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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Língua Portuguesa 
 

Atenção: Para as questões de números 1 a 4, considere o 
texto que segue. 
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A história das chamadas relações entre sociedade 

e natureza é, em todos os lugares habitados, a da 

substituição de um meio natural, dado a uma 

determinada sociedade, por um meio cada vez mais 

artificializado, isto é, sucessivamente instrumentalizado 

por essa mesma sociedade. Em cada fração da 

superfície da terra, o caminho que vai de uma situação a 

outra se dá de maneira particular; e a parte do “natural” 

e do “artificial” também varia, assim como mudam as 

modalidades do seu arranjo. 

Podemos admitir que a história do meio geográfico 

pode ser grosseiramente dividida em três etapas: o meio 

natural, o meio técnico, o meio técnico-científico-infor-

macional. 

Alguns autores preferirão falar de meio pré-técnico 

em lugar de meio natural. Mas a própria ideia de meio 

geográfico é inseparável da noção de técnica. Para 

S. Moscivici (1968), as condições do trabalho estão em 

relação direta com um modo particular de constituição 

da natureza, e a inexistência de artefatos mais com-

plexos ou de máquinas não significa que uma dada 

sociedade não disponha de técnicas. Estamos, porém, 

reservando a apelação de meio técnico à fase posterior 

à invenção e ao uso das máquinas, já que estas, unidas 

ao solo, dão uma toda nova dimensão à respectiva 

geografia. Quanto ao meio técnico-científico-informa-

cional é o meio geográfico do período atual, onde os 

objetos mais proeminentes são elaborados a partir dos 

mandamentos da ciência e se servem de uma técnica 

informacional da qual lhes vem o alto coeficiente de 

intencionalidade com que servem às diversas modali-

dades e às diversas etapas da produção. 

 
(Milton Santos. A natureza do espaço: espaço e tempo; razão 
e emoção. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 1999. p. 186 e 187) 

1. No texto, o autor 
 

(A) evidencia seu desacordo com os estudos da história 
das chamadas relações entre sociedade e natureza, 
por considerar esses dois polos naturalmente incon-
ciliáveis. 

 
(B) defende que o progresso de uma sociedade se me-

de pela interferência cada vez mais intensa de ins-
trumentos no meio em que se vive. 

 
(C) adverte para o caráter altamente singular tanto do 

modo como cada agrupamento humano está numa 
também singular  natureza, como do modo como 
age sobre ela. 

 
(D) reluta em acatar a clássica divisão da história do 

meio geográfico em três estágios, porque, sendo es-
sa tripartição pouco refinada, impede teorização 
aceitável. 

 
(E) aponta as diversas modalidades de agrupamentos 

sociais como dificuldade relevante para a configu-
ração de um meio menos natural, isto é, tecnica-
mente mais adequado. 

_________________________________________________________ 
 

2. É correto afirmar: 
 

(A) O futuro do presente simples preferirão (linha 15) foi 
empregado para exprimir, com valor de presente, 
uma probabilidade sobre o fato mencionado. 

 
(B) Se o autor estivesse tratando de "meios", a forma da 

expressão teria de ser "meios pré-técnico". 
 
(C) A conjunção Mas (linha 16), em vez de, como usual-

mente, introduzir oração que denota restrição ao que 
foi dito anteriormente, indica apenas que se vai pas-
sar para outro assunto diferente, como em “Cor-
rupção é o tema do dia, mas vou falar de amizade”. 

 
(D) Compreende-se que o autor, em sua abordagem, 

não estabelece distinção entre “técnicas” e “artefa-
tos”, sejam estes mais complexos ou menos com-
plexos. 

 
(E) O segmento  a própria ideia de meio geográfico é 

inseparável da noção de técnica (linhas 16 e 17) 
equivale a “o apropriado conceito de meio geográfico 
prescinde da noção de técnica”. 

_________________________________________________________ 
 

3. Estamos, porém, reservando a apelação de meio técnico à 
fase posterior à invenção e ao uso das máquinas, já que 
estas, unidas ao solo, dão uma toda nova dimensão à 
respectiva geografia.  
 
Considerada a frase acima, em seu contexto, afirma-se 
com correção: 
 
(A) O emprego de Estamos evidencia inquestionavel-

mente que o autor fala em nome do grupo de pes-
quisadores que adota a expressão meio técnico para 
designar a fase posterior à invenção e ao uso das 
máquinas. 

 
(B) Substituindo reservando a apelação por “nomean-

do”, o segmento manteria a correção e o sentido 
originais com a formulação “nomeando de meio 
técnico à fase posterior à invenção e ao uso das 
máquinas". 

 
(C) O pronome estas retoma a invenção e as máquinas. 
 
(D) A expressão unidas ao solo exprime a circunstância 

que determina a existência da nova dimensão 
citada. 

 
(E) O termo respectiva sinaliza que se trata da geografia 

já citada no texto. 
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4. Quanto ao meio técnico-científico-informacional é o meio 

geográfico do período atual, onde os objetos mais proemi-

nentes são elaborados a partir dos mandamentos da ciên-

cia e se servem de uma técnica informacional da qual lhes 

vem o alto coeficiente de intencionalidade com que servem 

às diversas modalidades e às diversas etapas da produ-

ção. 

 
No trecho acima transcrito, 
 
(A) a colocação de dois-pontos depois de “meio técnico-

científico-informacional” preservaria o sentido e a 
correção originais. 

 
(B) a palavra onde está empregada em conformidade 

com o padrão culto escrito, assim como o está em 
“O atendimento foi inadequado, é onde o governador 
cobrou providências urgentes”. 

 
(C) a expressão os objetos mais proeminentes equivale, 

no contexto, a “artefatos até os mais simples”. 
 
(D) o segmento da qual lhes vem o alto coeficiente de 

intencionalidade pode ser substituído por “a qual 
devem o alto coeficiente de intencionalidade”, sem 
prejuízo do sentido e da correção originais. 

 
(E) o segmento da qual lhes vem o alto coeficiente de 

intencionalidade pode ser substituído por “à que 
devem o alto coeficiente de intencionalidade”, sem 
prejuízo do sentido e da correção originais. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: Para responder às questões de números 5 e 6, 
considere o texto que segue. 

 
 

“No meu tempo, já existiam velhos, mas poucos”. A frase 

de Machado de Assis nos leva a supor que havia mais velhos 

quando ele próprio se tornou um velho. E hoje, muito mais 

ainda, embora os manuais de redação recomendem que não se 

fale mais em “velhos”, mas em “idosos”. 

(Carlos Heitor Cony, “Prazo de validade”. Folha de S. Paulo, A2 
opinião, 27/10/2011) 

 
 
5. No fragmento acima, as formas verbais havia e se tornou 

foram empregadas para 
 
(A) indicar, respectivamente, uma ação provável e uma 

ação efetivamente realizada no passado. 
 
(B) indicar, entre ações simultâneas passadas, uma 

que estava se processando quando sobreveio a ou-
tra. 

 
(C) denotar que ambas as ações tiveram a mesma du-

ração momentânea. 
 
(D) substituir, ambas, o futuro do pretérito. 
 
(E) denotar fatos que foram um (o segundo) a conse-

quência do outro (o primeiro). 

6. Afirma-se com correção: 
 
(A) Do ponto de vista gramatical, é apropriada a substi-

tuição de existiam por “deviam haver”. 
 
(B) Considerado o que aconselha o padrão culto escrito, 

é adequada a substituição de recomendem que não 
se fale por “recomendem que não fale-se”. 

 
(C) Do ponto de vista do sentido, são equivalentes os 

segmentos quando ele próprio e “quando mesmo ele”. 
 
(D) As aspas em “velhos” e “idosos”, na última linha, são 

exigidas por remeterem às palavras empregadas por 
Machado de Assis. 

 
(E) O uso de embora sinaliza que os manuais de reda-

ção, ainda que se oponham ao emprego de “velhos”, 
não impedem Cony de usar a palavra para designar 
“idosos”. 

_________________________________________________________ 
 

7. A líder dos representantes comerciais esqueceu os seus 
estojos de amostras, o que certamente, explica o 
constrangimento que todos sentimos. 
 
Consideradas a clareza e a correção, assinale o legítimo 
comentário sobre a frase acima. 
 
(A) Está redigida de modo claro e correto. 
 
(B) Necessita de uma única correção: a colocação de 

uma vírgula antes de certamente. 
 
(C) Necessita I da correção da ambiguidade − o 

segmento os seus estojos de amostras pode ser 
substituído por “os estojos de amostras do grupo”, 
se esse for o sentido desejado; e II da correção da 
pontuação − pode ser colocada uma vírgula antes de 
certamente. 

 
(D) Necessita de duas correções: I para a eliminação da 

ambiguidade, o segmento os seus estojos de amos-
tras deve ser substituído por “o seu próprio estojo de 
amostras”, único sentido aceitável para a frase; II a 
vírgula depois de certamente deve ser retirada. 

 
(E) Necessita de duas correções: I da substituição do 

segmento que todos sentimos, inaceitável pelo 
padrão culto escrito, por “que todos sentiram”, e II 
da colocação de uma vírgula antes de certamente. 

_________________________________________________________ 
 

8. As ideias estão articuladas de modo claro e correto na 
seguinte frase: 
 
(A) Havia uma lei que trata dos direitos da mulher, sen-

do sua condição social qualquer e se juntou nisso o 
princípio: toda violência tem de ser denunciada. 

 
(B) À lei que trata dos direitos da mulher, de qualquer 

condição social, incorporou-se o princípio de que 
toda violência tem de ser denunciada. 

 
(C) Denunciar toda violência é o princípio incorporado 

na lei referente os direitos da mulher, considerando 
em qualquer condição social em que estiver incluída. 

 
(D) Juntando a lei que trata dos direitos da mulher, sob 

toda condição social que demonstrar, e obrigato-
riamente denunciar toda violência, houve uma incor-
poração de princípios. 

 
(E) Há um princípio − toda violência tem de ser denun-

ciada − que se incorporou em lei dizendo respeito à 
garantir os direitos das mulheres, respeitando-a 
quanto à condição social, desde a melhor até a mais 
reduzida. 
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9. A frase redigida em conformidade com o padrão culto 
escrito é: 

 
(A) A mãe sempre intervia nas discussões, mas os mal-

entendidos entre o pai e o filho eram tão frequentes 
e tão excessivos, que um e outro já não dominavam 
a sua  própria agressividade. 

 
(B) Com aquele jeito bonachão, a cada passo da viagem 

recaptulava a esplêndida experiência que tivera 
anteriormente, a ponto dos colegas pedirem que 
dispensasse as descrições.  

 
(C) Nesse processo de conscientização, são importantes 

o reconhecimento e respeito às diferenças, e como 
ele não as exercita só obstrói o crescimento do grupo. 

 
(D) Se muitas perdas advissem daquela decisão, ele as 

lamentaria, mas sem imputá-las jamais aos que de-
nominava “guardiães da boa conduta alheia”. 

 
(E) Ao término do prazo de exceção, em que os pro-

cessos não tiveram andamento, requereu nova aca-
reação, com vistas a questionar o réu sobre as in-
congruências da anterior.  

_________________________________________________________ 
 

10. A frase redigida em conformidade com o padrão culto 
escrito é: 

 
(A) O projeto reformulado por implicar atitude descrimi-

natória no tocante a raças foi sancionado pelo pre-
sidente, o que o fez ser saudado com grande en-
tusiasmo. 

 
(B) A assessoria negou que o dirigente obtem informa-

ções por meios considerados expúrios, mas se pro-
pôs a discutir a questão perante uma comissão 
técnica. 

 
(C) Propuseram que todas as sexta-feiras, impreterivel-

mente ao mesmo horário, o grupo faça uma apre-
sentação detalhando o avanço semanal da pes-
quisa. 

 
(D) Havendo crido nos seus sócios, manifestou seu lado 

mais ingênuo, o que faz que o advogado do jovem 
crédulo alimente a pretensão de pugnar por sua 
inocência. 

 
(E) São problemas, evidentemente, de ordem institu-

cionais, que devem ser evitados sob pena de a 
barbárie vir a se instalar irreprimível na organização. 

_________________________________________________________ 
 

Legislação Aplicada 
 

11. De acordo com a Lei no 6.123/68 − Estatuto dos Funcio-
nários Civis do Estado de Pernambuco, a promoção obe-
decerá  

 
(A) alternadamente, aos critérios de merecimento e anti-

guidade na classe. 
 
(B) subsidiariamente, aos critérios de merecimento e an-

tiguidade na classe. 
 
(C) sucessivamente, aos critérios de merecimento e an-

tiguidade na classe. 
 
(D) sucessivamente, aos critérios de antiguidade na 

classe e merecimento. 
 
(E) exclusivamente o critério de antiguidade na classe. 

12. Para fins da Lei no 13.332/2007 considera-se carreira 
 

(A) a simbologia dos vencimentos representada por 
letras. 

 

(B) a organização estruturada dos cargos, sendo defini-
da por padrões salariais. 

 

(C) o conjunto de atividades específicas, da mesma na-
tureza, que caracterizam a área em que o servidor 
desenvolverá suas habilidades. 

 

(D) a passagem do servidor efetivo de um padrão para o 
outro imediatamente superior, dentro do mesmo 
cargo. 

 

(E) o conjunto de funções da mesma natureza e requi-
sitos semelhantes que definem e ordenam as ativi-
dades, providos por concurso público. 

_________________________________________________________ 
 

13. Com relação a Organização Judiciária do Estado de Per-
nambuco considere as seguintes assertivas a respeito da 
Divisão Judiciária. 
 

 I. Comarcas integradas constituem-se da reunião de 
comarcas, uma das quais será sua sede. 

 

 II. O município que ainda não seja sede de comarca 
constitui termo judiciário. 

 

 III. O Distrito Estadual de Fernando de Noronha cons-
titui Distrito Judiciário Especial da Comarca da Ca-
pital. 

 
De acordo com a Lei Complementar no 100/07 está cor-
reto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e II. 
 

(B) I e III. 
 

(C) I. 
 

(D) II e III. 
 

(E) III. 
_________________________________________________________ 
 

14. De acordo com a Lei Complementar no 100/2007 que 
estabelece a Organização Judiciária do Estado de Per-
nambuco, a designação dos Juízes Corregedores con-
siderar-se-á finda  
 

(A) após o decurso do período de um ano contado da 
designação, vedada a recondução. 

 

(B) com o término do mandato do Corregedor Geral, 
vedada a recondução. 

 

(C) após o decurso do período de dois anos contados da 
designação, vedada a recondução. 

 

(D) após o decurso do período de três anos contados da 
designação, permitida a recondução. 

 

(E) com o término do mandato do Corregedor Geral, 
permitida a recondução. 
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Raciocínio Lógico 

 
15. As sequências de números naturais: 3, 7, 6, 10, 9, 13,  12, 16, 15, . . ., e  4, 8, 7, 11, 10, 14, 13, 17, 16, . . . foram criadas com 

uma regra que alterna uma mesma adição e uma mesma subtração ilimitadamente. São diferentes porque começaram com 
números diferentes. A soma entre o 12o termo de uma sequência, criada com essa mesma regra e cujo número inicial é 7, e o 
13o termo de uma outra sequência, criada com essa mesma regra e cujo número inicial é 8, é  
 

(A) 15. 
 

(B) 25. 
 

(C) 40. 
 

(D) 52. 
 

(E) 66. 
 
 
16. As quatro primeiras consoantes do alfabeto são, em ordem alfabética, B, C, D e F. Com essas quatro letras podem ser escritas 

24 sequências diferentes. Uma delas é BCDF, a primeira de uma lista em ordem alfabética, e uma outra pode ser DCBF. A 
posição da sequência DCBF na lista alfabética dessas 24 sequências é 
 

(A) 10. 
 

(B) 13. 
 

(C) 15. 
 

(D) 17. 
 

(E) 23. 
 
 
17. Um rapaz e uma moça estão juntos no centro de um campo de futebol. Andam um metro juntos na direção NORTE. A partir 

desse ponto a moça para de andar e fica olhando fixamente para a direção NORTE. O rapaz gira 90° e anda 2 metros na 
direção OESTE; gira novamente 90° e anda 4 metros na direção SUL; gira 90° e anda 8 metros na direção LESTE; gira 90° e 
anda 16 metros na direção NORTE; gira 90° e anda 32 metros na direção OESTE e para. A distância, em metros, entre o rapaz 
e a moça quando ele cruza a linha imaginária do olhar da moça é, a partir desses dados, 
 

(A) 12. 
 

(B) 16. 
 

(C) 19. 
 

(D) 24. 
 

(E) 32. 
 
 
18. Eram 22 horas e em uma festa estavam 243 mulheres e 448 homens. Verificou-se que, continuadamente a cada nove minutos, 

metade dos homens ainda presentes na festa ia embora. Também se verificou que, continuadamente a cada 15 minutos, a terça 
parte das mulheres ainda presentes na festa ia embora. Desta forma, após a debandada das 22 horas e 45 minutos, a diferença 
entre o número de mulheres e do número de homens é 
 

(A) 14. 
 

(B) 28. 
 

(C) 36. 
 

(D) 44. 
 

(E) 58. 
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Noções de Informática 

 
19. Considere a seguinte situação em uma planilha MS-Excel (2003): 
 

 A B 

1 José 14 

2 Álvaro 72 

3 Penélope 130 

4 Dominique 188 

5 Próximo  
 
Selecionar as células de B1 até B4 e depois arrastar essa seleção pela alça de preenchimento para a célula B5, fará com que o 
valor correspondente a Próximo seja 
 
(A) 196. 
 
(B) 212. 
 
(C) 232. 
 
(D) 246. 
 
(E) 306. 

 
 
20. O componente de Compartilhamento de Arquivos e Impressora para Redes Microsoft permite que outros computadores de uma 

rede acessem recursos em seu computador usando uma rede da Microsoft. No Windows XP Professional, para compartilhar 
uma impressora existente pelo uso do Painel de Controle no modo de visualização por categorias, o usuário deverá abrir a 
opção 
 
(A) Adicionar Novo Hardware, e na tela de ajuda para a inclusão de um novo hardware, escolher a opção Adicionar 

Compartilhamento de Arquivos e Impressora. 
 
(B) Impressoras e Outros Hardwares e em seguida clicar em Impressoras e Aparelhos de Fax, e ao clicar com o botão direito 

do mouse sobre a impressora, escolher a opção Compartilhar. 
 
(C) Sistema, e na aba de Hardware, entrar na opção Gerenciador de Dispositivos, escolher a impressora na lista de 

dispositivos e clicar na opção Compartilhamento. 
 
(D) Opções de Acessibilidade, e na aba de Impressoras, escolher a opção Compartilhamento de Arquivos e Impressora. 
 
(E) Manutenção e Desempenho, escolher a opção Ferramentas Administrativas e Gerenciador de Dispositivos. Na aba de 

Impressoras, escolher a impressora desejada e escolher Compartilhar Impressora. 
 
 
21. Pedro utiliza em seu computador o Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional. Certo dia teve a necessidade de 

criar uma pasta no Hard Disk (HD). Após várias tentativas, conseguiu criar a pasta com o nome 
 

(A) Gastos*Meses 
 
(B) Valores_R$ 
 
(C) Diversos\Arquivos 
 
(D) Controle|Clientes 
 
(E) _Data?Hora 

 
 
22. No âmbito de navegadores da Internet, plugins são 
 

(A) extensões usadas para traduzir textos diretamente no site. 
 
(B) Aplicativos para extração de cópia de arquivos do navegador para o computador. 
 
(C) pequenos programas que adicionam funções auxiliares ao navegador.  
 
(D) pequenos textos que os sites podem enviar aos navegadores, anexado a qualquer tipo de propaganda. 
 
(E) programas com conteúdo suspeito, que se instalam em seu computador sem seu conhecimento.  
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Noções de Direito Constitucional 

 
23. Em virtude do crime que cometeu onze meses atrás no Estado do Rio Grande do Sul, Romeu estava escondido no interior da 

sua casa na Cidade de Porto Velho, Rondônia. A autoridade policial, avisada do local do seu esconderijo, invadiu a casa e 
efetuou a prisão de Romeu durante o dia porque, conforme prevê a Constituição Federal, 
 
(A) estava apoiada por determinação judicial que permitia seu ingresso na casa para efetuar a prisão. 
 

(B) soube da prática de crime e, assim, podia ingressar na casa mesmo sem autorização judicial para efetuar a prisão.  
 

(C) o meliante encontrava-se em flagrante delito e, assim, a polícia podia ingressar na casa mesmo sem autorização judicial 
para efetuar a prisão. 

 

(D) o meliante mudou de Estado foragido e, assim, a polícia podia ingressar na casa mesmo sem autorização judicial para 
efetuar a prisão. 

 

(E) a policia tem poder suficiente para ingressar e efetuar a prisão no interior da casa, mesmo sem o consentimento do 
morador e independentemente de ordem judicial. 

 
 
24. Ataulfo e Valmir, Prefeitos de dois Municípios vizinhos, visando ao desenvolvimento econômico da região, tiveram a ideia de 

fundi-los num único Município. Porém, segundo a Constituição Federal, para que tal fusão ocorra é necessário, dentre outros 
requisitos, 
 
(A) parecer prévio da Assembleia Legislativa do Estado e aprovação do Governador do Estado. 
 

(B) parecer prévio de ambas as Procuradorias dos Municípios envolvidos e aprovações das Câmaras Municipais. 
 

(C) consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de 
Viabilidade Municipal. 

 

(D) opinião prévia dos sindicatos sediados em ambos os Municípios envolvidos com o fim de resguardar os interesses dos 
trabalhadores. 

 

(E) reunião no prazo de sessenta dias, com as entidades religiosas e públicas de ambos os Municípios para definir o nome do 
único Município, após a fusão ter sido aprovada pelas Câmaras Municipais. 

 
 
25. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados funciona junto ao  

 
(A) Ministério da Educação. 
 
(B) Conselho Nacional de Justiça. 
 
(C) Conselho da Justiça Federal. 
 
(D) Ministério da Justiça. 
 
(E) Superior Tribunal de Justiça. 

 
 
26. Sobre os Tribunais e Juízes dos Estados, é INCORRETO afirmar que  

 
(A) o Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade 

jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. 
 

(B) a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do 
Tribunal de Justiça. 

 

(C) a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da 
Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão, cabe aos Estados. 

 

(D) o Tribunal de Justiça deverá funcionar de forma centralizada, proibida a constituição de Câmaras regionais. 
 

(E) para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência 
exclusiva para questões agrárias. 
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Noções de Direito Administrativo 

 
27. No que diz respeito às espécies de atos administrativos, é correto afirmar que  
 

(A) os atos negociais, embora unilaterais, encerram um conteúdo negocial, de interesse recíproco da Administração e do 
administrado, mas não adentram a esfera contratual. 

 

(B) não há distinção entre o ato punitivo da Administração, apenando o ilícito administrativo e o ato punitivo do Estado, que 
apena o ilícito criminal, visto que ambos têm a natureza de ilicitude. 

 

(C) os atos negociais são genéricos, abstratos e de efeitos gerais, que não se limitam entre as partes − Administração e 
administrado requerente. 

 

(D) os atos ordinatórios atuam também no âmbito interno das repartições, alcançando funcionários subordinados a outra 
chefia, assim como obrigam os particulares. 

 

(E) nos atos ordinatórios, além de sua função ordinatória, observa-se que eles criam, normalmente, direitos e obrigações para 
os administrados, mas não geram deveres para os agentes administrativos a que se  dirigem. 

 
 
28. Quanto a invalidação dos atos administrativos consistentes em  sua revogação e anulação, é certo que a 
 

(A) revogação e a anulação que, embora constituam meios de invalidação dos atos administrativos, se confundem e se 
empregam indistintamente. 

 

(B) faculdade de invalidação dos atos administrativos pela própria Administração é bem mais ampla do que se concede à 
Justiça Comum, porque esta só pode desfazer seus atos quando ilegais. 

 

(C) anulação é a declaração de invalidade de um ato administrativo legítimo e eficaz, enquanto que pela revogação se invalida 
um ato ilegítimo ou ilegal. 

 

(D) faculdade de revogar o ato administrativo  só pode ser executada a pedido, e por autoridade superior, nunca pelo mesmo 
agente que o praticou. 

 

(E) anulação de um ato administrativo é exclusividade do Poder Judiciário, devendo, de regra, ser levado à sua apreciação por 
meios procedimentais. 

 
 
29. Os serviços de preservação da saúde pública e os de polícia, dentre outros, são considerados  serviços 

 
(A) públicos ou impróprios do Estado e também administrativos. 
 
(B) de utilidade pública, assim como impróprios do Estado ou uti singuli. 
 
(C) públicos, assim como, próprios do Estado ou uti universi. 
 
(D) públicos ou semi-comerciais e também administrativos. 
 
(E) de utilidade pública, e também próprios do Estado ou uti singuli. 

 
 
30. Tendo em vista os princípios constitucionais que regem a Administração Pública  é INCORRETO afirmar que a 
 

(A) eficiência, além de desempenhada com legalidade, exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório 
atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. 

 

(B) lei para o particular significa pode fazer assim, e para o administrador público significa deve fazer assim. 
 

(C) moral administrativa é o conjunto de regras que, para disciplinar o exercício do poder discricionário da Administração, o 
superior hierárquico impõe aos seus subordinados. 

 

(D) publicidade não é elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e moralidade. 
 

(E) impessoalidade permite ao administrador público buscar objetivos ainda que sem finalidade pública e no interesse de 
terceiros. 

Caderno de Prova ’TD’, Tipo 001



 

TJUPE-Téc.Jud-Téc.Enfermagem-TD 9 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. O técnico de enfermagem administrou a medicação ao 

cliente e, em seguida, solicitou a outro técnico para checar 
esse procedimento na prescrição médica. De acordo com 
o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem esse 
ato pode ser considerado 
 
(A) um dever, porque todos os membros da enferma-

gem trabalham em prol do cliente e, por isso, cada 
um tem por obrigação colaborar com os colegas. 

 
(B) uma proibição, porque é vedado ao profissional de 

enfermagem assinar ações que não executou, bem 
como permitir que suas ações sejam assinadas por 
outro profissional. 

 
(C) uma responsabilidade, porque os profissionais de 

enfermagem são responsáveis pelos cuidados 
prestados ao cliente. 

 
(D) um trabalho em equipe, porque a contribuição de 

cada profissional de enfermagem na execução das 
tarefas propicia uma assistência ao cliente livre de 
danos.  

 
(E) uma colaboração, porque enquanto um profissional 

de enfermagem executa o procedimento, o colega 
finaliza com a anotação. 

_________________________________________________________ 
 

32. Baseando-se na teoria das necessidades humanas, pro-
posta por Maslow, considere as proposições: 

 
 I. “Meu corpo não aceita comida porque meu intestino 

não quer funcionar”. 
 
   Necessidade: fisiológica. 
 
 II. “As rondas policiais estão mais ostensivas, agora 

tem vigilância no local, ficou mais seguro”. 
 
  Necessidade: autoestima. 
 
 III. “Estou feliz, agora me sinto pleno”. 
 
  Necessidade: autorrealização. 
 
 IV. “Que falta eu sinto do meu amor”. 
 
  Necessidade: de afeto, amor e relacionamento. 
 

A coerência entre o relato do trabalhador e a necessidade 
humana básica, associada pelo técnico de enfermagem, 
está corretamente descrita em 
 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

33. A comunicação não verbal ocorre na interação pessoa-
pessoa e pode ser exemplificada por meio de 
 
(A) palavra escrita, meneio de cabeça e tosse provo-

cada por tensão. 
 
(B) distância entre cliente e profissional, clarifica-

ção/validação e ruído vocal de hesitação. 
 
(C) tosse provocada por tensão, ruído vocal de hesita-

ção e meneio de cabeça. 
 
(D) vestimenta e acessórios, palavra escrita e uso 

terapêutico do silêncio. 
 
(E) distância entre cliente e profissional, clarifica-

ção/validação e uso de acessórios e vestimenta. 

34. A higienização das mãos é fundamental para evitar as 
infecções relacionadas à assistência à saúde porque 
 
(A) a microbiota transitória que coloniza a camada mais 

profunda da pele sobrevive por longo período de 
tempo e é passível de remoção com antisséptico 
alcoólico. 

 
(B) a presença de solução de continuidade na pele dos 

profissionais transmite bacilos, de forma direta ou 
indireta ao cliente, ocasionando as infecções virais. 

 
(C) os micro-organismos residentes nas camadas mais 

profundas da pele são removidos mediante fricção 
mecânica com antisséptico a base de ácidos graxos 
essenciais. 

 
(D) a microbiota residente ou transitória é constante 

entre indivíduos, não tem o percentual variado nas 
24 horas e necessita ser removida por meio de 
fricção. 

 
(E) as mãos, na transmissão de micro-organismos 

multirresistentes, constituem a principal via entre um 
paciente colonizado e outro não colonizado.  

_________________________________________________________ 
 

35. Antes de realizar o curativo, um técnico de enfermagem 
pergunta ao cliente sobre cirurgias anteriores e verifica 
que ele já submeteu-se à colecistectomia e à orquiecto-
mia, correspondendo, respectivamente, a 
 
(A) retirada da vesícula biliar e do testículo. 
 
(B) ressecção de cólon e retirada do baço. 
 
(C) anastomose de alças intestinais e retirada do testí-

culo. 
 
(D) retirada do baço e ressecção do rim. 
 
(E) anastomose de cólon e retirada da vesícula biliar. 

_________________________________________________________ 
 

36. Um colaborador solicita orientação ao técnico de enferma-
gem quanto às medicações escritas na receita médica: 
atenolol 50 mg, hidroclorotiazida 25 mg, AAS 100 mg, 
sinvastatina 10 mg. O técnico explicou que nessas dosa-
gens, os medicamentos têm, respectivamente, ação 
 
(A) vasodilatadora, hipoglicemiante, analgésica e hipoli-

pemiante. 
 
(B) anti-hipertensiva, antiarrítmica, antiagregante pla-

quetária e analgésica. 
 
(C) vasodilatadora, antiarrítmica, hipolipemiante e anal-

gésica. 
 
(D) anti-hipertensiva, diurética, antiagregante plaque-

tária e hipolipemiante. 
 
(E) anti-hipertensiva, antiarrítmica, diurética, e analgé-

sica. 
_________________________________________________________ 
 

37. A velocidade de infusão de 500 mL de soro fisiológico a 
0,9% em 150 minutos será de 
 
(A) 40 gotas/minuto. 
(B) 90 gotas/minuto. 
(C) 100 mL/hora. 
(D) 150 mL/hora. 
(E) 200 microgotas/minuto. 
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38. Foi solicitada ao técnico de enfermagem a administração 
de 25 gotas de determinado analgésico cuja apresentação 
é de 250 mg/mL. Essa dosagem corresponde a 
 
(A) 0,25 mL. 
(B) 1,25 mL. 
(C) 2,05 mL. 
(D) 2,25 mL. 
(E) 2,5 mL. 

_________________________________________________________ 
 

39. Na infecção causada pelo agente etiológico Schistosoma 
mansoni, o homem é o principal hospedeiro definitivo, o 
caramujo é o hospedeiro intermediário e a hipertensão 
portal uma das complicações. A patologia em questão re-
fere-se a 
 
(A) Shigelose. 
(B) Brucelose. 
(C) Leishmaniose. 
(D) Esquistossomose. 
(E) Cisticercose. 

_________________________________________________________ 
 

40. Dentre as possíveis orientações de enfermagem ao cliente 
com ileostomia, destacam-se: 
 
(A) lubrificação do estoma com solução glicerinada, 

troca da bolsa quando a quantidade de efluente 
atingir 2/3 da capacidade e ingestão de dieta pobre 
em alimentos que aumentem a flatulência. 

 
(B) mobilização do estoma com solução vaselinada, 

esvaziamento do conteúdo da bolsa quando atingir 
2/3 da capacidade e uso de espessante para 
diminuir a fluidez das fezes. 

 
(C) curativo oclusivo no local do estoma, informação 

sobre os grupos de atenção aos ostomizados e in-
centivo ao uso de tampão para fechamento da 
ileostomia. 

 
(D) curativo oclusivo no local do estoma, mobilização do 

estoma com solução vaselinada e uso de espes-
sante para diminuir a fluidez das fezes. 

 
(E) esvaziamento do conteúdo da bolsa quando atingir 

1/3 da capacidade e medir o orifício de abertura da 
bolsa, que deve ter diâmetro igual ou, no máximo, 
3 mm maior que o estoma. 

_________________________________________________________ 
 

41. Portador de hemofilia admitido na instituição solicitou infor-
mações sobre a patologia. Ele pode ser informado que se 
trata de uma doença 

 
(A) autoimune que agride os leucócitos e destrói o sis-

tema imunológico, propiciando as infecções opor-
tunistas. 

 
(B) de caráter genético que atinge o sexo masculino e 

provoca a formação de trombos, podendo ocasionar 
microinfartos, principalmente, no sistema nervoso 
central. 

 
(C) causada pela deformação das hemácias, em forma 

de foice, que se acumulam nos vasos e ocasionam 
dores articulares intensas. 

 
(D) de origem genética, relacionada à deficiência do 

fator VIII ou IX de coagulação que pode provocar 
sangramentos espontâneos ou traumáticos. 

 
(E) do cromossomo X, conhecida como anemia do Me-

diterrâneo, caracterizada pela disfunção na síntese 
de ferrotina. 

42. Algumas das principais manifestações clínicas do hipoti-
reoidismo e hipertireoidismo estão descritas em 
 

 Hipotireoidismo Hipertireoidismo 

(A)  fadiga, queda de cabelo 
e distúrbios menstruais. 

palpitações, nervosismo 
e apetite aumentado. 

(B)  
dormência ou formiga-
mento, fala acelerada e 
diarreia. 

mixedema, bradicardia e 
apetite aumentado. 

(C)  constipação, fraqueza 
muscular e ecolalia. 

alucinação, osteoporose 
e dormência ou formiga-
mento. 

(D)  anedonia, diarreia e fios 
de cabelos adelgaçados. 

exoftalmia, diarreia e 
anorexia. 

(E)  exoftalmia, anedonia e 
ecolalia. 

fios de cabelos adelga-
çados, fadiga e palpi-
tações. 

_________________________________________________________ 
 

43. As complicações do diabetes podem ser agudas ou 
crônicas. Quando relacionadas ao aumento ou diminuição 
dos níveis glicêmicos é correto afirmar que 
 

(A) a cetoacidose diabética é a principal complicação 
crônica do diabetes tipo 1. 

 

(B) a nefropatia diabética é complicação tardia que pode 
atingir portadores de diabetes tipos 1 e 2.   

 

(C) o coma hiperglicêmico é complicação crônica do 
diabetes tipo 2,  devido ao aumento dos  hormônios 
contrarreguladores. 

 

(D) o estado hiperosmolar hiperglicêmico é a causa 
principal do coma, no portador de diabetes tipo 1.    

 

(E) a falência pancreática é a complicação aguda mais 
relevante no portador de diabetes tipo 2. 

_________________________________________________________ 
 

44. Ao promover ações educativas na campanha sobre os-
teoporose para funcionários da instituição, o técnico de 
enfermagem enfatiza que a 
 

(A) patologia acomete a população feminina, geralmente 
após a menopausa, e atinge a população masculina 
mais precocemente que a feminina, devido ao des-
gaste da estrutura óssea. 

 

(B) perda da massa óssea devido à idade está relacio-
nada à diminuição dos hormônios estrogênio e 
glucagon, responsáveis pela captação e reabsorção 
do cálcio. 

 

(C) ingestão aumentada de cálcio e a redução da cafeí-
na e do álcool diminuem o risco para o aparecimento 
da osteoporose. 

 

(D) obesidade, a exposição excessiva à luz solar duran-
te a vida e as comorbidades são fatores de risco 
para o desenvolvimento da osteoporose. 

 

(E) boa mecânica corporal, os exercícios físicos de sus-
tentação e o uso de corticosteroides impedem o 
aparecimento da osteoporose. 
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45. Em diversas situações, a demência e o delírio são obser-
vadas em idosos: 

 
 I. O delírio pode ser decorrente de intoxicação medi-

camentosa, desidratação, infecção e traumatismo 
craniano. 

 
 II. A demência caracteriza-se por alterações cogniti-

vas, funcionais e comportamentais. 
 
 III. A doença de Alzheimer é o tipo de demência mais 

comum, seguida da demência vascular ou por 
multi-infarto. 

 
Está correto o que se afirma em 
 
(A) I, II e III. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

46. Em situação hipotética, um indivíduo adulto vítima de fra-
tura em membro inferior esquerdo perpassa o seguinte 
percurso de atendimento: atendimento móvel, hospitalar 
em pronto-socorro e acompanhamento domiciliar para a 
reabilitação. As ações combinadas no atendimento em 
diferentes âmbitos de atenção à saúde correspondem ao 
princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde deno-
minado 
 
(A) equidade. 
(B) integralidade. 
(C) universalidade. 
(D) descentralização. 
(E) resiliência. 

_________________________________________________________ 
 

47. A imunização contra o sarampo, caxumba e rubéola 
(SCR) em indivíduo adulto do gênero feminino sem a 
devida comprovação vacinal, consiste em administrar 
 
(A) uma dose para mulheres acima de 60 anos. 
 
(B) duas doses em mulheres de 50 (cinquenta) a 60 

(sessenta) anos de idade. 
 
(C) três doses consecutivas mensais em mulheres com 

30 anos de idade.  
 
(D) uma dose em mulheres de 20 (vinte) a 49 (quarenta 

e nove) anos de idade. 
 
(E) três doses em mulheres de 20 (vinte) a 39 (trinta e 

nove) anos de idade. 
_________________________________________________________ 
 

48. São formas de contágio da doença causada pelo 
Treponema pallidum: 

 
 I. Pela mãe ao filho durante a gestação ou no parto. 
 
 II. Por transfusão de sangue contaminado. 
 
 III. Pela secreção pulmonar expelida durante a tosse. 
 
 IV. Por meio de saliva presente em talheres e pratos 

do sujeito transmissor. 
 

Está correto o que se afirma em 
 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) I, II e IV, apenas. 

49. Ao proceder o registro de informações escritas na 
anotação de enfermagem recomenda-se 
 
(A) realizar o registro imediatamente após a ocorrência 

dos fatos e da execução do procedimento.  
 
(B) utilizar termos como “bom”, “regular”, “normal”, pois 

tornam a leitura mais objetiva. 
 
(C) manter espaço em branco entre um registro e outro. 
 
(D) usar corretivos e borrachas para correção de erros 

de documentação, ocultando o registro inicial. 
 
(E) descrever o fato, emitir opiniões e juízo de valor, 

baseando-se em princípios pessoais e éticos da 
profissão. 

_________________________________________________________ 
 

50. Sabendo-se que o técnico de enfermagem colabora junto 
ao enfermeiro nas ações de supervisão em enfermagem, 
quando se utiliza o modelo de gestão compartilhada, o 
princípio da autoridade com responsabilidade é aplicado, 
na situação em que 
 
(A) uma tarefa é delegada pelo supervisor sem consultar 

o colaborador. 
 
(B) a responsabilidade sobre as ações do colaborador é 

exclusivamente do supervisor. 
 
(C) os relacionamentos entre supervisores e subordina-

dos são verticais e não horizontais. 
 
(D) a atitude do colaborador é totalmente controlada 

pela instituição. 
 
(E) o profissional tem autonomia, autoridade e controle 

sobre as suas ações visando bons resultados. 
_________________________________________________________ 
 

51. Conforme as normas de biossegurança nas instituições de 
saúde, a responsabilidade pelo descarte do material 
perfurocortante na fonte geradora, após a imediata utiliza-
ção pelo técnico de enfermagem é do 
 
(A) enfermeiro gestor responsável pela unidade de 

enfermagem. 
 
(B) enfermeiro responsável pelo paciente. 
 
(C) farmacêutico que dispensou o material. 
 
(D) médico administrador hospitalar. 
 
(E) técnico de enfermagem que utilizou o material. 

_________________________________________________________ 
 

52. Na assistência de enfermagem ao paciente com diagnós-
tico recém-confirmado de tuberculose pulmonar ativa, em 
razão do risco de contágio, é recomendada a utilização de 
medida de precaução 
 
(A) de contato. 
(B) para aerossóis. 
(C) para gotículas. 
(D) empírica. 
(E) inalatória. 
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53. O técnico de enfermagem é solicitado para atender um 
trabalhador no refeitório da instituição. No local, ele ime-
diatamente relaciona a situação com obstrução grave de 
via aérea por corpo estranho, pois o indivíduo ainda 
consciente apresenta-se 
 
(A) com as mãos na parte anterior do pescoço, sinais de 

angústia, expressão facial de pânico e dificuldade de 
tossir e falar. 

 
(B) com sinais de angústia, as mãos na parte posterior 

do pescoço, expressão facial de pânico, tosse mode-
rada e facilidade em falar. 

 
(C) em posição de opistótono, face corada, tosse inten-

sa e facilidade em falar.  
(D) com as mãos no abdome, sinais de angústia, tosse 

leve e falando que se engasgou com o suco. 
 
(E) em posição ventral com o rosto lateralizado, tosse 

seca e facilidade em falar. 
_________________________________________________________ 
 

54. Ao prestar os primeiros socorros à trabalhadora, durante 
uma crise convulsiva tônico clônica, uma prioridade no 
atendimento imediato realizado pelo técnico de enfer-
magem é 
 
(A) instalar acesso venoso central. 
 
(B) coletar sangue para dosagem sérica do anticon-

vulsivante. 
 
(C) afastar objetos protegendo a pessoa de traumatis-

mos.  
(D) realizar eletroencefalograma de urgência. 
 
(E) introduzir objeto rígido entre os dentes para a pes-

soa não morder a língua. 
_________________________________________________________ 
 

55. No atendimento ao indivíduo adulto, em parada cardior-
respiratória, decorrente de infarto agudo do miocárdio, 
conforme recomendações da Americam Heart Association 
(2010), a sequência das manobras de reanimação car-
diopulmonar, no suporte básico de vida, inicia-se com 
 
(A) compressões torácicas. 
(B) ventilações com bolsa valva máscara. 
(C) abertura de vias aéreas. 
(D) punção de acesso venoso periférico. 
(E) hiperextensão da cabeça. 

_________________________________________________________ 
 

56. A vítima de acidente por animal peçonhento, identificado 
como aranha marrom, pode apresentar sinais e sintomas, 
tais como: 
 
(A) parestesia no local da picada, insuficiência respirató-

ria aguda, cefaleia e poliúria. 
 
(B) paresia no local da picada, visão turva e diplopia, 

ptose palpebral e sonolência. 
 
(C) dor, edema e necrose no local da picada, mal-estar 

geral, náuseas e febre.  
(D) paresia local, rabdomiólise, flacidez da musculatura 

da face, diplopia e visão turva. 
 
(E) hematoma local, oftalmoplegia, midríase e mialgias. 

_________________________________________________________ 
 

57. Segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico Far-
macológica (SINITOX) do Ministério da Saúde, os efeitos 
tóxicos dos glicosídeos cianogênicos referentes à ingestão 
da raiz e folhas da planta mandioca brava manifestam-se 
por 
 
(A) hipotermia e alcalose metabólica. 
(B) cólicas abdominais e diarreia intensa. 
(C) bradicardia e melena. 
(D) bradipneia e diarreia sanguinolenta. 
(E) disfunção sexual e convulsões. 

58. Conforme o Instituto Nacional do Câncer, dentre os fatores 
evidenciados cientificamente que justificam o risco ocupa-
cional do tabagismo passivo, inclui-se: 
 
(A) a fumaça do cigarro contém alcatrão e em contato 

com a pele do trabalhador causa queimaduras 
graves. 

 
(B) o monóxido de carbono presente na fumaça de ci-

garro causa hipotireoidismo ao tabagista passivo. 
 
(C) a alta concentração de nicotina é cinco vezes maior 

na fumaça presente em ambientes fechados do que 
na tragada pelo fumante. 

 
(D) a estimativa do aumento em até cinco vezes nas 

chances do trabalhador exposto à fumaça de cigarro 
desenvolver diabetes mellitus e distúrbios psiquiá-
tricos. 

 
(E) a probabilidade da fumaça ambiental do tabaco cau-

sar, de imediato, lesões cardiovasculares e exposi-
ção às substâncias cancerígenas, aos não fumantes. 

_________________________________________________________ 
 

59. Nas etapas correspondentes à limpeza e esterilização de 
pinças de metal utilizadas em curativo, podem ser reco-
mendadas, respectivamente, o uso de 
 
(A) detergente e iodo povidine. 
 
(B) detergente e imersão em álcool 70% por trinta 

minutos. 
 
(C) solução de quaternário de amônia e esterilização em 

estufa por oito minutos. 
 
(D) detergente enzimático e autoclave. 
 
(E) clorexidine alcoólica e glutaraldeído a 2%. 

_________________________________________________________ 
 

60. Segundo o Ministério da Saúde, na rede de frio o arma-
zenamento de vacinas em geladeiras domésticas deve 
seguir as seguintes recomendações: 

 
 I. No evaporador (congelador): colocar gelo reciclável 

(gelox ou bobinas com água) na posição vertical.  
 
 II. Na primeira prateleira: colocar as vacinas que po-

dem ser submetidas a temperaturas negativas, 
entre elas a vacina BCG e da hepatite. 

 
 III. Na segunda prateleira: colocar as vacinas que não 

podem ser submetidas à temperatura negativa, 
entre elas as vacinas contra poliomielite, sarampo, 
febre amarela, rubéola, tríplice viral. 

 
 IV. Na terceira prateleira: podem ser colocados diluen-

tes, soros ou caixas com as vacinas conservadas 
entre +2 °C e +8 °C, com o cuidado de permitir a 
circulação do ar entre os recipientes e as paredes 
da geladeira. 

 
 V. Retirar as gavetas plásticas e suportes existentes 

na parte interna da porta, e no lugar da gaveta 
grande preencher toda parte inferior, exclusiva-
mente com doze garrafas de água com corante, 
para a elevação lenta da temperatura interna da 
geladeira. 

 
Está correto o que se afirma em 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) I, IV e V, apenas. 
(D) IV e V, apenas. 
(E) I, II, III, IV e V. 
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