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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 5, considere o poema abaixo do escritor mato-grossense Manoel de Barros. 
 
 

[1] Nosso conhecimento não era de estudar em livros. 

 Era de pegar de apalpar de ouvir e de outros sentidos. 

 Seria um saber primordial? 

 Nossas palavras se ajuntavam uma na outra por amor 

[5] e não por sintaxe. 

 A gente queria o arpejo. O canto. O gorjeio das palavras. 

 Um dia tentamos até de fazer um cruzamento de árvores 

 com passarinhos 

 para obter gorjeios em nossas palavras. 

[10] Não obtivemos. 

 Estamos esperando até hoje. 

 Mas bem ficamos sabendo que é também das percepções 

 primárias que nascem arpejos e canções e gorjeios. 

 Porém naquela altura a gente gostava mais das palavras 

[15] desbocadas. 

 Tipo assim: Eu queria pegar na bunda do vento. 

 O pai disse que vento não tem bunda. 

 Pelo que ficamos frustrados. 

 Mas o pai apoiava a nossa maneira de desver o mundo 

[20] que era a nossa maneira de sair do enfado. 

 A gente não gostava de explicar as imagens porque 

 explicar afasta as falas da imaginação. 

 A gente gostava dos sentidos desarticulados como a 

 conversa dos passarinhos no chão a comer pedaços de 

[25] mosca. 

 Certas visões não significavam nada mas eram passeios 

 verbais. 

 A gente sempre queria dar brasão às borboletas. 

 A gente gostava bem das vadiações com as palavras do 

[30] que das prisões gramaticais. 

 Quando o menino disse que queria passar para as 

 palavras suas peraltagens até os caracóis apoiaram. 

 A gente se encostava na tarde como se a tarde fosse 

 um poste. 

[35] A gente gostava das palavras quando elas perturbavam 

 os sentidos normais da fala. 

 Esses meninos faziam parte do arrebol como 

 os passarinhos. 
 

(BARROS, Manoel de. Menino do mato. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015) 
 
 
1. Mas o pai apoiava a nossa maneira de desver o mundo / que era a nossa maneira de sair do enfado.” (versos 19 e 20) 
 
 No trecho acima, o eu lírico caracteriza sua “maneira de desver o mundo” como um modo de escapar 
 

(A) do tédio.  
(B) da imaginação.  
(C) da ambiguidade.   
(D) do autoritarismo.  
(E) do ceticismo. 

 
 
2. NÃO se verifica marca da primeira pessoa do plural no seguinte verso: 
 

(A) “Um dia tentamos até de fazer um cruzamento de árvores” (verso 7).  
(B) “Nossas palavras se ajuntavam uma na outra por amor” (verso 4).  
(C) “Certas visões não significavam nada mas eram passeios” (verso 26).  
(D) “Mas bem ficamos sabendo que é também das percepções” (verso 12).  
(E) “Mas o pai apoiava a nossa maneira de desver o mundo” (verso 19). 

 
 
3. Em “O pai disse que vento não tem bunda. / Pelo que ficamos frustrados.” (versos 17 e 18), a expressão sublinhada pode ser 

substituída, sem prejuízo para o sentido original, por: 
 

(A) Apesar disso  
(B) Ainda assim  
(C) Para além disso  
(D) Não obstante  
(E) Em razão disso 

 
 
4. “Um dia tentamos até de fazer um cruzamento de árvores / com passarinhos / para obter gorjeios em nossas palavras.” (versos 

7, 8 e 9) 
 
 No contexto, o termo sublinhado expressa sentido de 
 

(A) finalidade.  
(B) consequência.  
(C) causa.   
(D) condição.  
(E) proporção. 
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5. “o menino disse que queria passar para as / palavras suas peraltagens” (versos 31 e 32) 
 
 Transposto para o discurso direto, o trecho acima assume a seguinte redação: O menino disse: 
 

(A) − Quero passar suas peraltagens para as palavras.  
(B) − Quis passar suas peraltagens para as palavras.   
(C) − Quisera passar minhas peraltagens para as palavras.  
(D) − Quero passar minhas peraltagens para as palavras.  
(E) − Quis passar minhas peraltagens para as palavras. 

 
 
Atenção: Para responder às questões de números 6 a 10, considere o conto “O perguntar e o responder”, de Carlos Drummond de 

Andrade. 
 
 

O espelho recusou-se a responder a Lavínia que ela é a mais bela mulher do Brasil. Aliás, não respondeu nada. Era um 
espelho muito silencioso. 

Lavínia retirou-o da parede e colocou outro, que emitia sons ininteligíveis, e foi também substituído. 
O terceiro espelho já fazia uso moderado da palavra, porém não dizia coisa com coisa. 
Um quarto espelho chegou a pronunciar nitidamente esta frase: “Vou pensar”. Ficou pensando a semana inteira, sem chegar à 

conclusão. 
Lavínia apelou para um quinto espelho, e este, antes que a vaidosa senhora fizesse a interrogação aflita, perguntou-lhe: 

− Mulher, haverá no Brasil espelho mais belo do que eu? 
 

(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond de. Contos plausíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 2012) 
 
 
6. Em “Um quarto espelho chegou a pronunciar nitidamente esta frase: ‘Vou pensar’.” (4o parágrafo), o narrador recorre à seguinte 

figura de linguagem: 
 

(A) eufemismo.  
(B) personificação.  
(C) pleonasmo.  
(D) antítese.  
(E) sinestesia. 

 
 
7. antes que a vaidosa senhora fizesse a interrogação aflita (5o parágrafo)  
 
 Transpondo-se o segmento acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será: 
 

(A) foi feito  
(B) fizera  
(C) tinha feito  
(D) fosse feita  
(E) era feita 

 
 
8. Verifica-se o emprego de vírgula para separar um vocativo em: 
 

(A) Lavínia retirou-o da parede e colocou outro, que emitia sons ininteligíveis, e foi também substituído. (2o parágrafo)  
(B) Aliás, não respondeu nada. (1o parágrafo)  
(C) Mulher, haverá no Brasil espelho mais belo do que eu? (6o parágrafo)  
(D) O terceiro espelho já fazia uso moderado da palavra, porém não dizia coisa com coisa. (3o parágrafo)  
(E) Ficou pensando a semana inteira, sem chegar à conclusão. (4o parágrafo) 

 
 
9. Em “O espelho recusou-se a responder a Lavínia que ela é a mais bela mulher do Brasil.” (1o parágrafo), os termos sublinhados 

constituem, respectivamente, 
 

(A) uma preposição, um artigo e um pronome.  
(B) um pronome, um artigo e um artigo.  
(C) um artigo, um pronome e um artigo.  
(D) um pronome, uma preposição e um pronome.  
(E) uma preposição, uma preposição e um artigo. 

 
 
10. Em Aliás, não respondeu nada. (1o parágrafo), o termo sublinhado exerce a mesma função sintática da expressão sublinhada 

em: 
 

(A) Era um espelho muito silencioso. (1o parágrafo)  
(B) Um quarto espelho chegou a pronunciar nitidamente esta frase: (4o parágrafo)  
(C) Era um espelho muito silencioso. (1o parágrafo)  
(D) Um quarto espelho chegou a pronunciar nitidamente esta frase: (4o parágrafo)  
(E) Lavínia apelou para um quinto espelho, (5o parágrafo)  
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Matemática e Raciocínio-Lógico 

 
11. André, Breno e Pedro são corretores de imóveis na cidade de São Paulo. Todos os três nasceram em estados diferentes, um 

deles nasceu em Alagoas, outro na Paraíba e o terceiro na Bahia. Cada um deles viaja nas férias para exatamente um desses 
três Estados, mas somente André passa as férias no Estado em que nasceu. Breno não nasceu na Bahia e nem passa suas 
férias na Bahia. Pedro passa suas férias em Alagoas. Podemos afirmar corretamente que 

 
(A) André nasceu na Paraíba e Pedro passa férias em Alagoas. 
 
(B) Breno nasceu em Alagoas e André nasceu na Paraíba. 
 
(C) Pedro nasceu na Bahia e passa férias em Alagoas. 
 
(D) Breno nasceu em Alagoas e André passa férias na Bahia. 
 
(E) André nasceu na Paraíba e Pedro passa férias em Alagoas. 

 
 
12. Carlos tem uma caixa com bolinhas de gude. O primo de Carlos perdeu quatro bolinhas de gude que estavam na caixa. Carlos 

verificou que o total de bolinhas da caixa se reduziu a 90% do que ele tinha na caixa. Nessas condições, é correto afirmar que o 
número de bolinhas na caixa antes da perda era 

 
(A) 40 
 
(B) 60 
 
(C) 80 
 
(D) 32 
 
(E) 44 

 
 
13. Para que um time de basquete, com 5 jogadores, possa se inscrever em um torneio juvenil, a idade média dos jogadores, no 

momento da inscrição, deve ser estritamente menor do que 15 anos. Quatro amigos com idades 13, 14, 14 e 16 anos querem se 
inscrever nesse torneio e precisam de mais um jogador. A idade máxima do jogador que vai completar o time é 

 
(A) 17 
 
(B) 18 
 
(C) 16 
 
(D) 19 
 
(E) 15 

 
 
14. Em uma pesquisa com 30 indústrias farmacêuticas sobre os tipos de insumos utilizados na produção de um determinado 

remédio, verificou-se que elas usam no máximo 2 tipos de insumos. Dentre as 30 indústrias pesquisadas, 16 usam insumo tipo 
A, 9 usam insumo tipo B e 8 usam insumo tipo C. O número de indústrias que usam exatamente dois tipos de insumos é 

 
(A) 3 
 
(B) 6 
 
(C) 4 
 
(D) 5 
 
(E) 2 

 
 
15. Em um teatro, cada fileira tem o mesmo número de assentos. José observou que havia 5 pessoas sentadas à sua frente 

4 pessoas sentadas atrás dele, e essas 9 pessoas estavam sentadas em fileiras diferentes. José também observou que havia 
3 pessoas sentadas à sua direita e 2 pessoas sentadas à sua esquerda. O número mínimo de assentos que esse teatro tem é 

 
(A) 100 
 
(B) 45 
 
(C) 60 
 
(D) 50 
 
(E) 65 
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Legislação 

 
16. Considere os seguintes itens referentes a Concurso Público: 
 
 I. Será de provas ou de provas e títulos. 

 II. Realização em duas etapas, obrigatoriamente. 

 III. Condicionamento da inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, sem exceções. 

 IV. Validade de até dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
 
 É regra obrigatória afeta aos concursos públicos, nos termos dispostos na Lei no 8.112/1990, o constante em 
 

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

 
 
17. No que concerne à reversão, a Lei no 8.112/1990 estabelece que: 
 

(A) é o retorno do servidor em disponibilidade. 
 
(B) se o servidor estava aposentado por invalidez, encontrando-se provido o cargo, exercerá suas atribuições como exce-

dente, até a ocorrência de vaga. 
 
(C) independe de cargo vago. 
 
(D) não é possível no interesse da Administração, salvo se o servidor era estável na atividade. 
 
(E) é possível no interesse da Administração, tanto no caso do servidor aposentado voluntariamente como por invalidez. 

 
 
18. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais − Lei no 13.709/2018 prevê que uma das hipóteses para a utilização do tratamento 

de dados pessoais é mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Segundo essa lei, na hipótese em que o con-
sentimento é requerido, se as informações fornecidas ao titular têm conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apre-
sentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca, o consentimento será 

 
(A) nulo. 
 
(B) ilícito. 
 
(C) subsidiário. 
 
(D) desqualificado. 
 
(E) complementar. 

 
 
19. Consoante dispõe a Consolidação Normativa de Provimentos da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 

23a Região, a União será citada nas causas em que seja interessada, na condição de autora, ré, assistente, oponente, recor-
rente ou recorrida, nas hipóteses de competência dos Tribunais Superiores, na pessoa do 

 
(A) Advogado-Geral da União. 
 
(B) Procurador-Chefe da União. 
 
(C) Procurador-Regional da União. 
 
(D) Procurador-Geral da União. 
 
(E) Procurador-Seccional da União. 

 
 
20. Considere: 
 
 I. Agravo de instrumento. 

 II. Embargos declaratórios. 

 III. Retorno dos autos para adequação do julgamento à súmula regional. 

 IV. Retorno dos autos para adequação à tese jurídica prevalecente. 

 V. Agravo regimental. 
 
 Nos termos dispostos no Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, há previsão legal para sustentação 

oral no constante em 
 

(A) I, II, III, IV e V. 
 
(B) I e V, apenas. 
 
(C) V, apenas. 
 
(D) III e IV, apenas. 
 
(E) I, II e V apenas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Os casos de Dengue, de Doença aguda pelo vírus Zika e de Febre de Chikungunya, são considerados de notificação compul-

sória e a periodicidade da notificação é 
 

(A) imediata, em até 24 horas.  
(B) quinzenal.  
(C) semanal.  
(D) de, no máximo, 48 horas  
(E) mensal. 

 
 
22. Durante o atendimento realizado a uma paciente, o médico solicita que ela sorria e em seguida que feche os olhos e mantenha 

os braços estendidos à frente. Essa conduta é indicada quando o profissional de saúde suspeita da ocorrência de 
 

(A) acidente vascular encefálico.  
(B) infarto agudo do miocárdio.  
(C) déficit de atenção.  
(D) lesão do plexo braquial.  
(E) dislalia. 

 
 
23. Ao final de um plantão, o Técnico de Enfermagem é escalado para realizar a limpeza e a esterilização dos materiais de 

assistência inalatória. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ao final da limpeza, esse material deve ser 
submetido ao menos à 

 
(A) esterilização por meio de vapor úmido. 
 
(B) limpeza de alto nível. 
 
(C) higienização com glutaraldeído a 5%. 
 
(D) esterilização por meio de alta pressão e vapor. 
 
(E) desinfecção de nível intermediário. 

 
 
24. Na Central de Material e Esterilização um dos indicadores químicos utilizados para a monitorização do processo de esterilização 

dos materiais utilizados na unidade é a fita zebrada, que é indicada para utilização em todos os pacotes. Esse indicador de 
processo evidencia que o material 

 
(A) ainda precisa passar pelo processo de secagem. 
 
(B) está esterilizado. 
 
(C) passou pelo processo. 
 
(D) está pronto para ser utilizado, após duas horas. 
 
(E) está livre de microrganismos patogênicos. 

 
 
25. Para a escolha do processo de desinfecção ou esterilização a ser utilizado nos artigos hospitalares da unidade de saúde, o 

Técnico de Enfermagem deve classificar os artigos de acordo com o grau de risco para infecção conforme determina a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Na categoria de artigos semicríticos estão incluídos, dentre outros, 

 
(A) mamadeira e fibra ótica de endoscópio.  
(B) termômetro e cânula endotraqueal. 
 
(C) comadre e espéculo vaginal de metal. 
 
(D) lâmina de laringoscópio sem lâmpada e máscara de ambu. 
 
(E) espéculo otológico de metal e instrumental cirúrgico. 

 
 
26. De acordo com o calendário nacional de vacinação, a vacina dTpa adulto deve ser aplicada em gestante 
 

(A) a partir da 20a semana de gestação.  
(B) nas primeiras 24 horas antes do parto.  
(C) no primeiro trimestre de gestação.  
(D) em dose de reforço a cada duas gestações.  
(E) no primeiro mês de gestação. 

 
 
27. Em uma consulta, o médico solicita ao Técnico de Enfermagem que prepare o paciente para a realização do exame de toque 

retal. Para a realização desse exame o paciente deve ser colocado na posição 
 

(A) de trendelemburg invertida. 
 
(B) genupeitoral. 
 
(C) de fowler. 
 
(D) ortostática. 
 
(E) de kraske. 
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28. Para a realização da punção venosa com objetivo de coleta de sangue para exame, alguns cuidados devem ser observados pelo 
Técnico de Enfermagem, dentre eles: 

 
(A) selecionar uma veia calibrosa o suficiente para a inserção do dispositivo de acesso vascular. As veias cefálicas, basílica ou 

intermediária dos membros superiores são as mais utilizadas em adultos. 
 
(B) visualizar, palpar e se necessário bater levemente com a ponta dos dedos para que a veia a ser puncionada apareça, 

preferencialmente no antebraço ou na mão. 
 
(C) prender o garrote aproximadamente 5 cm abaixo do local da punção e pedir que o paciente feche a mão. 
 
(D) com o polegar da mão dominante fixar a veia, esticando a pele abaixo do ponto da punção. 
 
(E) se a agulha transfixar a veia, realizar um movimento de rotação da agulha para que penetre na luz do vaso. 

 
 
29. Ao Técnico de Enfermagem é solicitado que realize a troca do curativo de um paciente. A enfermeira ressaltou que se trata de 

uma ferida limpa com cicatrização por segunda intenção. Dentre os cuidados de enfermagem para esse tipo de ferida, o Técnico 
deve saber que: 

 
(A) Ao manter a temperatura da ferida mais fria, favorece-se o retorno da velocidade normal da atividade mitótica. 
 
(B) A utilização de solução fisiológica 0,9% aquecida na limpeza é contraindicada. 
 
(C) A utilização de solução fisiológica 0,9% na limpeza reduz a formação de tecido de granulação. 
 
(D) Nas feridas com exsudato e/ou suspeita de infecção, coletar a amostra de material para bacterioscopia, após fazer o cura-

tivo. 
 
(E) A solução fisiológica 0,9% é indicada para a limpeza e o tratamento. 

 
 
30. Um colaborador do Tribunal Regional do Trabalho procurou o ambulatório informando ser diabético e solicitando orientação so-

bre o autocuidado com os pés. Ao ser atendido pela equipe de saúde, foi identificado que o colaborador possuía alto risco de 
desenvolver úlceras nos pés. Durante a abordagem educativa para prevenção da ocorrência de lesões e ulcerações nos pés, é 
fundamental destacar que a pessoa com diabetes mellitus deve 

 
(A) amaciar os sapatos novos com uso por períodos de tempo prolongado. 
(B) evitar caminhar descalço. 
(C) lavar e secar cuidadosamente os pés e evitar hidratação diária, independente do tipo de pele. 
(D) utilizar sapatos bem ajustados e firmes na lateral, para acomodar as deformidades. 
(E) optar por aquecer os pés com bolsa-d’água quente ou cobertores elétricos. 

 
 
31. Para um paciente foi prescrito 6 mg por via oral de um determinado medicamento. A unidade dispõe de frascos contendo 

4 mg/mL. Para atender à prescrição, o Técnico de Enfermagem deve administrar, em gotas, o equivalente a 
 

(A) 10 
(B) 20 
(C) 30 
(D) 15 
(E) 40 

 
 
32. Durante a passagem do plantão o Técnico de Enfermagem foi informado que havia uma paciente na sala de medicação, rece-

bendo um antibiótico diluído em 100 mL de soro fisiológico a 0,9%, a um gotejamento de 50 gotas por minuto, por via endove-
nosa. Nesse contexto, o soro está previsto para ser infundido em 

 
(A) 90 minutos. 
(B) 20 minutos. 
(C) 60 minutos. 
(D) 120 minutos. 
(E) 40 minutos. 

 
 
33. Para os casos de Monkeypox, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde: 
 

(A) Durante o transporte do paciente, as lesões devem estar cobertas, preferencialmente. 
(B) Durante o transporte, o uso de máscara cirúrgica pelo paciente não é necessário. 
(C) As roupas utilizadas pelo paciente e que tiveram contato com as lesões devem ser descartadas. 
(D) Durante a assistência a pacientes suspeitos ou confirmados, devem ser adotadas as precauções padrão, exclusivamente. 
(E) Pacientes infectados devem permanecer em isolamento até o desaparecimento da febre. 

 
 
34. Para uma colaboradora com 25 anos, o médico solicitou que fosse coletada amostra de sangue para a realização do exame de 

Beta hCG. Esse exame é realizado quando há suspeita de  
 

(A) hepatite C. 
(B) hipertireodismo. 
(C) sífilis. 
(D) gravidez. 
(E) hepatite A. 
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35. Um paciente com deficiência de vitamina A começou a apresentar sintomas de xeroftalmia. Um dos sintomas relacionados a 
essa doença é: 

 
(A) lacrimejamento constante. 
 
(B) dificuldade de enxergar em ambientes claros. 
 
(C) olho seco. 
 
(D) diplopia. 
 
(E) secreção purulenta no canto dos olhos, ao acordar. 

 
 
36. Ao orientar um paciente diabético com relação ao autocuidado relacionado à administração de insulina, é importante des- 

tacar: 
 

(A) É necessário puxar o êmbolo e aspirar na aplicação para verificar a presença de sangue. 
 
(B) O frasco de insulina deve ser agitado fortemente para misturá-la, antes de aspirar seu conteúdo. 
 
(C) O local da aplicação deve ser pinçado firmemente entre dois dedos e a agulha deve ser introduzida completamente, em 

ângulo de 15 graus. 
 
(D) Em caso de combinação de dois tipos de insulina, primeiro aspirar a insulina de ação curta (regular) e em seguida a 

insulina de ação intermediária (NPH). 
 
(E) Em indivíduos muito magros deve ser utilizada agulha mais longa ou introduzir a agulha completamente, em ângulo de 90 graus. 

 
 
37. A equipe de saúde do Tribunal Regional do Trabalho, visando à promoção da saúde do colaborador e seus familiares, decidiu 

desenvolver ações para disseminar a cultura da alimentação saudável em consonância com os atributos e princípios do Guia Ali-
mentar da População Brasileira do Ministério da Saúde. Dentre as orientações, a equipe deve ressaltar: 

 
(A) Cereais polidos excessivamente, como o arroz branco e os grãos de trigo usados na confecção da maioria das farinhas de 

trigo, apresentam menor quantidade de fibras e micronutrientes. 
 
(B) Alimentos in natura demoram a se deteriorar e esta é a principal razão para que não sejam processados antes de sua 

aquisição. 
 
(C) O uso do limão em saladas reforça a necessidade de adição de sal e óleo. 
 
(D) O chamado macarrão “instantâneo” é um alimento processado e seu consumo é recomendado. 
 
(E) Alimentos em conserva não preservam os nutrientes do alimento in natura e contêm pequena quantidade de sódio. 

 
 
38. O Técnico de Enfermagem, ao administrar a insulina regular de ação rápida, deve observar, dentre outros, o aspecto do líquido a 

ser infundido, que deve estar 
 

(A) leitoso. 
 
(B) cristalino. 
 
(C) oleoso. 
 
(D) viscoso com grumos. 
 
(E) turvo. 

 
 
39. De acordo com o protocolo de identificação do paciente do Ministério da Saúde, considere: 
 
 I. A confirmação da identificação do paciente deve ser realizada antes de qualquer cuidado. 
 
 II. O protocolo não é obrigatório em ambulatórios e centros diagnósticos. 
 
 III. Na pulseira de identificação deve constar no mínimo 3 identificadores. 
 
 IV. Quando não houver a informação do nome completo, poderão ser utilizados o número do prontuário e as características 

físicas mais relevantes do paciente, incluindo sexo e raça. 
 
 Está correto o que se afirma em  

 
(A) I, apenas. 
 
(B) I, II, III e IV. 
 
(C) II e IV, apenas. 
 
(D) I e III, apenas. 
 
(E) I e IV, apenas.  
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40. Ao ser escalado para apoiar na realização do exame ginecológico, o Técnico de Enfermagem é orientado a respeitar o pudor, a 
privacidade e a intimidade da paciente. No Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, essa orientação é prevista no ca-
pítulo 

 
(A) dos direitos. 
 
(B) dos deveres. 
 
(C) das proibições. 
 
(D) das preocupações. 
 
(E) das obrigações. 

 
 
41. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão é a principal causa de incapacidade para o trabalho e é um 

quadro caracterizado por uma tríade de sinais e sintomas, dentre eles, a falta de prazer em especial com as coisas que antes lhe 
davam prazer, que é conhecida como 

 
(A) miastenia. 
 
(B) ataxia. 
 
(C) anedonia. 
 
(D) pessimismo. 
 
(E) redução da concentração. 

 
 
42. A precedência das ações de promoção, proteção e prevenção sobre as ações de assistência, reabilitação e reparação é um dos 

princípios da Política Nacional de 
 

(A) Segurança e Saúde no Trabalho. 
 
(B) Prevenção Ocupacional. 
 
(C) Segurança do Paciente. 
 
(D) Gestão do Trabalho. 
 
(E) Proteção do Profissional de Saúde. 

 
 
43. O Técnico de Enfermagem, enquanto membro da equipe de saúde, deve suspeitar de um caso de malária quando um indivíduo 

apresenta quadro febril e seja residente em (ou tenha se deslocado para) área onde haja transmissão de malária no período de 
 

(A) 5 a 10 dias, posteriores à data dos primeiros sintomas. 
 
(B) 1 a 10 dias, posteriores à data dos primeiros sintomas. 
 
(C) 50 a 90 dias, anteriores à data dos primeiros sintomas. 
 
(D) 8 a 30 dias, anteriores à data dos primeiros sintomas. 
 
(E) 1 a 15 dias, anteriores à data dos primeiros sintomas. 

 
 
44. Uma trabalhadora do Tribunal Regional do Trabalho compareceu ao ambulatório com queixa de alterações urinárias. Nesse ca-

so, o Técnico de Enfermagem, enquanto componente da equipe multidisciplinar, deve estar atento à presença de sinais sistê-
micos, como, por exemplo, 

 
(A) urgência miccional. 
 
(B) dor ao urinar. 
 
(C) taquicardia. 
 
(D) nictúria. 
 
(E) aumento da frequência urinária. 

 
 
45. A queda representa um grande problema para as pessoas idosas devido às suas consequências. Nesse contexto, o Técnico de 

Enfermagem deve estar atento aos fatores de risco intrínsecos e extrínsecos relacionados à queda. Dentre os fatores de riscos 
extrínsecos, está 

 
(A) doença de Parkinson. 
 
(B) ambiente inseguro e mal iluminado. 
 
(C) polifarmácia. 
 
(D) marcha lenta e com passos curtos. 
 
(E) idade superior a 80 anos. 
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46. Um trabalhador procurou o ambulatório do Tribunal com queixa de alterações visuais e diminuição do volume urinário. O Técnico 
de Enfermagem aferiu sua pressão arterial (PA) e constatou uma pressão arterial sistólica de 210 mmHg e pressão arterial dias-
tólica de 130 mmHg. Considerando, nessa situação hipotética, um quadro sugestivo de crise hipertensiva com lesão aguda de 
órgão alvo, recomenda-se, de acordo com a Linha de Cuidado do adulto com hipertensão arterial sistêmica do Ministério da 
Saúde 2021, no manejo do paciente: 

 
 I. Acionar Serviço de Atendimento Móvel para transferência até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou emergência de 

unidade hospitalar, conforme regulação local. 
 
 II. Medir a PA nos dois braços (no mínimo, 2 medidas), frequência cardíaca e saturação de oxigênio. 
 
 III. Acomodar o paciente em local calmo e tranquilo para afastar casos de pseudocrise. 
 
 IV. Reduzir imediatamente a PA para 120 × 80 mmHg e encaminhar paciente para acompanhamento médico ambulatorial. 
 
 Está correto o que se afirma em 
 

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

 
 
47. Ao identificar um indivíduo caído com suspeita de intoxicação por opioide em um ambiente extra hospitalar, de acordo com as 

recomendações da American Heart Association 2020 para o Suporte Básico de Vida, o profissional de saúde deve, dentre outras 
condutas: 

 
(A) Administrar naloxona via sublingual seguida de duas ventilações, se o pulso estiver ausente. 
 
(B) Avaliar a presença de pulso em até 20 segundos, se não estiver respirando normalmente. 
 
(C) Abrir a via aérea, reposicionar o indivíduo e transportá-lo para hospital, se não estiver respirando normalmente. 
 
(D) Comprimir o tórax com força em pelo menos 3 cm de profundidade e entre 80 a 100 vezes por minuto, se o pulso estiver 

ausente. 
 
(E) Tocar o ombro, chamar em voz alta, abrir a via aérea e reposicionar o indivíduo, caso esteja respirando normalmente. 

 
 
48. Dentre as medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea relacionadas a cateteres intravenosos, de acordo com a 

ANVISA 2017, deve-se considerar que: 
 

(A) Na necessidade de palpação do sítio de inserção do cateter intravascular após a aplicação do antisséptico para o preparo 
da pele, deve-se realizar a antissepsia das polpas digitais do profissional flebotomista. 

 
(B) Os cateteres intravenosos periféricos com maior calibre causam menos flebite mecânica e menor obstrução do fluxo 

sanguíneo dentro do vaso. 
 
(C) Um cateter periférico pode ser utilizado em até três tentativas de punção no mesmo paciente. 
 
(D) No preparo da pele para a venopunção, indica-se a aplicação da clorexidina realizada por meio de movimentos de vai e 

vem e do PVPI com movimentos circulares (dentro para fora). 
 
(E) A estabilização do cateter periférico, quando houver lesões de pele na área peri-punção, deve ser realizada por meio de 

suturas. 
 
 
49. Para o diagnóstico de uma dermatose relacionada ao trabalho, é importante considerar, dentre outros fatores, o teste epicutâneo 

positivo nos casos de dermatites de contato por sensibilização, uma vez que os testes epicutâneos constituem uma ferramenta 
auxiliar para a investigação de processos 

 
(A) vasculares. 
 
(B) cancerígenos. 
 
(C) trombogênicos. 
 
(D) infectocontagiosos. 
 
(E) alérgicos. 

 
 
50. José, um dos seguranças do Tribunal que permanece em pé no controle de acesso durante toda sua jornada de trabalho, foi 

diagnosticado com Dorsalgia (CID 10 M54) pelo médico do ambulatório. O Técnico de Enfermagem, nessa situação hipotética, 
reconhece que essa doença relacionada ao trabalho tem como agente e/ou fator de risco, de acordo com o Anexo da Portaria no 
2.309, de 28 de Agosto de 2020 do Ministério da Saúde, dentre outros, 

 
(A) as varizes dos membros inferiores. 
 
(B) o ortostatismo prolongado. 
 
(C) o transtorno dos discos cervicais. 
 
(D) a variação de pressão ambiental no trabalho. 
 
(E) a dor lombar baixa.  
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51. Os veículos para atendimento pré-hospitalar e/ou transporte de pacientes do tipo B “Unidade de Suporte Básico de Vida”, que 
contam com Técnico ou Auxiliar de Enfermagem como condutor, podem realizar o transporte de pacientes com risco co-
nhecido entre unidades extra hospitalares sem a presença do enfermeiro, desde que, o enfermeiro, como responsável pela 
equipe, avalie o paciente quanto ao grau de dependência, antes da realização do transporte. Nesse contexto, recomenda-se que 
na Unidade Móvel tipo B seja realizado pelo Técnico de Enfermagem o transporte de paciente classificado como cuidado inter-
mediário, que é o paciente 

 
(A) passível de instabilidade das funções vitais, recuperável, sem risco iminente de morte, requerendo assistência de enfer-

magem e médica permanente e especializada. 
 
(B) crônico, estável sob o ponto de vista clínico, porém com total dependência das ações de enfermagem para o atendimento 

das necessidades humanas básicas. 
 
(C) estável sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para o 

atendimento das necessidades humanas básicas. 
 
(D) grave e recuperável, com risco iminente de morte, sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de 

enfermagem e médica permanente e especializada. 
 
(E) de cuidado paliativo, sem risco iminente de morte, autossuficiente quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. 

 
 
52. A Norma Regulamentadora NR-32, dentre as medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 

saúde relacionadas aos riscos químicos, determina que 
 

(A) a reutilização das embalagens de produtos químicos ocorra somente após reprocessamento e esterilização. 
 
(B) a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos seja substituída por etiqueta com o nome do 

produto, data de envase e de validade, e nome do responsável pela manipulação. 
 
(C) as áreas de armazenamento de produtos químicos devem ser ventiladas e sinalizadas e que devem ser previstas áreas de 

armazenamento próprias para produtos químicos incompatíveis. 
 
(D) a preparação de medicamentos para administração imediata aos pacientes ocorra em local apropriado para a manipulação 

ou fracionamento de produtos químicos. 
 
(E) a manipulação ou fracionamento de produtos químicos seja realizada em local que disponha de equipamento tipo coifa 

para garantir a exaustão dos mesmos. 
 
 
53. A Política Nacional de Humanização (PNH) atua a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em deter-

minados arranjos de trabalho. Dentre as diretrizes da PNH, incluem-se criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que 
respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas, que é o 
conceito de 

 
(A) ambiência. 
 
(B) clínica ampliada e compartilhada. 
 
(C) valorização do trabalhador. 
 
(D) acolhimento. 
 
(E) defesa dos direitos do usuário. 

 
 
54. O Técnico de Enfermagem do Trabalho, de acordo com a Norma Regulamentadora NR-4, deve saber que compete aos profis-

sionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, dentre outros, 
 

(A) realizar atividades de educação e treinar trabalhadores, pacientes e acompanhantes para a prevenção de acidentes do 
trabalho, doenças crônicas e infectocontagiosas, por meio de programas de duração permanente. 

 
(B) determinar a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), independente da concentração, a 

intensidade ou característica do agente de risco exigir. 
 
(C) exercer atividades prevencionistas, assistenciais e de voluntariado, junto à equipe de saúde, nos atendimentos ambulato-

riais aos empregadores. 
 
(D) definir e executar os projetos arquitetônicos para a implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, 

com foco na segurança do trabalhador. 
 
(E) aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os 

seus componentes, de modo a reduzir, até eliminar, os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. 
 
 
55. Considerando os riscos associados à técnica de punção venosa para coleta de sangue, recomenda-se, dentre outros Equipa-

mentos de Proteção Individual (EPI) previstos na Norma Regulamentadora NR-6, o uso de 
 
(A) protetor facial para proteção da face contra riscos de origem térmica. 
 
(B) luvas para proteção específica para caracterizar a proteção especial das mãos contra agentes químicos. 
 
(C) luvas para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. 
 
(D) óculos para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. 
 
(E) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas. 
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56. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), de acordo com a Norma Regulamentadora NR-5, 
 

(A) deve promover, a cada 02 anos, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), conforme programa-
ção definida. 

 
(B) é aplicável às organizações e aos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como aos órgãos dos Poderes 

Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). 

 
(C) deve realizar a assistência nos programas relacionados à saúde no trabalho e emitir as Comunicações de Acidente de 

Trabalho (CAT). 
 
(D) poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como poderá ser desativada pela organização, antes do término 

do mandato de seus membros, quando houver redução do número de empregados do estabelecimento. 
 
(E) está vedada a dispensar de forma arbitrária ou sem justa causa, incluindo término do contrato de trabalho por prazo 

determinado, o empregado eleito para cargo de direção da CIPA desde o registro de sua candidatura até um ano após o 
final de seu mandato. 

 
 
57. Um profissional do Tribunal Regional do Trabalho foi transferido do setor onde atuava como escriturário para exercer nova 

função em outro departamento. Nessa situação hipotética, considerando a Norma Regulamentadora NR-7 que trata do 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), quando requerido, o exame médico 

 
(A) demissional deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término da mudança de setor. 
 
(B) admissional deve ser realizado antes que o profissional assuma suas atividades no novo setor. 
 
(C) de mudança de risco ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da sua mudança, adequando-se o 

controle médico aos novos riscos. 
 
(D) de retorno ao trabalho deve ser realizado após o profissional reassumir suas funções. 
 
(E) de mudança de função pode ser dispensado, caso o profissional tenha realizado o exame periódico em um período inferior 

a 90 (noventa) dias. 
 
 
58. Aos profissionais de enfermagem que atuam em ambulatórios com contato com pacientes, de acordo com o Anexo 14 da Norma 

Regulamentadora NR-15, deve ser atribuída a insalubridade de grau 
 

(A) máximo. 
 
(B) médio. 
 
(C) mínimo. 
 
(D) moderado. 
 
(E) elevado. 

 
 
59. Um dos objetivos da Norma Regulamentadora NR-1 é estabelecer os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e 

as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho. De acordo com a NR-1, os riscos ocupacionais podem ser defini-
dos como 

 
(A) o elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem o potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos 

à saúde. 
 
(B) o conjunto das disposições ou medidas tomadas ou previstas em todas as fases da atividade da organização, visando evi-

tar, eliminar, minimizar ou controlar os riscos. 
 
(C) fonte com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. 
 
(D) combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente 

nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. 
 
(E) a ocorrência ou acontecimento com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. 

 
 
60. Segundo o INCA, 2019, o câncer de próstata é o tipo de câncer mais frequente em homens no Brasil, depois do câncer de pele. 

O profissional de saúde deve reconhecer os sinais de alerta do câncer de próstata como, dentre outros, 
 

(A) anúria. 
 
(B) aumento de um testículo. 
 
(C) varicocele. 
 
(D) dor e sangramento após relação sexual. 
 
(E) demora em iniciar e finalizar o ato urinário. 
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