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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- contém as propostas e o espaço para o rascunho do Estudo de Caso e da Redação.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
-

Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
C D E
Ler o que se pede na Prova de Estudo de Caso e na Prova de Redação e utilizar, se necessário, o espaço para
rascunho.

ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente, de tinta preta ou azul. Não será permitido o
uso de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma os rascunhos das Provas de Estudo de Caso e de Redação serão corrigidos.
- Você deverá transcrever a Prova de Estudo de Caso, a tinta, no Caderno Definitivo de Respostas.
- Você deverá transcrever a Prova de Redação, a tinta, na folha apropriada
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de
Respostas, fazer a Prova de Estudo de Caso no Caderno Definitivo de Respostas (rascunho e transcrição) e fazer a
Prova de Redação na folha correspondente (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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1.

CONHECIMENTOS GERAIS

O texto
(A)

compara Portugal e Alemanha a partir do estudo da
tradução de uma palavra alemã para o português,
concluindo que o povo alemão não é dado a
expansões de sentimentos.

(B)

desenvolve-se principalmente com base na comparação entre as diferenças e as similaridades contidas
nos significados das palavras “saudade” e “sehnsucht”.

(C)

critica a tendência portuguesa de evocar o passado
em vez de partir para a ação, costume que se reflete
no amplo uso, tanto na poesia como no cotidiano, da
palavra saudade.

(D)

mostra que os sentidos de “saudade” e “sehnsucht” são
completamente antagônicos, o que impossibilita a
tradução de “sehnsucht” para o idioma português.

(E)

corrente como na poesia, principalmente com referência a

apresenta semelhanças entre o povo alemão e o
português a partir do estudo de duas palavras, “saudade” e “sehnsucht”, cujos significados são praticamente idênticos.

objetos conhecidos e amados, mas que foram levados pela

_________________________________________________________

Língua Portuguesa
Atenção:

Para responder às questões de números 1 a 9,
considere o texto abaixo.

O termo saudade, monopólio sentimental da língua
portuguesa, geralmente se traduz em alemão pela palavra
“sehnsucht”. No entanto, as duas palavras têm uma história e
uma carga sentimental diferentes. A saudade é um sentimento
geralmente voltado para o passado e para os conteúdos
perdidos que o passado abrigava. Embora M. Rodrigues Lapa,
referindo-se ao sentimento da saudade nos povos célticos,
empregue esse termo como “ânsia do infinito”, não é esse o uso
mais generalizado. Emprega-se a palavra, tanto na linguagem

2.

voragem do tempo ou afastados pela distância.
A “sehnsucht” alemã abrange ao contrário tanto o
passado como o futuro. Quando usada com relação ao
passado, é mais ou menos equivalente ao termo português,
sem que, contudo, lhe seja inerente toda a escala cromática de
valores elaborados durante uma longa história de ausências e
surgidos em consequência do temperamento amoroso e
sentimental do português. Falta à palavra alemã a riqueza
etimológica, o eco múltiplo que ainda hoje vibra na palavra

(A)

obstinação.

(B)

ânsia do infinito.

(C)

aspiração a estados ou objetos desconhecidos.

(D)

esperança.

(E)

ilusão com relação ao futuro.

_________________________________________________________

3.

portuguesa.

Considerando-se as informações apresentadas no texto,
depreende-se que a palavra “sehnsucht” NÃO assume o
sentido de

A expressão “sehnsucht”, todavia, tem a sua aplicação

Embora M. Rodrigues Lapa [...] empregue esse termo
o
como “ânsia do infinito”... (1 parágrafo)
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o
grifado acima está empregado em:

principal precisamente para significar aquela “ânsia do infinito”
que Rodrigues Lapa atribuiu à saudade. No uso popular e

o

(A)

... que Rodrigues Lapa atribuiu à saudade. (3 parágrafo)

(B)

... e para os conteúdos perdidos que o passado
o
abrigava. (1 parágrafo)

(C)

... sem que, contudo, lhe seja inerente toda a escala
o
cromática de valores... (2 parágrafo)

Assim, a saudade parece ser, antes de tudo, um

(D)

... que relembra os tempos idos... (4 parágrafo)

sentimento do coração envelhecido que relembra os tempos

(E)

... ao passo que a “sehnsucht” seria a expressão da
o
adolescência... (4 parágrafo)

poético emprega-se o termo com frequência para exprimir a
aspiração a estados ou objetos desconhecidos e apenas
pressentidos ou vislumbrados, os quais, no entanto, se julgam
mais perfeitos que os conhecidos e os quais se espera alcançar
ou obter no futuro.

idos, ao passo que a “sehnsucht” seria a expressão da
adolescência que, cheia de esperanças e ilusões, vive com o
olhar

firmado

num

futuro

incerto,

mas

supostamente

prometedor. Ambas as palavras têm certa equivalência no
tocante

ao

seu sentido intermediário, ou seja,

à sua

ambivalência doce-amarga, ao seu oscilar entre a satisfação e a

o

_________________________________________________________

4.

Ambas as palavras têm certa equivalência no tocante ao
seu sentido intermediário... (último parágrafo)
Mantendo-se o sentido e a correção gramatical, o segmento
destacado acima pode ser substituído, sem que nenhuma
outra alteração seja feita na frase, por:

insatisfação. Mas, como algumas de suas janelas dão para o

(A)

quanto à

futuro, a palavra alemã é portadora de um acento menos

(B)

com relação a

lânguido e a insatisfação nela contida transforma-se com mais

(C)

já que

facilidade em mola de ação.

(D)

uma vez que

(E)

salvo

(Adaptado de: ROSENFELD, Anatol. Doze estudos. São Paulo,
Imprensa oficial do Estado, 1959, p. 25-27)
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5.

... sem que, contudo, lhe seja inerente toda a escala
o
cromática de valores... (2 parágrafo)

8.

... um sentimento do coração envelhecido que relembra os
o
tempos idos (4 parágrafo)
... a insatisfação nela contida transforma-se com mais
o
facilidade em mola de ação. (4 parágrafo)

No uso popular e poético emprega-se o termo com frequência para exprimir a aspiração a estados ou objetos
desconhecidos e apenas pressentidos ou vislumbrados,
os quais, no entanto, se julgam mais perfeitos que os conhecidos e os quais se espera alcançar ou obter no futuro.
o
(3 parágrafo)
Os elementos sublinhados acima podem ser substituídos,
sem prejuízo da clareza e da correção gramatical,
respectivamente, por:

Os elementos destacados acima referem-se, no contexto,
respectivamente, a:
(A)

“sehnsucht” alemã − tempos idos − mola de ação

(A)

que

-

onde

(B)

termo português − saudade − palavra alemã

(B)

que

-

que

(C)

escala cromática de valores − tempos idos −
insatisfação

(C)

onde

-

cujos

(D)

“sehnsucht” alemã − coração envelhecido − palavra
alemã

(D)

cujos

-

que

(E)

onde

-

de que

(E)

escala cromática de valores − coração envelhecido −
mola de ação

_________________________________________________________

9.

A respeito da pontuação do texto, considere:

_________________________________________________________

6.

I. Mantendo-se a correção, uma pontuação alternativa

Uma redação alternativa para um segmento do texto, em
que se mantêm a correção gramatical e a lógica, encontrase em:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

para um segmento do texto é: A “sehnsucht” alemã
abrange, ao contrário, tanto o passado como o futuro.
o
(2 parágrafo)

O uso que M. Rodrigues Lapa faz do significado da
palavra “saudade”, como sendo “ânsia do infinito” quando se refere ao sentimento da saudade manifestados
nos povos célticos, não é o uso mais comum.

II. Sem prejuízo do sentido e da correção, uma vírgula
pode ser inserida imediatamente após lânguido, no
segmento ... a palavra alemã é portadora de um acento menos lânguido e a insatisfação nela contida
transforma-se com mais facilidade em mola de ação.
(final do texto)

Embora a palavra “sehnsucht” costuma ser usada
significando “ânsia do infinito”, principalmente, esse
era exatamente o sentido no qual Rodrigues Lapa
considerou correto sobre a saudade.

III. Sem prejuízo da coesão textual e do sentido original, o
segmento ... é um sentimento geralmente voltado para
o
o passado... pode ser isolado por vírgulas. (1 parágrafo)

Popularmente, e também no uso poético esse termo é
empregado, frequentemente, para exprimir o desejo de
chegar à estados ou obter objetos desconhecidos que
apenas se pressente ou se vislumbra.

Está correto o que consta APENAS em

A saudade é um sentimento no qual costuma estar
voltado para o tempo passado e por meio da qual as
lembranças e os conteúdos perdidos que o passado
abrigava vem à tona.
A palavra “saudade” é empregada, na linguagem
corrente e na poesia, principalmente com referência
a objetos conhecidos e amados, mas afastados pela
distância ou consumidos pelo tempo.

(A)

II e III.

(B)

I e III.

(C)

I e II.

(D)

I.

(E)

II.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

7.

No entanto, as duas palavras têm uma história e uma
o
carga sentimental diferentes. (1 parágrafo)
O elemento destacado acima introduz, no contexto, uma
(A)

consequência.

(B)

10.

Ninguém ignora a enorme influência que simples palavras ...... na história do pensamento e do sentimento dos
povos.
Preenche corretamente a lacuna da frase acima:
(A)

exercem

concessão.

(B)

a transmitam

(C)

finalidade.

(C)

possuíssem

(D)

causa.

(D)

sejam desempenhadas

(E)

oposição.

(E)

apresentem-se
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Atenção:

14.

Para responder às questões de números 11 a 14,
considere o poema abaixo.

pois vieram fora de hora, e a hora é calma?
Considerando-se o contexto, o elemento sublinhado acima
pode ser substituído, sem prejuízo do sentido e da lógica,
por:

“Você não está mais na idade
de sofrer por essas coisas”

(A)

visto que

e a de não sofrer mais

(B)

portanto

por essas, essas coisas?

(C)

porém

(D)

então

(E)

desse modo

Há então a idade de sofrer

As coisas só deviam acontecer
para fazer sofrer
na idade própria de sofrer?

_________________________________________________________

Ou não se devia sofrer

o

Lei n 8.112/1990

pelas coisas que causam sofrimento
15.

pois vieram fora de hora, e a hora é calma?
E se não estou mais na idade de sofrer

o

De acordo com a Lei n 8.112/1990, a penalidade de
suspensão
(A)

poderá ser convertida em multa, na base de 30% por
dia de vencimento ou remuneração, não ficando o
servidor obrigado a permanecer em serviço.

(B)

não poderá ser convertida em multa por expressa
disposição legal, tendo em vista a natureza distinta
das penalidades.

(C)

poderá, quando houver conveniência para o serviço,
ser convertida em multa, na base de 30% por dia de
vencimento ou remuneração, ficando o servidor
obrigado a permanecer em serviço.

(D)

poderá, quando houver conveniência para o serviço,
ser convertida em multa, na base de 50% por dia de
vencimento ou remuneração, ficando o servidor
obrigado a permanecer em serviço.

(E)

poderá, quando houver conveniência para o serviço,
ser convertida em multa, na base de 50% por dia de
vencimento ou remuneração, não ficando o servidor
obrigado a permanecer em serviço.

é porque estou morto, e morto
é a idade de não sentir as coisas, essas coisas?
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Essas coisas. As
impurezas do branco. Rio de Janeiro: José Olympio,
3. ed., 1976, p.30)

11.

Infere-se corretamente do poema que
(A)

a alegria é maior nas horas calmas da vida.

(B)

na vida há uma idade apropriada para sofrer por
certas coisas.

(C)

quando se é jovem, o sofrimento deve ser evitado.

(D)

a ausência de sofrimento só é possível na morte.

(E)

o sofrimento é mais comum na velhice do que na
juventude.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

12.

Considerando-se que elipse é a supressão de um termo
que pode ser subentendido pelo contexto linguístico, pode-se identificá-la no verso:
(A)

As coisas só deviam acontecer

(B)

Ou não se devia sofrer

(C)

e a de não sofrer mais

(D)

é a idade de não sentir as coisas, essas coisas?

(E)

Você não está mais na idade

16.

Magda é servidora pública efetiva do Tribunal Regional do
a
Trabalho da 15 Região há dez anos. Sua mãe, Glória, foi
diagnosticada com Alzheimer e Magda terá que se afastar
do seu serviço para tratar deste assunto particular. Neste
caso, considerando que Glória não é dependente de
o
Magda, de acordo com a Lei n 8.112/1990,
(A)

não poderá ser concedida licença, uma vez que não
está prevista na referida lei a hipótese de licença
para tratamento de assuntos particulares.

(B)

a critério da Administração, poderá ser concedida a
Magda licença pelo prazo de até dois anos
consecutivos, sem remuneração.

(C)

a critério da Administração, poderá ser concedida a
Magda licença pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração.

(D)

deverá ser concedida a Magda licença pelo prazo de
até um ano consecutivo, com remuneração, havendo
expresso dispositivo legal neste sentido.

(E)

deverá ser concedida a Magda licença pelo prazo de
até seis meses consecutivos, com remuneração,
havendo expresso dispositivo legal neste sentido.

_________________________________________________________

13.

é porque estou morto
O elemento sublinhado acima também
corretamente empregado na lacuna da frase:

ser

(A)

Não entendi o ...... da sua atitude na reunião.

(B)

Percebi logo ...... ele demorou para chegar.

(C)

...... você não confia nas suas ideias?

(D)

Esclareça o ...... da necessidade desse procedimento.

(E)
4

pode

Os jovens às vezes erram ...... são muito ansiosos.
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Noções de Administração Geral/Pública
17.

18.

O Balanced Scorecard − BSC é um conhecido modelo de gestão estratégica que prioriza o equilíbrio organizacional a partir das
perspectivas
(A)

financeira, dos clientes, dos processos internos, do aprendizado e do crescimento.

(B)

individual, corporativa, institucional e externa.

(C)

sistêmica, educacional, metodológica e estratégica.

(D)

dos líderes, da corporação, dos colaboradores e da sociedade.

(E)

financeira, do aprendizado institucional e da comunicação.

Sobre os modelos de liderança comumente citados pela doutrina, considere:

I. A teoria do grid (grade) gerencial, é um modelo de análise comportamental dos líderes, segundo a qual o gestor orienta a ação
para dois aspectos fundamentais: ênfase na produção e ênfase nas pessoas.

II. Os quatro estilos de Likert, baseados no estilo de autoridade do líder, são: autoritário-coercitivo; autoritário-benevolente;
consultivo e participativo.

III. A teoria situacional, conhecida como caminho-meta, afirma que os líderes são flexíveis e devem adequar o tipo de liderança à
situação, envolvendo fatores contingenciais ambientais e fatores contingenciais do subordinado.
Está correto o que consta em
(A)

I e II, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

III, apenas.

(E)

I, II e III.
a

Regimento Interno do TRT da 15 Região
19.

20.

a

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15 Região, o Tribunal Pleno é constituído pela
totalidade dos Desembargadores do Tribunal. Suas sessões serão dirigidas pelo Presidente e, nos casos de impedimento,
sucessivamente, pelo
(A)

Vice-Presidente Judicial, pelo Vice-Presidente Administrativo, pelo Corregedor Regional, pelo Vice-Corregedor Regional ou pelo
Desembargador mais antigo e elegível, em exercício.

(B)

Vice-Presidente Administrativo, pelo Vice-Presidente Judicial, pelo Corregedor Regional, pelo Vice-Corregedor Regional ou pelo
Desembargador mais antigo e elegível, em exercício.

(C)

Vice-Presidente Judicial, pelo Corregedor Regional, pelo Vice-Corregedor Regional ou pelo Desembargador mais antigo e
elegível em exercício e pelo Vice-Presidente Administrativo.

(D)

Corregedor Regional, pelo Vice-Presidente Judicial, pelo Vice-Presidente Administrativo, pelo Vice-Corregedor Regional ou pelo
Desembargador mais antigo e elegível.

(E)

Vice-Presidente Administrativo, pelo Corregedor Regional, pelo Vice-Presidente Judicial, pelo Vice-Corregedor Regional ou pelo
Desembargador mais antigo e elegível, em exercício.
a

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15 Região, convocar e presidir as sessões ordinárias e
extraordinárias da Seção de Dissídios Coletivos é competência do
(A)

Corregedor Geral.

(B)

Vice-Presidente Judicial.

(C)

Vice-Presidente Administrativo.

(D)

Presidente do Tribunal.

(E)

Vice-Presidente Intersindical.
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24.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

Dentre as condições emergenciais que podem ser encontradas nos idosos, está a confusão aguda e o delírio. A
equipe de enfermagem, com o objetivo de reduzir o estado
confusional do paciente, ao prestar a assistência, deve,
dentre outras medidas,
(A)

limitar o número de pessoas da equipe que presta o
cuidado.

(B)

palpar o abdome do paciente quanto à rigidez muscular e à sensibilidade.

(C)

realizar a Manobra de Heimlich.

(D)

colocar vendas nos olhos e fazer restrições no
posicionamento, ambos do paciente.

Uma mulher de 34 anos procura o serviço de saúde com
queixa de inchaço e dor na perna direita. Ela relata fazer uso
de anticoncepcional oral e ter retornado há 1 dia de uma
viagem aérea de 12 horas. Diante da suspeita médica de um
quadro de Trombose Venosa Profunda − TVP e sendo este
de extrema gravidade na fase aguda, a equipe de enfermagem deve ficar atenta a complicações, como
(A)

eczema.

(B)

pigmentação escura da pele.

(C)

úlcera de perna.

(D)

embolia pulmonar.

(E)

varizes de membros inferiores.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

O técnico de enfermagem, ao atender um paciente em
cetoacidose diabética no serviço de urgência, deve estar
apto para reconhecer suas manifestações clínicas e para
intervir por meio de cuidados de enfermagem específicos,
que são, dentre outros, a

22.

(A)

administração de glicose hipertônica conforme prescrição médica.

(B)

observação do turgor da pele.

(C)

oferta de alimentos açucarados como balas, bombons
ou sucos adoçados.

(D)

observação de sinais de hipocalemia como sudorese e tremor.

(E)

obtenção dos dados morfológicos.

(E)

25.

imobilizar os membros e controlar a flacidez muscular, ambos do paciente.

Durante a assistência de enfermagem ao paciente idoso
com incontinência urinária, o técnico de enfermagem, a
fim de monitorar a ingesta e a eliminação, deve, dentre
outras ações,
(A)

investigar a coloração da pele do paciente, diariamente.

(B)

priorizar o uso do cateter vesical de demora.

(C)

encorajar o paciente a inclinar-se para trás, pressionando a coluna lombar, para promover o esvaziamento
ideal da bexiga.

(D)

estimar a perda de urina, nas roupas e roupas de
cama, considerando que o diâmetro de 2 cm equivale a, aproximadamente, 10 mL de urina.

(E)

garantir que o banheiro seja de difícil acesso para
estimular o controle da bexiga.

_________________________________________________________

26.

A Tuberculose Pulmonar pode se apresentar sob a forma
primária ou pós-primária. A Tuberculose pós-primária é
aquela que
(A)

corresponde ao período compreendido entre a introdução do bacilo no organismo e o aparecimento da
tuberculose doença e é passível de intervenção
medicamentosa.

(B)

decorre da progressão da lesão inicial para doença
clínica, a partir do foco pulmonar, e sua apresentação é
mais comum em crianças, ocorrendo em 5% dos
primo-infectados.

(C)

se manifesta em qualquer idade, sendo mais comum
em adolescentes e adultos jovens, e decorre do recrudescimento de algum foco existente no organismo ou exposição à nova carga bacilífera tempos
depois da primo-infecção.

(D)

se manifesta por uma lesão pulmonar inicial associada
à adenopatia paratraqueal e cerca de 90% dos
indivíduos conseguem bloquear o avanço do processo.

(E)

caracteriza-se pelo complexo de Ghon e por uma
disseminação linfohematogênica sistêmica e o indivíduo permanece apenas como infectado.

_________________________________________________________

23.

No atendimento de emergência a um paciente vítima de
queimadura, o técnico de enfermagem deve saber que a
(A)

expectoração carbonácea e chamuscamento das vibrissas são alguns dos sinais de queimadura das
vias urinárias.

(B)

temperatura do ambiente deve ficar em torno de
20 °C para estabilizar a hipertermia causada pela
queimadura.

(C)

profilaxia antitetânica com a vacina dT é contraindicada
pois a queimadura causa imunossupressão.

(D)

(E)
6

queimadura de primeiro grau compreende lesões da
epiderme, derme, hipoderme, músculos e tendões.
queimadura elétrica predispõe a arritmias sendo
necessário o monitoramento dos parâmetros vitais.
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27.

30.

O técnico de enfermagem, enquanto membro da equipe
multiprofissional, ao participar das ações no controle do
câncer do colo do útero, deve saber que dentre as finalidades
relacionadas a prevenção primária está
(A)

o cuidado paliativo de acordo com a necessidade da
usuária.

(B)

o diagnóstico precoce e o rastreamento com biópsia.

(C)

a diminuição do risco de contágio pelo HPV.

(D)

a atuação sobre os determinantes sociais do processo
saúde-educação e a promoção da qualidade de vida.

(E)

(A)

todo local onde exista possibilidade de exposição ao
agente biológico deve ter lavatório exclusivo para
higiene das mãos provido de água corrente, sabonete
líquido, toalha descartável e lixeira com sistema de
abertura sem contato manual.

(B)

na ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos,
sem afastamento do trabalhador, não é necessário
emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho − CAT.

(C)

o reencape e a desconexão manual de agulhas após
uso devem ser realizados sempre com uso de luvas
descartáveis.

(D)

a insineração dos objetos perfurocortantes utilizados
nos procedimentos é de responsabilidade do trabalhador.

(E)

o empregador é responsável pelo controle da eficácia
da vacinação contra hepatite B, e o trabalhador é o
responsável em providenciar o reforço da vacina a
cada dois anos.

o procedimento cirúrgico e o de alta complexidade
em oncologia.

_________________________________________________________

28.

Entre os profissionais de enfermagem, um dos fatores que
mais causam acidentes de trabalho são os ocasionados
por material perfurocortante, que resultam em exposição
ao risco biológico. O técnico de enfermagem deve saber
que

De acordo com as condições de saúde e o risco para o
suicídio de determinados grupos populacionais, considere:
Nível de
prevenção

Grupo da população
1 ( ) de elevado risco de suicídio, como ocorre
com as pessoas que já tentaram o suicídio.
2 ( ) indivíduos que, sabidamente, têm maior
risco de suicídio.
3 ( ) toda a população, e têm impacto na redução do número de suicídios.

I. Universal
II. Seletiva
III. Indicada

_________________________________________________________

31.

A sequência correta, na ordem 1, 2 e 3, do nível de
prevenção e o respectivo grupo da população é:
(A)

III, I e II.

(B)

I, II e III.

(C)

II, I, III.

(D)

III, II e I.

(E)

I, III e II.

Ao prestar assistência a um paciente com botulismo, a
equipe de enfermagem deve manter
(A)

isolamento do paciente com precaução para aerossóis
nas primeiras 48 horas.

(B)

precaução padrão, pois o isolamento do paciente
não está indicado.

(C)

isolamento com precaução de contato para pacientes com lesões cutâneas.

(D)

isolamento entérico.

(E)

cuidados especiais com os fômites.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

29.

o

A Portaria n 1.823/2012, que institui a Política Nacional
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora,

32.

Sobre a assistência de enfermagem em saúde mental,
considere:

I. Uma conduta frequente em casos de intoxicação
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

visa a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente
dos modelos de desenvolvimentos e dos processos
produtivos.
contempla somente os trabalhadores, homens e
mulheres, de localização urbana e de vínculo empregatício público.
contempla os trabalhadores usuários da Rede de
Atenção à Saúde do SUS e exclui os trabalhadores
usuários do setor privado de planos de assistência à
saúde.
pressupõe ações de Saúde do Trabalhador, exclusivamente, junto à atenção primária em saúde.
tem como objetivo único a erradicação do trabalho
infantil e do trabalho escravo de localização rural.
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por ingestão excessiva de álcool é, dentre outras,
manter a pessoa em decúbito lateral para evitar a
broncoaspiração em casos de vômitos.

II. Na intoxicação por cocaína, deve-se considerar que
os efeitos são transitórios, por cerca de 2 horas, e,
portanto, alterações de sinais cardiovasculares
persistentes podem indicar complicações cardíacas.

III. A principal estratégia para estabelecer um vínculo
com a pessoa com transtornos de ansiedade é a
comunicação terapêutica e a contenção física seguida da contenção mecânica.
Está correto o que consta em
(A)

I e III, apenas.

(B)

III, apenas.

(C)

II, apenas.

(D)

I, II e III.

(E)

I e II, apenas.
7
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33.

36.

A equipe multidisciplinar em saúde, ao preparar o paciente
portador de HIV/AIDS para o tratamento, deve conhecer
os fatores que facilitam a adesão, que são, dentre outros,
(A)

não aceitação da soropositividade e apoio social.

(A)

integralidade do cuidado socioambiental.

(B)

acolhimento e escuta ativa do paciente pela equipe
multidisciplinar e baixa escolaridade.

(B)

prevenção de doenças transmissíveis relacionadas à
ocupação.

(C)

vínculo com os profissionais de saúde, equipe e o
serviço de saúde e conhecimento e compreensão
sobre a enfermidade e o tratamento.

(C)

promoção da saúde mental.

(D)

apoio matricial da atenção básica.

(E)

inclusão social e estabelecimento de vínculo.

(D)
(E)

capacitação adequada da equipe multidisciplinar e
exclusão social.

_________________________________________________________

37.

medo de sofrer com a discriminação e faixa etária do
paciente.

_________________________________________________________

34.

ou sem direito adquirido, é permitido o recebimento
conjunto dos benefícios aposentadoria com auxíliodoença e mais de um auxílio-acidente da previdência
social.

o programa deverá ter caráter único de tratamento e
acompanhamento dos agravos à saúde relacionados
ao trabalho.

(C)

o prazo para a realização do exame médico
admissional é de até 30 (trinta) dias após o trabalhador
assumir suas atividades.

(D)

(E)

II. O auxílio-doença consiste em uma renda mensal
calculada a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade para o segurado empregado,
exceto o doméstico.

o exame médico de retorno ao trabalho, do trabalhador
ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias
por motivo de doença de natureza ocupacional, deverá
ser realizado obrigatoriamente no prazo de até 15
(quinze) dias do seu retorno, com exceção para as
trabalhadoras ausentes por motivo de parto.

(B)

III. No que se refere à aposentadoria especial, para o segurado que houver exercido duas ou mais atividades
sujeitas a condições especiais prejudiciais à saúde ou
à integridade física, sem completar em qualquer delas
o prazo mínimo exigido para a aposentadoria especial,
os respectivos períodos de exercício serão somados
após conversão, devendo ser considerada a atividade
preponderante para efeito de enquadramento.
Está correto o que consta em

o prontuário clínico individual do trabalhador, onde
constam os registros dos dados obtidos nos exames
médicos, as conclusões e as medidas aplicadas, deve
ser entregue ao trabalhador em caso de seu desligamento.
todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros,
considerando as características da atividade desenvolvida, e que esse material deve ser guardado em
local adequado e aos cuidados de pessoa treinada
para esse fim.

(A)

deve promover, a cada cinco anos, a Semana Interna
de Prevenção de Acidentes do Trabalho − SIPAT.

(B)

tem como objetivo a prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho.

(C)

está isenta em participar, em conjunto com a empresa,
das Campanhas de Prevenção da AIDS e Tuberculose.

(D)

deve ser constituída, obrigatoriamente, em todo estabelecimento público, sendo facultativo aos estabelecimentos privados.

(E)

8

tem por atribuição divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde dos pacientes
sob sua responsabilidade.

(A)

I e III, apenas.

(B)

I, II e III.

(C)

II, apenas.

(D)

II e III, apenas.

(E)

I e II, apenas.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

De acordo com a Norma Regulamentadora − NR 5, do
Ministério do Trabalho e Emprego − MTE, a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes − CIPA

o

De acordo com o Decreto n 3.048/1999 da Previdência
o
Social e o Decreto n 8.123/2013 que altera os dispositivos do Regulamento da Previdência Social, considere:

I. Nos casos decorrentes de acidente do trabalho, com

A Norma Regulamentadora − NR 7, do Ministério do
Trabalho e Emprego − MTE, estabelece a obrigatoriedade
de elaboração e implementação do Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional − PCMSO, que determina,
dentre outros, que
(A)

35.

Intervenções no ambiente de trabalho, como manejo do
estresse profissional através de paradas para relaxamento
durante o expediente, mudanças ergonômicas, melhoria
na comunicação, dentre outras, são ações de

38.

O paciente com neoplasia maligna tem direito de se
submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de
Saúde − SUS, no prazo de
(A)

60 dias para fins do primeiro tratamento cirúrgico ou
quimioterápico ou radioterápico, contados a partir do
registro do diagnóstico no prontuário do paciente.

(B)

até 60 dias, contados a partir do dia em que for firmado
o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor,
conforme a necessidade terapêutica do caso registrado
em prontuário.

(C)

60 a 90 dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em prontuário médico para tratamento quimioterápico ou radioterápico e de 90 dias
para fins do primeiro tratamento cirúrgico.

(D)

3 a 6 meses para fins do tratamento cirúrgico ou
quimioterápico ou radioterápico, contados a partir do
atendimento de referência e contra referência da
atenção básica e do profissional médico responsável.

(E)

até 120 dias, contados a partir do dia em que tiver sido
informado sobre seu diagnóstico e sobre o respectivo
tratamento médico indicado, exceto nos casos de
câncer de tireoide sem fatores clínicos pré-operatórios
de alto risco e casos sem indicação de tratamento.
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39.

43.

Com relação à iluminação adequada no ambiente de trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego − MTE por meio da
Norma Regulamentadora − NR 17 − Ergonomia, determina
que em todos os locais de trabalho a iluminação deve ser
(A)

suplementar e distribuída de forma concentrada nas
áreas de menor circulação de pessoas.

(B)

geral, distribuída aleatoriamente, e concentradas em
áreas de menor ventilação.

(C)

suplementar e ser projetada e instalada de forma a
promover ofuscamento, reflexos, sombras e contrastes.

(D)

natural, exceto em ambientes hospitalares que deve
ser artificial em todos os setores.

(E)

natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada
à natureza da atividade.

44.

Um importante transtorno que afeta os trabalhadores da
saúde, em resposta ao estresse laboral crônico, é a
Síndrome de Burnout, que também é conhecida como
Síndrome do
(A)

Esgotamento Profissional.

(B)

Estocolmo.

(C)

Pânico.

(D)

Ninho Vazio.

(E)

Avental Branco.

_________________________________________________________

41.

Durante a pré-consulta ambulatorial, o profissional de enfermagem, ao aferir o peso, a estatura e a circunferência
abdominal de um paciente adulto, está coletando dados
referentes
(A)

aos sinais vitais.

(B)

às medidas antropométricas.

(C)

à tríade de Cushing.

(D)

aos sinais flogísticos.

(E)

aos testes de variância.

monitorização.

(B)

dose.

(C)

dispensação.

(D)

administração.

(E)

omissão.

Atualmente, a melhoria da segurança do paciente e da qualidade da assistência à saúde tem recebido atenção especial
em âmbito global. Neste contexto, o COREN − SP e a Rede
Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente −
REBRAENSP elaboraram uma cartilha contendo os “10
Passos para a Segurança do Paciente”, no qual, dentre eles,
destacam-se
(A)

prevenção de queda e atendimento domiciliar.

(B)

identificação do paciente e paciente envolvido com
sua própria segurança.

(C)

utilização de tecnologia inovadora e cirurgia em local
correto.

(D)

acolhimento e comunicação transparente.

(E)

participação da família e higienização das mãos.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

42.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

40.

Em uma unidade de internação, durante o horário de
administração da medicação das 11 horas, o paciente estava
ausente do leito, realizando atividades de fisioterapia. O
técnico de enfermagem deixou o medicamento na bandeja e
não avisou o profissional do turno seguinte que a medicação
não foi administrada. Trata-se de um erro de medicação,
classificado como erro de

45.

A higienização das mãos é a medida individual mais
simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação
das infecções relacionadas a assistência a saúde. De
acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
dependendo do objetivo ao qual se destina, a técnica de
higienização das mãos pode ser dividida em:

I. Higienização simples das mãos.
II. Higienização antisséptica das mãos.
III. Fricção de antisséptico nas mãos.

Foi prescrito pelo médico 40 mg de um determinado
medicamento a ser administrado por via intravenosa
dividido em 5 doses nas 24 horas. O frasco ampola do
medicamento prescrito disponível na unidade de saúde é
de 2,5 mL contendo 4 mg por mL. Para que o paciente
receba a dose correta nas 24 horas, a unidade de saúde
deverá dispor de

Está correto o que consta APENAS em

(A)

3 frascos ampola.

(A)

I, II, III e IV.

(B)

1 frasco ampola.

(B)

I, III e V.

(C)

4 frascos ampola.

(C)

II, IV e V.

(D)

10 frascos ampola.

(D)

II, III e V.

(E)

5 frascos ampola.

(E)

I e IV.
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IV. Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das
mãos.

V. Biodesinfecção das mãos.
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46.

50.

(A)

Lupus Eritematoso Sistêmico e Dengue.

Visando a garantia da continuidade da assistência prestada
nos serviços de saúde, o técnico de enfermagem, ao assistir
o enfermeiro nas atividades relacionadas à administração de
materiais de consumo, deve observar que

(B)

Varíola e Pterígio.

(A)

(C)

Doença de Chagas Aguda e Tularemia.

(D)

Cirrose Hepática e Hepatite bacteriana.

a previsão de materiais consiste na reposição dos
materiais necessários para realização das atividades
da unidade, mediante solicitação impressa aos serviços responsáveis.

(B)

(E)

Síndrome Guillain-Barré e Tétano.

o dimensionamento do estoque significa manter os
materiais em quantidades superiores a que se
necessita para que não haja falta dos mesmos durante
a assistência.

(C)

o estoque de materiais deve ser dimensionado na
quantidade certa, no local certo e no tempo certo à
disposição dos órgãos que compõem o processo
produtivo.

(D)

é desnecessário considerar a especificidade da
unidade, as características da clientela, o consumo
de material, o número de leitos e o local de guarda
desses materiais na unidade.

(E)

a provisão de materiais é definida como um levantamento das necessidades da unidade, identificando-se a
quantidade e a especificidade dos materiais.

Compõem a Lista de Notificação Compulsória Imediata −
LNCI:

_________________________________________________________

47.

Durante o horário de expediente um trabalhador acidentalmente feriu o pé com um pedaço de vidro. No decorrer do
atendimento ele informou que havia sido vacinado contra o
tétano há mais de dez anos. O ferimento foi lavado com água
e sabão, sendo constatado que se tratava de um ferimento
limpo e superficial. Nesta situação hipotética, a profilaxia do
tétano indicada é a
(A)

vacinação e imunização passiva, preferencialmente
com imunoglobulina.

(B)

imunização passiva com soro antitetânico.

(C)

imunização ativa com imunoglobulina humana.

(D)

vacinação, apenas.

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem é responsabilidade e dever do profissional de
enfermagem

(E)

manutenção do esquema anterior sendo desnecessário
uma nova vacinação.

(A)

fundamentar suas relações no direito trabalhista, na
prudência e na intolerância da diversidade de
opinião e posição ideológica.

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação do
Programa Nacional de Imunizações, a vacina de febre
amarela é contraindicada em

(B)

exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.

(A)

crianças menores de seis meses; e gestantes, salvo
em situações de alto risco de exposição.

(C)

comunicar a Agência Nacional de Vigilância Estadual,
fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam
prejudicar o exercício profissional.

(B)

portadores de deficiência física; e pacientes infectados pelo vírus HIV com alteração imunológica.

(D)

obter desagravo público por ofensa que atinja a
profissão, por meio do Comitê de Ética institucional.

(C)

portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida; e crianças de 2 a 5 anos de idade.

(E)

utilizar-se de qualquer veículo de comunicação para
anunciar a prestação de serviços gratuitos.

(D)

portadores de Síndrome de Down; e pessoas com
história de manifestações anafiláticas após ingestão de
leite.

(E)

adultos com peso inferior a 35 kg; e portadores de
qualquer neoplasia.

_________________________________________________________

51.

_________________________________________________________

48.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

49.
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52.

Os Registros de Enfermagem são itens fundamentais para
a comprovação da aplicação de uma assistência baseada
em princípios técnicos científicos. Considere, abaixo, o
tipo de registro com sua respectiva característica, constante na coluna da direita.
( ) Dados brutos e pontuais.

Uma paciente com 40 anos de idade, primigesta com 34
semanas de gestação, chega a uma Unidade Básica de
Saúde relatando que perdeu a carteira de vacinação e não
sabe informar se recebeu alguma dose da vacina dT.
Neste caso, a recomendação do esquema de vacinação
da vacina dTpa é

1. Anotação de Enfermagem

(A)

contraindicar a vacinação, devido ao fato da paciente
estar com 34 semanas de gestação.

2. Evolução de Enfermagem

(B)

contraindicar a vacinação, devido ao fato da paciente ser primigesta.

(C)

aplicar uma dose da vacina no período do puerpério.

(D)

aplicar uma dose da vacina, independente do número
de doses prévias de dT.

(E)

contraindicar a vacinação, devido ao fato da gestante
ter idade superior a 30 anos.

( ) Referente a um momento.
( ) Elaborada por toda equipe de
enfermagem: enfermeira, técnico e
auxiliar de enfermagem.
( ) Elaborada apenas pelo enfermeiro.
( ) Registra a reflexão e análise de
dados.
( ) Referente ao período de 24h.
( ) Registra uma observação.

A sequência correta, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1,
1,
2,
2,
1,

2,
1,
2,
1,
2,

2,
1,
2,
2,
1,

1,
2,
1,
1,
2,

1,
2,
1,
1,
1,

2
2
1
2
2

e
e
e
e
e

2.
1.
1.
2.
1.
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53.

A prescrição médica de um paciente idoso, internado em
uma clínica de cuidados paliativos, possui dois itens que
devem ser infundidos pelo método da hipodermóclise:
500 mL de uma solução isotônica para correr em 4 horas e
uma ampola de metroclopramida de 6 em 6 horas. Da equipe
de enfermagem o profissional devidamente treinado, capacitado e autorizado a realizar a punção e a administração dos
fluídos prescritos é o

57.

I. enfermeiro.
II. técnico de enfermagem.

58.

Está correto o que consta em

(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III.
I, apenas.
I e II, apenas.
II, apenas.
III, apenas.

_________________________________________________________

54.

Com relação à oxigenoterapia não invasiva, o técnico de
enfermagem, no uso de suas atribuições, deve
(A)

evitar alterações no fluxo e pressão do oxigênio mediante a não fixação do cateter nasal.

(B)

colocar no umidificador, preferencialmente, uma solução pirogênica.

(C)

completar o reservatório, aproveitando a quantidade
de água que esteja no umidificador.

(D)

retornar para o reservatório a água que esteja acumulada no extensor intermediário.

(E)

utilizar um regulador de pressão e fluxômetro no preparo do procedimento.

inserção do cateter, desde que na ausência do
enfermeiro.

(B)

inserção do cateter e o registro das queixas do
paciente.

(C)

manutenção da técnica séptica durante o manuseio
do sistema de drenagem.

(D)

manutenção do fluxo urinário ascendente e retirada
do cateter.

(E)

monitorização e manutenção da sonda vesical de
demora.

Em um serviço de saúde, ao vedar o uso de calçados abertos
e o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho,
o empregador atenderá a algumas das medidas de proteção
à segurança e à saúde dos trabalhadores previstas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

no Projeto Básico de Segurança do Paciente.
nas Diretrizes Nacionais para a Saúde Global.
no Programa Brasileiro de Hospitais Sentinelas.
na Norma Regulamentadora − NR 32.
no Código de Ética dos Profissionais de área da saúde.
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(B)

indicador químico.

(C)

integrador biológico.

(D)

teste de Bowie & Dick.

(E)

teste gravitacional.

As Infecções Relacionadas a Assistência a Saúde − IRAS
consistem em eventos adversos ainda persistentes nos
serviços de saúde. Diante desta realidade a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio do documento “Medidas
de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à
Saúde”, faz orientações básicas para a prevenção e o
controle de infecção, dentre elas, que
(A)

no material/produto termossensível, o método indicado
de esterilização é o da autoclavação por vapor
saturado sob pressão.

(B)

após a esterilização química do material, deve-se realizar a lavagem rigorosa com água, secagem e embalagem, tomando cuidado para não contaminar os itens.

(C)

o maquinário interno dos ventiladores mecânicos
devem ser esterilizados ou desinfetados rotineiramente,
com frequência mínima de 24 horas.

(D)

a máscara facial de ventilação não-invasiva deve ser
lavada com solução de glutaraldeído, enxaguada com
água filtrada e hipoclorito de sódio 0,1% ou álcool 90%.

(E)

todos os produtos ou equipamentos para a saúde
devem ser submetidos ao processo de limpeza antes
de serem desinfetados ou esterilizados.

Dentre as medidas de prevenção e infecção relacionadas
a manipulação e o preparo de medicação recomendadas
pelo Ministério da Saúde, o profissional da enfermagem
deve saber que
(A)

as sobras de medicamentos dos frascos de uso
individual podem ser misturadas para uso posterior,
desde que devidamente identificadas e refrigeradas.

(B)

o frasco de fluído parenteral individual, poderá ser
utilizado mesmo apresentando precipitação.

(C)

após o uso do frasco multidose de medicamento
endovenoso, refrigerá-lo conforme recomendação do
fabricante.

(D)

o conjunto de agulha e seringa que acessar o frasco
multidose pode ser utilizado outras vezes para o
mesmo medicamento, e, posteriormente, deve ser
descartado em recipiente adequado.

(E)

a limpeza do frasco multidose deve ser realizada com
solução de PVPI degermante, antes e após ser
perfurado.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

56.

59.

Um paciente procurou atendimento em uma unidade de
saúde com queixa de retenção urinária, após avaliação
médica foi prescrito cateterismo vesical de demora. Visando
a efetiva segurança do paciente submetido a este procedimento, a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem
o
n 450/2013, estabelece que compete ao técnico de enfermagem, sob supervisão e orientação do Enfermeiro, dentre
outros, a
(A)

controle das fitas reagentes.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

55.

(A)

_________________________________________________________

III. auxiliar de enfermagem.

(A)

A presença de bolhas de ar no processo de esterilização
por vapor em autoclave com bomba de vácuo é detectada
por meio do

60.

A humanização como eixo norteador das práticas de
atenção e gestão em todas as esferas do Sistema Único
de Saúde, pressupõe
(A)

trabalhar em rede com equipes multiprofissionais,
com atuação transdisciplinar.

(B)

fragmentar o atendimento nos serviços de saúde.

(C)

adequar a cultura local aos serviços de saúde.

(D)

promover a dissociabilidade entre atenção e gestão.

(E)

implantar medidas de segregação social.
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Caderno de Prova ’C03’, Tipo 001
ESTUDO DE CASO
Atenção: Conforme Edital do Concurso, Capítulo X, itens:
“8. ... a Prova Estudo de Caso terá caráter eliminatório e classificatório. A questão será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos,
considerando-se habilitado o candidato que tiver obtido nota igual ou superior a 50 (cinquenta).
10. Será atribuída nota ZERO à Prova Estudo de Caso nos seguintes casos:
10.1 fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; 10.2 apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas
com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento do texto escrito fora do local apropriado; 10.3 for
assinada fora do local apropriado; 10.4 apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; 10.5 for
escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade; 10.6 estiver em branco; 10.7 apresentar letra ilegível e ou incompreensível.
11. A folha para rascunho no Caderno de Provas é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato
será considerado na correção da Prova Estudo de Caso pela Banca Examinadora.
Instruções:

NÃO é necessária a colocação de título na Prova Estudo de Caso.

Um funcionário de 50 anos procurou o ambulatório médico da empresa onde trabalha com queixa de mal estar. O técnico de
enfermagem, único profissional presente no momento, acomodou o funcionário em maca para aferir os sinais vitais. Neste momento,
o funcionário apresentou perda de consciência evoluindo de imediato para Parada Cardiorrespiratória − PCR.
Considerando esta uma situação de emergência, sendo o técnico de enfermagem o único profissional da saúde presente na unidade,
e tendo a sua disposição o equipamento Desfibrilador Externo Automático − DEA e a bolsa-válvula-máscara como único dispositivo
para ventilação, descreva, fundamentadamente, por ordem de prioridade:
a.

As ações que o Técnico de Enfermagem deve realizar na identificação dos sinais da PCR e o momento para início da
Reanimação Cardiopulmonar − RCP.

b.

As manobras de RCP que o Técnico de Enfermagem deve realizar, até a chegada dos outros profissionais da unidade, médico e
enfermeiro, considerando-se que estes demoraram, aproximadamente, 30 minutos.
(Utilize as linhas abaixo para rascunho)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Caderno de Prova ’C03’, Tipo 001
REDAÇÃO
Atenção:
“4.

5.
6.
7.

Conforme Edital do Concurso, Capítulo IX, itens:

Será atribuída nota ZERO à Redação que:
a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto;
b) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em
versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado;
c) for assinada fora do local apropriado;
d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;
e) for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade;
f) estiver em branco;
g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.
A folha para rascunho no Caderno de Provas é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado
pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação pela Banca Examinadora.
Na Prova de Redação, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30
(trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação.
A Prova de Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem),
considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.”

Instruções: NÃO é necessário colocar título na Prova de Redação.

Texto I
Conforme uma frase do poeta inglês Wordsworth, “o menino é o pai do homem”: nossa primeira raiz, a mais funda,
vem do garoto alegre ou maltratado em casa; da menina que se sentia amada ou brutalizada; até o fim guerreamos com
aquelas arcaicas realidades ou fantasmas, e guerrear é parte do destino humano. Somos filhos das crianças que fomos.
Nosso comportamento adulto é assim marcado, mas não fatalmente determinado.
(Adaptado de: LUFT, Lya. Disponível em: http://www.veja.abril.com.br)

Texto II
As pesquisas sobre o desenvolvimento infantil deram um passo fenomenal, recentemente, ancoradas em um
princípio: se é verdade que o cérebro de um adulto se forma na primeiríssima infância, se é verdade que o menino é o pai
do homem, saber o que se passa com um bebê é crucial. Já se descobriu que durante os primeiros anos de vida, o
cérebro é extremamente sensível a novas experiências − para o bem e para o mal. Situações negativas podem causar
alterações químicas e elétricas, prejudicando a arquitetura cerebral.
(Adaptado de: Revista Veja, 14/01/15)

Considerando o que se afirma nos Textos I e II, desenvolva um texto dissertativo-argumentativo a respeito do tema:
O menino é o pai do homem: o peso da infância na vida adulta.
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