootia	 qualquer	
dano	 à	 integridade	 física	 ou	 mental	 do	
indivíduo,	 provocado	 por	 circunstâncias	
nocivas,	 tais	 como	acidentes,	 intoxicações	
por	 substâncias	 químicas,	 abuso	 de	
drogas	ou	lesões	decorrentes	de	violências	
interpessoais,	 como	 agressões	 e	 maus	
tratos,	exceto	as	lesões	autoprovocadas.

(B)	 A	 ficha	 de	 evento	 de	 saúde	 pública	 é	 a	
comunicação	 obrigatória	 encaminhada	 à	
autoridade	 de	 saúde.	 É	 realizada	 pelos	
médicos,	 profissionais	 de	 saúde	 ou	
responsáveis	 pelos	 estabelecimentos	
de	 saúde,	 públicos	 ou	 privados,	 sobre	 a	
ocorrência	 de	 suspeita	 ou	 confirmação	 de	
doença,	agravo	ou	evento	de	saúde	pública,	
podendo	ser	imediata	ou	semanal.

(C)	 A	 notificação	 compulsória	 imediata	 deve	
ser	 realizada	 pelo	 profissional	 de	 saúde	
ou	 responsável	 pelo	 serviço	 assistencial	
que	 prestar	 o	 primeiro	 atendimento	 ao	
paciente,	em	até	72	(setenta	e	duas)	horas	
desse	atendimento,	 pelo	meio	mais	 rápido	
disponível.

(D)		 Estão	 entre	 as	 doenças	 ou	 agravos	
presentes	na	Lista	Nacional	de	Notificação	
Compulsória:	 acidente	 de	 trabalho	 com	
exposição	 a	 material	 biológico,	 acidente	
por	animal	peçonhento,	doença	de	chagas	
aguda,	 violência	 sexual	 e	 tentativa	 de	
suicídio.

(E)	 A	 notificação	 compulsória	 imediata	 deve	
ser	realizada	pelo	profissional	de	saúde	ou	
responsável	 pelo	 serviço	 assistencial	 que	
prestar	o	primeiro	atendimento	ao	paciente,	
em	 até	 7	 (sete)	 dias	 desse	 atendimento,	
pelo	meio	mais	rápido	disponível.

42. De acordo com as diretrizes básicas 
para	 a	 implementação	 de	 medidas	 de	
proteção	 à	 segurança	 e	 à	 saúde	 dos	
trabalhadores	 dos	 serviços	 de	 saúde,	
bem como daqueles que exercem 
atividades	de	promoção	e	 assistência	 à	
saúde em geral, informe se é verdadeiro 
(V)	 ou	 falso	 (F)	 o	 que	 afirma	 a	 seguir	 e	
assinale a alternativa com a sequência 
correta.

(   ) Consideram-se Agentes Biológicos 
os microrganismos, geneticamente 
modificados	 ou	 não;	 as	 culturas	 de	
células;	 os	 parasitas;	 as	 toxinas	 e	 os	
príons.

(   ) Todo local onde exista possibilidade 
de	 exposição	 ao	 agente	 biológico	 deve	
ter lavatório exclusivo para higiene 
das mãos, provido de água corrente, 
sabonete líquido, toalha descartável 
e lixeira com sistema de abertura sem 
contato	manual.

(   ) O uso de luvas substitui o processo de 
lavagem	das	mãos.

(   ) Os trabalhadores com feridas ou lesões 
nos membros superiores só podem 
iniciar	 suas	 atividades	 após	 avaliação	
médica obrigatória, com emissão de 
documento	de	liberação	para	o	trabalho.

(			)	 Vacinação	 é	 o	 processo	 que	 visa	 à	
obtenção	 de	 imunidade	 passiva	 de	 um	
organismo.	 A	 imunidade	 passiva	 é	 a	
proteção	 conferida	 pela	 estimulação	
antigênica do sistema imunológico com 
o desenvolvimento de uma resposta 
humoral	 (produção	 de	 anticorpos)	 e	
celular.

(A)	 V	–	V	–	F	–	V	–	F.	
(B)	 V	–	V	–	F	–	F	–	V.	
(C)	 F	–	F	–	V	–	V	–	V.	
(D)	 V	–	F	–	V	–	F	–	V.
(E)	 F	–	V	–	F	–	F	–	F.

43. O	 Programa	 Nacional	 de	 Imunizações	
conta	com	a	Rede	de	Frio.	Em	relação	ao	
assunto,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 A	 estrutura	 da	 Rede	 de	 Frio	 organiza-
se	 em	 três	 instâncias,	 com	 fluxos	 de	
armazenamento	e	distribuição,	sendo	elas:	
Federal,	Nacional	e	Municipal.		

(B)	 A	 Instância	 Federal,	 nas	 unidades	
federadas,	 incorpora	 as	 Centrais	 Federais	
de	Rede	de	Frio	(CFRFs),	subordinadas	às	
Secretarias	 Federais	 de	 Saúde,	 ocupando	
posição	estratégica	para	distribuição.

(C)	 A	 Instância	 Estadual	 organiza-se	 em	 47	
centrais	 estaduais	 de	 armazenamento	 e	
distribuição	de	imunobiológicos,	geralmente	
localizadas	 nas	 regionais	 de	 saúde	 das	
unidades	 federadas	 do	 Brasil	 e	 sob	
responsabilidade	técnico-administrativa	das	
coordenações	 estaduais	 de	 imunizações	 e	
das	secretarias	municipais	de	saúde.
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(D)	 Na	 Instância	 Estadual,	 as	 Centrais	 de	
Rede	 de	 Frio	 realizam	 armazenamento	 e	
distribuição,	 com	 câmaras	 frias	 positivas	
(+2ºC	a	+8ºC)	e	negativas	(-25ºC	a	-15ºC),	
a	depender	da	demanda.

(E)	 É	 a	 Instância	Estadual	 que	 ocupa	posição	
estratégica	 na	 Rede	 de	 Frio,	 uma	 vez	
que	 concretiza	 a	 Política	 Nacional	 de	
Imunizações	 por	 meio	 da	 administração	
de	 imunobiológicos	 de	 forma	 segura	 na	
atenção	básica	ou	assistência,	estando	em	
contato	direto	com	o	usuário	final	da	cadeia	
de	frio.

44. De acordo com o Manual de Rede de Frio 
do	 Programa	 Nacional	 de	 Imunizações,	
publicado pelo Ministério da Saúde em 
2017,	assinale	a	alternativa	INCORRETA.	

(A)	 Os	 imunobiológicos	 compreendem	 soros,	
vacinas	e	imunoglobulinas.

(B)	 Os	 imunobiológicos	 são	 produtos	
termolábeis	e	fotossensíveis.

(C)	 Cadeia	 de	 frio	 é	 o	 processo	 logístico	
da	 Rede	 de	 Frio	 para	 conservação	 dos	
imunobiológicos,	 desde	 o	 laboratório	
produtor	 até	 o	 usuário,	 incluindo	 as	
etapas	 de	 recebimento,	 armazenamento,	
distribuição	e	transporte.

(D)	 Os	imunobiológicos	requerem	condições	de	
armazenamento	 segundo	suas	 respectivas	
composições	 e	 formas	 farmacêuticas	
(liofilizadas	ou	líquidas).

(E)	 Soro	 anticrotálico	 e	 soro	 antilonômico	 são	
imunoglobulinas	 disponibilizadas	 pelo	
programa.

45. Adulto, 35 anos, sexo masculino e 
trabalhador do campo agroindustrial, 
procurou	atendimento,	após	intoxicação	
ocupacional, apresentando: diarreia, 
náusea,	vômito,	dor	abdominal,	salivação	
e sudorese excessivas, visão borrada, 
dificuldade	 respiratória,	 dor	 de	 cabeça	
e	 fasciculações	 musculares.	 Esses	 são	
sinais e sintomas característicos de

(A)	 intoxicação	aguda	por	inseticida	carbamato.
(B)	 intoxicação	aguda	por	álcool.
(C)	 intoxicação	por	picada	de	serpente.
(D)	 intoxicação	aguda	por	soda	cáustica.
(E)	 intoxicação	por	picada	de	escorpião.

46. Sobre a Giardia lamblia, é	correto	afirmar	
que

(A)	 a	prevenção	envolve	o	uso	de	preservativos	
durante	a	relação	sexual.	

(B)	 os	achados	clínicos	geralmente	são:		fezes	
endurecidas	sanguinolenta	com	mau	cheiro,	
aumento	do	peso	e	cólicas	abdominais	que	
duram	poucos	dias.

(C)	 a	 infecção	 ocorre	 no	 esôfago,	 fixa-se	 e	
invade	 a	 mucosa,	 penetrando	 na	 corrente	
sanguínea.

(D)	 a	 inflamação	 ocorre	 no	 estômago,	
ocasionando	melhor	absorção	de	proteínas	
e	gorduras.

(E)	 a	 transmissão	 ocorre	 pela	 ingestão	 de	
cistos	 em	 alimentos	 e	 água	 contaminados	
com	fezes.

47. A	 higienização	 das	 mãos	 é	 a	 medida	
individual mais simples e menos 
dispendiosa	para	prevenir	a	propagação	
das	infecções	relacionadas	à	assistência	
à	saúde.	Referente	à	antissepsia	cirúrgica	
ou preparo pré-operatório das mãos, qual 
é	 a	 recomendação	 da	Agência	Nacional	
de Vigilância Sanitária?

(A)	 Para	a	realização	desse	procedimento	deve	
ser	utilizado	gel	alcoólico	a	70%,	ou	solução	
alcoólica	a	70%	com	1-3%	de	glicerina.

(B)	 Para	 esse	 procedimento	 recomenda-se	
antissepsia	cirúrgica	das	mãos	e	antebraços	
com	antisséptico	degermante.

(C)	 A	duração	do	procedimento	com	antisséptico	
é	 de	 40	 a	 60	 segundos	 para	 a	 primeira	
cirurgia	 e	 de	 30	 a	 40	 segundos	 para	 as	
cirurgias	 subsequentes	 (sempre	 seguir	
o	 tempo	 de	 duração	 recomendado	 pelo	
fabricante).	

(D)					As	 escovas	utilizadas	 no	 preparo	 cirúrgico	
das	 mãos	 devem	 ser	 de	 cerdas	 duras	
e	 poderão	 	 	 ser	 reutilizadas	 durante	 um	
período	 de	 12	 horas,	 após,	 devem	 ser	
descartadas.

(E)	 Deve	ser	utilizada	a	técnica	de	higienização	
simples	das	mãos,	substituindo-se	o	sabão	
por	antisséptico	degermante.
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48. Um hospital de referência elaborou uma 
campanha	de	prevenção	de	acidentes	de	
trabalho e, durante a semana, entregou 
folhetos	 com	 orientações	 importantes.	
Dentre	as	orientações	a	estarem	descritas	
no	folheto,	assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 Todos	 trabalhadores	 com	 possibilidade	
de	 exposição	 a	 agentes	 biológicos	 devem	
utilizar	vestimenta	de	 trabalho	adequada	e	
em	condições	de	conforto.	Essa	vestimenta	
deverá	 ser	 fornecida	 para	 o	 empregado	 e	
posteriormente	ser	descontada	em	folha	de	
pagamento.

(B)	 O	empregador	deve	autorizar	o	consumo	de	
alimentos	e	bebidas	nos	postos	de	trabalho	
para	 empregados	 que	 têm	 dificuldade	 em	
fazer	as	refeições	em	seus	domicílios.	

(C)	 Os	trabalhadores	poderão	deixar	o	local	de	
trabalho	com	as	vestimentas	utilizadas	em	
suas	atividades	laborais.

(D)	 O	 empregador	 deve	 providenciar	 locais	
apropriados	 para	 o	 fornecimento	 de	
vestimentas	limpas	e	para	a	deposição	das	
usadas.

(E)	 A	 higienização	 das	 vestimentas	
utilizadas	 nos	 centros	 obstétricos	 são	 de	
responsabilidade	 do	 empregado,	 desde	
que	essas	vestimentas	sejam	embaladas	e	
higienizadas	de	forma	correta.

49. O	 pulso	 é	 a	 delimitação	 palpável	 da	
circulação	 sanguínea	 percebida	 em	
vários	 pontos	 do	 corpo.	 Referente	 aos	
locais	de	verificação	do	pulso,	assinale	a	
alternativa	INCORRETA.

(A)	 O	 pulso	 femoral	 verifica-se	 abaixo	 do	
ligamento	 inguinal,	 a	 meio	 caminho	
entre	 a	 sínfise	 pubiana	 e	 a	 espinha	 ilíaca	
anterossuperior.

(B)	 O	 pulso	 radial	 verifica-se	 no	 pulso	 do	
antebraço,	 na	 lateral	 radial	 ou	 no	 lado	 do	
polegar.

(C)	 O	pulso	apical	verifica-se	no	quarto	a	quinto	
espaço	intercostal,	na	linha	clavicular	média	
esquerda.

(D)	 O	 pulso	 carotídeo	 verifica-se	 ao	 longo	
da	 extremidade	 medial	 do	 músculo	
esternocleimastóideo	do	pescoço.

(E)	 O	pulso	braquial	verifica-se	no	sulco	entre	os	
músculos	semigendinoso,	semimembranoso	
e	o	bíceps	crural.	

50. Paciente feminina, 35 anos, apresenta 
pausa	 na	 respiração	 durante	 vários	
segundos, além de paradas persistentes 
resultando em retardo respiratório por 
uma	 possível	 obstrução	 mecânica	 das	
vias	aéreas	respiratórias.	Nesse	caso,	é	
correto	afirmar	que	se	trata	de

(A)	 apneia.
(B)	 respiração	de	Cheyne-Stokes.
(C)	 respiração	de	Kussmaul.
(D)				hipoventilação.
(E)				hiperpneia.

51. Os sinais vitais (SSVV) são um modo 
eficiente	e	rápido	de	monitorar	a	condição	
do	 paciente,	 identificar	 problemas	 e	
avaliar a resposta do paciente a uma 
intervenção.	 Em	 relação	 aos	 SSVV,	
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 A	 temperatura	 retal	 é	 indicada	 para	
pacientes	que	apresentam	doenças	no	reto	
e	sofreram	cirurgia	retal.

(B)	 A	dor	não	altera	a	 frequência	e	o	 ritmo	da	
respiração,	 sendo	 que	 a	 profundidade	 da	
respiração	mantém-se	normal.

(C)	 Durante	 a	 verificação	 da	 pressão	 arterial,	
quando	 o	 braço	 está	 posicionado	 acima	
do	 nível	 do	 coração,	 a	 leitura	 da	 pressão	
arterial	é	falsamente	alta.

(D)	 A	 desinflação	 do	 manguito	 muito	 lenta,	
durante	 a	 verificação	 da	 pressão	 arterial,	
pode	 ocasionar	 a	 leitura	 da	 pressão	
diastólica	falsamente	alta.

(E)	 A	 hemorragia	 reduz	 a	 frequência	 do	 pulso	
porque	 a	 perda	 de	 sangue	 diminui	 a	
estimulação	simpática.

52. Paciente com 60 anos de idade apresenta 
úlcera diabética em pé esquerdo 
com	 presença	 de	 fibrinas,	 tecido	 de	
granulação	e	exsudato	seropurulento	em	
grande	quantidade,	além	de	odor	fétido.	
De acordo com o Ministério da Saúde, em 
relação	à	troca	de	curativo	e	limpeza	da	
ferida, analise as assertivas e assinale a 
alternativa	que	aponta	as	corretas.

I.	 Para	 atuar	 como	 um	 curativo	 ideal,	 a	
cobertura deve manter o excesso de 
exsudato.

II.	 Para	 atuar	 como	 um	 curativo	 ideal,	 a	
cobertura deve manter umidade entre a 
ferida	e	o	curativo.

III.	 Para	 atuar	 como	 um	 curativo	 ideal,	 a	
cobertura	deve	permitir	trocas	gasosas.
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IV.	 Para	 a	 limpeza	 da	 ferida,	 a	 solução	
preconizada	 é	 a	 fisiológica	 a	 0,9%,	
preferencialmente	gelada.

V.	 A	 pele	 perilesional	 deve	 ser	 limpa	
preferencialmente com sabão neutro, 
removendo-o e evitando traumas e 
processos	dermatológicos	tópicos.

VI.	 É	 preconizado	 em	 feridas	 granuladas	 o	
uso	de	irrigação	em	jato	forte.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(B)	 Apenas	I,	III	e	VI.
(C)	 Apenas	II,	III	e	V.
(D)				Apenas	IV	e	VI.
(E)				Apenas	I	e	VI.

53. Paciente com diagnóstico positivo para 
Sífilis	necessita	de	tratamento	IM.	Refere	
usar prótese de silicone na região glútea 
e	vasto	lateral	da	coxa.	Nesse	caso,	sobre	
a	 administração	 desse	 medicamento,	
segundo o COFEN, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 questionará	
o	 enfermeiro	 sobre	 o	 melhor	 local	 a	 ser	
administrado	o	medicamento.

(B)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	local	a	ser	aplicado	é	na	região	vasto	
lateral	da	coxa.

(C)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	 local	 a	 ser	 aplicado	 é	 na	 região	
ventroglutea.

(D)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	 local	 a	 ser	 aplicado	 é	 no	 músculo	
deltoide.

(E)	 O	 técnico	 de	 enfermagem	 define	 que	 o	
melhor	 local	 a	 ser	 aplicado	 é	 na	 região	
dorsoglutea.

54. Mulher de 28 anos de idade, sexualmente 
ativa, procura a unidade de saúde e 
pergunta ao técnico de enfermagem se 
ela necessita fazer o exame preventivo 
de câncer de colo do útero, pois nunca 
realizou	 esse	 exame.	 Diante	 dessa	
situação,	 conforme	 o	 Ministério	 da	
Saúde,	 assinale	 a	 orientação	 correta	
realizada	pelo	profissional.

(A)	 O	início	da	coleta	deve	ser	aos	35	anos	de	
idade	para	mulheres	que	já	tiveram	atividade	
sexual.

(B)	 O	início	da	coleta	deve	ser	aos	30	anos	de	
idade	para	mulheres	que	já	tiveram	atividade	
sexual.

(C)	 O	 início	 da	 coleta	 deve	 ser	 aos	 15	 anos	
de	 idade,	 independentemente	de	atividade	
sexual.

(D)	 O	 início	 da	 coleta	 deve	 ser	 aos	 25	 anos	
de	 idade,	 independentemente	de	atividade	
sexual.

(E)	 O	início	da	coleta	deve	ser	aos	25	anos	de	
idade	para	mulheres	que	já	tiveram	atividade	
sexual.

55. Em um grupo de mulheres, com o objetivo 
de orientar sobre câncer de mama, o 
profissional	 expôs	 fatores	 de	 risco	 e	
de	 proteção	 para	 esse	 tipo	 de	 câncer.	
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, 
assinale a alternativa que condiz com 
fator	de	proteção	para	essa	patologia.

(A)	 História	de	menarca	precoce.
(B)	 Primeira	gravidez	após	os	30	anos.
(C)	 Uso	de	contraceptivos	orais.
(D)				Amamentação.
(E)				Exposição	à	radiação	ionizante.

56. A Norma Regulamentadora – NR32 – tem 
por	 finalidade	 estabelecer	 as	 diretrizes	
básicas	 para	 a	 implementação	 de	
medidas	 de	 proteção	 à	 segurança	 e	 à	
saúde	 dos	 trabalhadores	 dos	 serviços	
de	 saúde.	 	 Referente	 à	 vacinação	 dos	
trabalhadores, assinale a alternativa 
correta.	

(A)	 Deverá	 ser	 fornecida,	 aos	 trabalhadores,	
imediatamente	após	o	ingresso	na	empresa,	
imunização	ativa	contra	tuberculose,	HPV	e	
hepatite	B.	

(B)	 Sempre	 que	 existir	 vacinas	 ativas	 contra	
outros	 agentes	 biológicos	 aos	 quais	
os	 trabalhadores	 estarão	 expostos,	 o	
empregado	deve	procurar	por	conta	própria	
o	serviço	de	saúde.

(C)	 O	 empregador	 deve	 assegurar	 que	 os	
trabalhadores	 sejam	 informados	 das	
vantagens,	 dos	 efeitos	 colaterais,	 assim	
como	dos	riscos	aos	quais	estarão	expostos	
por	falta	ou	recusa	de	vacinação.

(D)	 O	 comprovante	 das	 vacinas	 recebidas	
deverão	ficar	guardados	no	local	de	trabalho	
e	 deverão	 ser	 fornecidos	 ao	 trabalhador	
quando	ele	se	desligar	da	empresa.

(E)	 A	 vacinação	 deve	 ser	 registrada	 no	
prontuário	clínico	 individual	do	trabalhador,	
previsto	na	NR-07.
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57. Paciente foi admitido em hospital e o 
médico	lhe	prescreveu	1.000	mL	de	NaCL	
a	0,9%	intravenoso,	em	8	horas.	Qual	é	a	
velocidade que o técnico de enfermagem 
deve programar na bomba de infusão?

(A)	 100	mL/hora.
(B)	 125	mL/hora.
(C)	 250	mL/hora.
(D)				142mL/hora.
(E)					500mL/hora.

58. Referente	à	fisiologia	respiratória,	analise	
as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta	as	corretas.

 
I.	 A	 respiração	 é	 a	 troca	 de	 oxigênio	

e  dióxido de carbono durante o 
metabolismo	celular.	As	vias	respiratórias	
transferem oxigênio da atmosfera para o 
alvéolo, onde o oxigênio é trocado por 
dióxido	de	carbono.	

II.	 Através	 da	 membrana	 alvéolo-capilar,	
o oxigênio transfere-se para o sangue, 
e o dióxido de carbono transfere-se do 
sangue	para	os	alvéolos.	

III.	 O	 trabalho	 respiratório	 é	 o	 esforço	
necessário para expandir e contrair 
os	 pulmões.	 Na	 respiração	 saudável,	
a	 respiração	 do	 indivíduo	 é	 calma	 e	
realizada	com	o	mínimo	de	esforço.	

IV.	 Surfactante	 é	 um	 produto	 químico	
produzido nos pulmões que tem a 
função	 de	 diminuir	 a	 retração	 elástica	
dos	pulmões	e	do	tórax.		

V.	 A	atelectasia	auxilia	na	 troca	normal	de	
oxigênio	e	dióxido	de	carbono.

(A)	 Apenas	I,	II	e	IV.	
(B)	 Apenas	IV	e	V.	
(C)	 Apenas	I,	II	e	III.	
(D)	 Apenas	III	e	V.	
(E)	 Apenas	I,	II,	III	e	IV.	

59. Os cuidados de higiene adequados ao 
paciente requerem uma compreensão 
da	anatomia	e	fisiologia	da	pele,	unhas,	
cavidade oral, cabelo, olhos e outros 
segmentos.	Diante	do	exposto,	assinale	
a	alternativa	correta.

(A)	 A	 pele	 é	 constituída	 de	 duas	 camadas	
primárias:	 a	 epiderme	 e	 a	 derme.	 Logo	
abaixo	 da	 pele,	 encontra-se	 o	 tecido	
subcutâneo	 que	 compartilha	 algumas	
funções	de	proteção	da	pele.

(B)	 Uma	 unha	 normal	 saudável	 é	 opaca,	
apresenta	 ondulações	 e	 convexa,	 com	um	
leito	ungueal	esbranquiçado	e	ponta	rosada	
translúcida.

(C)	 O	fio	do	cabelo,	propriamente	dito,	tem	vida,	
e	fatores	fisiológicos	o	afetam	diretamente.

(D)				O	crescimento,	a	distribuição	e	o	padrão	do	
cabelo	não	indicam	o	estado	de	saúde	geral	
de			um	indivíduo.	

(E)			 A	 córnea	 é	 a	 porção	 colorida	 do	 olho	
que	 se	 localiza	 atrás	 da	 pupila.	 Olhando	
lateralmente,	 parece	 um	 cristal	 de	 relógio	
de	 pulso.	 Normalmente	 é	 opaca	 e	 áspera	
em	adultos	jovens.	

60. Os	 agentes	 de	 doenças	 infecciosas	
humanas pertencem a cinco principais 
grupos de organismos: bactérias, 
fungos,	protozoários,	helmintos	e	vírus.	
As	 bactérias	 de	 diferentes	 colorações	
apresentam graus diferentes de 
virulência.	 Em	 relação	 às	 bactérias,	
assinale	a	alternativa	correta.

(A)	 As	 bactérias	 Gram-negativas	 são	
constituídas	 por	 uma	 endotoxina	
denominada	 LPS	 (lipopolissacarídeo),	 que	
é	causadora	da	patogenicidade.	

(B)	 As	 bactérias	 Gram-positivas	 possuem	 a	
exotoxina	 rica	 em	 ácido	 lipoprotéico	 que	
confere	aderência	à	bactéria.	

(C)	 Neisseria	 meningitidis	 pode	 causar		
meningite	 em	 associação	 a	 outras	
infecções	como	conjuntivite,	artrite,	sinusite	
e	pneumonia.	

(D)	 A	maioria	das	enterobactérias	é	encontrada	
no	 trato	 gastrointestinal	 de	 humanos,	 no	
reino	animal,	na	água,	solo	e	vegetais.

(E)	 A	 Neisseria	 gonorrhoeae	 é	 considerada	
patogênica,	 de	 transmissão	 oral	 fecal,	 e	 é	
indicativa	de	tratamento.	

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.
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