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Além deste caderno de provas contendo 60 questões 
objetivas e o tema da redação, você receberá do 
fiscal de sala: 

 uma folha de respostas das questões 
objetivas 

 uma folha de textos definitivos para a 
transcrição da redação 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 As questões objetivas têm cinco alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está 
correta 

 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam 
tomadas as devidas providências 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade, e 
leia atentamente as instruções para preencher a folha 
de respostas 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) 

 Confira a cor, o tipo e o cargo do seu caderno de 
provas. Caso tenha recebido caderno de cor, tipo ou 
cargo diferente do impresso em sua folha de 
respostas, o fiscal deve ser obrigatoriamente 
informado para o devido registro na ata da sala 

 O preenchimento das respostas da prova objetiva e da 
redação é de sua responsabilidade e não será 
permitida a troca da folha de respostas e da folha de 
textos definitivos em caso de erro 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas na folha de respostas 
da prova objetiva e as transcrições para a folha de 
textos definitivos 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas 

Boa sorte! 

 

 

 

 4 horas é o período disponível para a realização 

da prova, já incluído o tempo para a marcação da 
folha de respostas da prova objetiva e para a 
transcrição da redação para a folha de textos 
definitivos 

 3 horas após o início da prova é possível retirar-
se da sala, sem levar o caderno de provas 

 30 minutos antes do término do período de 
prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de provas 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 

candidatos durante a aplicação da prova 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 

O ex-presidente americano Theodore Roosevelt disse certa vez 
que “A justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o 
errado, mas em descobrir o certo e sustentá-lo, onde quer que 
ele se encontre, contra o errado”. 

Sobre a significação e a estruturação dessa frase, a afirmação 
correta é: 

(A) defende o que deve ser a verdadeira justiça, com 
argumentos;  

(B) critica a neutralidade como posição inútil diante dos fatos; 

(C) afirma que a indiferença é o pior de todos os males; 

(D) informa que não tomar posição é pior que defender o erro; 

(E) mostra que há dificuldades na defesa do certo contra o 
errado. 

 

2 

O filósofo francês Pascal afirmou que: “A imaginação tem todos 
os poderes: ela faz a beleza, a justiça e a felicidade, que são os 
maiores poderes do mundo”.  

O pensamento acima é dividido em duas partes, separadas pelo 
emprego dos dois pontos. A segunda parte mostra: 

(A) o esclarecimento sobre como atua a imaginação; 

(B) uma enumeração dos poderes da imaginação; 

(C) uma explicação dos termos da parte anterior; 

(D) a consequência da oração anterior; 

(E) uma definição do que é a imaginação. 

 

3 

“À medida que meus sofrimentos aumentavam logo percebi que 
havia duas maneiras pelas quais eu poderia responder à minha 
situação reagir com amargura ou procurar transformar o 
sofrimento em uma força criativa eu decidi seguir o último 
curso.” (Martin Luther King Jr.) 

Esse pensamento se encontra sem os sinais de pontuação 
adequados.  

Uma das maneiras correta e adequada de pontuá-lo é: 

(A) À medida que meus sofrimentos aumentavam, logo percebi 
que havia duas maneiras pelas quais eu poderia responder à 
minha situação – reagir com amargura ou procurar 
transformar o sofrimento em uma força criativa. Eu decidi 
seguir o último curso. 

(B) À medida que meus sofrimentos aumentavam logo percebi 
que havia duas maneiras pelas quais eu poderia responder à 
minha situação: reagir com amargura, ou procurar 
transformar o sofrimento em uma força criativa. Eu decidi 
seguir o último curso. 

(C) À medida que meus sofrimentos aumentavam, logo percebi 
que havia duas maneiras pelas quais eu poderia responder à 
minha situação – reagir com amargura ou procurar 
transformar o sofrimento em uma força criativa, eu decidi 
seguir o último curso. 

(D) À medida que meus sofrimentos aumentavam logo percebi 
que havia duas maneiras pelas quais eu poderia responder à 
minha situação – reagir com amargura, ou procurar 
transformar o sofrimento em uma força criativa: eu decidi 
seguir o último curso. 

(E) À medida que, meus sofrimentos aumentavam, logo percebi 
que havia duas maneiras pelas quais eu poderia responder à 
minha situação, reagir com amargura ou procurar 
transformar o sofrimento em uma força criativa. Eu decidi 
seguir o último curso. 

 

4 

“Faça-se justiça, ainda que o mundo pereça.” 

A frase em que a forma verbal sublinhada tem o mesmo valor da 
que foi sublinhada acima é: 

(A) Não se deseja o que não se conhece; 

(B) Morrer-se pela pátria é a sorte mais bela; 

(C) Sempre se está só em tempos nublados; 

(D) O que se orgulha de sua linhagem elogia o alheio; 

(E) Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes. 

 

5 

“Lógica: a arte de pensar de acordo com as limitações e as 
incapacidades da falta de compreensão humana.” 

A frase abaixo que respeita as regras lógicas do conhecimento é:  

(A) Você tem de prestar muita atenção se não souber para onde 
está indo, porque você pode não chegar lá; 

(B) É melhor chegar três horas mais cedo do que atrasado um 
minuto; 

(C) Não tenho preconceito. Odeio todo mundo igualmente; 

(D) Aborrecemo-nos porque nos divertimos em demasia; 

(E) Consenso é quando nós temos uma discussão e eu decido. 
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6 

“Os homens prudentes, pelos casos passados e pelos presentes, 
julgam os que estão por vir.” 

Essa frase pode apresentar ambiguidade, já que o segmento “os 
que estão por vir” pode referir-se a “homens” ou a “casos”. 

A frase abaixo em que há uma ambiguidade possível é: 

(A) Para quem é pouca coisa, basta-lhe pouca coisa; 

(B) Convicções são mais perigosas para a verdade do que as 
mentiras; 

(C) A ironia é uma tristeza que não pode chorar e rir; 

(D) O covarde e o corajoso mostram o seu medo; 

(E) Eu achei que estava errado uma vez, e estava mesmo errado. 

 

7 

“É melhor ser pouco inteligente com temor do que rico em 
prudência, mas transgressor da lei.” 

Nessa frase, a conjunção MAS indica oposição; a frase abaixo em 
que essa mesma conjunção indica adição é: 

(A) Os covardes duram mais, mas vivem menos; 

(B) As coisas não mudam, mas nós mudamos; 

(C) Os tabus são feitos para serem quebrados, mas nem todos 
fazem isso; 

(D) Mudam de corpo, mas não de alma; 

(E) O universo é a mudança, mas a vida é o que o pensamento 
faz dessa mudança. 

 

8 

“Você tem o teu caminho, eu tenho o meu. Quanto ao caminho 
certo, o correto, o único caminho, não existe.” 

Com esse pensamento, o filósofo Nietzsche quer dizer que: 

(A) Nem sempre os homens seguem o caminho certo; 

(B) O único caminho correto é o que leva a Deus; 

(C) Cada um tem seu próprio caminho e todos estão errados; 

(D) Caminhos diferentes podem levar à verdade; 

(E) O mundo é um espaço de caminhos errados. 

 

9 

“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e 
de repente você estará fazendo o impossível.” 

Essa frase de São Francisco de Assis nos recomenda que: 

(A) desconfiemos daqueles que nos desestimulam; 

(B) tentemos sempre o impossível; 

(C) procuremos avançar com persistência; 

(D) sigamos sempre em direção à verdade; 

(E) façamos sempre o que estiver a nosso alcance. 

 

10 

“Aquele que não sabe aproveitar a sorte quando ela vem não 
deve se queixar quando ela passa.” 

Essa frase de Cervantes significa que: 

(A) nem todos têm a mesma sorte na vida; 

(B) algumas pessoas vivem queixando-se da sorte; 

(C) a felicidade bate à porta de todos; 

(D) a sorte passa para os que não a merecem; 

(E) a sorte sempre passa para os que perdem oportunidades. 

 

 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO REGIMENTO 
INTERNO E LEI DE ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA  

11 

José, servidor público, praticou insubordinação grave em serviço. 
De acordo com o regime jurídico da Lei nº 8.112/1990 que lhe é 
aplicável, após regular processo administrativo disciplinar, José 
está sujeito à penalidade administrativa da:  

(A) advertência, e a ação disciplinar prescreve em cento e oitenta 
dias; 

(B) advertência, e a ação disciplinar prescreve em dois anos; 

(C) suspensão por até trinta dias, e a ação disciplinar prescreve 
em dois anos; 

(D) suspensão por até noventa dias, e a ação disciplinar 
prescreve em cinco anos; 

(E) demissão, e a ação disciplinar prescreve em cinco anos. 

 

12 

Durante o ano de 2022, João, técnico judiciário do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dolosamente, 
utilizou, em serviço particular de entrega de refeições 
consistentes em marmitas fitness produzidas e vendidas por sua 
esposa, o trabalho de terceiros contratados pelo TJDFT. João 
pedia aos estagiários lotados na Vara onde trabalha que fizessem 
as entregas das marmitas, no horário de expediente, em troca de 
eventuais gorjetas que recebessem dos consumidores.  

De acordo com a legislação de regência, em tese, João praticou: 

(A) ato de improbidade administrativa que importou 
enriquecimento ilícito; 

(B) infração ética, mas não cometeu ato de improbidade 
administrativa, pois não houve efetivo dano ao erário; 

(C) ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao 
erário, ainda que sua conduta tivesse sido culposa; 

(D) infração disciplinar, mas não cometeu ato de improbidade 
administrativa, pois não houve efetivo dano ao erário; 

(E) infrações ética e disciplinar, mas não cometeu ato de 
improbidade administrativa, pela falta de tipicidade, diante 
das alterações promovidas na Lei de Improbidade. 

 

13 

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios estabelece que as comissões, permanentes e 
temporárias, colaboram no desempenho dos encargos do Tribunal 
de Justiça.  

De acordo com o texto do mencionado ato normativo, são 
exemplos de comissões permanentes:  

(A) Comissão de Regimento Interno; Comissão de Imprensa; 

(B) Comissão de Assuntos Parlamentares; Comissão de Licitação; 

(C) Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório;  
Comissão de Jurisprudência; 

(D) Comissão de Licitações e Contratos; Comissão de 
Prerrogativas Institucionais; 

(E) Comissão de Regimento Interno; Comissão de Assuntos 
Parlamentares. 
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14 

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios, é competente para o processo e 
julgamento de incidente de resolução de demanda repetitiva e 
revisão de tese jurídica firmada no seu julgamento: 

(A) Turma Especializada; 

(B) Câmara de Uniformização; 

(C) Tribunal Pleno; 

(D) Câmara Especializada; 

(E) Conselho da Magistratura. 

 

15 

Em matéria de preparo e deserção, consoante dispõe o 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios, são exemplos de casos isentos de preparo os 
recursos e as ações: 

(A) que sejam intentados pela Fazenda Pública e intentados pelo 
Ministério Público; 

(B) em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da 
assistência judiciária gratuita, e os mandados de segurança; 

(C) que sejam intentados pela Fazenda Pública, e o incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica; 

(D) em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da 
assistência judiciária gratuita, e a ação penal privada 
originária; 

(E) em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da 
assistência judiciária gratuita, e os recursos para o Supremo 
Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. 

 

16 

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de João, 
deputado distrital, imputando-lhe a prática de crime comum. 

Em matéria de competência do órgão jurisdicional, de acordo 
com a legislação de regência, no caso em tela, a ação penal deve 
ser processada e julgada originariamente pelo(a): 

(A) Supremo Tribunal Federal; 

(B) Superior Tribunal de Justiça; 

(C) Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios; 

(D) Câmara Especializada do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios; 

(E) Vara Criminal do Distrito Federal, competente por livre 
distribuição, de acordo com o local do crime. 

 

17 

Maria, diretora da Secretaria de determinada Vara Cível do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, acaba de 
se aposentar e vai se mudar com a família para Portugal, de 
maneira que o Tribunal está estudando o nome de outra pessoa 
para substituí-la.  

De acordo com a Lei da Organização Judiciária do Distrito Federal 
e dos Territórios, o cargo em comissão de diretor da Secretaria 
dos Ofícios Judiciais será preenchido por pessoa: 

(A) bacharel em Direito, do quadro de pessoal do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em efetivo 
exercício; 

(B) bacharel em Direito, do quadro de pessoal do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em efetivo 
exercício ou aposentada; 

(C) nomeada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, que não precisa necessariamente 
ser servidor ocupante de cargo efetivo; 

(D) nomeada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, necessariamente servidor ocupante 
de cargo efetivo, com formação em nível médio ou superior; 

(E) nomeada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, necessariamente servidor ocupante 
de cargo efetivo, com formação em nível superior em 
qualquer área. 

 

 

18 

Em relação ao Conselho da Magistratura, de acordo com o 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios, é correto afirmar que o órgão é:  

(A) presidido pelo Corregedor do Tribunal e se reúne 
ordinariamente de forma trimestral; 

(B) competente para julgar o conflito de competência entre 
órgãos e entre desembargadores do próprio Tribunal; 

(C) competente para julgar representação contra técnico 
judiciário por excesso injustificado de prazos legais e 
regimentais; 

(D) integrado pelo Presidente do Tribunal, pelo Primeiro Vice-
Presidente, pelo Segundo Vice-Presidente e pelo Corregedor 
da Justiça; 

(E) composto, entre outros, pelo Corregedor do Tribunal, que 
funciona como relator nas representações contra 
Desembargadores. 
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19 

O procedimento de verificação de invalidez de magistrado do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para 
aposentadoria, terá caráter confidencial.  

Nesse contexto, de acordo com o Regimento Interno do TJDFT, o 
magistrado que se afastar por seis meses ou mais, ao todo, em 
dois anos consecutivos, para tratamento de saúde: 

(A) será automaticamente aposentado por invalidez, percebendo 
proventos integrais; 

(B) será automaticamente aposentado por invalidez, percebendo 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição; 

(C) deverá submeter-se a exame para verificação de invalidez por 
junta médica, constituída de um médico e dois enfermeiros 
do quadro do TJDFT; 

(D) deverá submeter-se a exame para verificação de invalidez 
quando requerer nova licença para igual fim, dentro dos 
próximos dois anos; 

(E) deverá submeter-se a exame para verificação de invalidez e, 
reconhecida a incapacidade do magistrado, o corregedor do 
Tribunal editará o ato de aposentadoria. 

 

20 

De acordo com a Lei da Organização Judiciária do Distrito Federal 
e dos Territórios, é atribuição do corregedor: 

(A) decidir sobre a perda de posto e da patente dos oficiais e da 
graduação dos praças; 

(B) julgar as arguições de suspeição e impedimento opostas aos 
magistrados e ao procurador-geral de Justiça; 

(C) designar o juiz diretor do Fórum das circunscrições judiciárias 
do Distrito Federal e fixar-lhe as atribuições; 

(D) julgar os recursos e remessas de ofício relativos a decisões 
proferidas pelos juízes de direito do Distrito Federal e dos 
Territórios; 

(E) conceder a delegação para o exercício da atividade notarial e 
de registro, bem como extingui-la, nos casos previstos em lei, 
declarando vago o respectivo serviço. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21 

Considerando a fisiologia dos mecanismos de controle da pressão 
arterial, analise as afirmativas a seguir, indicando V para a(s) 
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 

(  ) Após qualquer queda aguda de pressão, uma das ações dos 
mecanismos de controle é o aumento da frequência cardíaca e da 
contratilidade do coração para fornecer maior capacidade de 
bombeamento. 

(   ) Entre os mecanismos de controle de pressão que começam a 
agir em poucos segundos e são muito potentes está o mecanismo 
isquêmico do sistema nervoso central.  

(  ) O sistema vasoconstritor da renina-angiotensina faz com que 
o líquido capilar seja reabsorvido pelas membranas capilares dos 
tecidos para a circulação, elevando o volume sanguíneo e a 
pressão arterial sistêmica. 

A sequência correta é: 

(A) F – V – V; 

(B) V – V – F; 

(C) F – F – F; 

(D) V – V – V; 

(E) F – F – V. 

 

22 

Uma das causas principais desse tipo de choque é a perda súbita 
do tônus vasomotor por todo o corpo, resultando de modo 
especial na dilatação maciça das veias. Ocasionalmente, ocorre 
sem ter havido qualquer redução do volume sanguíneo.  

Trata-se do choque: 

(A) séptico; 

(B) cardiogênico; 

(C) neurogênico; 

(D) anafilático; 

(E) hemorrágico. 

 

23 

Os vírus são dos menores e mais simples microrganismos 
existentes e podem ser formados por moléculas de DNA ou RNA.  

Entre os vírus formados por DNA, estão os: 

(A) flavivírus; 

(B) enterovírus; 

(C) rubivírus; 

(D) coronavírus; 

(E) herpesvírus. 

 

24 

O sistema nervoso periférico é responsável pela transmissão dos 
estímulos do corpo ao cérebro e vice-versa.  

Fazem parte desse sistema: 

(A) diencéfalo e cerebelo; 

(B) nervos espinhais e cranianos; 

(C) tronco encefálico e medula espinhal; 

(D) cerebelo e ventrículos cerebrais; 

(E) nervos cranianos e tronco encefálico. 
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25 

Algumas doenças requerem medidas de precaução específicas 
que são baseadas na forma de transmissão do microrganismo.  

As doenças cuja precaução está relacionada ao contágio por 
gotículas e aerossóis, respectivamente, são: 

(A) rubéola e sarampo; 

(B) influenza e difteria; 

(C) varicela e tuberculose; 

(D) impetigo e hanseníase; 

(E) meningite bacteriana e caxumba. 

 

26 

Sobre o processamento dos artigos utilizados nos serviços de 
saúde, analise as afirmativas a seguir. 

I. Produtos para saúde semicríticos utilizados na assistência 
ventilatória, anestesia e inaloterapia devem ser submetidos à 
limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário, 
com produtos saneantes. 

II. O sistema de climatização da sala de preparo e esterilização do CME 

Classe II deve manter temperatura ambiente entre 20 e 24 C. 

III. Os indicadores Classe 3 são multiparamétricos, designados 
para reagir com dois ou mais parâmetros críticos do ciclo de 
esterilização. 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I; 

(B) II; 

(C) III; 

(D) I e II; 

(E) II e III. 

 

27 

Sobre a disseminação de Microrganismos Multirresistentes  
(MDR) no cotidiano das unidades de saúde, analise as afirmativas 
a seguir, considerando V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F 
para a(s) falsa(s). 

(   ) A transmissão por contato é a principal via de disseminação 
de MDR, e ela se dá principalmente por meio das mãos dos 
profissionais de saúde e pela contaminação de superfícies e 
equipamentos. 

(   )  O paciente infectado/colonizado por MDR deve 
preferencialmente ser alocado em um quarto individual. Na 
ausência dessa possibilidade, é indicado o sistema de coorte. 

(   ) Na coleta de Vigilância Ativa em infecções por MRSA é 
obrigatório coletar swab da orofaringe, da região perianal e das 
feridas. 

A sequência correta é: 

(A) V – F – F; 

(B) F – F – F; 

(C) V – V – V; 

(D) F – V – V; 

(E) V – V – F. 

 

28 

Paciente submetida à cesariana apresentou, no 27º dia 
subsequente ao ato cirúrgico, deiscência parcial da parede 
abdominal e temperatura axilar = 38,5° C.  

Nesse caso, esse evento é classificado como infecção: 

(A) puerperal superficial comunitária; 

(B) puerperal profunda comunitária; 

(C) de sítio cirúrgico de órgão/cavidade; 

(D) de sítio cirúrgico incisional superficial;  

(E) de sítio cirúrgico incisional profunda. 

 

29 

Como forma de medidas de prevenção de infecção, a Anvisa 
recomenda a troca do sistema fechado de aspiração a cada: 

(A) 24 horas; 

(B) 36 horas; 

(C) 48 horas; 

(D) 72 horas; 

(E) 96 horas. 

 

30 

Durante uma situação de emergência foi necessário administrar 
sulfato de atropina ao paciente.  

A respeito das especificidades desse medicamento, é correto 
afirmar que: 

(A) deve ser aplicado de forma rápida, em bolus; 

(B) pode ser usado sem restrições em gestantes e lactantes; 

(C) a administração pela via subcutânea é contraindicada;  

(D) o início da ação ocorre em 60 minutos após sua 
administração, podendo seu efeito manter-se por até 12 
horas; 

(E) a infusão endovenosa rápida pode causar tonturas e 
desmaios. 

 

31 

Ao administrar medicamentos pela via endovenosa, o profissional 
de enfermagem deve estar atento à ocorrência de 
extravasamentos, especialmente dos medicamentos vesicantes.  

Entre esses medicamentos estão: 

(A) dipirona e aminofilina; 

(B) fenitoína e norepinefrina; 

(C) vancomicina e propranolol; 

(D) azitromicina e hidralazina; 

(E) cefalotina e metoclopramida. 
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32 

Uma criança de 3 anos de idade foi levada à unidade de saúde 
para completar os esquemas vacinais pendentes. Na ocasião, foi 
comprovado que ela havia tomado apenas uma dose da vacina 
meningocócica C (conjugada).  

Nesse caso, a recomendação para completar o esquema é a 
administração de: 

(A) 1 dose da vacina;  

(B) 1 dose da vacina e 1 dose de reforço 90 dias depois; 

(C) 2 doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre elas; 

(D) 2 doses da vacina com intervalo mínimo de 60 dias entre elas; 

(E) 2 doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre elas 
e uma dose de reforço 60 dias após a segunda dose. 

 

33 

Entre as contraindicações para o uso de betabloqueadores está: 

(A) intervalo PR < 0,24 segundos; 

(B) pressão sistólica < 110 mmHg; 

(C) frequência cardíaca < 70 bpm; 

(D) bloqueio atrioventricular de 1º grau; 

(E) doença vascular periférica grave. 

 

34 

Paciente de 30 anos foi diagnosticado com hipertensão arterial 
estágio 3.  

Esse estágio é compatível com o seguinte valor: 

(A) PAS = 157 mmHg; 

(B) PAD = 108 mmHg;  

(C) PAS = 178 mmHg; 

(D) PAD = 110 mmHg; 

(E) PAS = 160 mmHg. 

 

35 

Considerando as orientações para a coleta de exames da gestante 
e do recém-nascido em caso de suspeita de infecção pelo Zika 
vírus, analise as afirmativas a seguir, considerando V para a(s) 
verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s): 

(   ) Deve ser coletado de 2 a 5 ml de sangue (sem anticoagulante) 
do cordão umbilical do RN no momento do nascimento. 

(   ) Não é mais recomendado coletar fragmentos da placenta 
nem amostra de líquor do recém-nascido após o parto. 

(   ) Orienta-se coletar cerca de 10 ml de sangue, sem 
anticoagulante, da mãe, até 3 a 5 dias após o início dos sintomas. 

A sequência correta é: 

(A) F – F – V; 

(B) V – F – V; 

(C) F – V – F; 

(D) V – V – V; 

(E) F – F – F. 

 

36 

Considerando o XABCDE do trauma no atendimento a um 
paciente politraumatizado, as ações relacionadas às duas 
primeiras letras do mnemônico devem ser voltadas para: 

(A) estado neurológico e circulação; 

(B) avaliação da circulação e da frequência respiratória; 

(C) prevenção de hipotermia e estabilização da coluna vertebral; 

(D) estabilização da coluna vertebral e permeabilidade das vias 
aéreas; 

(E) contenção de hemorragia externa grave e avaliação das vias 
aéreas com proteção da coluna vertebral. 

 

37 

Um recém-nascido do sexo masculino, a termo, apresentou 
perímetro cefálico = 33 cm.  

Essa medida é considerada: 

(A) adequada para a idade gestacional; 

(B) acima do normal para a idade gestacional; 

(C) abaixo do normal para a idade gestacional; 

(D) sugestiva de microcefalia; 

(E) sugestiva de macrocefalia. 

 

38 

Entre os medicamentos indicados para administração por 
hipodermóclise estão: 

(A) diazepam e diclofenaco; 

(B) potássio > 20 mmol/l e NPT; 

(C) dipirona e ampicilina; 

(D) soluções coloidais e fenitoína; 

(E) glicose > 5% e eletrólitos não diluídos. 

 

39 

Na assistência ao paciente, as ações de orientação sobre os 
fatores de risco para a hipertensão e rastreamento do câncer de 
mama correspondem, respectivamente, aos seguintes níveis de 
prevenção: 

(A) primário e terciário; 

(B) secundário e primário; 

(C) terciário e quaternário; 

(D) primário e secundário; 

(E) secundário e terciário. 
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40 

Com base nas disposições legais acerca dos direitos dos usuários 
do SUS, analise as afirmativas a seguir, considerando V para a(s) 
verdadeira(s) e F para(s) a(s) falsa(s). 

(   ) Toda pessoa tem o direito de decidir se seus familiares e 
acompanhantes deverão ser informados sobre seu estado de 
saúde. 

(   ) Deve ser garantida ao usuário a identificação dos 
profissionais, por crachás visíveis, legíveis e/ou por outras formas 
de identificação de fácil percepção. 

(   ) O usuário tem direito à escolha de alternativa de tratamento, 
quando houver, e à consideração da recusa de tratamento 
proposto. 

A sequência correta é: 

(A) F – V – F; 

(B) V – V – V; 

(C) F – V – V; 

(D) V – V – F; 

(E) F – F – V. 

 

41 

Quando um serviço de saúde gerido pela esfera estadual passa a 
ser responsabilidade da gestão municipal, está se colocando em 
prática o seguinte princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): 

(A) igualdade; 

(B) universalidade; 

(C) regionalização; 

(D) descentralização; 

(E) hierarquização. 

 

42 

A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das 
ações assistenciais e das atividades preventivas, corresponde a 
um(a): 

(A) preceito do SUS; 

(B) atribuição do SUS; 

(C) diretriz do SUS; 

(D) princípio do SUS; 

(E) objetivo do SUS. 

 

43 

O profissional de enfermagem que agir de modo a sobrepor o 
interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família e 
coletividade, está sujeito às penalidades de: 

(A) multa e suspensão; 

(B) cassação e censura; 

(C) multa e cassação; 

(D) advertência e multa; 

(E) censura e advertência. 

 

44 

De acordo com a norma de segurança para serviços de saúde, a 
Cabine de Segurança Biológica da sala de preparo dos 
quimioterápicos antineoplásicos deve estar em funcionamento, 
antes do início do trabalho de manipulação, no mínimo por: 

(A) 15 minutos; 

(B) 20 minutos; 

(C) 30 minutos; 

(D) 40 minutos; 

(E) 60 minutos. 

 

45 

Com base nas regras de notificação compulsória de doenças, 
eventos e agravos de saúde pública, as doenças que devem ser 
notificadas pelo profissional de saúde em até 24 horas são: 

(A) dengue e leishmaniose; 

(B) tétano e hepatites virais; 

(C) raiva humana e cólera; 

(D) hanseníase e esquistossomose; 

(E) doença de Chagas e tuberculose. 

 

46 

A sexta Meta Internacional de Segurança do Paciente tem como 
objetivo ações voltadas para: 

(A) identificação correta do paciente; 

(B) redução do risco de lesões e quedas; 

(C) higienização correta das mãos; 

(D) melhoria da comunicação entre os profissionais de saúde; 

(E) melhoria da segurança na prescrição e uso de medicamentos. 

 

47 

Sobre a administração de vacinas, é correto afirmar que: 

(A) a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola é contraindicada 
para idosos; 

(B) a tríplice viral é indicada para grávidas a partir do segundo 
trimestre de gestação, devendo ser evitada no primeiro 
trimestre; 

(C) o esquema básico da vacina contra o HPV para meninas é de 
3 doses, na faixa etária entre 11 e 14 anos;  

(D) a vacina dT adulto deve ser administrada em gestantes na 
dose de 0,5 ml e com intervalo mínimo de 30 dias entre as 
doses; 

(E) idosos de 60 anos ou mais devem receber 2 doses da vacina 
pneumocócica 23-valente, com intervalo mínimo de 60 dias 
entre as doses. 

 

48 

Durante a assistência a um paciente, foi necessário coletar 
sangue para a realização de exames de hematologia clínica. Nesse 
caso, a coleta deve ser realizada em tubos: 

(A) sem aditivo; 

(B) com coagulante; 

(C) com citrato de sódio; 

(D) com fluoreto de sódio; 

(E) com EDTA. 
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49 

O profissional de enfermagem precisou se paramentar para 
realizar aspiração de secreção em um paciente com suspeita de 
Covid-19.  

Nesse caso, a sequência correta de colocação dos EPIs antes da 
realização do procedimento é: 

(A) avental ou capote, máscara de proteção respiratória, óculos 
ou protetor facial, gorro e luvas; 

(B) máscara de proteção respiratória, avental ou capote, luvas e 
óculos ou protetor facial; 

(C) luvas, avental ou capote, máscara cirúrgica, óculos ou 
protetor facial e gorro; 

(D) avental ou capote, óculos ou protetor facial, gorro, luvas e 
máscara de proteção respiratória; 

(E) máscara cirúrgica, avental ou capote, óculos ou protetor 
facial, gorro e luvas. 

 

50 

Determinado medicamento deve ser administrado pela via 
endovenosa em até 15 minutos.  

Essa infusão é classificada como: 

(A) push; 

(B) lenta;  

(C) bolus; 

(D) rápida; 

(E) contínua. 

 

51 

Antes de realizar um curativo, o profissional de enfermagem 
escolheu uma cobertura com ação bactericida e bacteriostática, 
capaz de provocar dissociação das moléculas de proteína, 
resultando em desbridamento químico.  

Nesse caso, as características descritas são compatíveis com a 
ação de: 

(A) hidrogel; 

(B) papaína; 

(C) hidrofibra; 

(D) alginato de cálcio; 

(E) ácidos graxos essenciais. 

 

52 

Ao realizar um curativo em uma lesão por pressão (LPP) na região 
glútea, o profissional de enfermagem registrou “perda de pele 
em sua espessura total e perda tissular com exposição direta da 
fáscia e músculo”.  

Nesse caso, trata-se de uma LPP: 

(A) estágio 1; 

(B) estágio 2; 

(C) estágio 3; 

(D) estágio 4; 

(E) não classificável. 

 

53 

Sobre as características das ostomias e os cuidados de 
enfermagem aos pacientes submetidos a esses procedimentos, 
analise as afirmativas a seguir, considerando V para a(s) 
verdadeira(s) e F para(s) a(s) falsa(s). 

(   ) A colostomia úmida em alça é realizada para permitir a saída 
de urina e de fezes pelo mesmo estoma. 

(   ) Na colostomia sigmoide, as fezes são líquidas ou semilíquidas 
e com frequência irregular. 

(  ) A área ao redor do estoma deve ser limpa com solução 
antisséptica ou clorexidina degermante para evitar infecções. 

A sequência correta é: 

(A) V – V – F; 

(B) F – F – F; 

(C) V – V – V; 

(D) F – V – V; 

(E) V – F – F. 

 

54 

Na realização de um eletrocardiograma, as derivações precordiais 
V2 e V4 devem ser posicionadas, respectivamente: 

(A) no 2º espaço intercostal direito junto ao esterno e no 5º 
espaço intercostal na linha axilar anterior esquerda; 

(B) no 3º espaço intercostal esquerdo junto ao esterno e no 5º 
espaço intercostal na linha axilar média esquerda; 

(C) no 4º espaço intercostal esquerdo junto ao esterno e no 5º 
espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda; 

(D) no 3º espaço intercostal esquerdo junto ao esterno e no 6º 
espaço intercostal na linha axilar média esquerda; 

(E) no 4º espaço intercostal esquerdo junto ao esterno e no 5º 
espaço intercostal na linha axilar anterior esquerda. 

 

Caso 1 

Paciente adulto, vítima de queimadura, foi encaminhado à 
unidade de saúde com lesões na epiderme e derme, dolorosas, 
hiperemiadas, úmidas e bolhosas que atingiram toda a extensão 
das costas e do membro superior direito.  

55 

As lesões apresentadas pelo paciente, descritos no caso 1, 
correspondem a queimaduras de: 

(A) primeiro grau; 

(B) segundo grau; 

(C) terceiro grau; 

(D) primeiro e terceiro graus; 

(E) segundo e terceiro graus. 

 

56 

Com base no caso 1, na regra dos nove, a área queimada equivale a: 

(A) 9% da superfície corporal; 

(B) 10% da superfície corporal; 

(C) 18% da superfície corporal; 

(D) 27% da superfície corporal; 

(E) 36% da superfície corporal. 
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57 

Corresponde a uma doença parasitária com curso clínico bifásico 
(fase aguda e crônica): 

(A) toxoplasmose; 

(B) hantavirose; 

(C) doença de Chagas; 

(D) leishmaniose visceral; 

(E) esquistossomose mansônica. 

 

58 

Sobre os cuidados de enfermagem a um recém-nascido com 
icterícia que necessita de fototerapia, analise as afirmativas a 
seguir, considerando V para a(s) verdadeira(s) e F para(s) a(s) 
falsa(s). 

(   ) A proximidade excessiva da fonte pode causar queimaduras 
no RN. Por isso, é importante respeitar a distância mínima 
recomendada. 

(   ) Recomenda-se verificar o peso do RN diariamente e a 
temperatura corporal a cada três horas para detectar hipotermia 
ou hipertermia. 

(   ) Deve-se aumentar a oferta hídrica, pois a fototerapia com 
lâmpada fluorescente ou halógena resulta em maior perda 
insensível de água. 

A sequência correta é: 

(A) V – V – V; 

(B) F – V – F; 

(C) V – F – V; 

(D) F – F – F; 

(E) V – F – F. 

 

59 

Conforme recomendações do Ministério da Saúde acerca da 
Suplementação de Oxigênio e Estratégias para Corrigir a 
Hipoxemia em paciente com Covid-19, o fluxo de O₂ deve ser 
reduzido caso a SpO2 ultrapasse: 

(A) 90%; 

(B) 92%; 

(C) 94%; 

(D) 96%; 

(E) 98%. 

 

60 

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, a vacina 
Covid-19 (RNAm) - Pfizer/Wyeth, após abertura do frasco e 
diluição, deve ser conservada em temperatura de 2° a 8° C e 
administrada em até: 

(A) 2 horas; 

(B) 4 horas; 

(C) 6 horas; 

(D) 8 horas; 

(E) 12 horas. 

 

 



Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios FGV Conhecimento 

 

Técnico Judiciário - Enfermagem  Tipo 1     Branca – Página 12 

 

REDAÇÃO 

 

Estamos assistindo a uma revolução tecnológica sem precedentes. Os descobrimentos ocorrem sem intervalos e facilitam progressos 
notáveis e com repercussões insuspeitadas até o ponto de modificar os atos sociais e, em consequência, a cultura. O acesso à informação, 
por exemplo, se está universalizando graças à Internet. As notícias se sucedem em uma velocidade vertiginosa, sem dar tempo de assimilá-
las, causando mudanças radicais nos jornais impressos.   

Redija um texto dissertativo-argumentativo, em linguagem culta, com número mínimo de 15 e máximo de 20 linhas, em que você faça uma 
análise e exponha suas opiniões sobre o seguinte tema: qual será o futuro do jornalismo? Como se modificarão os jornais impressos?  

Não se esqueça de apresentar argumentos convincentes em defesa de seus posicionamentos. 
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