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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 

I. Nesta prova, você encontrará 10 (dez) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 5 (cinco) questões, 
Raciocínio Lógico 5 (cinco) questões, Conhecimentos Gerais 10 (dez) questões, Conhecimentos 
Específicos 20 (vinte) questões e 1 (uma) Discursiva (Redação). 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste Caderno não serão levadas em consideração. 

X.  Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
 Se eu pudesse, hoje, varria, isto mesmo, varria as 
pessoas todas com vassouras, como se fossem cisco. 
Limpava o chão, passava pano molhado para refrescar, ia 
chorar e dormir. Meu coração agora faz diferença nenhuma 
de coração de galinha ou barata que galinha come. Não 
tem amor nele, nem de mãe, nem de esposa, nem de nada. 
Tá seco, raivoso e antipático, quer é sossego, quer é 
lembrar o morto horas a fio, espernear em cima de vida tão 
sem graça e cinzenta. Gosto de ir até no fundo da cisterna 
e revirar o lodo, tirar ele com a mão, me emporcalhar 
bastante, só pra depois ver água minando clarinha de novo. 
Gosto da cesta sobre a mesa com mamões e bananas, 
gosto de lavar o filtro todo o sábado, encher as talhas com 
água nova, gosto. Gosto, mas exaspero-me esquecida dos 
dons, e parto, como hoje, o pão sem reparti-lo. 

(PRADO, Adélia. Solte os cachorros. Rio de Janeiro/São 
Paulo. Editora Record, 2006. p.71)  

1) A primeira frase do texto, estruturada em 
linguagem simbólica, revela, por parte do 
enunciador, um desejo de: 
a) tentar ser compreendida pelas pessoas.  
b) se arrepender de coisas ruins que fizera. 
c) afastar as pessoas de si, buscando estar só.  
d) se distrair com as tarefas de casa para não sofrer. 
e) encontrar ânimo para se divertir na vida. 
 

2) Além da conjunção de valor condicional, na oração 
“Se eu pudesse”, a ideia de impossibilidade está 
também marcada pelo verbo flexionado no:  
a) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.  
b) pretérito imperfeito do indicativo.  
c) pretérito imperfeito do subjuntivo.  
d) futuro do pretérito do subjuntivo.  
e) futuro do subjuntivo. 
 

3) Para tornar mais expressiva a noção de falta, 
na passagem “Não tem amor nele, nem de mãe, 
nem de esposa, nem de nada.”, reitera-se a 
conjunção “nem” que tem valor semântico:  
a) concessivo.  d)  alternativo. 
b) aditivo.   e)  consecutivo. 
c) adversativo.  
 

4) As locuções adverbiais cumprem papel 
acessório no texto modificando, geralmente, um 
verbo. Assinale a opção cujo termo destacado é 
um exemplo desse tipo de expressão.  
a) “varria as pessoas todas com vassouras”. 
b) “passava pano molhado para refrescar”. 
c) “ver água minando clarinha de novo”. 
d) “Gosto da cesta sobre a mesa com mamões e 

bananas”. 
e) “mas exaspero-me esquecida dos dons”. 
 

5) A construção “ tirar ele com a mão”, presente 
no texto, é típica do registro oral. Quanto à 
observação de sua estrutura e de sua análise 
morfossintática, é correto afirmar que:  
a) “ele” deveria ser substituído por “lhe”, segundo 

a norma. 
b) “ele” é complemento indireto do verbo “tirar”.  
c) “ele” exerce, na oração, a função de sujeito.  
d) o verbo “tirar” é classificado como intransitivo.  
e) o pronome “ele” cumpre a função de objeto 

direto. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
6) Assinale a alternativa correta. 
 Um conjunto A possui 10 números distintos e 

um conjunto B possui 7 números distintos. 
Sabendo que o conjunto intersecção entre A e 
B possui exatamente 5 números, então o total 
de elementos do conjunto A – B é igual a: 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 
 

7) Analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Todo A é B. 
II. Todo C é B. 
III. Algum C é A. 
 

 Assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Pode haver B que não é C     
b) Pode haver C que é A    
c) Nenhum B é C 
d) Pode haver B que não é A  
e) Pode haver C que não é A  
 

8) Considerando a frase “Se a chuva foi forte, 
então a maré subiu”. Assinale a alternativa que 
apresenta uma frase que é logicamente 
equivalente a ela. 
a) Se a maré não subiu, então a chuva não foi forte 
b) Se a maré não subiu, então a chuva foi forte 
c) Se a maré subiu, então a chuva não foi forte 
d) Se a maré subiu, então a chuva foi forte 
e) A chuva não foi forte ou a maré não subiu 
 

9) Paulo jogou um dado duas vezes ao chão e 
anotou o número da face voltada para cima em 
cada jogada. Considerando todos os 
resultados possíveis, assinale a alternativa que 
apresenta a probabilidade de que os dois 
números sejam ímpares. 
a) 1/36 
b) 1/4 
c) 2/3 
d) 3/4 
e) 1/2 
 

10) Ana leu 2/5 das páginas de um livro e ainda 
restam 240 páginas para serem lidas. Nessas 
condições, o total de páginas do livro que Ana 
está lendo é: 
a)   96 
b) 144 
c) 600 
d) 400 
e) 480 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11) Em dezembro de 2020, este documento que foi 
proclamado em Paris fará 72 anos de existência. Ele foi 
elaborado por representantes de diferentes origens 
jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, 
como uma norma comum, a ser alcançada por todos 
os povos e nações. Este documento foi traduzido em 
mais de 500 idiomas e inspirou constituições de 
muitos estados e democracias recentes.  

 Assinale a alternativa que apresenta a que 
documento o texto se refere. 
a) Estatuto da Criança e do Adolescente  
b) Diretrizes das Nações Unidas para Prevenção 

da Delinquência Juvenil  
c) Declaração Universal dos Direitos Humanos 
d) Declaração da Assembleia das Nações Unidas 

dos Direitos da Criança  
e) Convenção da Organização das Nações 

Unidas sobre os Direitos da Criança  
 

12) O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o CONANDA, foi criado pela Lei nº 8.242, 
em 1991 é um importante órgão do sistema de garantia 
de direitos da criança e do adolescente. Sobre o 
CONANDA, assinale a alternativa incorreta. 
a) A gestão do CONANDA é feita de forma 

compartilhada entre o governo e a sociedade civil  
b) Ao CONANDA cabe fiscalizar as ações de promoção 

dos direitos da infância e adolescência que sejam 
executadas pelos organismos governamentais 

c) O CONANDA também fiscaliza as ações 
executadas pelo poder público no que diz respeito 
ao atendimento da população infanto-juvenil 

d) Estimular, apoiar e promover a manutenção de 
bancos de dados com informações sobre a infância 
e a adolescência 

e) Cabe ao CONANDA gerir o Fundo Nacional para a 
Criança e o Adolescente (FNCA) 

 
13) Com base na Lei nº 8.069/1990, que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
assinale as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Entende-se por família natural a comunidade formada 

pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.  
(  ) Entende-se por família extensa ou ampliada aquela 

que se estende para além da unidade pais e filhos ou 
da unidade do casal, formada por parentes próximos 
com os quais a criança ou adolescente convive e 
mantém vínculos de afinidade e afetividade.  

(  ) Os filhos havidos fora do casamento deverão ser 
reconhecidos pelos pais, conjuntamente, no próprio 
termo de nascimento, por testamento, mediante 
escritura ou outro documento público, qualquer que 
seja a origem da filiação.  

(  ) O reconhecimento só pode ser feito após o 
nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se 
deixar descendentes.  

(  ) O reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo 
ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem 
qualquer restrição, observado o segredo de Justiça. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, F, V    c)  V, F, F, V, V   e)  V, F, V, F, F 
b) F, V, V, F, F    d)  F, V, V, V, F 

14) Ao longo do tempo alguns marcos legais foram 
criados para a proteção da criança e do 
adolescente.  A esse respeito, numere a 
COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo 
a relação do que está descrito em seus textos. 
 
COLUNA I 
1. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. 
2. Regras de Beijing, de 1985. 
3. Constituição da República Federativa do Brasil, 

de 05 de outubro de1988. 
4. Diretrizes de Riad, de dezembro de 1990. 
 
COLUNA II 
(  ) Deverá ser prestada uma atenção especial às 

políticas de prevenção que favoreçam à 
socialização e à integração eficazes de todas 
as crianças e jovens, particularmente através 
da família, da comunidade, dos grupos de 
jovens nas mesmas condições, da escola, da 
formação profissional e do meio trabalhista, 
como também mediante a ação de 
organizações voluntárias. Deverá ser 
respeitado, devidamente, o desenvolvimento 
pessoal das crianças e dos jovens que deverão 
ser aceitos, em pé de igualdade, como co-
participantes nos processos de socialização e 
integração.  

 
(  ) Os profissionais de saúde de referência da 

gestante garantirão sua vinculação, no último 
trimestre da gestação, ao estabelecimento em 
que será realizado o parto, garantido o direito 
de opção da mulher.  

 
(  ) Os Estados Membros se esforçarão para criar 

condições que garantam à criança e ao 
adolescente uma vida significativa na 
comunidade, fomentando, durante o período de 
idade em que ele é mais vulnerável a um 
comportamento desviado, um processo de 
desenvolvimento pessoal e de educação o 
mais isento possível do crime e da 
delinquência.  

 
(  ) É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de coloca-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) 1, 3, 4 e 2 
b) 4, 2, 3 e 1 
c) 4, 1, 3 e 2 
d) 1, 2, 4 e 3  
e) 4, 1, 2 e 3 
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15) A Lei nº12.594/ 2012 criou o Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Em 

suas disposições gerais a lei traz definições 

importantes para o funcionamento do referido 

sistema. Sobre o SINASE, assinale a alternativa 

incorreta. 

 

a) Entendem-se por entidade de atendimento a 

pessoa jurídica de direito público ou privado 

que instala e mantém a unidade e os recursos 

humanos e materiais necessários ao 

desenvolvimento de programas de 

atendimento 

 

b) Entende-se por unidade a base física 

necessária para a organização e o 

funcionamento de programa de atendimento 

 

c) Entende-se por SINASE o conjunto ordenado 

de princípios, regras e critérios que envolvem a 

execução de medidas socioeducativas, 

incluindo-se nele, por adesão, os sistemas 

estaduais, distrital e municipais, bem como 

todos os planos, políticas e programas 

específicos de atendimento a adolescente em 

conflito com a lei 

 

d) Entendem-se por programa de atendimento a 

organização e o funcionamento, por unidade, 

das condições necessárias para o cumprimento 

das medidas socioeducativas 

 

e) Os objetivos das medidas socioeducativas 

apresentados na referida lei são: a integração 

social do adolescente e a garantia de seus 

direitos individuais e sociais, por meio do 

cumprimento de seu plano individual de 

atendimento; e a desaprovação da conduta 

infracional, efetivando as disposições da 

sentença como parâmetro máximo de privação 

de liberdade ou restrição de direitos, 

observados os limites previstos em lei  

16) Nas Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça da Infância e da 

Juventude, conhecidas como Regras de 

Beijing, que foram adotadas pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas na sua resolução 

40/33, de 29 de novembro de 1985, os Estados 

Membros deverão aplicar, de forma compatível 

com seus respectivos sistemas e conceitos 

jurídicos, algumas definições. Assinale as 

afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 

ou Falso (F). 

 

(  ) Jovem é toda a criança ou adolescente que, de 

acordo com o sistema jurídico respectivo, pode 

responder por uma infração de forma diferente 

do adulto.  

 

(  ) Infração é todo comportamento (ação ou 

omissão) penalizado com a lei, de acordo com 

o respectivo sistema jurídico.  

 

(  ) Jovem infrator é aquele a quem se tenha 

imputado o cometimento de uma infração ou 

que seja considerado culpado do cometimento 

de uma infração.  

 

(  ) Como satisfazer as diversas necessidades dos 

jovens infratores, e ao mesmo tempo proteger 

seus direitos básicos.  

 

(  ) Como satisfazer as necessidades da 

sociedade.  

 

 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 

a) V, F, F, V, V 

b) V, V, F, F, V 

c) F, V, V, V, F 

d) V, V, V, F, F 

e) F, V, V, F, F 
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17) Levando em consideração as formas de 
provimento em cargos públicos descritos na 
Lei 6.174, de 16 de novembro de 1970, numere 
a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, 
fazendo a relação do que está descrito em seus 
textos. 
 
COLUNA I 
1. Remoção. 
2. Substituição. 
3. Promoção. 
4. Acesso. 
5. Transferência. 
6. Readmissão.  
7. Reintegração. 
8. Aproveitamento. 
9. Reversão. 
10. Readaptação. 
 
COLUNA II 
(  ) É o reingresso do funcionário no serviço público, com 

ressarcimento dos vencimentos e vantagens do 
cargo.  

(  ) É a passagem do funcionário de uma classe para 
outra, de igual nível de vencimento, mediante 
comprovação prévia de habilitação, por meio de 
provas, e cumprido o necessário Interstício.  

(  ) É o deslocamento do funcionário de um para outro 
órgão, ou unidade administrativa, e processar-se-á ex-
ofício ou a pedido do funcionário. 

(  ) É o ingresso do funcionário da classe final de uma 
série de classes na classe inicial de outra de formação 
profissional afim, porém de escalão superior, pelos 
critérios de merecimento e antiguidade, 
alternadamente, observadas estritamente as linhas de 
correlação definidas em Lei atendidos o requisito de 
habilitação profissional e o interstício na classe.  

(  ) É o provimento do funcionário em cargo mais 
compatível com a sua capacidade física ou intelectual 
e vocação, podendo ser realizada ex-offício ou a 
pedido do interessado.  

(  ) Ocorre nos casos de impedimento legal ou 
afastamento do titular de cargo em comissão ou 
função gratificada.  

(  ) É o retorno do funcionário em disponibilidade ao 
exercício de cargo público.  

(  ) É o reingresso no serviço Público do funcionário 
aposentado, quando insubsistentes os motivos da 
aposentadoria.  

(  ) É a elevação do funcionário à classe imediatamente 
superior àquela a que pertence, dentro da mesma 
série de classes, obedecidos os critérios de 
merecimento e antiguidade, alternativamente.  

(  ) É o reingresso no serviço público estadual, sem 
ressarcimento de vencimentos e vantagens, do 
funcionário exonerado ou demitido, depois de apurado 
em processo, quanto ao segundo caso, que não 
subsistem os motivos que determinaram a demissão.  

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) 7, 5, 1, 4, 10, 2, 8, 9, 3, 6 
b) 8, 5, 1, 6, 7, 3, 4, 2, 10, 9 
c) 4, 6, 2, 5, 7, 3, 1, 8, 9, 10 
d) 9, 6, 4, 7, 1, 8, 3, 10, 5, 2 
e) 7, 4, 1, 5, 2, 3, 8, 9, 10, 6  

18) Levando em consideração os fundamentos da 
socioeducação defendidos pelo governo do 
Estado do Paraná, apresentados pela 
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos do Estado do Paraná, 
através do Departamento de Atendimento 
Socioeducativo – DEASE, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
 
(  ) Para se conceituar infância e adolescência, 

deve-se tomar como critério o limite 

cronológico. É por esse motivo que as leis 

jurídicas e as políticas públicas sociais 

concordam sobre o tempo que compõe a 

chamada infância e a adolescência.  

 
(  ) Segundo a Convenção sobre os Direitos da 

Criança, de 1959, “criança” é toda pessoa com 

até 18 anos de idade incompletos, ou seja, a 

palavra criança é adotada para nomear todo o 

tempo infanto-juvenil.  

 
(  ) Infância e adolescência são conceitos que se 

complementam. Não são categorias universais 

e enquanto construções histórico-sociais não 

podem ser estudadas sem que se considere 

que, se podemos demarcá-las biologicamente, 

dividindo-as em períodos da vida (ou fases, ou 

estágios), psicológica e socialmente, não 

podemos submetê-las a essa mesma divisão.  

 
(  ) Para o Ministério da Saúde, seguindo as 

recomendações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), “criança” é toda pessoa que tem 

entre 0 e 9 anos de idade completos e 

adolescente os que têm entre e 10 e 19 anos 

completos.  

 
(  ) Já o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), considera criança a pessoa de até 14 de 

idade incompletos e adolescente aquela que 

tem entre 14 e 18 anos de idade incompletos, 

nomeando-os como sujeitos em fase peculiar 

do desenvolvimento humano.  

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V, F, F 
b) V, V, F, F, V 
c) F, V, V, V, F 
d) V, F, F, V, V 
e) F, F, V, V, F 
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19) O artigo 18-B, da Lei nº 8.069/1990, dispõe que 
“os pais, os integrantes da família ampliada, os 
responsáveis, os agentes públicos executores 
de medidas socioeducativas ou qualquer 
pessoa encarregada de cuidar de crianças e de 
adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-
los que utilizarem castigo físico ou tratamento 
cruel ou degradante como formas de correção, 
disciplina, educação ou qualquer outro 
pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, às seguintes 
medidas, que serão aplicadas de acordo com a 
gravidade do caso”. Assinale a alternativa 
incorreta em relação às sanções cabíveis. 
 
a) Encaminhamento a programa oficial ou 

comunitário de proteção à família 
b) Encaminhamento a tratamento psicológico ou 

psiquiátrico 
c) Encaminhamento a cursos ou programas de 

orientação 
d) Obrigação de encaminhar a criança a 

tratamento especializado 
e) Advertência e multa 
 

20) A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
da Organização das Nações Unidas, é o 
primeiro texto jurídico internacional que 
apresenta uma lista completas dos Direitos 
Humanos.  No que se refere a esse importante 
documento, assinale a alternativa correta. 
 
a) A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

foi aprovada por 58 países, membros das 
Nações Unidas, teve 8 abstenções, 2 
ausências e 3 votos contrários  

b) Na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, os Estados-Membros se 
comprometeram a desenvolver, em 
cooperação com as Nações Unidas, o respeito 
universal aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais e a observância desses direitos e 
liberdades  

c) A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
foi elaborada no ano de 1968  

d) A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
é um instrumento jurídico que tem força de lei 
internacional, a que estão submetidas as 
nações que a aprovaram  

e) A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
foi pensada para se realizar em duas fases: 
primeiramente com o desenvolvimento de uma 
verdadeira proteção internacional dos direitos 
humanos e, em seguida com a elaboração de 
um instrumento jurídico internacional que fosse 
efetivamente vinculante, que desenvolvesse a 
Declaração  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) Um adolescente internado em unidade de 

atendimento socioeducativo foi encaminhado ao 
ambulatório, com lesão aberta em mão direita. O 
médico estava em horário de almoço e o 
Enfermeiro estava em reunião com a Diretoria. O 
Técnico de Enfermagem, que estava de plantão no 
ambulatório, atendeu prontamente o adolescente, 
realizando a sutura da mão direita. Após 
atendimento, o profissional de Enfermagem 
dispensou o adolescente. No dia seguinte, o 
adolescente retornou ao ambulatório queixando-
se de dor e alteração da cor da mão lesionada. O 
médico atendeu o adolescente, que constatou o 
comprometimento do membro superior direito 
devido à sutura realizada pelo técnico de 
Enfermagem. Considerando os aspectos éticos, o 
Técnico em Enfermagem cometeu _____. 

 Assinale a alternativa que preencha corretamente 
a lacuna. 
a) Contingência 
b) Imprudência 
c) Negligência 
d) Indulto 
e) Imperícia 
 

22) Considerando a regulamentação do Exercício 
Profissional de Enfermagem, analise as 
afirmativas abaixo: 
I. A Enfermagem pode ser exercida por pessoas 

legalmente habilitadas e inscritas no Conselho 
Federal de Enfermagem, com jurisdição em 
âmbito nacional e internacional. 

II. A Enfermagem é exercida exclusivamente pelo 
Enfermeiro e pelo Técnico de Enfermagem.  

III. O Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem 
podem prestar cuidados diretos de 
Enfermagem a pacientes graves com risco de 
morte sob supervisão do médico. 

IV. O Técnico de Enfermagem participa da equipe 
de saúde. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa IV está correta 
b) As afirmativas I, II e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
 

23) No Ambulatório da Unidade de Atendimento 
Socioeducativo, os materiais que necessitam 
de esterilização são embalados em _____ e 
submetidos ao processo de esterilização por 
_____.  

 Considerando a compatibilidade entre 
embalagens e métodos de esterilização 
existentes, assinale a alternativa que preencha 
correta e respectivamente as lacunas.  
a) vidro refratário / radiação ionizante 
b) tecido de algodão / óxido de etileno 
c) papel grau cirúrgico / vapor sob pressão 
d) papel crepado / plasma de peróxido de 

hidrogênio 
e) filme / calor seco 
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24) O conjunto de medidas adotadas para prevenir, 
deter ou coibir o extravasamento sanguíneo no 
período intra-operatório, consequente ou não à 
secção tecidual ou visceral, é denominado 
_____. 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Exérese 
b) Hemostasia Cirúrgica 
c) Síntese 
d) Díerese 
e) Epífese 

 
25) Considerando a técnica de abertura de material 

estéril, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) O invólucro da agulha descartável deverá ser 

aberto no local indicado pelo fabricante, 
próximo ao canhão. 

(  ) O invólucro da seringa descartável deverá ser 
aberto no local indicado pelo fabricante, 
próximo do bico. 

(  ) Posicionar o pacote estéril tocando na parte 
externa do campo, de modo que, ao abri-lo, 
iniciar pela extremidade oposta ao profissional. 

(  ) O material acondicionado em campo, após 
aberto com técnica, quando não utilizado, 
poderá ser fechado e armazenado como estéril 
novamente. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V,V,F,F 
b) F,V,V,V 
c) V,V,V,V 
d) V,F,V,F 
e) F,V,F,V 

 
26) Sobre a lavadora ultrassônica, assinale a 

alternativa correta. 
a) Remove as sujidades pela ação de força do 

spray e de jatos de água, aplicados por meio de 
bicos associados ao detergente 

b) É considerada uma termodesinfetadora, 
destinando-se ao processamento de comadres 
e papagaios 

c) É um equipamento automatizado de limpeza 
que utiliza o princípio da cavitação, em que 
ondas de energia acústica propagadas em 
solução aquosa rompem os elos que fixam a 
partícula de sujidade à superfície do produto 

d) Não é indicada para limpeza de artigos com 
conformações complexas e lúmen de diâmetro 
interno inferior a cinco milímetros 

e) Destina-se à limpeza e à descontaminação de 
artigos em substituição aos produtos químicos 

  

27) O adolescente foi ao ambulatório da unidade 
de atendimento socioeducativo para consulta 
médica. Antes da consulta, o técnico de 
Enfermagem verificou a pressão arterial. Para 
realização deste procedimento, o profissional 
de Enfermagem deve ter alguns cuidados. 
Sobre esses cuidados, analise as afirmativas 
abaixo. 
 
I. Posicionar o braço do paciente com a palma da 

mão voltada para cima e o cotovelo 
ligeiramente fletido, na altura do coração. 

II. Posicionar a campanula do estetoscópio sobre 
a artéria cefálica, na fossa antecubital. 

III. Determinar a pressão sistólica no aparecimento 
do segundo som (Fase II de Korotkoff). 

IV. É contraindicado verificar pressão arterial em 
membro que apresentar infusão endovenosa e 
fístula arteriovenosa. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa III está correta 
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
e) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 

 
28) Considerando os valores normais de sinais 

vitais, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) Um adolescente apresenta frequência do pulso 

arterial entre 60 a 90 batimentos por minuto. 
(  ) Uma criança de 6 meses apresenta de 40 a 60 

incursões respiratórias por minuto. 
(  ) Considera-se febre quando o indivíduo 

apresenta os valores da temperatura axilar 
entre 37,8 a 39,0ºC. 

(  ) Considera-se valores normais da temperatura 
retal entre 35,9 a 36,7ºC. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V,V,V,V 
b) V,F,V,F 
c) F,F,F,F 
d) F,V,F,V 
e) F,F,V,V 
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29) Considerando os cuidados de Enfermagem 
para a aplicação de medicamentos por via 
subcutânea, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. São áreas de aplicação de medicamentos no 

tecido subcutâneo como face externa e 
posterior do braço, anterolateral da coxa e 
parede abdominal. 

II. Dar preferência para aplicação de 
medicamentos nas regiões com lipo-hipertrofia 
a fim de atingir o tecido subcutâneo. 

III. Aplicar um volume máximo de 1,0 mL de 
medicamentos pela via subcutânea. 

IV. Selecionar os locais de aplicação de insulina de 
acordo com a velocidade de absorção, sendo a 
maior velocidade nas coxas e a menor 
velocidade no abdome.  

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa II está correta 
e) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
 

30) O Técnico em Enfermagem deverá realizar 
coleta de sangue do adolescente, que está na 
unidade de atendimento Socioeducativo. 
Considerando os cuidados com a punção 
venosa para coleta de sangue, analise as 
afirmativas abaixo. 
 
I. Puncionar preferencialmente artéria como 

alternativa à venopunção. 
II. Após coleta de sangue, colocar um algodão ou 

adesivo no local da punção e orientar paciente 
para dobrar o braço, evitando o 
extravasamento de sangue. 

III. Não transportar o sangue coletado em tubo de 
ensaio em contato direto com gelo. 

IV. Evitar garrotear o braço por tempo elevado, 
pois pode ocorrer a hemoconcentração e 
infiltração de sangue para os tecidos, gerando 
resultados alterados. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
e) Apenas a afirmativa IV está correta 

31) Chegou ao ambulatório um adolescente com 
uma ferida limpa para realização de curativo. O 
enfermeiro avaliou e orientou o técnico de 
Enfermagem para realizar o curativo de ferida 
limpa. Considerando a técnica asséptica e os 
cuidados de Enfermagem com a ferida limpa, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) Colocar as pinças sobre o campo do curativo 

com os cabos voltados para a borda, 
manuseando-as pelo lado externo do campo, 
evitando a contaminação do material. 

(  ) Limpar ao redor da ferida, em sentido único, 
utilizando as faces da gaze e trocando-a 
quantas vezes forem necessárias.  

(  ) Lavar a ferida com soro fisiológico 0,9% por 
meio de jato a uma distância de 20 cm até a 
remoção de resíduos, exsudatos e crostas. 

(  ) O desbridamento conservador com 
instrumentais deve ser realizado com técnica 
asséptica, e é um procedimento cirúrgico 
privativo do enfermeiro e do técnico de 
Enfermagem. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F,V,F,F 
b) V,V,V,V 
c) F,F,F,V 
d) V,V,F,F 
e) V,V,V,F 

 
32) De acordo com a Constituição Federal 1988 

(Seção II. Da Saúde), que define as 
competências do Sistema Único de Saúde, 
analise as afirmativas abaixo:  
 
I. Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

II. Ordenar a formação de recursos humanos na 
área de saúde. 

III. Participar da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico. 

IV. Incrementar, em sua área de atuação, o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a 
inovação. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
e) Apenas a afirmativa IV está correta 
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33) A vacina contra o Papilomavírus Humano 
(HPV) é oferecida pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) e, atualmente, é recomendada para 
meninas (de 09 a 14 anos) e meninos (de 11 a 
14 anos). De acordo com o Calendário Nacional 
de Vacinação, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) O esquema básico é a administração de duas 

doses. A 2ª dose deve ser administrada 6 
meses após 1ª dose. 

 
(  ) O volume é de 1,0 mL para todas as idades. 
 
(  ) A via de administração é Intramuscular. 
 
(  ) A vacina tem composição de vírus vivo 

atenuado para proteção contra todos os tipos 
de Papilomavírus Humano. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V,V,V,V 
b) F,F,V,V 
c) V,F,V,F 
d) F,V,F,F 
e) V,V,V,F 
 

34) Alguns fatores, situações e condições são 
possíveis contraindicações gerais à 
administração de todo imunobiológico. 
Assinale a alternativa considerada uma 
contraindicação para todo imunobiológico. 
a) A ocorrência de evento adverso em dose 

anterior de uma vacina, a exemplo da reação 
local (dor, vermelhidão ou inflamação no lugar 
da injeção) 

 
b) A ocorrência de hipersensibilidade (reação 

anafilática) confirmada após o recebimento de 
dose anterior 

 
c) Internação hospitalar 
 
d) Uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e 

antiviral 
 
e) História familiar de evento adverso à vacinação 

(exemplo: convulsão) 

35) O Programa Nacional de Triagem Neonatal 
(PNTN) é um programa de rastreamento 
populacional que tem como objetivo geral 
identificar distúrbios e doenças no recém-
nascido, em tempo oportuno, para intervenção 
adequada, garantindo tratamento e 
acompanhamento contínuo às pessoas com 
diagnóstico positivo, com vistas a reduzir a 
morbimortalidade e melhorar a qualidade de 
vida das pessoas. Considerando a realização 
da triagem neonatal, conhecida como “teste do 
pezinho”, analise as afirmativas abaixo. 
I. Recomenda-se que o período ideal de coleta 

da primeira amostra esteja compreendido entre 
o 3º e o 5º dia de vida do bebê. 

II. Para que haja uma boa circulação de sangue 
nos pés da criança, suficiente para a coleta, o 
calcanhar deve sempre estar abaixo do nível do 
coração. 

III. A escolha do local adequado para a punção é 
importante, devendo ser no centro da região 
plantar do calcanhar, facilitando a coleta da 
amostra. 

IV. Aguardar a formação de uma grande gota de 
sangue. Importante que deve ser utilizada a 
primeira gota que se formou para garantir o 
resultado fidedigno do teste.  

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
c) Apenas a afirmativa IV está correta 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
e) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 
 

36) Considerando o acolhimento ao usuário, 
analise as afirmativas abaixo: 
I. O acolhimento é um modo de operar os 

processos de trabalho em saúde, de forma a 
atender a todos que procuram os serviços de 
saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no 
serviço uma postura capaz de acolher, escutar 
e dar respostas mais adequadas aos usuários.  

II. O acolhimento requer prestar um atendimento 
com resolutividade e responsabilização para a 
continuidade da assistência, não fazendo parte 
desta demanda a orientação ao paciente e a 
família e as articulações com serviços, pois 
devem ser realizadas pelas especialidades 
médicas. 

III. Uma postura acolhedora implica estar atento às 
diversidades cultural, racial e étnica.  

IV. O acolhimento deve ser uma ação pontual e 
isolada dos processos de produção de saúde e 
que finaliza com a escuta do problema, não 
envolvendo outras ações demandas pelas 
necessidades do indivíduo. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa II está correta 
e) Apenas a afirmativa IV está correta 
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37) Os sinais e sintomas característicos que 
levantam a suspeita de _____ são: poliúria, 
polidipsia, polifagia e perda inexplicada de 
peso.   

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Diabetes 
b) Hipertensão Arterial 
c) Obesidade 
d) Hipercolesterolemia 
e) Hipertireoidismo  
 

38) Considerando as definições adotadas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
aleitamento materno predominante é 
denominado quando a criança _____. 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) recebe somente leite materno, direto da mama 

ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, 
sem outros líquidos ou sólidos 

b) recebe, além do leite materno, qualquer 
alimento sólido ou semissólido com a finalidade 
de complementá-lo, e não de substituí-lo 

c) recebe leite materno e outros tipos de leite 
d) recebe, além do leite materno, água ou bebidas 

à base de água (água adocicada, chás, 
infusões), sucos de frutas e fluidos rituais 

e) recebe leite materno (direto da mama ou 
ordenhado), independentemente de receber ou 
não outros alimentos 

 
39)  _____ ocorre quando pressiona o polegar na 

região plantar do pé da criança, logo abaixo 
dos dedos e observa-se flexão dos dedos. Esta 
resposta deve desaparecer com 15 meses de 
vida.  

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Reflexo de Marcha Reflexa 
b) Reflexo de Moro 
c) Preensão Palmar 
d) Preensão Plantar 
e) Reflexo Tônico-cervical 
 

40) De acordo com Estatuto da Criança e do 
Adolescente, os casos de suspeita ou 
confirmação de castigo físico, de tratamento 
cruel ou degradante e de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao _____, sem prejuízo de outras 
providências legais.  

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Conselho Municipal de Saúde 
b) Conselho Estadual do Menor 
c) Conselho da Escola onde estuda 
d) Secretário Municipal de Saúde 
e) Conselho Tutelar da respectiva localidade 
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DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

 

Transcreva a resposta da Redação de 15 até 20 linhas, com caneta azul ou preta, para a Folha de Respostas. 
 

De quem são os meninos de rua? 
(Marina Colasanti) 

 
 [...] É assim que a gente divide. Menino De Família é aquele bem-vestido com tênis da moda e camiseta de 
marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o dele for roubado por um Menino De Rua. Menino De Rua é aquele que 
quando a gente passa perto segura a bolsa com força porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. 
 Ouvindo essas expressões tem-se a impressão de que as coisas se passam muito naturalmente, uns 
nascendo De Família, outros nascendo De Rua. Como se a rua, e não uma família, não um pai e uma mãe, ou mesmo 
apenas uma mãe os tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos paralelepípedos e das calçadas, diferentes, portanto, 
das outras crianças, e excluídos das preocupações que temos com elas. É por isso, talvez, que, se vemos uma criança 
bem-vestida chorando sozinha num shopping center ou num supermercado, logo nos acercamos protetores, 
perguntando se está perdida, ou precisando de alguma coisa. Mas se vemos uma criança maltrapilha chorando num 
sinal com uma caixa de chicletes na mão, engrenamos a primeira no carro e nos afastamos pensando vagamente no 
seu abandono. 
 Na verdade, não existem meninos De Rua. Existem meninos NA rua. E toda vez que um menino está NA rua 
é porque alguém o botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares. Assim como são postos no mundo, durante 
muitos anos também são postos onde quer que estejam. Resta ver quem os põe na rua. E por quê. 
 Neste fragmento de um conhecido texto de Marina Colasanti, somos convidados a refletir acerca da situação 
dos meninos “de rua”. Considerando sua visão de mundo, a leitura do trecho motivador e a atenção aos direitos 
humanos, escreva um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema:  
 “A precariedade e o abandono de crianças e adolescentes e seus reflexos na sociedade brasileira”. 
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