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INSTRUÇÕES
Quando autorizado pelo fiscal
de sala, transcreva a frase
ao lado, com sua caligrafia
usual, no espaço apropriado
na Folha de Respostas.

A persistência é o caminho do êxito em qualquer dificuldade.

- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva-Redação.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha 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 Discursiva-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, borracha ou líquido corretor de texto durante a realização da prova.
- 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 ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos,
manuais, impressos ou quaisquer anotações.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva-Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever sua Prova Discursiva-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 e
fazer a Prova Discursiva-Redação (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.

Gabarito preliminar divulgado em 23/02/2016.
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CONHECIMENTOS GERAIS

1.

Língua Portuguesa
Atenção:

Para responder às questões de números 1 a 6, considere o texto abaixo.

O biorregionalismo como alternativa ecológica

Ao apresentar o biorregionalismo como alternativa ecológica, o autor
(A)

propõe o isolamento das comunidades em suas regiões, com a finalidade de combater a crise política.

(B)

defende o diálogo entre diversas culturas regionais,
buscando uniformizar os costumes.

(C)

argumenta a favor do fim da economia de mercado,
favorecendo as cooperativas familiares.

(D)

preconiza a exploração de recursos de uma determinada área, visando à sustentabilidade.

(E)

sugere o término do extrativismo em ecossistemas
locais, para refrear o avanço do capitalismo.

O modelo ainda dominante nas discussões ecológicas
privilegia, em escala, o Estado e o mundo; em economia, a
exploração predatória da natureza e a competição; em política,
a centralização e a hierarquização; na cultura, o quantitativo
sobre o qualitativo, a uniformização dos costumes, o consumismo e o individualismo.
Esse paradigma subjaz, em grande parte, à atual crise

_________________________________________________________

2.

o

O termo “glocal”, no contexto do 6 parágrafo, refere-se

da Terra, pois considera esta como um todo uniforme, sem

(A)

à inter-relação de fatores regionais e mundiais.

valorizar a singularidade de seus muitos ecossistemas e a

(B)

ao conflito entre a iniciativa pública e a privada.

diversidade das culturas.

(C)

ao choque de interesses dos indivíduos e da comunidade.

(D)

à oposição entre biorregionalismo e aquecimento
global.

(E)

ao relato de experiências culturais grupais e lógicas.

Hoje está se impondo uma outra vertente, mais amiga da
natureza e com possibilidades de nos tirar da crise atual: o
“biorregionalismo”. A biorregião se circunscreve numa área, normalmente, definida pelos rios e pelo maciço de montanhas.
Possui certo tipo de vegetação, geografia do terreno, de fauna e
de flora e mostra uma cultura local própria, com seus hábitos e

_________________________________________________________

3.

tradições.

Assumem sentidos opostos, no texto, as expressões
(A)

cooperativas comunitárias e empresas familiares
o
(7 parágrafo).

(B)

singularidade de seus muitos ecossistemas e divero
sidade das culturas (2 parágrafo).

rumo dos ventos, os climas e microclimas, os ciclos das es-

(C)

biorregião e ecossistema local (5 parágrafo).

tações, o que a natureza pode oferecer em termos de paisa-

(D)

“viver melhor” e “bem viver e conviver” (8 parágrafo).

(E)

centralização e hierarquização (1 parágrafo).

A tarefa básica do biorregionalismo é fazer os habitantes valorizarem o lugar onde vivem. Importa fazê-los conhecer o
tipo de solos, de florestas, de animais, as fontes de água, o

gens, alimentação, bens e serviços para nós e para toda a comunidade de vida.
É na biorregião que a sustentabilidade se faz real e não
retórica a serviço do marketing; pode se transformar num pro-

4.

minuindo em níveis razoáveis a pobreza.
não invalida a importância das unidades sistêmicas maiores
(inter-regionais, nacionais e internacionais) que afetam a todos
(por exemplo, o aquecimento global). A ideia do “glocal” nos

O biorregionalismo possibilita que as mercadorias circulem no local, evitando as grandes distâncias; favorece o surgimento de cooperativas comunitárias; nele, persiste a economia

O modelo ainda dominante nas discussões ecológicas
privilegia, em escala, o Estado e o mundo...

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

Mesmo sendo a comunidade local a unidade básica, isso

sobre como está o estado geral do planeta Terra.

5.

A expressão sublinhada pode ser corretamente substituída, com o sentido preservado, em linhas gerais, e sem
qualquer outra alteração no enunciado, pela expressão
entre parênteses em:
(A)

Esse paradigma subjaz, em grande parte, à atual crio
se da Terra... (está superposto) − 2 parágrafo

(B)

A biorregião se circunscreve numa área... (se limita a
o
uma) − 3 parágrafo

(C)

... uma outra vertente, mais amiga da natureza e com
possibilidades de nos tirar da crise atual... (preo
disposta) − 3 parágrafo

(D)

... a ética da suficiência, que implica o bem-estar para
o
toda a comunidade. (comprometida à) − 8 parágrafo

(E)

O biorregionalismo permite, assim, deixar para trás o
o
objetivo... (suplantar do) − 8 parágrafo

O biorregionalismo permite, assim, deixar para trás o
objetivo de “viver melhor”, de acordo com a ética da acumulação ilimitada, para dar lugar ao “bem viver e conviver”, segundo
a ética da suficiência, que implica o bem-estar para toda a comunidade.
(Adaptado de: BOFF, Leonardo, Disponível em: www.folhadoestado.com.br/opiniao/id-305952/o_bioregionalismo_como_alternativa_ecologica. Acesso em: 07.12.2015)

2

é privilegiado.
sendo privilegiadas.
são privilegiados.
foi privilegiado.
são privilegiadas.

_________________________________________________________

de mercado, mas composta primariamente, embora não exclusivamente, de empresas familiares.

o

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma
verbal resultante será:

oferecidas pelo ecossistema local, criando mais igualdade e di-

cessário informar-se sobre as experiências de outras regiões e

o

_________________________________________________________

cesso dinâmico, que aproveita racionalmente as capacidades

ajuda a articular essas diferentes dimensões. Sempre é ne-

o
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6.

Está clara e correta a seguinte frase escrita a partir do
texto:
(A)

As capacidades oferecidas pelo ecossistema local
tem de ser aproveitadas para que se alcance níveis
razoáveis de pobreza.

(B)

Não parece ser devidamente valorizado, nos debates ecológicos, a singularidade dos ecossistemas e a
diversidade das culturas.

(C)

De acordo com Leonardo Boff, ainda predominam,
nas discussões sobre cultura, o quantitativo sobre o
qualitativo.

(D)

Não se devem desconsiderar a importância das unidades inter-regionais, nacionais e internacionais,
pois afetam à todos.

(E)

Certo tipo de vegetação e de geografia do terreno é
o que caracteriza, em parte, uma biorregião.

9.

Está pontuada corretamente, a frase:
(A)

Nascido em Cuiabá, em 1916 Manoel de Barros estreou, com o livro, Poemas Concebidos sem Pecado
em 1937.

(B)

Cronologicamente vinculado, à Geração de 45, mas
formalmente, ao Modernismo brasileiro, Manoel de
Barros criou um estilo próprio.

(C)

Subvertendo a sintaxe e criando construções que
não respeitam as normas da língua padrão, Manoel
de Barros é comparado a Guimarães Rosa.

(D)

Em 1986, o poeta Carlos Drummond de Andrade declarou, que Manoel de Barros era o maior poeta
brasileiro vivo.

(E)

Antonio Houaiss, um dos mais importantes filólogos
e críticos brasileiros confessou nutrir, pela obra de
Manoel de Barros grande admiração.

__________________________________________________________________________________________________________________

Atenção:

Para responder às questões de números 7 e 8,
considere o texto abaixo.

Atenção:

De quati
Aparece um quati escoteiro. Decerto perseguido de
cachorro. No chão é ente insuficiente o quati. Imita ser baleado.
O rabo desequilibra de tanto rente na terra.
Agora, se alcança árvore, quati arma banzé1. Arreganha.
Monta episódio. E até xinga cachorro.
Igual é o tamanduá. Fora do mato, no limpo, tamanduá
nega encrenca. Porém se encontra zamboada2, vira gente. E
desafia cachorro, onça-pintada, tenente.
1. confusão, tumulto
2. moita formada por galhos e ramagens de árvores, cipós,
trepadeiras
(BARROS, Manoel de. Livro de pré-coisas. In: Poesia completa. São Paulo, Leya, 2010, p. 235)

7.

Um segmento que expressa ideia de causa, com relação ao
trecho que o antecede imediatamente, está sublinhado em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No chão é ente insuficiente o quati.
Agora, se alcança árvore, quati arma banzé.
Fora do mato, no limpo, tamanduá nega encrenca.
Monta episódio. E até xinga cachorro.
O rabo desequilibra de tanto rente na terra.

O que é assinatura digital?
A assinatura digital é uma modalidade de assinatura
eletrônica, resultado de uma operação matemática que utiliza
algoritmos de criptografia assimétrica e permite aferir, com
segurança, a origem e a integridade do documento.
A assinatura digital fica de tal modo vinculada ao
documento eletrônico “subscrito” que, ante a menor alteração
neste, a assinatura se torna inválida. A técnica permite não só
verificar a autoria do documento, como estabelece também uma
“imutabilidade lógica” de seu conteúdo, pois qualquer alteração
do documento, como por exemplo a inserção de mais um
espaço entre duas palavras, invalida a assinatura.
Necessário distinguir assinatura digital da assinatura
digitalizada. A assinatura digitalizada é a reprodução da
assinatura autógrafa como imagem por um equipamento tipo
scanner. Ela não garante a autoria e integridade do documento
eletrônico, porquanto não existe uma associação inequívoca
entre o subscritor e o texto digitalizado, uma vez que ela pode
ser facilmente copiada e inserida em outro documento.
(Disponível em: http://portal.trt23.jus.br/ecmdemo/public/trt23/Informese/assinaturaDigital. Acesso em: 02.12.2015)

_________________________________________________________

8.

A frase redigida corretamente que traduz a mensagem do
texto é:

Para responder às questões de números 10 a 12,
considere o texto abaixo.

10.

De acordo com o texto, a

(A)

O quati mantém-se valente enquanto está sob os
galhos de uma árvore; do mesmo modo, o tamanduá
torna-se irresoluto no meio do mato.

(A)

(B)

O quati possui hábitos semelhantes aos do tamanduá no que tange à reação diante de ameaças, as
quais não os aflige quando estão em seus habitats.

assinatura digitalizada distingue-se da assinatura digital por ser esta menos segura e confiável que
aquela.

(B)

(C)

O quati mostra-se frágil quando vê-se perseguido
por cães no chão; em contra-partida, o tamanduá,
hesita em reagir quando encontra-se fora do mato.

cópia da assinatura digitalizada torna-se difícil porque ela está subordinada à autenticação da autoria
do documento.

(C)

(D)

O quati e o tamanduá apresentam comportamentos
análogos, na medida em que se tornam corajosos
quando em um local que lhes sirva de abrigo.

assinatura digital serve ao objetivo de preservar a
autenticidade de documentos previamente escaneados.

(D)

(E)

O quati e o tamanduá são animais que se conservam intrépitos ao serem hostilizados por cães, especialmente fora dos meios onde sentem-se mais destros.

alteração de um documento com assinatura digital
acarreta a invalidação da assinatura desse documento.

(E)

integridade de um documento com assinatura digital
é garantida pela cópia fotográfica da assinatura
subscrita.
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11.

Empregam-se todas as formas verbais de acordo com a
norma culta na seguinte frase redigida a partir do texto:
(A)

Para que se mantesse sua autenticidade, o documento não poderia receber qualquer tipo de retificação.

(B)

Os documentos com assinatura digital disporam de
algoritmos de criptografia que os protegeram.

(C)

Arquivados eletronicamente, os documentos poderam contar com a proteção de uma assinatura digital.

(D)

Quem se propor a alterar um documento criptografado deve saber que comprometerá sua integridade.

(E)

Não é possível fazer as alterações que convierem
sem comprometer a integridade dos documentos.

14.

O enunciado escrito com clareza e correção está em:
(A)

O tribunal manteve a decisão que integrou ao salário
de um professor da rede particular da cidade os
valores do auxílio-alimentação recebidos no decorrer
de seu contrato de trabalho.

(B)

Até esta sexta-feira os advogados podem participar
de uma pesquisa de satisfação realizada pelo
tribunal para opinar a cerca da Justiça do Trabalho
no estado. O questionário que foi encaminhado no
e-mail dos profissionais, é sigiloso e não houvesse
qualquer identificação.

(C)

Foram empossados na noite dessa quinta como presidente e vice-presidente, respectivamente, as desembargadoras Fulana Silva e Beltrana Souza. As
quais estarão à frente do tribunal no biênio
2016/2017.

(D)

Os prazos para recolhimento dos depósitos recursais, pagamento do FGTS e dos demais encargos
realizados pelos bancos oficiais que vencessem
nesta segunda-feira; serão prorrogados para quartafeira.

(E)

Durante o período que estiver trabalhando na construção de uma rodovia em Mato Grosso, um empregado de uma empresa de pavimentação, foi submetido a condições de trabalho degradantes.

_________________________________________________________

12.

O pronome está empregado corretamente na seguinte
frase redigida a partir do texto:
(A)

A técnica da assinatura digital permite proteger documentos, porque os atribui uma espécie de código
inviolável.

(B)

O documento com assinatura digital recebe uma
criptografia assimétrica, conferindo-lhe uma “imutabilidade lógica”.

(C)

Uma maneira de deixar o documento eletrônico mais
seguro contra fraudes é acrescentá-lo uma assinatura digital.

(D)

Os algoritmos usados na assinatura digital de documentos lhes tornam mais confiáveis, pois evitam a
adulteração.

_________________________________________________________

Noções de Sustentabilidade
15.

o

De acordo com a Lei n 12.305/2010, o plano estadual de
resíduos sólidos que abrangerá todo o território de um
Estado, será elaborado para vigência
(A)

pelo prazo de dez anos, com revisões a cada dois
anos.

(B)

por prazo indeterminado, com horizonte de vinte
anos, a ser atualizado a cada 4 anos.

(C)

por prazo indeterminado, com horizonte de quinze
anos e revisões a cada cinco anos.

O acento indicativo de crase está empregado corretamente em:

(D)

pelo prazo de quinze anos, com revisões a cada três
anos.

(A)

(E)

por prazo indeterminado, com horizonte de doze
anos e revisões a cada três anos.

(E)

A inserção de mais um espaço em um documento
com assinatura digital pode invalidar-lhe definitivamente.

_________________________________________________________

13.

À esta assinatura eletrônica que usa algoritmos de
criptografia assimétrica, dá-se o nome de assinatura
digital.

_________________________________________________________

16.
(B)

Destinada à resguardar a integridade de um documento, a assinatura digital usa a criptografia.

(C)

A assinatura digital destina-se à preservação da
autoria de documentos eletrônicos.

(A)

de Logística e Tecnologia da Informação.

(B)

do Patrimônio da União.

(D)

A assinatura digital é útil à todas as pessoas que desejam proteger seus documentos eletrônicos.

(C)

da Fazenda.

(D)

da Assistência Social.

(E)

do Meio-Ambiente e Desenvolvimento Ambiental.

(E)

4

o

De acordo com o Decreto n 7.746/2012, a função de Secretaria-Executiva da Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública − CISAP será exercida pela Secretaria

A assinatura digital atende à várias finalidades, das
quais se destaca a verificação da autoria do documento.
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17.

Considere:

I.
II.
III.
IV.

Direitos Humanos.
Práticas internas de trabalho.
Práticas leais de operação.
Questões relativas ao usuário-cidadão.
o

De acordo com o Ato Conjunto CSJT.TST.GP n 24/2014, são, dentre outros, eixos de atuação da PNRSJT os indicados em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18.

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

De acordo com o PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO − PLS-PJ, os órgãos e conselhos do Poder
Judiciário deverão constituir comissão gestora do PLS-PJ composta por, no mínimo,
(A)

7 servidores, que serão designados pela alta administração no prazo de 60 dias a partir da constituição das unidades ou
núcleos socioambientais.

(B)

10 servidores, que serão designados pela alta administração no prazo de 60 dias a partir da constituição das unidades ou
núcleos socioambientais.

(C)

5 servidores, que serão designados pela alta administração no prazo de 30 dias a partir da constituição das unidades ou
núcleos socioambientais.

(D)

5 servidores, que serão designados pela alta administração no prazo de 120 dias a partir da constituição das unidades ou
núcleos socioambientais.

(E)

10 servidores, que serão designados pela alta administração no prazo de 30 dias a partir da constituição das unidades ou
núcleos socioambientais.
a

Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 23 Região
19.

20.

Ao Vice-Presidente compete originariamente
(A)

processar as representações contra as autoridades sujeitas à jurisdição do Tribunal.

(B)

atuar nas matérias e nos recursos administrativos que devam ser submetidos à apreciação do Tribunal, na qualidade de
Relator nato.

(C)

antecipar e prorrogar o expediente nos casos urgentes, ad referendum do Tribunal Pleno.

(D)

exonerar, a pedido, servidores do Tribunal.

(E)

processar os precatórios e ordenar-lhes o cumprimento.
a

No tocante às Sessões do Tribunal Regional do Trabalho da 23 Região, considere:

I. O Tribunal Pleno e as Turmas reunir-se-ão em sessões ordinárias e extraordinárias. As sessões ordinárias serão realizadas em dias da semana e hora estabelecidos por meio de Resolução do Tribunal, sendo necessária a convocação formal
de seus membros.

II. Em regra, as sessões do Tribunal, exceto para tratar de matéria administrativa, serão públicas.
III. O Desembargador do Trabalho que não comparecer a mais de três sessões consecutivas, deverá justificar, por escrito,
devendo o Presidente levar a justificativa à apreciação do Tribunal na sessão imediata às ausências.

IV. Nas sessões do Tribunal, a ordem dos trabalhos terá início pela verificação do número de Desembargadores do Trabalho
presentes; e terminará com as indicações e propostas.
a

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 23 Região, está correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III e IV.
I e IV.
I, II e III.
II, III e IV.
I e III.

TRT23-Conhecimentos Gerais3
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

22.

23.

De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (2012), toda pessoa
(A)

tem direito a participar dos conselhos e das conferências de saúde após ter contribuído com o Instituto Nacional da
Previdência Social − INSS por, no mínimo, um ano.

(B)

tem a responsabilidade de comunicar aos serviços de saúde, às ouvidorias ou à vigilância sanitária irregularidades
relacionadas ao uso e à oferta de produtos e serviços que afetem a saúde em ambientes públicos e privados.

(C)

tem direito a um atendimento adequado, com qualidade, no tempo inferior a duas horas, independente do seu estado de
saúde e com garantia de continuidade do tratamento no domicílio e/ou em instituição asilar.

(D)

tem o dever de adotar os valores, a cultura e a crença do serviço de saúde responsável pelo seu atendimento.

(E)

está desobrigada a assumir a responsabilidade pela recusa a procedimentos, exames ou tratamentos recomendados,
cabendo a instituição de saúde apresentar representação jurídica.

Ao trabalhar em uma unidade de saúde, em cujo planejamento anual constam ações voltadas para a promoção de uma
mudança cultural com bases nas diretrizes da Política Nacional de Humanização, o Técnico de Enfermagem deve saber que
ambiência na saúde refere-se
(A)

à busca do conhecimento de como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente
do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva.

(B)

às transformações das relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas
e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas.

(C)

ao tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve
proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana.

(D)

ao reconhecimento de que a escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do usuário garante o
acesso oportuno desses usuários a tecnologias adequadas às suas necessidades, ampliando a efetividade das práticas de
saúde.

(E)

aos atendimentos realizados com prioridades a partir da avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco.

O Ministério da Saúde (2012), de acordo com a legislação vigente, estabeleceu que toda pessoa tem direito ao acesso a bens e
serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. Para
garantir esse direito:

I. Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa bem como
encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade.

II. Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo hábil e em condições
seguras para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema.

III. O encaminhamento às especialidades e aos hospitais, pela Atenção Básica, será estabelecido em função da necessidade
de saúde e indicação clínica, levando-se em conta a gravidade do problema a ser analisado pelas centrais de regulação.

IV. Quando houver alguma dificuldade temporária para atender as pessoas, é da responsabilidade da direção e da equipe do
serviço, acolher, dar informações claras e encaminhá-las sem discriminação e privilegiando os trabalhadores.
Está correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
24.

Humanizar o Sistema Único de Saúde − SUS requer estratégias que são, basicamente, construídas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25.

entre trabalhadores, usuários e gestores do serviço de saúde.
individualmente pelas diversas categorias profissionais e usuários dos serviços de saúde suplementar.
pelos conselhos regionais das categorias de classe de enfermagem e equipe médica.
prioritariamente pelas equipes de saúde e familiares.
pela comunidade acadêmica, terceiro setor e poder público.

Um paciente procura o ambulatório para ser medicado por via oral com um comprimido de anti-hipertensivo de uso contínuo.
Durante o atendimento a equipe de enfermagem identifica que a receita médica apresentada está fora da validade. Nesta
situação hipotética a conduta a ser tomada, de acordo com a orientação do Conselho Federal de Enfermagem, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I e IV.
II, III e IV.
III e IV.
I, II e III.
I e II.

medicar, tendo em vista que se trata de medicação de uso contínuo.
não medicar e orientar o paciente para retornar a consulta médica.
comunicar ao profissional enfermeiro chefe da unidade, para validar o procedimento.
medicar, pois trata-se de medicamento que consta no protocolo nacional do programa de hipertensão arterial.
medicar e marcar retorno em consulta médica.
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26.

Uma funcionária do Tribunal procura o ambulatório referindo diminuição da audição e sensação de pressão no ouvido direito há,
aproximadamente, dois dias. Após o exame de otoscopia, o médico constatou a presença de cerume impactado no ouvido
direito. O tratamento prescrito pelo médico foi remoção do cerume impactado através de lavagem auricular. Nesta situação
hipotética, e de acordo com o Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso, o Técnico de Enfermagem está
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

27.

o

De acordo com a Resolução COFEN n 501/2015, uma das atuações do Técnico de Enfermagem em feridas é realizar curativo
nas feridas em estágio
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

28.

30.

(A)

informações sobre como eliminar os criadouros dos mosquitos do gênero Flavivirus, principais transmissores do Botulismo
e da Febre Amarela Urbana.

(B)

que ações de educação em saúde são atribuições privativas do profissional enfermeiro e, por este motivo, não poderá
orientá-los.

(C)

orientações sobre o preparo, conservação e consumo adequado dos alimentos associados a risco de adoecimento.

(D)

que se trata de uma doença cuja extinção foi confirmada no Brasil desde a década de 1990, portanto, não há necessidade
de adotarem medidas preventivas.

(E)

que é transmitida por contato direto de gotículas de saliva e as pessoas devem evitar ambientes fechados e com pouca
ventilação, principalmente no inverno.

Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos é uma das atribuições do Técnico de Enfermagem. O profissional
deve saber que a posição litotômia corresponde à posição
kraske.
trendelenburg.
sims.
ginecológica.
fowler.

O Calendário Nacional de Vacinação vigente estabelece que ao nascer, preferencialmente na maternidade, o recém-nascido
deve receber as vacinas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

32.

por fômites.
pelas vias aéreas.
por contato direto.
pela saliva.
por vetores.

Durante uma visita domiciliar com objetivo de realizar coleta de exame de sangue, os familiares do paciente solicitam ao Técnico
de Enfermagem orientações sobre medidas preventivas contra o Botulismo. Dentre as ações de educação em saúde o Técnico
de Enfermagem deve ressaltar

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
31.

I a III, e IV quando delegado pelo enfermeiro.
I, apenas.
I, II, III e IV.
III e IV, quando delegado pelo enfermeiro.
I e II, apenas.

Apesar de existirem relatos de transmissão ocupacional, perinatal e sexual do Zika vírus, para fins de ações de prevenção e
controle da doença o Ministério da Saúde considera que o principal modo de transmissão é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

29.

proibido de realizar a lavagem de ouvido.
autorizado a realizar o procedimento, por não ser considerado invasivo.
autorizado a realizar o procedimento, sob a supervisão do enfermeiro.
proibido de realizar a lavagem de ouvido, pois este procedimento é privativo do enfermeiro.
autorizado a realizar o procedimento utilizando a técnica do Cone de ouvido.

sarampo e VIP/VOP.
pneumocócica e penta.
tríplice viral e dTpa.
BCG e hepatite B.
rotavírus humana e dupla viral.
o

Em 2015, foi comemorado o 36 ano da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. Esta Campanha tem como
grupo alvo crianças
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

menores de cinco anos de idade.
de seis meses a menores de cinco anos de idade.
de um mês a menores de quatro anos de idade.
de oito meses a menores de dois anos de idade.
menores de seis meses de idade.

TRT23-Téc.Judiciário-Enfermagem Trabalho-K11

7

Caderno de Prova ’K11’, Tipo 001
33.

34.

Sobre a vacinação dos povos indígenas contra a Febre Amarela, o Ministério da Saúde estabelece
(A)

dose única, ao nascer, preferencialmente, nas primeiras 24 horas, dose de reforço 90 dias após a administração da
primeira vacina.

(B)

uma dose a todos os indígenas a partir dos 9 meses de idade, independente da área de residência. Depois administrar
uma dose a cada dez anos.

(C)

duas doses a todos os indígenas, sendo a primeira dose a partir dos 6 meses de idade e a segunda dose com um intervalo
de 60 dias.

(D)

uma dose a todos os indígenas residentes ou viajantes para áreas com recomendação da vacina (pelo menos 10 dias da
data da viagem).

(E)

contraindicação da vacina aos povos indígenas, independente da idade e da área de residência.

De acordo com o Artigo 30 descrito nos requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde
estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o trabalhador que atua no Centro de Material e Esterilização dos
serviços de saúde públicos ou privados deve utilizar em todas as áreas técnicas e restritas os seguintes Equipamentos de
Proteção Individual − EPI
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

35.

36.

luvas de cano longo, calçado fechado impermeável e avental de manga longa.
vestimenta privativa, touca e luvas.
máscara, luvas de borracha e calçado fechado.
avental impermeável, touca e óculos de proteção.
vestimenta privativa, touca e calçado fechado.

Após realizar a aplicação de inalação a um paciente idoso, diabético e portador de enfisema pulmonar, o Técnico de Enfermagem deve estar ciente que, considerando as medidas de prevenção de Infecção do Trato Respiratório, o inalador e os
circuitos respiratórios utilizados exigem
(A)

desinfecção de alto nível, no mínimo.

(B)

esterilização, obrigatoriamente.

(C)

a limpeza, como processamento mínimo.

(D)

esterilização de baixo nível, no mínimo.

(E)

limpeza específica com hipoclorito a 1,5%, antes de serem esterilizados por vapor saturado sob pressão, obrigatoriamente.

As vacinas têm indicações específicas quanto à diversos fatores, dentre eles a via de administração correta. Visando a
segurança do paciente neste procedimento, cabe ao profissional de enfermagem ter domínio da via de administração. Relacione,
abaixo, a via de administração apresentada na coluna da esquerda, com o respectivo tipo de vacina, constante na coluna da
direita.
1. Oral

(

) Febre amarela (atenuada)

2. Intradérmica

(

) Rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada)

3. Intramuscular

(

) BCG

4. Subcutânea

(

) Raiva humana em esquema de pré-exposição

(

) Hepatite B (recombinante)

A sequência correta, de cima para baixo, é a que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

37.

3,
2,
1,
2,
4,

1,
2,
2,
3,
4,

4
1
2
4
3

e
e
e
e
e

4.
4.
3.
2.
1.

Após consulta médica, o paciente saiu com uma receita de paracetamol comprimido de 500 mg uso oral, tomar 500 mg de 6 em
6h, se temperatura igual ou acima de 37,5 °C. Neste caso, a dose máxima diária do medicamento prescrito é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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2,
3,
4,
1,
2,

0,2 gramas.
2.000 gramas.
2 gramas.
20,0 microgramas.
2 microgramas.
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38.

Para uma paciente com broncoespasmo foi prescrito 60 mg de aminofilina diluída em 500 mL de Soro Glicosado a 5%. Ao
verificar que na unidade de saúde a aminofilina disponível é de 24 mg/mL em ampola de 10 mL, o Técnico de Enfermagem, para
atender a prescrição médica, deve aspirar, em mL,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

39.

Antes de ser administrada a terapia digitálica, dentre os cuidados de enfermagem, destaca-se a verificação do pulso do
paciente. Ao ser questionado pelos familiares do paciente sobre o motivo do procedimento, o Técnico de Enfermagem deve
esclarecer que um dos efeitos colaterais do medicamento é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40.

a infecção por vírus.
a contaminação de alimentos por mycotoxinas.
a radiação ultravioleta − UV.
o fumo.
a bactéria helicobacter pylori.

Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes
do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde. Este é o entendimento
da vigilância
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

44.

realizar atividade física.
utilizar agentes antiplaquetários.
usar fármacos para pacientes obesos.
usar medidas farmacológicas destinadas à cessação do tabagismo.
revascularizar o miocárdio.

Alguns fatores de risco e agentes externos para o desenvolvimento da neoplasia são classificados como agentes carcinogênicos
físicos. Um deles é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

43.

6 horas.
3 horas e 30 minutos.
1 hora e 50 minutos.
4 horas e 40 minutos.
5 horas.

É uma ação preventiva e terapêutica da doença cardiovascular que inclui intervenção de baixa intensidade:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

42.

o pulso de martelo d’água.
o aumento da pressão arterial.
a taquicardia aguda e paroxística.
a diminuição da frequência cardíaca.
o pulso de Corrigan.

Na sala de observação de um pronto-socorro, o médico solicitou à equipe de enfermagem que, após a Sra X ser medicada
conforme a prescrição de 450 mL de Soro Fisiológico a 0,9% para correr à velocidade de 25 gotas por minuto por via
endovenosa, a paciente deveria retornar ao consultório para ser reavaliada. Nesta situação, o tempo previsto para a infusão
venosa é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

41.

3,5.
2,0.
1,5.
5,0.
2,5.

sanitária.
da situação de saúde.
em saúde do trabalhador.
epidemiológica.
em saúde ambiental.

O profissional de enfermagem descartou uma agulha dentro da caixa apropriada e que estava excedendo o limite de
enchimento. Considerando a NR 32, esse profissional esteve exposto ao risco
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

químico.
biológico.
físico.
ionizante.
ergonômico.
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45.

O profissional de enfermagem que atua em sala de raio X, a fim de prevenir a exposição à radiação ionizante, deve
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

46.

O trabalhador ausentou-se do trabalho por mais de 30 dias por motivo de doença. Na volta ao trabalho, ele deve realizar o
exame médico de retorno, obrigatoriamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

47.

no décimo dia.
em até sete dias.
em até 30 dias.
em até 15 dias.
no primeiro dia.

Após um acidente de trabalho com material biológico, dentre as condutas com a área exposta, está indicada na exposição
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

48.

entrar na sala de exame após o acendimento da sinalização luminosa vermelha localizada acima da face externa da porta
de acesso.
estar sob monitoração coletiva de dose.
permanecer nestas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento, na situação de gravidez confirmada.
estar capacitado inicialmente e de forma continuada em proteção radiológica.
dar ciência, anualmente, ao Conselho Regional de Enfermagem dos resultados das doses referentes às exposições de
rotina.

muscular: friccionar a superfície com gaze embebida em álcool 70% e drenar o local.
cutânea: realizar um corte e fazer expressão do local do ferimento.
percutânea: lavar o local exposto com hipoclorito de sódio.
óssea: irrigar o local com éter.
de mucosa: lavar exaustivamente com água ou solução salina fisiológica.

Na fase aguda de Chikungunya, a maioria dos casos pode ser acompanhado ambulatorialmente. O Ministério da Saúde
recomenda:

I. Utilizar compressas frias de 4 em 4 horas por 20 minutos, como medida analgésica, nas articulações acometidas.
II. Estimular a hidratação oral dos pacientes adultos (2 litros no período de 24 horas).
III. Estimular atividades físicas de sobrecarga para as articulações.
IV. Manter os membros inferiores posicionados em proclive.
Está correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
49.

50.

A febre pelo Zika vírus é uma doença febril aguda, autolimitada que, via de regra, não se associa a complicações graves, e que
leva a uma baixa taxa de hospitalização. Quando sintomática, dentre outras manifestações clínicas, causa
(A)

mialgia, cardiomegalia e, com grande frequência, alterações gastrointestinais, principalmente vômitos.

(B)

exantema maculopapular, artralgia que pode persistir por, aproximadamente, um mês e menos frequentemente odinofagia.

(C)

febre alta, cefaleia, hiperemia conjuntival e, frequentemente, edema de membros inferirores, principalmente na região do
tornozelo.

(D)

tosse seca, formigamento de extremidades, polaciúria e bromidrofobia provocando lesões na pele.

(E)

febre, artralgia, exantema de Koplick e, menos frequentemente, a coprofagia ocasionando tosse, falta de ar e fadiga muscular.

No Suporte Básico de Vida, para obter uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade para adultos, o profissional de
enfermagem deve
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, III e IV.
II e IV.
I e II.
II e III.
III e IV.

comprimir o tórax a uma profundidade superior a 6 cm.
apoiar-se sobre o tórax do paciente entre as compressões.
interromper as compressões por mais de 10 segundos.
permitir o retorno total do tórax após cada compressão.
aplicar ventilação excessiva na fase inicial da reanimação.
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51.

Considerando uma Reanimação Cardiopulmonar − RCP de alta qualidade para profissionais do Suporte Básico de Vida no
atendimento ao adulto:

I. A relação compressão-ventilação sem via aérea avançada é 30:2 com 1 ou 2 socorristas.
II. Peça que alguém acione o serviço médico de emergência e inicie a RCP imediatamente; use o DEA assim que ele estiver
disponível.

III. Para reconhecimento de RCP, a verificação da respiração e do pulso pode ser feita simultaneamente, em menos de
10 segundos.
Está correto o que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
52.

53.

Os primeiros socorros podem ser iniciados por qualquer pessoa, em qualquer situação, e incluem o autoatendimento. De acordo
com a Atualização das Diretrizes da American Heart Association 2015 para Primeiros Socorros, recomenda-se
(A)

usar um curativo ou dispositivo oclusivo ao atender um indivíduo com lesão torácica aberta.

(B)

colocar a pessoa que não responde, mas que respira normalmente, com ausência de grandes traumas na coluna vertebral
ou na pelve, deitada de lado, para melhorar a mecânica das vias aéreas.

(C)

manter o paciente sem suspeita de lesão da coluna, quadril ou pelve em posição de recuperação de proclive.

(D)

manter imóvel a pessoa ferida com suspeita de lesão na coluna e aplicar rotineiramente colares cervicais por prestadores
de primeiros socorros leigos.

(E)

utilizar glicose por via oral em diabéticos com hipoglicemia grave que apresentam convulsão ou rebaixamento do nível de
consciência para proporcionar alívio clínico mais rápido.

Ao orientar um usuário de crack a não compartilhar cachimbos, pois possuem maior risco de contrair doenças infectocontagiosas caso tenham feridas nos lábios, o profissional de saúde está adotando a abordagem
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

54.

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

alopática terciária.
do projeto terapêutico singular.
da física quântica.
holística chinesa.
da redução de danos.

De acordo com o Ministério da Saúde os fatores de riscos e proteção não se apresentam de forma isolada, mas interagem de
forma dinâmica. O conhecimento desses fatores permite o desenvolvimento de estratégias e ações de prevenção e tratamento
dos problemas de saúde mental de crianças e adolescentes. Considere os dados abaixo.
Fator de Risco

I. Condições socioeconômicas desfavoráveis
II. Doenças crônicas, em especial neurológicas e
metabólicas

III. Atraso escolar

Fator de proteção
(

) Experiências culturais positivas

(

) Boa saúde física

(

) Reforço positivo para conquistas
acadêmicas / escolares

A sequência correta, de cima para baixo, da relação entre os Fatores de Risco e os Fatores de Proteção é a que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
55.

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

É importante que os profissionais de saúde reconheçam os sinais de alerta dos cânceres mais comuns passíveis de melhor
prognóstico se descobertos no início. Constituem sinais e sintomas associados ao câncer de bexiga
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mudança nos hábitos intestinais, perda inexplicada de peso, anemia, sangue nas fezes.
demora em iniciar e finalizar o ato urinário, frequente ato de urinar durante a noite (nictúria) e anúria.
dor abdominal superior crônica, sem melhora com tratamento clínico, aparecimento recente de indigestão, perda de peso.
dor, ato de urinar frequente e difícil, sangue na urina.
dor e sangramento após relação sexual, corrimento vaginal excessivo na mulher.
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56.

Constitui fator de risco não modificável para Diabetes Melito
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

57.

Ao atender um paciente idoso com história prévia de queda, considerando os fatores de risco ambientais na indução de quedas,
o profissional de enfermagem deve adotar medidas preventivas como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

58.

59.

60.

obesidade central.
antecedente familiar de diabetes.
hipertensão arterial.
diabetes gestacional prévio.
dislipdemia.

orientar o uso de barras de apoio.
suspender o uso de medicamentos psicoativos.
verificar o uso de diuréticos e laxantes.
orientar a levantar-se rapidamente antes de sair da cama.
avaliar as condições em que o paciente estiver em jejum por longo período, como logo ao acordar.

O profissional de enfermagem, enquanto membro da equipe de saúde, participa da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica,
com o objetivo de ajudar as equipes cirúrgicas a reduzir a ocorrência de danos ao paciente. Dentre as verificações de segurança
que devem ser completadas após o término do ato cirúrgico e antes do paciente sair da sala de operação, estão:
(A)

confirmar se o cirurgião que vai realizar a operação marcou o local da cirurgia.

(B)

perguntar, em voz alta, se os antibióticos profiláticos foram administrados nos últimos 60 minutos.

(C)

perguntar se o doente tem alguma alergia conhecida e, em caso afirmativo, qual.

(D)

confirmar, verbalmente, com o doente a sua identidade, o tipo de procedimento previsto, o local da cirurgia e se o
consentimento para a cirurgia foi dado.

(E)

confirmar, em voz alta, a rotulagem correta de qualquer material obtido durante o procedimento cirúrgico, o nome do
doente, a descrição e quaisquer marcas de orientação da amostra.

Para o rastreamento da Hipertensão Arterial Sistêmica e para a medida da Pressão Arterial − PA, o profissional de enfermagem
deve saber que
(A)

o uso de cigarro e de bebidas com cafeína deve ser evitado nos 5 minutos precedentes.

(B)

a primeira verificação deve ser realizada em ambos os braços, e se discrepante, deve ser considerada a medida de menor
valor.

(C)

o paciente deve estar sentado, com o braço apoiado à altura da região umbilical, ou deitado com o braço apoiado sobre o
abdome.

(D)

a média de duas aferições deve ser considerada como a pressão arterial do dia; se os valores observados diferirem em
mais de 5 mmHg, medir novamente.

(E)

o manguito deve ser desinflado entre 7 a 10 mmHg por segundo.

Na assistência de enfermagem em exames diagnósticos, alguns dos cuidados adotados na fase pré-analítica são:

I. Identificar o nome do funcionário que efetuou a coleta ou que recebeu a amostra, de forma a garantir a rastreabilidade.
II. Rotular a amostra do paciente no momento do encaminhamento ao laboratório.
III. Transportar e preservar a amostra do paciente em recipiente aquecido, identificado com a simbologia de risco biológico,
com os dizeres “Espécimes para Diagnóstico” e com nome do laboratório responsável pelo envio.
Está correto o que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I, apenas.
I, II e III.
II, apenas.
I e III apenas.
III, apenas.
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Caderno de Prova ’K11’, Tipo 001
DISCURSIVA − REDAÇÃO

Atenção:

Conforme Edital do Concurso, Capítulo X, itens:
“10.5. Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva − Redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto 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) estiver em
branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 10.6. A folha para rascunho no Caderno de Provas será de preenchimento facultativo. Em hipótese
alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva − Redação pela Banca Examinadora. 10.7. Na Prova Discursiva − 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. 10.8. A Prova Discursiva − Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta).”
Observação:
− NÃO é necessária a colocação de título na Prova Discursiva − Redação.

Um condomínio é estruturalmente semelhante a outros redutos cercados, como a prisão, o shopping center e a favela. Seus muros não têm apenas a função defensiva de nos proteger: eles criam um senso de exclusividade. Vemos surgir síndicos e muros, mas também uma hipertrofia de regras, regulamentos e estatutos que exigem um contínuo processo
de autoadequação.
A expansão da vida em forma de condomínio tornou o medo, que justifica os muros, e a inveja, que é a satisfação dos
que estão dentro e fantasiam que os de fora querem entrar, nossos afetos políticos dominantes.
(Adaptado de: DUNKER, Christian Ingo Lenz. Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1915)

Considerando o que se afirma acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema:
O medo e a inveja em uma sociedade segmentada.
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