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Nas questões de 1 a 60, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova.

PROVA OBJETIVA
QUESTÃO 1

QUESTÃO 3

No que diz respeito às equipes de saúde da família (ESF) e aos

A respeito de assistência domiciliar em saúde, assinale a opção

núcleos de apoio à saúde da família (NASF), assinale a opção

correta.

correta.

A O serviço de atenção domiciliar substitui a internação
hospitalar e implica a exclusão do usuário do serviço de

A As ESF, os NASF e as equipes de saúde bucal vinculam-se a

estratégia de saúde da família, bem como de ambulatórios e

um número mínimo de famílias distribuídas ao longo do
território em que estão situados.

hospitais.
B A atenção domiciliar é direcionada exclusivamente aos

B A supervisão continuada das equipes multiprofissionais e a

pacientes com quadro grave de doenças crônico-degenerativas.

execução de protocolos de atendimento têm sido avaliadas

C A principal diretriz do serviço de atenção domiciliar é reduzir
os custos do SUS com a desativação de leitos ociosos em

como medidas de sucesso para a expansão do Programa Saúde

hospitais públicos de municípios com menos de 40 mil

da Família no território nacional.
C As ESF são responsáveis por oferecer serviços de saúde por

habilitantes.
D A atenção domiciliar é considerada um componente da rede de

meio de ações de promoção, prevenção, recuperação,

atenção às urgências, devendo articular-se aos demais

reabilitação e manutenção da saúde da comunidade.

componentes da rede de atenção à saúde.

D Os NASF são responsáveis por promover ações verticais em

E Usuário que necessite de oxigenoterapia e suporte ventilatório,
mesmo que invasivo, poderá ser incluído no serviço de

saúde materno-infantil junto às populações de baixo risco.

atendimento domiciliar, que pressupõe a presença de um

E Os NASF compartilham as mesmas responsabilidades e

cuidador responsável pelo paciente durante vinte e quatro

competências inerentes às equipes de saúde da família.
QUESTÃO 2

horas por dia.
QUESTÃO 4

Acerca do princípio da equidade no Sistema Único de Saúde (SUS),

Com relação aos direitos dos usuários do SUS, assinale a opção

assinale a opção correta.

correta.

A O princípio da equidade no SUS é restrito à atenção básica, por

A Quando a autonomia do usuário estiver comprometida, o
familiar poderá visitá-lo desde que esteja acompanhado de

ser esse um serviço de menor custo e de amplo alcance, que
atende ao cidadão brasileiro onde ele esteja.
B As modalidades atuais de repasses intergovernamentais e de

perto pelo enfermeiro e pelo segurança do local.
B Para garantir a integralidade do tratamento, o usuário tem
direito ao encaminhamento para outros serviços, que poderá

remuneração dos serviços em saúde atendem ao princípio de

ser realizado por meio de comunicação oral direta ou

equidade no SUS.

telefônica pelo funcionário da unidade.

C A promoção de equidade no SUS deve ser realizada por meio

C Nos casos de espera por atendimento, o usuário deverá ser
encaminhado a um local protegido, ventilado, limpo e munido

da preferência de atendimento aos usuários de baixa renda.
D A oferta de serviços que privilegiam os grupos menos
vulneráveis, um pressuposto do SUS, compromete a

de água potável e de sanitários.
D O usuário tem direito de receber uma prescrição terapêutica
legível

resolutividade da atenção básica.

que

expresse,

estritamente,

os

códigos

dos

medicamentos genéricos e suas devidas abreviaturas.

E A equidade no SUS pressupõe a oferta de serviços de saúde de

E O usuário tem direito de pleitear medicamentos nas farmácias

todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso

básicas, desde que devidamente prescritos, de baixo custo ou

requeira, até o limite da capacidade do sistema.

direcionados a doenças raras.
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QUESTÃO 5
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QUESTÃO 7

Com relação aos mecanismos de participação da sociedade na

Em relação aos programas de prevenção e controle de doenças

construção das políticas públicas da saúde no Brasil, assinale a

transmissíveis prevalentes no Brasil, assinale a opção correta.

opção correta.
A A taxa anual de incidência de AIDS é um indicador que
A A ouvidoria do SUS é um mecanismo que permite ao usuário

informa a situação atual da infecção por HIV no período de sua

manifestar-se e ser ouvido quanto às irregularidades ou aos

mensuração, o que permite minimizar a possibilidade de um

elogios, de modo sigiloso e anônimo, podendo contribuir para

indivíduo infectado transmitir a doença a outras pessoas.

o aprimoramento do SUS.

B As notificações dos casos de hepatite foram reduzidas graças

B De acordo com o exposto durante a 14.a Conferência Nacional

a um inquérito realizado em todas as capitais pelo sistema de

de Saúde, a necessidade de qualificação dos conselheiros de

vigilância e fatores de risco e proteção para doenças crônicas
e ao incentivo financeiro que o sistema de investigação de

saúde em nível municipal e estadual foi superada desde a

agravos de notificação forneceu aos municípios.

criação do SUS.
C Apesar de o relatório de gestão ser um documento que contém

C Campanhas educativas são pouco efetivas no combate às
doenças transmissíveis, especialmente AIDS/HIV e sífilis

informações gerenciais relevantes para as ações do controle

congênita, uma vez que as pesquisas demonstram que as

social, os conselheiros só podem acessá-lo por intermédio do

pessoas infectadas já possuem conhecimento sobre a doença e

colegiado do Conselho Nacional de Saúde.
D O Conselho Nacional de Saúde é presidido pelo Ministro da
Saúde.

seus mecanismos de transmissão.
D O recém-nascido portador de sífilis congênita deverá receber
acompanhamento médico por dois anos, período em que

E O Conselho Nacional de Saúde é o único órgão deliberativo

devem ser avaliadas a condição neurológica, a auditiva e a

que acumula as competências de formulação, execução e
fiscalização financeira junto ao SUS.

oftalmológica.
E Os indicadores de incidência e de registro de casos novos de
AIDS mostram que não há mais epidemia prevalente dessa

QUESTÃO 6

doença no Brasil.

No que concerne ao impacto e desenvolvimento da imunização no
Brasil, assinale a opção correta.

QUESTÃO 8

No que se refere à malária, assinale a opção correta.
A De acordo com o Ministério da Saúde, deve-se continuar a
vacinação para doenças erradicadas, uma vez que elas poderão

A O controle vetorial da malária deve ocorrer por meio de

reaparecer sob a forma de epidemias, como ocorreu com a

borrifação residual semanal de inseticida em toda a região

poliomielite em 1970.

geográfica de ocorrência do surto, devendo-se atingir 95% das

B No Brasil, a excelência e eficiência do PNI deve-se ao fato de
que o financiamento público tem sido incrementado com

residências.
B Apenas os casos suspeitos de malária são de notificação

empréstimos de organismos internacionais e doações da
iniciativa privada.

obrigatória na Amazônia.
C A notificação de casos de malária, doença monitorada desde

C Embora raros, os eventos adversos locais provenientes da

2000, segue crescendo do número de casos, o que indica que

vacina BCG-ID são decorrentes, majoritariamente, do tipo de

dificilmente a meta de redução prevista será atingida até 2015.

cepa utilizada.

D A lâmina de verificação é um indicador que permite verificar

D As ações de imunização nas populações indígenas e ribeirinhas

o acompanhamento, pelos serviços de saúde, das fontes de
infecção, atenção e tratamento do doente com malária.

são restringidas, a cada ano, devido à reduzida capacidade das
instalações nas áreas de difícil acesso geográfico.

E Apesar da importância da lâmina de verificação na condução

E O Brasil, país autossuficiente na produção de vacinas, utiliza
apenas 30% das vacinas que produz.
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QUESTÃO 9

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são doenças
multifatoriais relacionadas tanto a fatores de riscos modificáveis
quanto a fatores não modificáveis. No que se refere a esse assunto,
assinale a opção correta.

CESPE/UnB – TRT 8.ª Região/2013
QUESTÃO 11

Uma jovem de dezessete anos de idade, grávida de doze
semanas, em sua primeira consulta de pré-natal, informou cansaço,
perda de apetite, febre e disúria. A paciente referiu não ter
procurado o serviço de saúde anteriormente por considerar-se

A Para a prevenção e o controle das DCNT, o Ministério da
Saúde estipulou como metas reduzir a prevalência de
obesidade, estimular a realização de atividade física, aumentar
o consumo de frutas e hortaliças e reduzir o consumo médio
de sal.
B Sendo o câncer uma DCNT de alta letalidade, a Lei
n.º 12.732/2012 estipulou sessenta dias para realização do
primeiro tratamento para todo paciente com suspeita de
neoplasia benigna ou maligna.
C O Programa Farmácia Popular/Saúde Não Tem Preço foi
desenvolvido para o combate das principais DCNT, por meio
de subsídios para a aquisição de medicamentos para tratamento
da hipertensão e diabetes.
D As ações de vigilância das DCNT visam à eliminação e à
prevenção dos riscos não modificáveis decorrentes do meio
ambiente e do meio socioeconômico.
E O Programa Academia da Saúde constitui um segmento das
secretarias estaduais de vigilância epidemiológica criado
especialmente com o objetivo de reduzir a taxa de obesidade
das mulheres brasileiras, minimizando riscos modificáveis para
as DCNT.

saudável. Ao exame físico, apresentava peso de 60 kg, altura de
1,58 m, pressão arterial de 125 mmHg x 90 mmHg e temperatura de
37, 9 ºC. O enfermeiro detectou palidez palmar intensa. Não havia
edemas em membros inferiores ou superiores.

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde quanto à
classificação de risco durante a gestação, a paciente deve ser
incluída na classe

A vermelha, que indica gestação de alto risco, devendo ser
encaminhada a um serviço de saúde de alta complexidade.
B amarela, que indica gestação de médio risco, devendo ser
encaminhada para consulta médica.
C vermelha, que indica gestação com risco iminente, devendo ser
encaminhada urgentemente a um hospital para atendimento
médico e tratamento.
D verde, que indica gestação de alto risco, devendo ser

QUESTÃO 10

No que se refere à condição de saúde dos idosos brasileiros,
assinale a opção correta.
A O combate à violência contra os idosos requer políticas
específicas para as comunidades mais pobres, uma vez que é
nesse extrato social que as agressões físicas são cometidas
pelos próprios familiares.
B As políticas de saúde para a população idosa têm como meta
ampliar a expectativa de vida, para mais de oitenta anos, em
todos os extratos sociais da população brasileira.
C Na última década, foi notificado um decréscimo no número de
casos de AIDS/HIV na população brasileira, o que faz dos
idosos uma população não vulnerável a essa doença.
D A elevada incidência de osteoporose e quedas em idosos
brasileiros tem exigido a formulação de políticas de saúde para
tratar dessa problemática.
E Envelhecimento ativo é um conceito polissêmico presente nas
políticas públicas de saúde direcionadas ao idoso, que
demanda uma abordagem multidimensional do indivíduo com
sessenta anos de idade ou mais.

encaminhada a consulta com especialista.
E verde, que indica gestação de baixo risco, devendo ser
orientada a retornar ao serviço após três semanas.
QUESTÃO 12

Assinale a opção em que são apresentadas as principais indicações
para o uso de medicamentos antipsicóticos.

A esquizofrenia, síndrome cerebral orgânica com psicose e fase
maníaca da doença maníaco-depressiva
B episódios de mania e hipomania, doença bipolar recorrente e
depressão unipolar
C distúrbio obsessivo compulsivo, paranoia esquizoide e
discinesias tardias
D distúrbios de ansiedade generalizada, ansiedade associada à
depressão e relaxamento muscular
E enurese, narcolepsia e psicose sensorial infantil
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Texto para as questões de 13 a 15
Um homem de setenta e quatro anos de idade foi internado
na clínica médica de um hospital após apresentar dificuldades
respiratórias. Evoluiu com infecção do trato urinário, hipoatividade,
rigidez nos membros superiores e inferiores, disfagia e pneumonia
hospitalar. No momento do exame físico, o paciente estava alerta,
respondia a alguns comandos simples, apresentava acúmulo de
muco em vias aéreas superiores e dificuldade para tossir, não era
capaz de sair do leito sozinho e era-lhe administrado oxigênio sob
máscara de Venturi fornecendo 50% de FiO2. A filha que o
acompanhava relatou que, havia mais de um ano, o paciente tinha
sido diagnosticado com câncer de próstata e que, desde então, o pai
vinha apresentando sono fragmentado durante a noite e sonolência
diurna. A filha relatou, ainda, que, havia um mês, seu pai tinha sido
internado com dores na região pélvica, ocasião em que fora
diagnosticada metástase óssea, advinda do câncer de próstata, sem
possibilidades de cura. Referiu, por fim, que, na noite anterior, seu
pai não dormiu bem, em razão da agitação e da dispneia. O paciente
tinha histórico de constipação crônica e havia evacuado pela manhã
fezes líquidas. O exame físico indicou ainda, roncos à ausculta
pulmonar. Nas 24 horas seguintes, internado, o paciente apresentou
diurese de 1.100 mL, sob dispositivo urinário externo, e
permaneceu sob dieta por sonda nasoenteral, com boa aceitação,
sem relatos de vômito.

CESPE/UnB – TRT 8.ª Região/2013
QUESTÃO 15

A partir da situação apresentada, assinale a opção correta a respeito
da máscara de Venturi.
A O uso da máscara possibilita que uma concentração constante
de

A constipação percebida, evidenciada por história de constipação
crônica e ausência de evacuação por três dias.
B mobilidade física prejudicada, evidenciada por prejuízo
cognitivo e dor.
C padrão de sono prejudicado, evidenciado pela falta de controle
do sono e sono interrompido.
D desobstrução ineficaz das vias aéreas, evidenciada por tosse
ineficaz e ruídos adventícios respiratórios.
E infecção urinária, evidenciada por incontinência e uso de
coletor urinário externo.
QUESTÃO 14

seja

inspirada,

independentemente

da

profundidade ou da frequência da respiração, devendo-se
observar se o fluxo de oxigênio está adequado ao tubo
conector (válvula).
B A velocidade de fluxo de 50% indica um fornecimento elevado
de oxigênio, o que exige umidificação do sistema.
C A máscara de Venturi possui uma bolsa-reservatório que deve
permanecer inflada durante a inspiração e a expiração, para
controle do fluxo de oxigênio.
D Por ser um sistema de administração de baixo fluxo, a máscara
deve ser mantida com boa vedação e adaptada à face do
paciente, para garantir a oxigenação prescrita.
E Como a máscara permite a entrada de oxigênio sob demanda,
o que interrompe o fluxo de oxigênio durante a expiração,
deve-se estar atento a qualquer esforço respiratório do

QUESTÃO 13

Conforme a taxonomia de diagnósticos de enfermagem da
NANDA-I, o paciente apresenta

oxigênio

paciente.
QUESTÃO 16

Uma criança de cinco anos de idade, desnutrida e com
doença diarreica aguda de origem infecciosa apresentava quadro
grave de desidratação, hipotonia e colapso circulatório ao ser
atendida em uma unidade de saúde. À avaliação física, o
enchimento capilar foi classificado como muito prejudicado.
A partir do caso clínico acima apresentado, assinale a opção
correta.
A É indicada a aplicação intravenosa da vacina para o rotavírus,
agente infeccioso comum na faixa etária do paciente.

Na situação apresentada, o profissional de enfermagem deve
A aplicar técnicas que favoreçam a eliminação de secreções
respiratórias, como a aspiração das vias aéreas superiores e
drenagem postural.
B ofertar dieta rica em fibras para amenizar a constipação e
limitar a ingestão de líquidos, devido ao quadro de poliúria.
C discutir com o paciente e familiar o uso terapêutico da
distração para o alívio da dor e aplicar exclusivamente medidas
não invasivas para analgesia.
D promover o reestabelecimento completo das atividades de
autocuidado e realizar mudanças de decúbito no paciente.
E instalar um sistema de drenagem fechado no coletor de urina
do paciente, com o objetivo de evitar infecção.

B Deve-se interromper a alimentação e manter a criança com
infusões venosas de soluções hipertônicas de glicose a 10%.
C A avaliação do enchimento capilar da criança indica um
retorno da perfusão em tempo igual ou inferior a três segundos.
D Os sinais de elasticidade da pele e as condições dos olhos são
parâmetros mais fidedignos que o enchimento capilar para a
avaliação do estado de hidratação de uma criança desnutrida.
E É indicada a hidratação intravenosa rápida, devendo ser
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administrada, até que esse procedimento possa ser instalado,
solução de sais de reidratação oral por meio de sonda
nasogástrica.
–4–

Cargo 3: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem
||TRT8R13_003_10N112525||
QUESTÃO 17

Uma consequência nociva da radioterapia é a mucosite oral, que
acomete os pacientes submetidos à radiação nos tumores de cabeça
e pescoço. Conforme a escala de toxicidade oral da Organização
Mundial de Saúde, um paciente que consegue ingerir apenas
alimentos líquidos, devido ao acometimento de úlceras orais com
eritema extenso, classifica-se, em relação à mucosite oral como de
grau
A 3.
B 4.
C 0.
D 1.
E 2.
QUESTÃO 18

Assinale a opção em que são apresentadas as manifestações clínicas
da infecção causada pelo agente Trichomonas vaginalis.
A prurido vulvovaginal, corrimento branco, grumoso, com
aspecto caseoso, acompanhado de fissuras e maceração da pele
B secreção vaginal amarelada, acompanhada de lesões exofíticas
(crista de galo), dor pélvica intensa e polaciúria
C secreção vaginal em pequena quantidade, com odor
assemelhado a odor de peixe, associada a sintomas de poliúria
D prurido, dor, área infectada edemaciada e lesões vesiculares
que coalescem em formato de crosta
E secreção vaginal abundante, espumosa, de coloração amarelada
a amarelo-esverdeada, irritativa, de odor fétido, acompanhada
de sintomas urinários e hiperemia de mucosa
QUESTÃO 19

A cobertura microambiental utilizada como curativo secundário
para uma ferida infectada, infiltrada e de formato irregular, derivada
de glicídio de cadeia longa e obtido a partir de algas, e que possui
a capacidade de absorver grande quantidade de secreção
denomina-se
A película semipermeável.
B gaze de algodão.
C acetato de mafenida.
D alginato.
E hidrocoloide.

CESPE/UnB – TRT 8.ª Região/2013
QUESTÃO 20

O Ministério da Saúde considera, como foco prioritário, o
desenvolvimento de ações que visam a melhoria do atendimento
perinatal e a integralidade do cuidado obstétrico e neonatal.
O método Canguru, introduzido em algumas unidades de saúde
brasileiras, é um exemplo de políticas de saúde no campo perinatal.
A respeito desse assunto, assinale a opção correta.
A A implementação do método Canguru objetiva economizar
recursos humanos e técnicos, visto que a atenção à criança é
devidamente distribuída entre seus familiares e os profissionais
de saúde.
B Na segunda etapa do método Canguru, o profissional de saúde
deve estipular um tempo superior a quinze minutos para a
manutenção da posição canguru, visto que períodos inferiores
a esse são, comprovadamente, insuficientes para a criação de
fortes laços afetivos entre a mãe e o bebê.
C O programa do método Canguru é direcionado às gestantes
diabéticas e hipertensas e às gestantes com risco de terem
crianças pré-termo, a termo e ictéricas.
D A terceira etapa do método Canguru inclui o momento em que
o bebê permanece de maneira contínua com sua mãe na
posição canguru ou em posição ventral sobre um colchão
posicionado ao lado da mãe.
E O método Canguru preconiza a participação progressiva da
mãe, ainda durante a internação, nos cuidados com seu filho,
colocando-se, à medida que o quadro se estabiliza, o bebê em
contato pele a pele com a mãe, ainda que ele esteja em
ventilação mecânica ou sob nutrição parenteral.
QUESTÃO 21

De acordo com o Código de Ética do Profissional de Enfermagem,
assinale a opção correta.
A Ao profissional de enfermagem é vedado encaminhar pessoa,
família ou coletividade aos serviços de defesa do cidadão, para
preservar o seu ambiente de trabalho.
B O profissional de enfermagem pode abster-se de comunicar ao
Conselho Regional de Enfermagem fato que vá de encontro
a preceitos éticos do exercício profissional se houver
profissionais de outras categorias envolvidos na situação.
C A prestação de assistência de enfermagem, sem discriminação
de qualquer natureza inclui-se no rol de direitos do profissional
de enfermagem.
D Ao profissional de enfermagem é permitido negar assistência
de enfermagem em situações que estiverem em desacordo com
suas crenças, mesmo que sejam caracterizadas como urgência
ou emergência.
E O profissional de enfermagem tem o direito de abster-se de
revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento
em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades
que não estejam obrigadas ao sigilo.
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QUESTÃO 22

CESPE/UnB – TRT 8.ª Região/2013
QUESTÃO 24

O manual de perícia oficial em saúde do servidor público federal
reúne, em um único título, toda a legislação relacionada aos
mecanismos de perícia médica em servidores públicos federais e
seus dependentes. Com base nesse manual, assinale a opção correta.

A auditoria é a responsável pela avaliação sistemática da qualidade

A Atestados, laudos e pareceres emitidos por psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
outros profissionais de saúde são usados para fins de
embasamento pericial e são suficientes para justificar as faltas
ao trabalho por motivo de doença.

respeito do sistema em auditoria, assinale a opção correta.

B Doença incapacitante é toda enfermidade que produz
incapacidade para desempenhar as tarefas da vida diária e as
atividades laborais, não possível de ser tratada ou controlada
e que leva à invalidez.
C O acidente, para ser caracterizado como acidente de trabalho
deve, necessariamente, ocorrer no exercício do cargo, função,
ou emprego, no ambiente de trabalho, e provocar lesão
corporal, perturbação funcional ou mental.
D A avaliação pericial é obrigatória nos processos de licença de
saúde, aposentadoria por invalidez e doença relacionada ao
trabalho, sendo suficiente para a obtenção da concessão de
direito.
E Na realização do exame pericial, serão registradas as
informações necessárias à conclusão pericial, incluindo-se as
relativas a exames e diagnósticos.
QUESTÃO 23

da assistência prestada ao cliente. Ela analisa, controla e autoriza os
procedimentos médicos para fins de diagnose e condutas,
respeitando-se a autonomia profissional de forma ética e moral. A

A Define-se inspeção como a verificação dos fatos para apontar
sugestões ou soluções em um problema determinado.
B As glosas técnicas são decorrentes de falhas operacionais no
período de cobrança, que acarretem ausência de interação entre
o plano de saúde e o prestador de serviço.
C Auditoria concorrente, de caráter preventivo, procura
identificar situações de alarme, a fim de evitar problemas com
a concorrência.
D As auditorias ordinárias são realizadas a fim de se avaliar a
apuração de denúncias ou irregularidades em alguma atividade
específica e podem ocorrer por determinação do secretário de
saúde do estado.
E A auditoria de gestão é o conjunto de atividades que envolvem
áreas de controle e fiscalização orçamentária, entre outras,
desempenhadas junto aos gestores do SUS.
QUESTÃO 25

A obstrução das vias aéreas ocorre em situações em que há um

Ainda com base no manual de perícia oficial em saúde do servidor
público federal, assinale a opção correta.

bloqueio total ou parcial na passagem do fluxo de ar até os alvéolos

A A atividade pericial oficial em saúde pode ser executada por
qualquer profissional na área da saúde, desde que outros
profissionais de saúde a subsidiem por meio de parecer
específico.

A Para desobstrução de via aérea obstruída por corpo estranho

B Aos portadores de doenças como a hanseníase, a nefropatia
grave e as neoplasias malignas é garantida a isenção de
imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão.
C Não serão equiparadas às doenças relacionadas ao trabalho as
doenças degenerativas e as inerentes a grupo etário,
independentemente de suas causas.
D A caracterização ou constatação da deficiência não é atribuição
exclusiva do médico perito, uma vez que, caracterizada a
deficiência, o candidato aprovado passará por avaliação de
equipe multiprofissional.
E O atestado médico deve ser apresentado à unidade competente
do órgão ou entidade no prazo máximo de quinze dias,
contados da data da reintegração do servidor ao serviço.

pulmonares. Com relação a esse tema, assinale a opção correta.

em lactentes irresponsivos, devem-se realizar dez compressões
torácicas, seguidas de dez golpes nas costas.
B Se um indivíduo adulto ficar inconsciente, em decorrência de
obstrução das vias aéreas por corpo estranho, o profissional da
saúde deve checar seus pulsos e iniciar, imediatamente, a
ressuscitação cardiopulmonar.
C Estando a vítima com obstrução grave das vias aéreas por
corpo estranho consciente, pode-se utilizar a manobra de
Heimlich, com o objetivo de criar uma tosse artificial e
provocar a expulsão do corpo estranho.
D A obstrução das vias aéreas pode decorrer de causas
intrínsecas como aspiração de alimentos, conhecida como
broncoaspiração.
E Os sinais clássicos de obstruções de vias aéreas leves incluem
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QUESTÃO 28

A parada cardiorrespiratória (PCR) pode ser ocasionada por
diversos mecanismos que perturbam a homeostase do sistema
condutor cardíaco. Na ocorrência de PCR, a realização imediata de
reanimação cardiopulmonar (RCP) contribui sensivelmente para o
aumento das taxas de sobrevivência das vítimas. No que se refere
a esse tema, assinale a opção correta.

Por mais eficiente que seja um suporte avançado, se as ações de

A Se constatada a ausência do pulso carotídeo em vítima de PCR,
devem-se iniciar imediatamente as compressões torácicas,
sendo recomendado atualmente realizar vinte compressões
torácicas com pausa para uma ventilação de resgate.
B Para conseguir êxito na realização de RCP, o socorrista deve
realizar uma frequência mínima de cem compressões por
minuto, deprimindo o tórax com profundidade mínima de cinco
centímetros e promovendo o alívio do tórax após cada
compressão.
C O suporte básico de vida compreende uma série de
intervenções, englobando o acesso precoce, a desfibrilação
precoce e o atendimento de suporte avançado precoce.
D Os sinais premonitórios da PCR, como arritmia, hipotensão,
fraqueza, dor torácica, dispneia e visão turva, estão sempre
presentes e surgem até duas horas antes do evento terminal.
E Na vigência de PCR, cujo diagnóstico deve ser confirmado
laboratorialmente, a vítima torna-se irresponsiva, apneica e
pode ou não ter pulso.

correta.

QUESTÃO 27

As emergências clínicas são um enorme desafio, uma vez que
necessitam de atendimento rápido e sistematizado que vise à
estabilização inicial do paciente para posterior avaliação. Em
relação às emergências neurológicas, assinale a opção correta.
A A meningite, definida como processo inflamatório que acomete
o parênquima nervoso e provoca febre, rebaixamento do nível
de consciência e crises convulsivas, é a infecção do sistema
nervoso central de maior prevalência no pronto-socorro.
B Os sinais clássicos de uma paciente com síndrome de
hipertensão intracraniana incluem a presença dos sinais de
Kernig e Brudzinski e eventual dissociação pulso-temperatura.
C Pacientes com cefaleia que apresentem história prévia de
episódios semelhantes, sem alteração substancial, são
considerados de alto risco para doenças potencialmente fatais,
sendo-lhes recomendado submeterem-se rotineiramente a
exames de neuroimagem.
D Um dos procedimentos iniciais da avaliação de um paciente
com suspeita de acidente vascular cerebral, consiste em
verificar a glicemia capilar, uma vez que a hipoglicemia é um
importante diagnóstico diferencial, sendo uma causa
potencialmente reversível.
E Após a estabilização inicial de um paciente com acidente
vascular cerebral (AVC) e a exclusão de causas reversíveis
imediatas, deve-se submetê-lo a uma tomografia
computadorizada e repeti-la após 72 horas, uma vez que, nos
casos de AVCs isquêmicos, observam-se alterações nesse
exame na maior parte dos pacientes.

suporte básico de vida não forem feitas de forma adequada, será
baixa a chance de sobrevivência de um paciente em situação de
emergência. No que concerne ao suporte básico de vida nas ações
de urgência e emergência e ao suporte pediátrico, assinale a opção

A Assim como a corrente do adulto, a corrente de sobrevivência
pediátrica apresenta cinco elos, que ocorrem na mesma
sequência em ambos os tipos de pacientes.
B Em uma parada cardíaca pediátrica, a ativação do serviço
médico de emergência deve ser a primeira conduta a ser
tomada, seguida de reanimação cardiopulmonar por cerca de
dez minutos.
C O meio mais indicado para a verificação de pulso em situações
de emergência é a palpação da carótida, ainda que se trate de
lactentes e menores de um ano.
D Recomenda-se, atualmente, para as compressões torácicas em
crianças e lactentes atendidas por dois socorristas, que a
relação compressão-ventilação seja de 15:2.
E A corrente de sobrevivência do adulto é composta por cinco
elos interdependentes, sendo o primeiro deles relacionado ao
suporte avançado de vida.
QUESTÃO 29

A respeito da escala de coma de Glasgow (ECG), assinale a opção
correta.
A Em pacientes entubados, não há necessidade de avaliação da
resposta verbal, sendo a pontuação da ECG obtida pela soma
dos demais quesitos.
B Um paciente com abertura ocular ao comando verbal e que não
emita nenhuma resposta e retire o membro ao estímulo
doloroso apresentará doze pontos na ECG.
C A ECG baseia-se na quantificação de três variáveis,
pontuando-se cada uma de acordo com a melhor resposta
obtida durante o exame e somando-se os resultados, que
podem indicar uma pontuação entre 3 e 15.
D A classificação do paciente de acordo com a ECG independe
do fato de o paciente estar utilizando medicamentos.
E A resposta motora é avaliada e pontuada em cinco níveis,
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QUESTÃO 32

Intoxicações, abuso de drogas e violência sexual são temas comuns

Em relação aos equipamentos de proteção individual (EPI)

na rotina profissional na enfermagem. No que se refere a esses

utilizados pelo pessoal da área da saúde, assinale a opção correta.

temas, assinale a opção correta.
A O uso do jaleco é permitido somente nas áreas de trabalho e
constitui uma proteção para o paciente nos diversos

A Em caso de ingestão de substâncias alcalinas ou derivadas do
petróleo, a primeira conduta deve ser a indução ao vômito,
para evitar a absorção de elementos tóxicos.

atendimentos.
B Os óculos de segurança e(ou) proteção, se utilizados no
trabalho com agentes biológicos, devem ser limpos com

B Em se tratando de intoxicações por monóxido de carbono, um

hipoclorito de sódio a 0,1%, e não com álcool, que prejudica

fator prognóstico importante é a oximetria de pulso, pois,
quanto maior a intoxicação, menor será a saturação.

o material com que os óculos são fabricados.
C A seleção do tipo de máscara é feita considerando-se o agente

C Quando um agente tóxico desconhecido tiver sido ingerido ou

biológico com o qual se vai trabalhar; no caso de aerossóis,

quando for necessário identificar um antídoto para um agente

usam-se máscaras PFF2 (tipo N95) individuais, que possuem

tóxico conhecido, deve-se recorrer aos centros de controle de

a restrição de não poderem ser usadas por longos períodos.

intoxicações locais.

D As luvas de borracha usadas para limpeza devem permanecer

D A presença de múltiplas lesões em diferentes estágios de cura,

uma hora em solução de hipocloreto de sódio a 0,1% para
desinfecção.

mesmo quando não explicadas, só pode ser investigada quando
solicitada pelo próprio paciente.

E Os jalecos, que podem ser de mangas curtas, devem ser
descontaminados antes de ser lavados.

E As manifestações clínicas mais comumente relacionadas a
casos de negligência são traumatismos cranianos e fraturas.
QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

A propósito das medidas a serem adotadas na precaução específica
de contato, assinale a opção correta.

No que concerne à ventilação mecânica, método utilizado para
manutenção da ventilação em pacientes impossibilitados de respirar

A Luvas e avental, de uso obrigatório em toda manipulação do

espontaneamente, assinale a opção correta.

paciente, de cateteres e sondas, e de outras superfícies
próximas ao leito, devem ser retirados logo após o uso,

A Tratando-se de ventilação assistida, todos os movimentos

devendo o profissional, em seguida, realizar a higienização das

ventilatórios são gerados pelo aparelho, e o paciente não é
capaz de iniciar respirações adicionais.

mãos.
B Em quarto não privativo, a distância mínima entre dois leitos

B Volume corrente é o volume de ar que permanece nos pulmões

deve ser de dois metros, independentemente da patologia dos
pacientes.

mesmo após uma expiração forçada.
C A fração inspirada de oxigênio é a concentração de oxigênio

C No transporte do paciente, o profissional deve manter as
medidas específicas de precaução de contato e realizar a

ofertada ao paciente. Em situações de urgência/emergência

desinfecção da superfície tão logo o paciente deixe de

devem-se reduzir os níveis desse parâmetro para prevenirem os
efeitos nocivos da hipoxemia.
D O shunt pulmonar consiste na somatória do ar que permanece

utilizá-la.
D Equipamentos como termômetros e estetoscópios podem ser
utilizados em mais de um paciente internado, desde que sejam

nas vias aéreas com o ar que preenche os alvéolos não
perfundidos, conhecido como espaço morto alveolar.
E Em caso de pressão positiva expiratória final, mantém-se uma

higienizados antes e após o uso.
E Esse tipo de medida é indicado em caso de infecção
comprovada ou colonização por bactérias multirresistentes ou

pressão intra-alveolar por todo o ciclo respiratório, com valor

por

fisiológico, oscilando entre 3 e 5 cmH2O.

passíveis de transmissão por contato.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 36

No que concerne ao gerenciamento dos resíduos sólidos nos

Assinale a opção correta acerca das atividades desenvolvidas pela

serviços de saúde, assinale a opção correta.

central de material e esterilização (CME) no processamento de
produtos para a saúde.

A Os resíduos sólidos gerados por estabelecimentos de menor
porte, como farmácias, consultórios médicos e odontológicos,

A Os

nebulizadores,

artigos

de

assistência

respiratória

são menos perigosos ou de menor risco à saúde pública,

classificados como semicríticos, devem ser desinfetados pela

ficando a cargo dos responsáveis técnicos por esses

submersão em solução de hipoclorito de sódio durante quinze

estabelecimentos

minutos, sendo obrigatório seu enxágue antes do uso.

a

implantação

de

um

sistema

de

gerenciamento de resíduos nesses ambientes.

B O fio-guia, material de assistência respiratória utilizado durante

B Há consenso técnico quanto à melhor forma de tratamento e de

a intubação traqueal, deve ser submetido à limpeza, seguida de

disposição final dos resíduos sólidos no serviço de saúde,

desinfecção com álcool a 70%, podendo ser novamente

apesar de a técnica adotada ser bastante onerosa.

utilizado após esses procedimentos.

C O gerenciamento dos resíduos sólidos deve ser avaliado e

C A limpeza, que consiste na remoção da sujidade visível,
orgânica e inorgânica, com a consequente retirada de sua carga

acompanhado pela comissão de controle de infecção

microbiana, é etapa essencial e indispensável para o

hospitalar, sendo o treinamento dos profissionais dos setores
de higiene e limpeza de responsabilidade exclusiva da direção
administrativa.

processamento de todos os artigos de saúde.
D Cada um dos métodos de esterilização do instrumental
cirúrgico, se empregado corretamente, é capaz de remover

D O gerenciamento dos resíduos sólidos é um instrumento capaz
de minimizar ou até mesmo impedir os efeitos adversos
causados pelos resíduos sólidos, do ponto de vista sanitário,

completamente os contaminantes.
E Os detergentes enzimáticos, que são atóxicos e permitem
enxágue simples, aumentam a eficiência da limpeza por serem

ambiental e ocupacional.

compostos por enzimas que têm ação sobre a matéria orgânica,

E Apesar da grande quantidade de conhecimentos específicos,

o que facilita a sua remoção, que ocorre, em média, em trinta

leis e normas em geral, observam-se sérios problemas em todas

minutos.

as etapas do gerenciamento dos resíduos de saúde, incluindo-se
fiscalização inadequada.
QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

Em relação aos processos de esterilização de produtos para a saúde,
assinale a opção correta.

Em relação à antissepsia e aos principais agentes antissépticos,
assinale a opção correta.

A O óxido de etileno, gás tóxico utilizado na esterilização de
diferentes produtos médicos, é indicado para produtos

A A clorexidina, substância de atividade microbicida, inativa

termossensíveis, pois utiliza protocolos de esterilização a

alguns vírus lipofílicos, como o vírus da herpes e o HIV, e seu
uso regular leva a um efeito cumulativo, de modo que sua

temperaturas de 10 °C a 15 °C.
B A escolha do método de esterilização é determinada pelas

atividade se mantém na presença de sangue.

características do agente esterilizante, independentemente da

B O triclosan, bactericida de excelente ação fungicida, tem
excelente ação residual, e sua atividade é minimamente afetada

natureza do produto a ser processado.
C O processo de esterilização por calor úmido realizado em

pela presença de matéria orgânica.

autoclaves utiliza vapor de água sob pressão, não sendo

C O iodo, substância de ação imediata contra bactérias e vírus

adequado, portanto, à esterilização de pós ou produtos oleosos.

entéricos e ação fungicida, absorvido pela pele, atinge níveis

D Recomenda-se a utilização do processo de esterilização por

sistêmicos.

calor seco para produtos que não suportem altas temperaturas

D Os antissépticos agem na pele matando as bactérias ou inibindo

por períodos prolongados, uma vez que, nesse processo,

sua reprodução, mas na mucosa não tem efeito letal contra

utilizam-se ciclos de esterilização mais rápidos que no

esses microrganismos.

processo de esterilização por calor úmido.

E O álcool, substância bactericida, tuberculocida e fungicida,

E A esterilização por cobalto 60 é normalmente realizada à

quando utilizado na assepsia das mãos, remove sujeira e

temperatura ambiente, com o emprego de protocolos com

matéria orgânica.

tempo de exposição constante.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 40

Sabendo que o equilíbrio hidroeletrolítico é um processo dinâmico
crucial para a vida e para a homeostasia, assinale a opção correta no
que refere aos distúrbios relacionados a equilíbrio.
A A privação de líquidos em pacientes inconscientes, que não
percebem sede, não respondem a ela nem podem comunicá-la,
resulta em hipernatremia, cujo tratamento mais seguro consiste
na infusão de uma solução hipotônica, o que diminui o risco de
edema cerebral.
B Anorexia, náuseas, vômitos, fraqueza muscular, câimbras nas
pernas, arritmias, anúria, hipoglicemia e sede excessiva são
manifestações clínicas da hipopotassemia.
C A hipomagnesemia, que pode ser provocada pelo uso do
álcool e produz alterações de humor, depressão e arritmias, é
corrigida pela administração rápida de solução eletrolítica em
bolos que contêm magnésio, evitando-se, assim, o bloqueio
cardíaco e a assistolia.
D A tendência do sódio de se mover do líquido extracelular, onde
sua concentração é baixa, para o líquido intracelular, onde tem
concentração alta, se processa por difusão.
E As manifestações clínicas da hipovolemia incluem perda de
peso, oligúria, hipotensão ortostática, bradicardia, hipertermia,
anorexia, náuseas e câimbras.

A A hiperglicemia é frequente em pacientes submetidos à diálise
peritoneal, devido à grande quantidade de dextrose presente
nas soluções de diálise, devendo a glicemia desses pacientes
ser monitorada, principalmente a de diabéticos.
B A diálise peritoneal é tão eficiente quanto a hemodiálise em
situações de hipercalemia e intoxicações.
C A díalise peritoneal, no tratamento de pacientes com
insuficiência renal, não está relacionada a perda proteica.
D Ocorrendo hipertensão arterial associada à hipovolemia devido
ao volume exagerado de ultrafiltração, devem-se administrar
ao paciente líquidos por via endovenosa, para corrigir o
problema, não sendo necessário interromper a terapia dialítica.
E A hipopotassemia é uma alteração frequente relacionada à
diálise peritoneal, podendo ser tratada pela infusão de solução
endovenosa de cloreto de potássio, sem alterar a constituição
da solução de diálise.
QUESTÃO 41

As normas constitucionais de aplicabilidade direta e imediata cuja
abrangência pode ser reduzida por outras normas constitucionais ou
infraconstitucionais denominam-se normas constitucionais
A programáticas.
B de eficácia plena com efeito limitado.

QUESTÃO 39

Acerca da insuficiência renal, assinale a opção correta.
A Os níveis séricos de ureia e creatinina de pacientes que tomam
medicamentos

No que se refere à diálise peritoneal, uma terapia de substituição da
função renal, assinale a opção correta.

nefrotóxicos,

como

aminoglicosídios,

gentamicina, amicacina e polimixina B devem ser monitorados
a partir da sexta hora após o início do tratamento

C de eficácia contida.
D de eficácia limitada.
E de eficácia plena.
QUESTÃO 42

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção
correta.

medicamentoso.
B A hiperpotassemia, distúrbio potencialmente fatal relacionado
à insuficiência renal aguda, devendo o paciente com esse tipo
de insuficiência ser submetido a balanço hídrico rigoroso e
pesagem diária.
C Em pacientes com insuficiência renal, as substâncias
normalmente eliminadas pela urina acumulam-se nos líquidos
corporais, afetando o equilíbrio hidroeletrolítico, porém sem
provocar alterações nas funções endócrinas.
D A insuficiência renal crônica tende a progredir mais
rapidamente em pacientes que apresentem hipertensão que
naqueles que excretem quantidades significativas de proteínas.
E A insuficiência renal aguda provoca elevação da creatinina
sérica a um valor acima de seu valor basal e está sempre
acompanhada de oligúria e anúria.

A O brasileiro nato só poderá ser extraditado, a pedido de
governo estrangeiro que possua tratado de extradição com o
Brasil, em razão da prática de crime doloso contra a vida ou
tráfico ilícito de entorpecentes cometidos no exterior.
B Um estrangeiro não naturalizado que venha a ser preso em
flagrante em território nacional tem legitimidade para impetrar
habeas corpus.
C Os direitos sociais, consolidados pela CF são classificados
como direitos fundamentais de terceira dimensão.
D A CF estabeleceu um rol de direitos sociais dos trabalhadores
urbanos e rurais, mas não fez referência aos trabalhadores
avulsos e os domésticos, que são tratados apenas na legislação
ordinária.
E Os direitos fundamentais são personalíssimos, de forma que
somente a própria pessoa pode a eles renunciar.
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QUESTÃO 43

Ana, analista judiciária do TRT, casada com João, espanhol, foi
enviada à França para representar o órgão em um evento. Ao chegar
naquele país, em decorrência de complicações na gravidez, deu à

CESPE/UnB – TRT 8.ª Região/2013
QUESTÃO 46

Com relação à organização político-administrativa do Estado
brasileiro, assinale a opção correta.
A De acordo com a CF, lei complementar federal pode autorizar

luz seu filho, Pedro.

os estados-membros a legislarem sobre questões específicas em
matéria de competência privativa da União.

Nessa situação, Pedro é considerado

B Nos termos da CF, embora os estados-membros e municípios
possam estabelecer cultos religiosos ou igrejas, lhes é vedado

A brasileiro nato, desde que opte pela nacionalidade brasileira a

subvencioná-los.
C A competência material ou administrativa, atividade

qualquer tempo, depois de atingir a maioridade.

legiferante, pode ser tanto exclusiva da União quanto comum

B estrangeiro.
C estrangeiro, podendo optar pela nacionalidade brasileira a
qualquer tempo, depois de atingir a maioridade.
D brasileiro naturalizado.
E brasileiro nato.
QUESTÃO 44

aos entes federativos.
D Os municípios e territórios federais são considerados entes
federativos.
E O Distrito Federal é a capital federal do Brasil.
QUESTÃO 47

Com relação aos princípios fundamentais da administração pública
estabelecidos na Constituição Federal de 1988, assinale a opção
correta.

Acerca dos direitos políticos, assinale a opção correta.
A A moralidade administrativa se confunde com a moralidade
A Capacidade eleitoral é o direito de votar e ser votado.

comum, o que impede servidores públicos de se comportarem

B Emenda constitucional determinou a obrigatoriedade do voto

contrariamente aos padrões morais e filosóficos da sociedade.

aos analfabetos.

B De acordo com o princípio da eficiência, é considerado válido
um ato praticado contrariamente à lei, desde que seja

C Enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada

demonstrado, no caso concreto, que a prática do ato é
vantajosa para a administração.

em julgado, consideram-se cassados os direitos políticos do
condenado.
D Lei que altere o processo eleitoral possui eficácia plena a partir

C Em razão do princípio da legalidade, a administração poderá
praticar qualquer ato, desde que não haja proibição legal.
D De acordo com o princípio da impessoalidade, é vedado à

de sua publicação, sendo, portanto, aplicável em eventual

administração, em qualquer circunstância, conceder um direito

eleição que ocorra no mesmo ano de sua edição.

exclusivo a um particular.

E O exercício da soberania popular se dá por meio do sufrágio

E O princípio da publicidade poderá ser restringido quando o
sigilo for necessário à segurança da sociedade.

universal, do voto direto e secreto e do mandado de segurança.

QUESTÃO 48
QUESTÃO 45

São princípios aplicáveis à administração pública
Conforme a CF, o desmembramento de estado-membro da
Federação depende, entre outros requisitos, de
A plebiscito.

A a inércia, a presunção de legalidade e a imperatividade.
B a isonomia, a autotutela e a proporcionalidade.

B emenda à Constituição.

C a supremacia do interesse público, a soberania e a continuidade
dos serviços públicos.

C referendo.

D a motivação, a finalidade e a competência.

D ação popular.

E a razoabilidade, a indisponibilidade do interesse público e a
discricionariedade.

E iniciativa popular.
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QUESTÃO 49

Acerca da nomeação para cargo público, assinale a opção correta.

A Aquele que, após a nomeação, não tomar posse no prazo
previsto em lei será exonerado do cargo.
B A nomeação do servidor ocorrerá com a assinatura do
respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os
deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo
ocupado.
C A nomeação, assim como a readaptação, a reintegração e a
recondução são formas de provimento em cargo público.
D De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, durante o prazo de
validade do concurso público, a administração poderá abrir
novo concurso para provimento das mesmas vagas, desde que
seja priorizada a ordem de nomeação do primeiro concurso.
E A nomeação para provimento de cargo efetivo ou em comissão
deverá ser precedida de concurso público de provas ou de
provas e títulos.
QUESTÃO 50

Com relação aos direitos e vantagens dos servidores públicos
federais previstos na Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção correta.

A O servidor público federal tem direito à licença sem
remuneração para o desempenho de mandato em entidade de
classe ou para participar de gerência ou administração em
sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para
prestar serviços a seus membros.
B Somente mediante imposição legal ou decisão judicial poderá
haver desconto sobre a remuneração, não sendo suficiente a
autorização prévia do servidor.
C É vedada a concessão de licença ao servidor público federal
para tratar de assuntos de interesses exclusivamente
particulares.
D As indenizações incorporam-se aos vencimentos ao serem
pagas continuamente ao servidor.
E É vedada, em qualquer hipótese, a prestação de serviços
gratuitos à administração pelo servidor público federal.

CESPE/UnB – TRT 8.ª Região/2013
QUESTÃO 51

Um servidor, após inúmeras tentativas frustradas de
imprimir um documento, levantou-se de sua cadeira, pegou a
impressora e a arremessou pela janela.
Com base na situação hipotética acima apresentada, assinale a
opção correta.
A O processo administrativo disciplinar eventualmente instaurado
será encerrado, sem julgamento, se o servidor acusado for
exonerado a pedido.
B A autoridade julgadora poderá decidir de forma diversa ao
relatório final da comissão processante, desde que não haja
imposição de pena mais grave.
C Caso o servidor seja absolvido penalmente pelo crime de dano,
em razão da ausência de provas, não poderá ser
responsabilizado administrativamente pelo mesmo fato.
D Caso seja comprovado que o servidor oferece risco à segurança
da repartição, poderá ser demitido antes da instauração do
respectivo processo administrativo disciplinar, hipótese em
que, caso seja absolvido após o julgamento, será reintegrado à
função que ocupava anteriormente.
E É possível que o servidor, pelo mesmo ato, seja
responsabilizado penal, civil e administrativamente.
QUESTÃO 52

Acerca do regime jurídico das carreiras dos servidores do Poder
Judiciário da União, assinale a opção correta.
A Os cargos em comissão dos órgãos do Poder Judiciário da
União serão ocupados somente por servidores integrantes das
carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União.
B A gratificação judiciária (GAJ) será calculada mediante
aplicação do percentual de 30% sobre o vencimento básico.
C Não se aplicam aos servidores do Poder Judiciário da União as
revisões gerais dos servidores públicos federais previstas na
Constituição.
D É vedado aos órgãos do Poder Judiciário da União incluir
programa de formação como etapa do concurso público para
provimento de seus cargos.
E O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder
Judiciário que possuir mestrado em áreas de interesse dos
órgãos do Poder Judiciário fará jus ao adicional de
qualificação no percentual de 10% sobre o vencimento básico
do servidor.
QUESTÃO 53

Entre os atributos de valor judiciário para a sociedade definidos na
Resolução n.º 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
incluem-se
A
B
C
D
E
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QUESTÃO 54

Considerando os objetivos estratégicos definidos na Resolução n.º
70/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aprimorar a
comunicação com públicos externos refere-se a
A
B
C
D
E

eficiência operacional.
gestão de pessoas.
alinhamento e integração.
atuação institucional.
responsabilidade social.

QUESTÃO 55

De acordo com objetivos, metas e projetos nacionais definidos pela
Resolução n.º 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ
A divulgará mensalmente o desempenho dos tribunais no
cumprimento de ações, projetos e metas nacionais.
B coordenará a instituição de indicadores de resultados, bem
como de metas, projetos e ações de âmbito nacional, comum
a todos os tribunais.
C conduzirá atividades de planejamento e gestão estratégica do
Poder Judiciário em conjunto com representantes dos tribunais
e com as associações nacionais de magistrados.
D realizará encontros semestrais para avaliar a estratégia
nacional.
E promoverá, em caráter provisório, metas de curto e médio
prazos alinhadas ao Plano Estratégico Nacional.
QUESTÃO 56

De acordo com o disposto na Resolução n.º 70/2009 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), os projetos e as práticas a serem
incluídos no Banco de Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário
devem ser encaminhados para
A
B
C
D
E

CESPE/UnB – TRT 8.ª Região/2013
QUESTÃO 58

O processamento e o julgamento de ação de greve em tramitação no
TRT da 8.ª Região competem
A a qualquer das seções especializadas.
B ao tribunal pleno, originariamente.
C ao juiz convocado para compor o tribunal pleno.
D à Seção Especializada I, exclusivamente.
E às turmas do tribunal.
QUESTÃO 59

Considerando que, em ação proposta em uma vara do trabalho por
determinada empregada doméstica contra seu empregador, a
decisão do juiz tenha sido a ela favorável, assinale a opção correta
com base no Regimento Interno do TRT 8.ª da Região.
A Eventual ação rescisória ajuizada pelo empregador perante o
tribunal deverá ser encaminhada ao juiz que proferiu a decisão,
para novo julgamento.
B Se considerar a decisão injusta, o empregador deverá propor
ação rescisória perante o tribunal, no prazo de dois anos do
trânsito em julgado da decisão.
C Caso a decisão judicial tenha decorrido de má apreciação de
prova, o empregador terá o direito de propor ação rescisória
perante o tribunal.
D Se o empregador propuser ação rescisória, a execução da
sentença deve ser suspensa.
E O prazo para o ajuizamento, pelo empregador, de ação
rescisória perante o tribunal é de dois anos do trânsito em
julgado da decisão.
QUESTÃO 60

os tribunais regionais federais.
o Superior Tribunal de Justiça (STJ).
o Supremo Tribunal Federal (STF).
a Comissão de Estatística e Gestão Estratégica dos Tribunais.
o Departamento de Gestão Estratégica do Conselho Nacional
de Justiça.

QUESTÃO 57

Segundo a Resolução n.º 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), as propostas orçamentárias dos tribunais devem ser
alinhadas aos seus respectivos planejamentos estratégicos com o
objetivo de
A implementar a gestão do planejamento estratégico.
B assegurar a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos.
C garantir os recursos necessários à execução dos planejamentos
estratégicos.
D buscar a excelência na gestão de custos operacionais.
E fortalecer e harmonizar as relações entre os poderes, os setores
e as instituições.

No que se refere ao Código de Ética dos Servidores do TRT da 8.ª
Região, assinale a opção correta.
A Para que um servidor do TRT da 8.ª Região componha
comissão de ética no âmbito do tribunal, basta que ele seja
servidor efetivo estável e conte com, no mínimo, três anos de
serviço.
B Servidor de tribunal não pode manter primo sob sua
subordinação hierárquica.
C Servidor do TRT da 8.ª Região que receba brinde como
presente, independentemente do valor, deverá responder,
perante o próprio tribunal, por crime de improbidade
administrativa.
D É expressamente vedada a discriminação de colega de trabalho
por sua orientação sexual.
E Servidor não estável pode compor comissão de ética do
tribunal se comprovar não ter sofrido punição penal nos
cinco anos anteriores a sua entrada em exercício no órgão.
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PROVA DISCURSIVA
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunhos indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva
os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não será
avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

•

Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será desconsiderado
também o texto que não for escrito na(s) folha(s) de texto definitivo correspondente(s).

•

No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

•

Ao domínio do conteúdo de cada questão, serão atribuídos até 2,50 pontos, dos quais até 0,10 ponto será atribuído ao quesito
apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto
estruturado).

Questão 1
Considere que determinado servidor público pertencente a outra instituição e vinculado ao TRT da 8.ª Região para prestar serviço de
natureza temporária não tenha desenvolvido, no desempenho da função que lhe tenha sido atribuída, práticas ecoeficientes previstas no
âmbito do referido tribunal. Em face dessa situação hipotética, responda, de forma justificada, aos seguintes questionamentos.
<

Quais são os princípios e valores fundamentais previstos no Código de Ética dos Servidores do TRT da 8.ª Região?
[valor: 1,20 ponto]

<

Que princípio ou valor fundamental o referido servidor deixou de observar no desempenho de sua função? [valor: 0,60 ponto]

<

As disposições do Código de Ética dos Servidores do TRT da 8.ª Região aplicam-se ao referido servidor? [valor: 0,60 ponto]
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RASCUNHO – QUESTÃO 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Questão 2
Redija um texto dissertativo sobre as principais características clínicas de um paciente com sangramento. Em seu texto aborde,
necessariamente, os seguintes aspectos:
<

sangramento progressivo; [valor: 0,60 ponto]

<

sangramento leve;[valor: 0,60 ponto]

<

choque hemorrágico; [valor: 0,40 ponto]

<

sequência ideal de condutas iniciais em pacientes com hemorragia externa de membros. [valor: 0,80 ponto]

RASCUNHO – QUESTÃO 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Questão 3
Disserte sobre o procedimento administrativo disciplinar no âmbito da administração pública, abordando, necessariamente, os seguintes
aspectos:
<

comissão processante; [valor: 1,00 ponto]

<

fases do processo;[valor: 0,70 ponto]

<

garantias asseguradas ao servidor submetido ao processo.[valor: 0,70 ponto]

RASCUNHO – QUESTÃO 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Questão 4

Um paciente com débito cardíaco diminuído apresenta uma sintomatologia variada, muitas vezes
associada à sobrecarga hídrica ou inadequada perfusão tecidual. Os dados oriundos de uma anamnese
criteriosa e de um exame físico minucioso permitem a análise e a elaboração de um diagnóstico mais preciso
e confiável, a partir da existência de evidências clínicas, possibilitando um cuidado mais efetivo e
cientificamente fundamentado.

Considerando que o texto acima tenha caráter motivador, redija um texto dissertativo acerca da avaliação da sobrecarga de líquidos no
exame físico de paciente com débito cardíaco diminuído. Ao elaborar seu texto, atenda ao que se pede a seguir.
<
<

Descreva as manobras semiotécnicas empregadas na inspeção das veias do pescoço e aponte o objetivo dessa avaliação.
[valor: 1,20 ponto]
Descreva as manobras semiotécnicas empregadas na palpação e percussão do abdome e indique o objetivo dessa avaliação.
[valor: 1,20 ponto]

RASCUNHO – QUESTÃO 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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