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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção:  Leia a notícia que segue para responder à questão 

de número 1. 
 
 

A Universidade Jiujiang, da província chinesa de Jiangxi, 

realizou a primeira aula dada por uma professora robô do país. 

Xiaomei, como é chamada a professora robô, organizou 

sua primeira aula em uma apresentação de PowerPoint* e, en-

quanto ensinava a lição, gesticulava com seus braços articu-

lados e se deslocava pela sala. 

A robô, projetada por uma equipe de pesquisa da uni-

versidade, é capaz não só de ensinar as lições para as quais foi 

programada, mas também de estabelecer interações simples 

com os estudantes que formam sua audiência. 

(Disponível em: htttp://exame.abril.com.br/tecnologia/ noti-
cias/universidade-chinesa-realiza-1a-aula-ministrada-por-um-
robo. Acesso em: 04.06.2015) 

 
* PowerPoint: programa de computador que permite a criação 

de materiais que podem ser apresentados por meio de um 
projetor. 

 
 
1. O assunto central da notícia diz respeito ao fato de ter sido 

a primeira vez que 
 
(A) os chineses aprimoram seus robôs, com o acrés-

cimo de programas de computador a uma professora 
robô, possibilitando-lhe travar diálogos complexos 
com humanos. 

 
(B) pesquisadores chineses programam um robô capaz 

de se deslocar e efetuar interações simples com o 
meio, como demonstrado na sala de aula da 
Universidade Jiujiang. 

 
(C) as aulas da Universidade Jiujiang, da província 

chinesa de Jiangxi, passam a ser integralmente 
dadas por um robô, que explica o conteúdo com o 
uso de PowerPoint. 

 
(D) pesquisadores chineses obtêm sucesso na criação 

de um robô articulado, o qual foi apresentado ao públi-
co durante uma aula dada por uma professora-robô. 

 
(E) uma aula é ministrada na China por uma professora 

robô, capaz de ensinar, movimentar-se e interagir, 
ainda que de maneira simples, com seus alunos. 

_________________________________________________________ 
 

2. A frase escrita corretamente, no que se refere ao emprego 
dos sinais de pontuação, é: 
 
(A) A aula de Xiaomei a professora robô, foi organizada 

a partir de um programa de computador chamado 
PowerPoint e apresentada, aos alunos da Uni-
versidade Jiujiang. 

 
(B) A Universidade Jiujiang fica na província chinesa de 

Jiangxi; e foi lá que ocorreu a aula dada por uma 
professora robô, Xiaomei. 

 
(C) Xiaomei a professora-robô, gesticulava com seus 

braços articulados e se deslocava pela sala. En-
quanto ensinava a lição. 

 
(D) Projetada por uma equipe de pesquisa da uni-

versidade; a robô Xiaomei é capaz de ensinar as 
lições para as quais foi programada, além de 
deslocar-se pela sala. 

 
(E) A robô (Xiaomei) é capaz também, de estabelecer 

interações simples com os estudantes que formam 
sua audiência. 

3. Está redigida corretamente, quanto à ortografia e à acen-
tuação gráfica, a frase:  

 
(A) A louza tradicional foi substituída por uma exposição 

em PowerPoint na aula que teve como expecta-
dores uma equipe de insígnes cientistas chineses. 

 
(B) O intuito da aula de Xiaomei consistiu em exibir as 

habilidades da robô, que, além de dispor de um 
notável repertório de informações, traz funções de 
interação. 

 
(C) O evento ocorrido na Universidade Jiujiang deve 

sucitar não apenas a curiosidade dos sinólogos, 
estudiosos da cultura chinesa, mas do publico de um 
modo geral. 

 
(D) Xiaomei concluiu sua aula de maneira exitosa e os 

cientistas julgaram que a robô não teve um mal 
desempenho, embora ainda existam alguns ítens a 
ser aprimorados. 

 
(E) O juri de cientistas que examinaram a atuação de 

Xiaomei era restrito, mas, graças às redes sociais, a 
notícia da robô se extendeu rapidamente pelo 
mundo todo. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção:  A questão de número 4 refere-se à tira abaixo. 
 

1         2 

  
 

3 

  
(André Dahmer, Folha de S.Paulo, 31.12.2014) 

 

4. É correto afirmar que o efeito cômico da tira está as-
sociado à 

 
(A) quebra da expectativa que a fala do palestrante no 

último quadrinho produz com relação ao que ele 
afirma anteriormente. 

 
(B) descrição do modo como o trabalho dentro da 

empresa foi sendo paulatinamente otimizado com a 
contribuição da mobilidade tecnológica. 

 
(C) ausência de expressões temporais, o que faz com 

que a fala do palestrante adquira um tom de 
provérbio, equivalendo a uma verdade universal. 

 
(D) maneira pessimista com que o progresso tecnoló-

gico é representado, como se este tivesse tornado 
as pessoas mais ociosas. 

 
(E) sugestão, na fala do palestrante, de que a mo-

bilidade tecnológica não alterou o comportamento 
das pessoas com relação ao trabalho. 
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5. Há ocorrência de verbos na voz passiva na seguinte frase: 
 

(A) Antigamente, os empregadores solicitavam aos fun-
cionários que se empenhassem em concluir suas 
tarefas dentro da empresa. 

 
(B) Antigamente, os trabalhadores detinham-se em suas 

tarefas em um horário fixo e só deveriam operar 
dentro da empresa. 

 
(C) Antigamente, os trabalhadores dedicavam-se às 

suas tarefas somente enquanto estavam dentro da 
empresa, e não fora dela. 

 
(D) Antigamente, perdiam-se horas dentro da empresa, 

visto que o trabalho não podia ser feito em outro 
ambiente. 

 
(E) Antigamente, operar fora da empresa era incomum e 

os trabalhadores orgulhavam-se de concluir seu 
trabalho em um horário fixo. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção:  As questões de números 6 a 8 referem-se à 
entrevista que segue. 

 
 

Zygmunt Bauman: “Vivemos o fim do futuro” 
 
 
Em 1963, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman foi censurado 
e afastado da Universidade de Varsóvia por causa de suas 
ideias, tidas como subversivas no comunismo. Hoje, aos 88 
anos, é considerado um dos pensadores mais eminentes do 
declínio da civilização. Nesta entrevista, ele fala sobre como a 
vida mudou nos últimos 20 anos. 
 

ÉPOCA – De acordo com sua análise, as pessoas vivem um 
senso de desorientação. Perdemos a fé em nós mesmos? 
 
Zygmunt Bauman – Durante toda a era moderna, nossos an-
cestrais viveram voltados para o futuro. Eles avaliavam a vir-
tude de suas realizações pelo modelo da sociedade que que-
riam estabelecer. A visão do futuro guiava o presente. Nossos 
contemporâneos vivem sem esse futuro. Estamos mais des-
cuidados, ignorantes e negligentes quanto ao que virá. 
 

ÉPOCA – Os jovens podem mudar e salvar o mundo? Ou nem 
os jovens podem fazer algo para alterar a história? 
 
Bauman – Sou tudo, menos desesperançoso. Confio que os 
jovens possam consertar o estrago que os mais velhos fizeram. 
Mas, para isso, precisam recuperar a consciência da respon-
sabilidade compartilhada para o futuro do planeta e seus 
habitantes. Também precisam trocar o mundo virtual pelo real. 

 
(Adaptado de: GIRON, Luís Antônio. In: Época. São Paulo, 
Globo, 19.02.2014) 

 
 
6. Zygmunt Bauman expressa a opinião de que 

 
(A) o declínio da sociedade atual é resultado da postura 

negligente que os jovens têm com relação ao 
fortalecimento de ideias comunistas. 

 
(B) o futuro do planeta depende de um diálogo mais 

saudável entre os jovens e os mais velhos, o qual 
não deve prescindir da interação virtual. 

 
(C) os jovens poderão alterar positivamente o curso da 

história, com a condição de passarem a se dedicar 
às relações da vida real. 

 
(D) o planeta e seus habitantes estão ameaçados, pois 

não há como esperar que os jovens desenvolvam 
uma postura responsável quanto ao seu futuro. 

 
(E) os jovens têm se mostrado tão negligentes com o 

futuro quanto seus ancestrais, e isso fará recru-
descer o declínio da civilização. 

7. Considere a seguinte passagem do texto: 
 

 ... nossos ancestrais viveram voltados para o futuro. Eles 

avaliavam a virtude de suas realizações pelo modelo da 

sociedade que queriam estabelecer. A visão do futuro 

guiava o presente. 

 
 Essa passagem está corretamente reescrita, preservando-

se o sentido e as relações sintáticas e coesivas, em: 
 

(A) ... nossos ancestrais viveram voltados para o futuro, 
ao avaliar a virtude de suas realizações pelo modelo 
da sociedade que queriam estabelecer. Caso a visão 
do futuro guiasse o presente. 

 
 
(B) ... nossos ancestrais viveram voltados para o futuro, 

à medida que avaliavam a virtude de suas reali-
zações pelo modelo da sociedade que queriam 
estabelecer. Contudo, a visão do futuro guiava o 
presente. 

 
 
(C) ... nossos ancestrais viveram voltados para o futuro, 

avaliando a virtude de suas realizações pelo modelo 
da sociedade que queriam estabelecer. Assim, a 
visão do futuro guiava o presente. 

 
 
(D) ... nossos ancestrais viveram voltados para o futuro, 

ao passo que avaliavam a virtude de suas rea-
lizações pelo modelo da sociedade que queriam 
estabelecer. Sendo que a visão do futuro guiava o 
presente. 

 
 
(E) ... nossos ancestrais viveram voltados para o futuro, 

ainda que avaliassem a virtude de suas realizações 
pelo modelo da sociedade que queriam estabelecer. 
Portanto, a visão do futuro guiava o presente. 

_________________________________________________________ 
 

8. Bauman – Sou tudo, menos desesperançoso. Confio que 

os jovens possam consertar o estrago que os mais velhos 

fizeram. 

 
 Essa passagem está adaptada a um artigo científico, 

escrito na terceira pessoa, em linguagem correta, culta e 
formal, em: 

 
(A) Bauman não julga-se desesperançoso. Demonstra 

confiança de que será reparado pelos mais jovens 
as faltas dos mais velhos. 

 
 
(B) Bauman não acha que ele é desesperançoso. É 

confiante que os jovens podem dar um jeito no 
estrago que os mais velhos deixaram. 

 
 
(C) Bauman não vê-se como desesperançoso. Está 

confiante de que os jovens encontram-se aptos à 
corrigir os equívocos dos mais velhos. 

 
 
(D) Bauman não se diz desesperançoso. Confia no po-

der que os jovens tem pra retificar os erros dos mais 
velhos. 

 
 
(E) Bauman não se considera desesperançoso. Tem 

confiança na capacidade de os jovens repararem os 
danos provocados pelos mais velhos. 
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Atenção:  As questões de números 9 e 10 referem-se à crônica 
que segue. 

 
 

Céu da Boca 
 

Uma das sedes da nostalgia da infância, e das mais 

profundas, é o céu da boca. 

A memória do paladar recompõe com precisão instan-

tânea, através daquilo que comemos quando meninos, o 

menino que fomos. O cronista, se fosse escrever um livro de 

memórias, daria nele a maior importância à mesa de família, na 

cidade de interior onde nasceu e passou a meninice. A mesa 

funcionaria como personagem ativa, pessoa da casa, dotada do 

poder de reunir todas as outras, e também de separá-las, pelo 

jogo de preferências e idiossincrasias do paladar − que digo? da 

alma, pois é no fundo da alma que devemos pesquisar o 

mistério de nossas inclinações culinárias. 

A mesa mineira era grande, inteiriça e de madeira clara. 

À esquerda e à direita, estiravam-se dois bancos compridos, em 

que irmãos e parentes em visita se sentavam por critério 

hierárquico. À cabeceira, na cadeira de jacarandá e palhinha, o 

pai presidia. 

A comida, imune a influências no meio ilhado entre 

montanhas, era simples, simples a lembrança que deixou; e 

quem dela se nutriu quase sempre torce o nariz aos requintes, 

excentricidades ou meras variedades culinárias de outras terras. 

(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond de. A bolsa e a 
vida. São Paulo, Companhia das Letras, 2012, p. 91-92.) 

 
 
9. Para o autor, 

 
(A) a memória do paladar está relacionada a reminis-

cências de quem fomos na infância e de relações de 
afeto com nossos familiares. 

 

 
(B) nossas preferências culinárias vêm do fundo da 

alma e, portanto, permanecem imunes à influência 
do meio em que somos criados. 

 

 
(C) os hábitos alimentares adquiridos ao longo da vida 

adulta alteram a lembrança do contexto em que 
vivemos na nossa infância. 

 

 
(D) a memória do paladar da infância é despertada ao 

se apreciar uma refeição idêntica àquela do passado 
e não uma outra refeição, diferente. 

 

 

(E) nossas inclinações culinárias vão se sofisticando ao 
longo dos anos, sendo que pratos simples tendem a 
ser preteridos por requintados. 

10. Uma característica do gênero crônica verificável no texto 
é: 

 
(A) a linguagem rigorosamente formal e impessoal. 
 

(B) o relato objetivo e imparcial de um evento do pas-
sado. 

 

(C) o discurso reivindicatório, expresso por verbos no 
imperativo. 

 

(D) a reflexão a partir de uma experiência cotidiana. 
 

(E) a argumentação pautada na recorrência de per-
guntas retóricas. 

_________________________________________________________ 
 

11. Está redigida com correção e clareza a frase: 
 

(A) Alguns alimentos vinculam-se à infância de certas 
pessoas de uma maneira tão surpreendente que as 
transportam, de imediato, ao passado. 

 

(B) A cabeceira da mesa era aonde se sentava o pai, 
enquanto irmãos e demais parentes ocupavam os 
lugares nas laterais, que os eram designados 
segundo um critério hierárquico. 

 

(C) O cronista disposto de escrever um livro de memó-
rias deve rememorar sobre os hábitos alimentares 
da família, dando-os um papel de destaque em seu 
texto. 

 

(D) Nas famílias brasileiras, um gesto de que se pre-
tende demonstrar respeito ou afeto a algum familiar 
é reservá-lo um lugar especial à mesa. 

 

(E) Em sua crônica “O céu da boca”, Drummond faz 
alusão de alguns alimentos que lhe remetem ao 
tempo em que era menino em Minas Gerais. 

_________________________________________________________ 
 

12. A frase escrita com clareza e atendendo às normas de 
concordância da norma-padrão é: 

 

(A) Algumas pessoas detém uma capacidade para 
memorizar sabores e texturas maior que a média, as 
quais passam a ser usadas como ferramentas de 
trabalho. 

 

(B) Podem haver muitas explicações científicas para o 
funcionamento da memória, mas ainda assim suas 
causas profundas continuam um mistério para os 
poetas. 

 

(C) Considerada, pelos poetas, uma ponte entre o corpo 
e a alma, a memória do paladar é responsável por 
compor o conjunto de traços que nos liga às nossas 
origens. 

 

(D) Quando alguns alimentos se enchem de significado 
afetivo, tornam-se catalisadores de recordações; por 
isso, voltar ao passado ao prová-los serão ine-
vitáveis. 

 

(E) O paladar, tanto quanto o olfato para alguns, podem 
evocar experiências agradáveis, mas também trau-
mas que se julgava resolvido. 
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Atenção:  As questões de números 13 e 14 referem-se à crônica que segue. 
 
 
 

Dona Doida 
 
Uma vez, quando eu era menina, choveu grosso, 

com trovoada e clarões, exatamente como chove agora. 

Quando se pôde abrir as janelas, 

as poças tremiam com os últimos pingos. 

Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema, 

decidiu inspirada: chuchu novinho, angu, molho de ovos. 

Fui buscar os chuchus e estou voltando agora, 

trinta anos depois.  Não encontrei minha mãe. 

A mulher que me abriu a porta, riu de dona tão velha,  

com sombrinha infantil e coxas à mostra. 

Meus filhos me repudiaram envergonhados, 

meu marido ficou triste até a morte, 

eu fiquei doida no encalço. 

Só melhoro quando chove. 

(PRADO, Adélia. Poesia Reunida. São Paulo, Siciliano, 1991, p. 108) 

 
 
13. No contexto do poema,  
 

(A) as janelas representam uma maneira de esquecer o passado, simbolizando um presente sem sofrimento. 
 
(B) a chuva representa uma espécie de vínculo, simbólico e sensorial, entre a enunciadora e sua mãe. 
 
(C) os chuchus representam a infância sofrida da enunciadora, que não recebia a atenção de sua mãe. 
 
(D) a sombrinha representa a impossibilidade de se reter na memória uma experiência vivida na infância. 
 
(E) as coxas à mostra da enunciadora representam o tempo que não passou, nem para ela nem para seus filhos e marido. 

 

 
14. Na construção do poema, predomina o tipo 

 
(A) dissertativo, sinalizado por pronomes possessivos, como minha e meu. 
 
(B) descritivo, sinalizado por advérbios como exatamente e Só. 
 
(C) descritivo, sinalizado por verbos como choveu e repudiaram. 
 
(D) dissertativo, sinalizado por advérbios, como quando e depois. 
 
(E) narrativo, sinalizado por advérbios como agora e quando. 

 

 
15. A frase redigida com clareza e correção, conforme a norma-padrão, é: 
 

(A) Trinta anos sobrevierão, até que a mulher trouxesse os chuchus, mas então sua mãe já não estaria esperando por
ela. 

 

(B) Quando chovesse intensamente, com relâmpagos e trovões, por isso mantinham-se as janelas fechadas até que a chuva 
abrandava. 

 

(C) Depois da chuva arrefescer, a mãe solicitou à filha que fora comprar chuchus para a refeição que decidiria preparar. 
 

(D) Mesmo após tantos anos, a mulher ainda ansiava por comer a comida que sua mãe preparara em um dia de chuva. 
 
(E) Os filhos da mulher não poderam entender o que havia se passado com ela, embora seu marido se mostrou mais 

compreensivo.  
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Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 3
a
 Região 

 

Atenção: Responda às questões de números 16 a 20 de acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 
3

a
 Região. 

 
 
16. A posse dos Desembargadores ocorre perante o Tribunal Pleno. Todavia, se requerido pelo interessado, com posterior 

referendo do Tribunal Pleno, a posse poderá ser dada 
 

(A) por outro Desembargador. 

(B) pelo Órgão Especial. 

(C) pelo Corregedor. 

(D) pelo Presidente do Tribunal. 

(E) pelo Presidente de Turma. 

 

 
17. Os Desembargadores são vitalícios e inamovíveis. Quanto aos Juízes do Trabalho, é correto afirmar que são vitalícios 

 
(A) após dois anos de exercício e inamovíveis a partir da sua promoção a Juiz Titular da Vara do Trabalho. 

(B) e inamovíveis após a entrada em exercício. 

(C) e inamovíveis após o estágio probatório. 

(D) após a posse e inamovíveis após dois anos de exercício . 

(E) e inamovíveis após a posse. 

 

 
18. Para apurar e determinar a permanência do Juiz nos limites da jurisdição da respectiva Vara ou na região metropolitana em que 

está sediado o órgão, é competente o 
 

(A) Desembargador. 

(B) Corregedor. 

(C) Presidente. 

(D) Tribunal Pleno. 

(E) Órgão Especial. 

 

 
19. Considere os seguintes tipos de processo: 
 
 I. Embargos de declaração. 

 II. Habeas corpus. 

 III. Arguição de impedimento. 

 IV. Arguição de suspeição. 

 
 Desses casos, independem de inclusão em pauta o que consta em 
 

(A) I, II e IV, apenas. 

(B) II, III e IV, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 

 
20. Uma autoridade do Tribunal Regional do Trabalho da 3

a
 Região teve ciência de irregularidade praticada por um servidor do 

Tribunal a ele subordinado. Instaurado processo administrativo disciplinar, foi verificado que a irregularidade cometida está 
sujeita à pena de demissão. Nesse caso, é competente para a aplicação dessa penalidade 

 
(A) a autoridade que primeiro tomou ciência da irregularidade. 

(B) o Tribunal Pleno. 

(C) o Órgão Especial. 

(D) o Presidente do Tribunal. 

(E) o Corregedor. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. No serviço de saúde, o paciente politraumatizado com lesão 

grave tem atendimento prioritário em relação ao paciente 
com cefaleia e sinais vitais estáveis. De acordo com o 
Ministério da Saúde, nesse atendimento, o princípio 
doutrinário do Sistema Único de Saúde contemplado é o da 

 
(A) integralidade, que garante o direito de atendimento 

prioritário ao cidadão conforme determinação do 
Conselho Nacional de Saúde. 

 
(B) equidade, que assegura ao cidadão ações e servi-

ços de todos os níveis de acordo com a comple-
xidade de cada caso. 

 
(C) regionalização, que prevê o atendimento organizado 

por nível de complexidade tecnológico, disposto em 
uma determinada região. 

 
(D) descentralização, entendida como a distribuição das 

responsabilidades quanto às ações e serviços de 
saúde entre vários níveis de governo. 

 
(E) hierarquização, que permite a atenção à saúde, 

distribuídas em todos os níveis administrativos 
(federal, estadual e municipal). 

_________________________________________________________ 
 

22. De acordo com o Ministério da Saúde, sobre o Serviço de 
Atenção Domiciliar oferecida pelo município, consta que 

 
(A) o familiar/cuidador deve procurar capacitação em 

escolas de educação profissional quanto ao suporte 
terapêutico recomendado pelos profissionais de 
saúde da equipe de Atenção Domiciliar. 

 
(B) o usuário será excluído do Serviço de Atenção Do-

miciliar − SAD do município quando em uso de ven-
tilação mecânica invasiva contínua. 

 
(C) na Modalidade de Atenção Domiciliar do tipo 2 serão 

atendidos os usuários com a necessidade de diálise 
peritoneal e suporte ventilatório não invasivo. 

 
(D) nas Modalidades de Atenção Domiciliar de tipos 1, 2 

e 3, as equipes responsáveis pela assistência têm 
como ação inicial encaminhar a demanda de dúvidas 
e queixas dos usuários e familiares ao serviço hos-
pitalar mais próximo. 

 
(E) as ações das equipes de saúde da Modalidade de 

Atenção Domiciliar do tipo 1 serão orientadas pelos 
profissionais de saúde dos hospitais terciários da 
região. 

_________________________________________________________ 
 

23. As Unidades Básicas de Saúde, ambulatórios médicos e 
estratégias de saúde da família são estruturas de saúde 
inseridas no nível de atenção primária, cujas ações, entre 
outras, incluem: 

 
(A) realizar procedimentos cirúrgicos programados, 

conforme a disponibilidade do cirurgião da Rede de 
Atenção Básica. 

 
(B) prestar atendimento de urgência e emergência às 

gestantes de alto risco, ao dispor de equipamentos 
de tratamento intensivo em neonatologia. 

 
(C) realizar atendimento ao paciente crítico, por dispor 

de equipamentos de alta tecnologia, como monitori-
zação cardíaca e ressonância magnética. 

 
(D) possibilitar o acesso universal ao usuário, a partir de 

fluxos de referência e contrarreferência aos serviços 
especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico, 
ambulatorial e hospitalar. 

 
(E) receber o usuário para consulta pré-agendada com 

especialista e realizar no local, exames laboratoriais 
ou de imagem, como tomografia computadorizada. 

24. Trabalhador adulto após queda da escada, apresenta 
suspeita de múltiplas fraturas e recebe os primeiros 
socorros no ambulatório do Tribunal Regional do Trabalho. 
De acordo com a Carta de Direito dos Usuários dos 
Serviços de Saúde, são condutas da equipe de saúde: 
 
(A) Informar que, cabe aos familiares a responsabilidade 

pelo transporte do paciente até o serviço hospitalar 
para continuidade do atendimento. 

 

(B) Restringir o acesso do paciente ao conteúdo do seu 
prontuário ou de pessoa por ele autorizada. 

 

(C) Encaminhar o paciente em tempo hábil e em con-
dições seguras, a um serviço de saúde com ca-
pacidade para dar resolutividade ao agravo de 
saúde apresentado. 

 

(D) Coibir o paciente de procurar segunda opinião de 
outro profissional sobre seu estado de saúde e sobre 
procedimentos recomendados. 

 

(E) Encaminhar o paciente em veículo administrativo da 
empresa, para confirmação diagnóstica das múl-
tiplas fraturas apresentadas. 

_________________________________________________________ 
 

25. O Técnico de Enfermagem esclarece o funcionário do 
Tribunal Regional do Trabalho, quanto ao rastreamento de 
câncer. De acordo com o Ministério da Saúde, incluem 
recomendações para o câncer 
 
(A) de próstata: toque retal e coleta de teste do antígeno 

prostático específico (PSA), uma vez a cada dois 
anos, a partir de 45 anos. 

 

(B) de boca: inspeção mensal da cavidade oral, por 
dentista especialista. 

 

(C) colorretal: colonoscopia anual, destinada às pessoas 
a partir de 30 anos. 

 

(D) de colo uterino: exame de Papanicolaou a cada 
6 meses, e após dois exames normais consecutivos 
a cada ano, destinado a mulheres com vida sexual 
ativa. 

 

(E) de mama: mamografia em mulheres saudáveis de 
50 a 69 anos, indicada a cada dois anos, ou se-
gundo recomendação médica. 

_________________________________________________________ 
 

26. Ao prestar cuidados à vítima de queda do andaime, com 
parestesia nos membros superiores e inferiores, no cui-
dado imediato para mobilização e transporte requer o 
controle da coluna cervical e 
 
(A) posicionamento em decúbito dorsal horizontal para 

facilitar a rotação da cabeça. 
 

(B) instalação de colar cervical e elevação do decúbi-
to a 90 graus para melhorar a permeabilidade da via 
aérea. 

 

(C) estabilização manual da cabeça e instalação de 
colar cervical, em decúbito dorsal horizontal em 
prancha rígida. 

 

(D) posicionamento do tronco, pescoço e cabeça, late-
ralizados à esquerda. 

 

(E) extensão do pescoço e elevação do mento para 
colocação de coxim para estabilidade cervical. 
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27. Para elaboração de um fôlder educativo de acordo com o 
Instituto do Câncer, os esclarecimentos sobre tabagismo 
devem incluir: 
 
(A) o ato de fumar é um comportamento isolado e incon-

trolável. 
 

(B) o fumante é um dependente químico. 
 

(C) a nicotina tem influência específica no sistema ner-
voso períférico. 

 

(D) ao parar de fumar, o risco de morte por infarto agudo 
do miocárdio é reduzido em 50%, após 2 meses. 

 

(E) o acetaldeído, composto no cigarro foi excluído dos 
itens causadores de degeneração cerebral. 

_________________________________________________________ 
 

28. Em um Programa de Saúde da Mulher, as orientações do 
Técnico de Enfermagem, quanto aos métodos contra-
ceptivos incluem 
 
(A) abstenção de relações sexuais no período fértil, para 

maior eficácia no método Ogino Knaus. 
 

(B) desconsiderar o uso do preservativo masculino ou 
feminino, quando associar o método do muco cervi- 
cal. 

 

(C) indicar a vasectomia e a ligadura de trompas, em 
homens e mulheres com capacidade civil plena, a 
partir de 18 anos de idade ou com pelo menos um 
filho vivo. 

 

(D) usar a pílula anticoncepcional de emergência, em 
até 10 dias após a relação sexual desprotegida. 

 

(E) considerar o diafragma como método eficiente, 
quando retirado da vagina, em até 30 minutos após 
a relação sexual. 

_________________________________________________________ 
 

29. O clima quente e a umidade em áreas urbanas favorece 
criadouros para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, 
o vetor de doenças tropicais como 
 
(A) malária e febre amarela. 

 

(B) hantavirose e febre do Nilo Ocidental. 

 

(C) febre de Chikungunya e leishmaniose visceral. 

 

(D) malária e doença de Creutzfeldt-Jakob. 

 

(E) dengue e febre de Chikungunya. 
_________________________________________________________ 
 

30. Ao verificar na carteira de vacinação do trabalhador de 
50 anos, a ausência de anotação da vacina tríplice viral, 
segundo Programa Nacional de Imunização, indica-se 
 
(A) três doses da vacina, com intervalo de um mês, 

entre cada uma das doses. 
 
(B) duas doses, com intervalo de três meses entre as 

doses. 
 
(C) duas doses da vacina, conforme orientação médica. 
 
(D) três doses da vacina, com intervalo de 6 meses, 

entre cada uma das doses. 
 
(E) uma dose única da vacina. 

31. No preparo e aplicação da vacina contra a Hepatite B em 
paciente com pele íntegra é necessário observar os 
seguintes cuidados: 
 
(A) Fazer movimentos giratórios com o frasco, devido a 

presença do hidróxido de alumínio, para homogenei-
zação da vacina e redução de reações locais e lavar 
as mãos, no mínimo, antes e após o preparo e 
aplicação da vacina. 

 
(B) Usar a vacina em até 10 dias após a diluição e ade-

quar a agulha ao ângulo de aplicação em 90° em 
músculo vasto lateral da coxa para adultos e 
crianças.  

 
(C) Utilizar a água destilada como diluente da vacina 

com seringa e agulha adequadas à técnica de 
aplicação intradérmica. 

 
(D) Usar luvas de procedimento no preparo, devido à 

formulação da vacina e luvas estéreis na aplicação, 
para evitar formação de abcesso quente. 

 
(E) Diluir a vacina e utilizá-la em até uma hora após o 

preparo, e antes de aplicar verificar se o paciente é 
alérgico ao iodo, um dos componentes da fórmula. 

_________________________________________________________ 
 

32. Dentre as orientações quanto a infecção causada pelo 
papilomavírus humano (HPV), considera-se que 

 
(A) a infecção subclínica por HPV apresenta lesões 

macroscópicas, produzindo infecção contínua, per-
durando por aproximadamente 2 anos. 

 
(B) a forma de transmissão do HPV é pelo contato direto 

com o sangue contaminado. 
 
(C) a infecção pelo HPV tem potencial para causar o 

câncer, no colo do útero, vagina, vulva, ânus, pênis, 
orofaringe e boca. 

 
(D) as mulheres vacinadas contra o HPV são dispen-

sadas do exame preventivo Papanicolaou. 
 
(E) o vírus ataca o sistema imunológico e as células 

mais atingidas são os linfócitos TCD4+. 
_________________________________________________________ 
 

33. Em um Programa de Educação em Saúde sobre doença 
sexualmente transmissível, o Técnico de Enfermagem 
orienta que 
 
(A) quando um teste de HIV é feito durante o período da 

janela imunológica, há a possibilidade de apresen-
tar um falso resultado positivo. 

 
(B) após o nascimento, a mãe soropositiva para HIV de-

ve amamentar seu filho, pois o AZT administrado 
antes do parto protege o bebê da transmissão do 
vírus. 

 
(C) a transmissão da hepatite C é evitada utilizando-se a 

vacina preconizada pelo Plano Nacional de Imu-
nização. 

 
(D) a sífilis é transmitida de uma pessoa para outra 

durante o sexo sem camisinha com alguém infec-
tado, por transfusão de sangue contaminado ou da 
mãe infectada para o bebê durante a gestação ou o 
parto. 

 
(E) a infecção por tricomoníase causa a oftalmia neona-

tal, sendo necessária a aplicação de uma gota de 
colírio próprio em cada olho do bebê ao nascer. 
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34. No atendimento a um adulto que apresenta ferimento por 
objeto encravado em membro superior direito, com san-
gramento, o cuidado prioritário é 
 
(A) acalmar a vítima até a chegada do cirurgião no local 

do atendimento para remover o objeto encravado e 
suturar o ferimento para cessar o sangramento. 

 
(B) retirar o objeto encravado e fazer curativo com-

pressivo sobre o ferimento. 
 
(C) manter o objeto encravado e aplicar o torniquete 

como primeira medida para estancar o sangramento. 
 
(D) estabilizar o objeto encravado e aplicar compressão 

direta ao redor da lesão. 
 
(E) retirar o objeto encravado e transportar a vítima ao 

hospital. 
_________________________________________________________ 
 

35. O Técnico de Enfermagem recebe um chamado para 
atender uma vítima que, segundo o colega se queixou de 
dor torácica, e se encontra debruçada na mesa de 
trabalho. Após identificar que se trata de parada car-
diorrespiratória − PCR, de acordo com American Heart 
Association/2010, no suporte básico de vida, as manobras 
de reanimação cardiopulmonar incluem os seguintes 
procedimentos: 
 
(A) aplicar 30 compressões torácicas alternadas com 

duas ventilações. 
 
(B) fazer uma ventilação de resgate. 
 
(C) abrir a via aérea e aplicar três ventilações de resgate. 
 
(D) realizar a massagem cardíaca com 100 compressões e 

uma ventilação. 
 
(E) aplicar duas ventilações de resgate alternadas com 

quinze compressões torácicas. 
_________________________________________________________ 
 

36. No atendimento a gestante que chega ao ambulatório com 
intensa palidez cutânea e hipotensão, o Técnico de Enfer-
magem deve 
 
(A) colocar a paciente em decúbito lateral esquerdo. 
 
(B) manter a paciente  em decúbito elevado a 90 graus. 
 
(C) realizar compressões torácicas no hemitórax direito. 
 
(D) colocar a paciente em decúbito lateral direito. 
 
(E) providenciar o material para coleta de gasometria 

arterial. 
_________________________________________________________ 
 

37. Paciente apresenta-se hipertenso e evolui com edema 
agudo pulmonar. Para melhorar o desconforto respiratório, 
dentre os cuidados de enfermagem imediatos indica-se  
 
(A) aplicar torniquetes em membros superiores rodizian-

do a cada 60 minutos. 
 
(B) administrar solução de soro fisiológico com furose-

mida, em via endovenosa. 
 
(C) posicionar o paciente em decúbito elevado com 

membros inferiores pendentes. 
 
(D) manter o paciente em decúbito dorso-horizontal e 

administrar oxigenoterapia. 
 
(E) manter o paciente em posição prona com a cabeça 

lateralizada. 

38. No atendimento a uma vítima de trauma com queimadura 
de face e presença de fuligem em escarro, o procedimento 
prioritário inclui 
 
(A) realizar a limpeza da face com soro fisiológico 

gelado. 
 
(B) providenciar o curativo local da face com hidro-

coloide. 
 
(C) avaliar a extensão da queimadura aplicando curativo 

oclusivo com pomada antibiótica. 
 
(D) efetuar a abertura da via áerea mantendo a per-

meabilidade. 
 
(E) instalar infusão de soroterapia como medida de pre-

venção da extensão da queimadura. 
_________________________________________________________ 
 

39. Segundo a Resolução Cofen 375/2011, em situações de 
risco, conhecido ou desconhecido, no atendimento pré-
hospitalar, a assistência de enfermagem deverá ser 
executada 
 
(A) com a presença do enfermeiro.  
 
(B) sob a supervisão indireta do enfermeiro. 
 
(C) com a consulta de enfermagem efetuada pelo técni-

co de enfermagem 
 
(D) por técnicos de enfermagem supervisionada por mé-

dicos. 
 
(E) por técnicos e auxiliares de enfermagem, socorristas 

e paramédicos. 
_________________________________________________________ 
 

40. Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer nature-
za, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão 
formalmente cientificados dos direitos da pessoa portado-
ra de transtorno mental. Neste caso, é correto afirmar: 
 
(A) As informações referentes à doença mental ou tra-

tamento, em todas as circunstâncias, serão fornecidas 
ao familiar responsável indicado pelo juiz. 

 
(B) A internação hospitalar é indicada como forma prio-

ritária de todos os tratamentos. 
 
(C) É proibido ao paciente portador de doença mental o 

livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. 
 
(D) O esclarecimento quanto a internação involuntária 

será realizado pela autoridade policial do município. 
 
(E) É direito que essas pessoas sejam tratadas, prefe-

rencialmente, em serviços comunitários de saúde 
mental. 

_________________________________________________________ 
 

41. Sendo prescritos 650 mL de solução glicosada a 5%, 

acrescidos de 30 mL de KC 19,1% e de 20 mL de NaC 
20% para ser infundido em 12 horas, o número de gotas 
por minuto deverá ser, aproximadamente, 
 
(A) 25. 

 
(B) 24. 

 
(C) 22. 

 
(D) 19. 

 
(E) 18. 
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42. Para administrar 0,6 mg de decadron por via endovenosa, 
e dispondo de frascos de 4 mg/mL, o volume a ser admi-
nistrado e os efeitos deste medicamento estão cor-
retamente descritos em 
 
(A) 0,10 mL; imunossupressor e antidepressivo. 
(B) 0,15 mL; anti-inflamatório e imunossupressor. 
(C) 0,18 mL; colinérgico e anti-inflamatório. 
(D) 0,20 mL; imunossupressor e antidepressivo. 
(E) 0,25 mL; anti-inflamatório e imunossupressor. 

_________________________________________________________ 
 

43. Foram prescritos 100 mL de solução fisiológica a 0,9%, a 
ser administrada em 5 horas, para um paciente com 
diagnóstico de Insuficiência Cardíaca Congestiva. O 
volume/hora a ser infundido deve ser mantido rigo-
rosamente em 
 
(A) 20 mL/h. 
(B) 23 mL/h. 
(C) 24 mL/h. 
(D) 25 mL/h. 
(E) 26 mL/h. 

_________________________________________________________ 
 

44. Foram prescritos 0,015 g de garamicina. Sabendo-se que 
uma ampola de 2 mL contém 20 mg, o volume a ser 
administrado, é de 
 
(A) 0,25 mL. 
(B) 0,5 mL. 
(C) 1,0 mL. 
(D) 1,5 mL. 
(E) 2,0 mL. 

_________________________________________________________ 
 

45. Dentre as penalidades aplicáveis aos profissionais de enfer-
magem, conforme o Código de Ética, ao Conselho Federal 
de Enfermagem compete, exclusivamente, a aplicação de 
 
(A) advertência verbal. 
(B) cassação do direito ao exercício profissional. 
(C) censura e repreensão. 
(D) suspensão do exercício profissional. 
(E) multa. 

_________________________________________________________ 
 

46. De acordo com a classificação dos tipos de cirurgia, 
segundo o potencial de contaminação, é correto afirmar 
que as cirurgias 
 
(A) contaminadas são realizadas em tecidos quando há 

presença de secreção purulenta, área necrótica ou 
corpo estranho, perfuração de víscera ou conta-
minação fecal. 

 
(B) limpas são realizadas em tecidos estéreis ou passíveis 

de descontaminação, na ausência de processo 
infeccioso, sem penetração nos tratos respiratório, 
digestório e geniturinário. 

 
(C) potencialmente contaminadas são realizadas em 

tecidos colonizados por flora bacteriana abundante de 
difícil descontaminação, decorrente trauma penetrante 
há menos de quatro horas e feridas crônicas abertas. 

 
(D) infectadas são as realizadas em tecidos colonizados 

por flora microbiana residente pouco numerosa ou 
em tecido de difícil descontaminação. 

 
(E) limpas são aquelas realizadas em tecidos colonizados 

por flora residente, em local com objeto encravado. 
_________________________________________________________ 
 

47. Os indicadores disponíveis para validação do processo de 
esterilização de materiais e equipamentos cirúrgicos são 
 
(A) biológico, químico e de barreira térmica. 
(B) barreira de tecido, físico e químico. 
(C) físico-químico, químico e biológico. 
(D) biológico, validação de óxido e toxicidade. 
(E) físico, etimológico e biológico. 

48. MNS foi ao ambulatório para consulta mensal, pois sofre 
de insuficiência cardíaca. Está sendo medicado com 
digoxina, que pode levar a intoxicação digitálica. O cuida-
do de enfermagem recomendado, antes da administração 
deste medicamento consiste na verificação de 
 
(A) dispneia. 
(B) bradipneia. 
(C) hipotensão arterial. 
(D) hipertensão arterial. 
(E) bradicardia. 

_________________________________________________________ 
 

49. Dentre os sintomas que caracterizam a reação pirogênica 
à terapia intravenosa ocorrem 
 
(A) desidratação e hipóxia. 
(B) hipertensão e edema generalizado. 
(C) elevação abrupta da temperatura e calafrios. 
(D) retenção urinária e hipohidrose. 
(E) obnubilação mental e sialorreia. 

_________________________________________________________ 
 

50. Ao trabalhador que será submetido à litotripsia, no tra-
tamento de urolitíase, o Técnico de Enfermagem orienta 
para 
 
(A) adotar dieta pastosa e utilizar medicamento anal-

gésico. 
 
(B) permanecer em jejum total de 8 horas e realizar a 

higiene corporal. 
 
(C) manter restrição hídrica e utilizar medicamento 

antibiótico profilático. 
 
(D) permanecer em repouso absoluto antes do exame e 

tomar líquidos. 
 
(E) fazer tricotomia na região aonde o procedimento 

será executado e utilizar anti-inflamatórios. 
_________________________________________________________ 
 

51. O trabalhador com obesidade mórbida foi submetido à 
gastrectomia parcial e, por complicação na intervenção, 
apresentou abertura cirúrgica do estômago com a intro-
dução de uma sonda para alimentação e hidratação. A 
denominação da abertura e o cuidado com alimentação 
estão, respectivamente, descritos em: 
 
(A) jejunostomia; oferecer líquidos gelados. 
 
(B) gastrostomia; limitar a ingesta de líquidos e ali-

mentos por via oral. 
 
(C) ileostomia; oferecer alimentos sólidos por via oral. 
 
(D) jejunostomia; oferecer dieta branda. 
 
(E) gastrostomia; administrar grande quantidade de lí-

quidos. 
_________________________________________________________ 
 

52. Ao orientar o portador de colostomia devido obstrução in-
testinal por carcinoma colorretal, o Técnico de Enferma-
gem esclarece que 
 
(A) o uso de espessante aumenta a consistência líquida 

do conteúdo colônico. 
 
(B) a colocação da bolsa coletora sobre a placa 

protetora de pele provoca o espessamento do tecido 
epitelial e do tecido adiposo subcutâneo. 

 
(C) a irrigação contínua do estoma facilita a saída do 

efluente, a diminuição do peristaltismo e o aumento 
na produção de muco. 

 
(D) o aumento da ingesta hídrica minimiza o peris-

taltismo e torna o efluente mais endurecido. 
 
(E) os cuidados na troca da bolsa coletora evitam o 

extravasamento do efluente. 
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53. Na posição de Trendelenburg o indivíduo deve permanecer 
 
(A) com a cabeça mais alta em relação ao tronco e joe-

lhos flexionados; é indicada para melhorar a capa-
cidade respiratória. 

 
(B) deitado sobre o lado direito; é indicada para lava-

gem intestinal. 
 
(C) deitado sobre o lado esquerdo; é indicada para 

exame de tórax. 
 
(D) deitado com as pernas mais elevadas em relação a 

cabeça; é indicada em condições de edema de 
membros inferiores, cirurgia de varizes. 

 
(E) deitado, com as pernas flexionadas sobre o 

abdômen; é indicada para exames e cirurgias retais. 
_________________________________________________________ 
 

54. Durante a orientação ao grupo de trabalhadores diabé-
ticos, o Técnico de Enfermagem esclarece que os sinais e 
sintomas de hiperglicemia incluem 

 
(A) aumento de peso, mialgia e polidipsia. 
(B) anidrose, cetose e polidipsia. 
(C) diaforese, polifagia e polidipsia. 
(D) poliúria, polidipsia e glicosúria. 
(E) aumento de peso, enurese e disfagia. 

_________________________________________________________ 
 

55. Um funcionário do Tribunal apresenta crises convulsivas 
frequentemente. Para a orientação dos colegas de tra-
balho no atendimento imediato em crises convulsivas deve 
ser salientado para 
 
(A) proteger e colocar um apoio sob a cabeça, afas-

tando os objetos próximos. 
 
(B) conter todos os movimentos impedindo a movi-

mentação de braços e pernas. 
 
(C) estimular a deambulação após cessar a crise 

convulsiva. 
 
(D) incentivar a ingestão de líquidos quentes. 
 
(E) dar tapas leves na face e jogar água fria no corpo. 

_________________________________________________________ 
 

56. Ao ser informado que apresenta melena, um funcionário 
procura atendimento no ambulatório do tribunal e solicita 
explicações sobre esta condição. É esclarecido que se 
trata de hemorragia 
 
(A) subcutânea por extravasamento de sangue na 

hipoderme. 
 
(B) presente na evacuação, provinda do sistema di-

gestório. 
 
(C) oriunda do tecido cerebelar. 
 
(D) oriunda dos alvéolos e brônquios pulmonares. 
 
(E) oriunda dos cálices renais. 

_________________________________________________________ 
 

57. O Técnico de Enfermagem é chamado para atender um 
trabalhador que apresentou mal estar e suspeitará que se 
trata de Acidente Vascular Encefálico − AVE, se o traba-
lhador responder 
 
(A) claramente as perguntas realizadas e apresentar 

movimentos oculares involuntários. 
 
(B) à solicitação com movimentos simétricos de ambos 

os braços e apresentar pupilas isocóricas. 
 
(C) com a fala pastosa e apresentar movimentos as-

simétricos dos braços. 
 
(D) à solicitação com movimentos simétricos de braços 

e pernas e apresentar hemianopsia bilateral. 
 
(E) com mímica facial normal e apresentar pupilas 

isocóricas. 

58. De acordo com o Ministério da Saúde, o tipo da incontinência 
urinária relacionado aos sintomas estão corretamente 
descritos em 
 
(A) esforço: escape involuntário de urina, em pequenas 

quantidades causados pelo aumento da pressão 
intra-abdominal. 

 

(B) funcional: extravasamento de urina, em grandes volu-
mes, devido a incapacidade para retardar a micção 
após perceber a sensação de plenitude vesical. 

 

(C) sobrefluxo: escape voluntário, causado por um
trauma grave com presença de hemácias na
urina. 

 

(D) urgência: escape de urina relacionado com a incapaci-
dade para usar o vaso sanitário por dano da função 
cognitiva ou física, falta de disposição psicológica ou 
barreiras no ambiente. 

 

(E) emergência: escape de urina em pequenas quanti-
dades, secundária a esforço mecânico sobre a bexiga 
distendida ou por outros efeitos da retenção urinária e a 
função esfincteriana. 

_________________________________________________________ 
 

59. Ao atender o funcionário que se acidentou com uma 
agulha infectada, em lixo impróprio, cabe ao Técnico de 
Enfermagem: 
 

(A) pressionar o local para que o agente etiológico não 
penetre no organismo e comunicar ao enfermeiro do 
Atendimento Ambulatorial. 

 

(B) preencher a comunicação de evento adverso de 
produto químico, iniciar a terapêutica prescrita e 
orientar os funcionários do local. 

 

(C) preencher a Comunicação do Acidente de Traba-
lho − CAT e orientar o funcionário para que procure 
o Serviço Especializado em Engenharia de Se-
gurança e Medicina do Trabalho, ao término da 
jornada. 

 

(D) orientar a higienização da lesão com água e sabão, 
e retorne ao trabalho. 

 

(E) encaminhar o funcionário para consulta médica, 
abertura da Comunicação do Acidente de Trabalho 
− CAT e acompanhamento de saúde. 

_________________________________________________________ 
 

60. A NR 32 reserva especial atenção ao processo de traba-
lho para minimizar os riscos no exercício profissional. 
Quanto ao descarte da seringa e agulha, após o uso, 
recomenda-se: 
 

(A) desconectar a agulha da seringa e desprezar em 
recipiente rígido. 

 

(B) reencapar a agulha e desprezar o conjunto em 
recipiente rígido. 

 

(C) reencapar a agulha e desprezar em recipiente com 
saco branco. 

 

(D) desconectar a agulha da seringa e desprezar em 
recipiente para perfurocortante. 

 

(E) desprezar todo o conjunto, seringa e agulha sem 
reencapar, em recipiente perfurocortante. 
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ESTUDO DE CASO 

Instruções Gerais: 

Conforme Edital publicado, Capítulo IX: 

“3.1. Na Prova de Estudo de Caso deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 12 (doze) linhas e o máximo de 20 (vinte) linhas, sob pena de 
perda de pontos a serem atribuídos à prova. 

 

   5. A Prova de Estudo de Caso terá caráter eliminatório e classificatório. Cada uma das questões será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 
considerando-se habilitado o candidato que tiver obtido, no conjunto das duas questões, média igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 

 

   7. Será atribuída nota ZERO à Prova de Estudo de Caso nos seguintes casos: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou às questões práticas propostas; 
b) 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; 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 na sua totalidade; f) estiver em branco; g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.” 

 
 

QUESTÃO 1 
 
No ambulatório do Tribunal, o Técnico de Enfermagem atende o trabalhador soropositivo para HIV, que relata vários episódios de 
vômitos com sangue e, segundo informações do paciente, com persistência da sintomatologia. 
 
Nessa situação, cite as medidas de precaução padrão a serem adotadas, pelo Técnico de Enfermagem, na administração de 
medicamentos por via parenteral. Justifique cada medida de biossegurança citada. 

 

(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  
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QUESTÃO 2 
 
Uma mulher jovem apresentou perda súbita do nível de consciência seguida de parada cardiorrespiratória. O Técnico de Enfermagem 
presenciou essa situação e realizou manobras de suporte básico de vida utilizando desfibrilador externo automático − DEA. 
 
De acordo com as Diretrizes da American Heart Association/2010, cite: 
 
a. os passos para o reconhecimento da parada cardiorrespiratória. 
 
b. os cuidados para o uso do desfibrilador externo automático − DEA. 

 

(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  
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