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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: Leia o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5. 
 
 

Com a literatura de cordel como aliada, o clichê de “mudar o mundo” não soa tão inalcançável. Os folhetos de cordel são 

baratos, acessíveis e extremamente fáceis de transportar e de compartilhar com outras pessoas. Melhor ainda: são ideais para a sala 

de aula. Entre rimas, estrofes e melodias, muitos assuntos pertinentes podem ser tratados e debatidos. 

Nos últimos quatro anos, desde que comecei a publicar os meus cordéis, recebi centenas de mensagens com depoimentos de 

educadores que compram meus folhetos e utilizam minhas rimas para falar sobre questões raciais, de gênero, de diversidade sexual e 

história. Com a série Heroínas Negras na História do Brasil, séculos de esquecimento começam a ser rompidos e muita gente escuta 

falar, pela primeira vez, sobre as mulheres negras que foram líderes quilombolas e guerreiras na luta contra a escravidão. 

Pelo cordel, nomes como Tereza de Benguela, Dandara dos Palmares, Zacimba Gaba e Mariana Crioula protagonizam 

discussões acaloradas sobre racismo e machismo; até mesmo uma aula de português pode ser a oportunidade perfeita para colocar 

essas questões em pauta. 

Esse tipo de cordel com proposta social é chamado de Cordel Engajado e pode trazer política, defesa de causas e críticas 

sociais para a literatura de uma maneira profundamente envolvente. Afinal, a literatura de cordel é excelente para a transformação da 

sociedade em uma realidade onde exista mais equidade e respeito pela diversidade. 

Esse respeito, aliás, pode começar pela própria valorização do cordel, algo que só deve acontecer quando todos os 

empecilhos preconceituosos forem tirados do caminho. Ainda há muito a se caminhar, sobretudo com o alarme do tempo piscando e 

gritando que um dia, infelizmente, o cordel pode virar artigo de museu. 

(Adaptado de: ARRAES, Jarid. “A literatura de cordel...”, Blooks. Rio de Janeiro: Ginga Edições, 2016, p. 12-13) 

 
 
1. De acordo com o texto, 

 
(A) o preconceito relacionado à literatura de cordel deve-se sobremaneira às histórias com protagonistas ligados a temas 

como diversidade sexual, racial e questões de gênero. 
 
(B) o cordel, por ser barato e de fácil difusão, pode ser usado como um instrumento de educação para um mundo mais 

igualitário, a começar pelo modo como ele próprio é visto pela sociedade. 
 
(C) o cordel presta-se aos mais variados fins ideológicos, por ser um suporte barato para ideias facilmente aceitáveis pelas 

minorias políticas, como mulheres e negros. 
 
(D) o cordel vem se tornando um objeto de museu, seja por ser um símbolo da cultura oral da população do Nordeste, seja 

pelo caráter edificante de suas histórias. 
 
(E) por mais que o cordel possa ser usado em aulas de língua portuguesa, não é este seu uso primordial, uma vez que se 

caracteriza por uma linguagem nem sempre recomendável. 
 
 
2. Com a literatura de cordel como aliada, o clichê de “mudar o mundo” não soa tão inalcançável. Os folhetos de cordel são 

baratos, acessíveis e extremamente fáceis de transportar e de compartilhar com outras pessoas. (1
o
 parágrafo) 

 
 Mantendo-se a correção e a lógica, e fazendo-se as alterações necessárias na pontuação entre minúsculas e maiúsculas, as 

frases acima podem ser articuladas em um único período mediante o uso de, após “inalcançável”: 
 

(A) uma vez que 

(B) conquanto 

(C) de maneira que 

(D) a tal ponto que 

(E) caso 
 
 
3. Leia as afirmações abaixo a respeito da pontuação do 2

o
 parágrafo. 

 
 I. A vírgula imediatamente após “anos” tem por função separar dois segmentos de função sintática semelhante no período. 
 
 II. A vírgula imediatamente após “cordéis” justifica-se pelo fato de que todo o trecho anterior a ela, de caráter adverbial, 

antecede a oração principal. 
 
 III. Imediatamente após o termo “rompidos” pode-se acrescentar uma vírgula, uma vez que separaria orações de sujeitos 

diferentes. 
 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) II e III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) I, apenas. 

(E) III, apenas. 
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4. Mantendo-se o sentido, nos segmentos abaixo, o termo sublinhado que pode ser substituído por “a fim de” encontra-se em: 
 

(A) Melhor ainda: são ideais para a sala de aula. (1
o
 parágrafo) 

 
(B) ... a literatura de cordel é excelente para a transformação da sociedade... (4

o
 parágrafo) 

 
(C) ... e pode trazer política, defesa de causas e críticas sociais para a literatura de uma maneira profundamente envolvente. 

(4
o
 parágrafo) 

 
(D) ... pode ser a oportunidade perfeita para colocar essas questões em pauta. (3

o
 parágrafo) 

 
(E) ... e utilizam minhas rimas para falar sobre questões raciais... (2

o
 parágrafo) 

 

 
5. ... uma realidade onde exista mais equidade e respeito pela diversidade. (4

o
 parágrafo). 

 
 A respeito do verbo sublinhado acima, afirma-se corretamente: 
 

(A) O modo imperativo enfatiza o desejo do autor por uma cidade mais igualitária. 

(B) Pode ser substituído pelo verbo “haver”, tanto no singular como no plural. 

(C) O modo subjuntivo reforça o caráter exortativo da recomendação. 

(D) Pode ser substituído pela forma “existam”, sem prejuízo para a correção. 

(E) O modo indicativo assinala a possibilidade de uma nova realidade. 

 

 
Atenção: Leia o texto abaixo para responder às questões de números 6 a 9. 
 
 

O conceito de infância, como o conhecemos, consolidou-se no Ocidente a partir do século XVIII. Até o século XVI, pelo me-

nos, assim que conseguissem se virar sem as mães ou as amas, as crianças eram integradas ao mundo dos adultos. A infância, como 

idade da brincadeira e da formação escolar, ao mesmo tempo com direito à proteção dos pais e depois à do Estado, é algo rela-

tivamente novo. 

A infância não é um conceito determinado apenas pela biologia. Como tudo, é também um fenômeno histórico implicado nas 

transformações econômicas e sociais do mundo, em permanente mudança e construção.  

Hoje há algo novo nesse cenário. Vivemos a era dos adultos infantilizados. Não é por acaso que proliferaram 

os coaches. Coach, em inglês, significa treinador. Originalmente, treinador de esportistas. Nesse conceito importado dos Estados 

Unidos, país que transformou a infância numa bilionária indústria de consumo, a ideia é a de que, embora estejamos na idade adulta, 

não sabemos lidar com a vida sozinhos. Precisamos de um treinador que nos ajude a comer, conseguir amigos e emprego, lidar com 

conflitos matrimoniais e profissionais, arrumar as finanças e até mesmo organizar os armários. Uma espécie de infância permanente 

do indivíduo. 

Os adultos infantilizados desse início de milênio encarnam a geração do “eu mereço”. Alcançar sonhos, ideais ou mesmo 

objetivos parece ser compreendido como uma consequência natural do próprio existir, de preferência imediata. Quando essa crença 

fracassa, é hora de buscar o  treinador de felicidade, o treinador de saúde. É estarrecedor verificar como as gerações que estão aí 

parecem não perceber que dá trabalho conquistar o que se deseja. E, mesmo que se esforcem muito, haverá sempre o que não foi 

possível alcançar. 

(Adaptado de: BRUM, ELIANE. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca) 

 
 
6. Atente para as afirmações abaixo. 
 
 I. No texto, assinala-se a infantilização dos adultos de hoje que, de um lado, precisam de ajuda para resolver diversos tipos 

de conflito e, de outro, creem que atingirão suas metas sem maiores esforços. 
 
 II. As mudanças históricas ocorridas no conceito de infância fizeram com que esta passasse de uma fase de brincadeiras 

criativas e formação educacional a um período de consumo extremo, amplamente explorado pelo mercado. 
 
 III. A tendência atual de buscar “treinadores” que interferem em diversas áreas da vida, seja solucionando conflitos pessoais 

ou promovendo atitudes positivas no trabalho, é reflexo do aumento da competitividade, que faz com que os indivíduos 
tenham que se esforçar ao máximo para atingir suas metas. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I. 

(B) I e II. 

(C) I e III. 

(D) II e III. 

(E) III. 
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7. Precisamos de um treinador que nos ajude a comer... 
 
 O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o sublinhado acima está também sublinhado em: 
 

(A) ... assim que conseguissem se virar sem as mães ou as amas... 

(B) Não é por acaso que proliferaram os coaches. 

(C) ... país que transformou a infância numa bilionária indústria de consumo... 

(D) E, mesmo que se esforcem muito... 

(E) Hoje há algo novo nesse cenário. 
 
 
8. Identifica-se noção de concessão no segmento que se encontra em: 
 

(A) Quando essa crença fracassa... (último parágrafo) 

(B) ... assim que conseguissem se virar sem as mães ou as amas... (1
o
 parágrafo) 

(C) ... a partir do século XVIII. (1
o
 parágrafo) 

(D) ... em permanente mudança e construção. (2
o
 parágrafo) 

(E) ... embora estejamos na idade adulta... 3
o
 parágrafo) 

 
 
9. Afirma-se corretamente: 
 

(A) No segmento O conceito de infância, como o conhecemos, consolidou-se no Ocidente (1
o
 parágrafo), o elemento 

sublinhado refere-se a “Ocidente”. 
 
(B) No segmento com direito à proteção dos pais e depois à do Estado (1

o
 parágrafo), o sinal indicativo de crase que antecede 

o termo “do” é facultativo e pode ser suprimido. 
 
(C) O elemento sublinhado em é também um fenômeno histórico implicado nas transformações econômicas e sociais do 

mundo (2
o
 parágrafo) pode ser corretamente substituído por: “compelido”. 

 
(D) Mantendo-se a correção e o sentido, o segmento sublinhado em país que transformou a infância numa bilionária indústria 

de consumo (3
o
 parágrafo) pode ser substituído por: “cuja a infância foi transformada”. 

 
(E) Fazendo-se as devidas alterações entre minúsculas e maiúsculas, as frases Hoje há algo novo nesse cenário / Vivemos a 

era dos adultos infantilizados (3
o
 parágrafo) podem ser articuladas em um único período com o uso do sinal de dois-

pontos. 
 
 
10. Está correta a redação que se encontra em: 
 

(A) Segundo pesquisadores, como nem todas as crianças vivem a infância propriamente dita, devido as suas condições 
econômicas, sociais e culturais, as particularidades da infância não são reconhecidas por todas as crianças. 

 
(B) A visão que os adultos atualmente tem da criança foi historicamente construído ao longo das transformações sóciais e 

históricas. 
 
(C) No passado, nem sempre as questões relacionadas à criança fazia com que esta fosse vista, pela sociedade, como um ser 

que necessita de atenção diferenciada e proteção do Estado. 
 
(D) Surge, no início do século XVII, juntamente com o desenvolvimento de noções inovadoras sobre o comportamento 

infantil, um novo tipo de literatura pedagógica destinada aos pais e educadores. 
 
(E) O desenvolvimento de sentimentos específicos em relação a infância tornaram-se mais significativos durante o século 

XVII, quando começa a mudar certos costumes começam a mudar. 
 
 

Noções de Informática 
 
11. Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2007 em português. 

 

  A B C D 

1 Matrícula Cargo Nome Salário 

2 12901 Analista Ana Maria  R$   5.000,00 

3 12900 Assistente João Paulo  R$   3.900,00 

4 12905 Assistente Marcela Moreira  R$   3.900,00 

5 12904 Juiz Marcos Figueira  R$ 18.000,00 

6 12903 Perito Fernando Andrade  R$   7.300,00 

7 12902 Técnico Marcos Paulo  R$   3.500,00 

8         

9 R$ 23.400,00        
 

 Na célula A9 foi utilizada uma fórmula que, a partir de uma busca no intervalo de células de A2 até D7, retorna o salário do 
funcionário com matrícula 12904 e calcula um aumento de 30% sobre este salário. A fórmula utilizada foi 

 
(A) =PROCV(12904;A2:D7;4;FALSO)*1,3 

(B) =D5+D5*30/100 

(C) =PROCV(12904;A2:D7;4;FALSO)*30% 

(D) =PROCH(12904;A2:D7;4;FALSO)+30% 

(E) =LOCALIZE(A2:D7;12904;4)*1,3 
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12. Uma das funções da lógica de programação é definir os passos para se resolver problemas do mundo real através de programas 
de computador criados nas linguagens de programação. Considere, nesse contexto, a estrutura de passos em pseudolinguagem 
abaixo. 

 

var salary: real 
início 
 leia(salary) 
 se(salary<1000) 
   então salary  salary + 100 
   senão se (salary<2000) 
           então salary   salary + 200 
           senão se (salary<3000){ 
                   então salary  salary + 300 
                   senão se (salary<4000){ 
                           então salary  salary + 400  
                           senão  salary  salary + 1000 
                         fim_se 
                  fim_se 
          fim_se 
 fim_se 
 exiba(salary) 
fim 

 

 Se for informado o valor 4000 para a variável salary será exibido o valor  
 

(A) 4400 

(B) 4300 

(C) 5000 

(D) 4200 

(E) 9000 

 

 
13. Um Técnico precisa enviar 80 arquivos que estão na pasta relatórios de um computador com Windows 7 Professional em 

português, pelo webmail. Antes de compactar o conteúdo da pasta, para verificar o tamanho em disco ocupado pelos arquivos, o 
Técnico deve clicar 

 
(A) no menu Propriedades e selecionar a opção Tamanho. 

(B) com o botão direito do mouse sobre o nome da pasta e selecionar a opção Propriedades. 

(C) no menu Arquivo e na opção Propriedades. 

(D) com o botão direito do mouse sobre o nome da pasta e selecionar a opção Resumo. 

(E) no menu Opções e na opção Propriedades. 

 

 
14. Em aplicativos do pacote Office 2007 para Windows, um Técnico deseja colocar senha em um arquivo para garantir confiden-

cialidade. A senha deve ser informada 
 

(A) no momento de salvar o arquivo, em opção adequada de Ferramentas, na janela aberta a partir de Salvar Como. 

(B) após concluir o arquivo, clicando-se no menu Ferramentas, em Criptografia e, em seguida, na opção Segurança. 

(C) no momento da criação do arquivo, após se clicar no menu Arquivo e na opção Novo. 

(D) após o arquivo ser concluído e salvo, utilizando os recursos do Painel de Controle do Windows. 

(E) após concluir e salvar o arquivo, utilizando a ferramenta Microsoft Security integrada ao Office. 

 

 
15. Um usuário está navegando na intranet da organização onde trabalha utilizando um computador com o Windows 7, quando 

ocorre um erro. Ao entrar em contato com o suporte técnico, foi solicitado a tirar um print da tela e enviar por e-mail para que o 
problema seja analisado e resolvido. Para tirar o print da tela, o usuário deve 

 
(A) pressionar Ctrl + P e, em seguida, selecionar a opção Enviar por e-mail. 

(B) clicar no botão Iniciar e, em seguida, na opção Print Screen do menu Acessórios. 

(C) pressionar a tecla Print Screen, que pode estar abreviada, dependendo do teclado. 

(D) pressionar a tecla Windows, a opção Tela e, em seguida, a opção Fotografar. 

(E) clicar no botão Iniciar, na opção Acessórios e, em seguida, na opção Quadro Instantâneo. 
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Noções de Direito Administrativo 

 
16. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei n

o
 8.429/1992) insere, em determinada modalidade de ato ímprobo, a conduta de 

ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. A propósito da modalidade de ato ímprobo 
em questão e para que reste configurado o mencionado ato de improbidade, faz-se necessário, dentre outros requisitos: 

 
(A) o beneficiamento indevido de terceiros. 
 
(B) a conduta obrigatoriamente dolosa. 
 
(C) a ocorrência de enriquecimento ilícito. 
 
(D) o prejuízo ao erário. 
 
(E) a conduta obrigatoriamente culposa. 

 
 
17. Joaquim é Técnico de Enfermagem no Tribunal Regional do Trabalho da 20

a
 Região. Há um ano, Joaquim está afastado de seu 

cargo por motivo de licença para tratar de assuntos particulares. Nos termos da Lei n
o
 8.112/1990, a mencionada licença poderá 

ser 
 

(A) interrompida a qualquer tempo, não se exigindo um prazo mínimo para tanto. 
 
(B) renovada, no entanto, não comporta interrupção, devendo transcorrer seu prazo integral, para então ser declarada 

encerrada. 
 
(C) interrompida apenas no interesse do serviço e não a pedido do servidor. 
 
(D) concedida pelo prazo máximo de dois anos consecutivos. 
 
(E) usufruída, mantendo o servidor a sua remuneração. 

 
 
18. Tarcísio é parte interessada em processo administrativo de âmbito federal e, ao ser intimado para ingressar nos autos, procurou 

Eliseu, advogado renomado na cidade, para representá-lo. Eliseu recusou a solicitação de Tarcísio por estar assoberbado de 
trabalho, além de justificar sua recusa na absoluta desnecessidade de Tarcísio ingressar nos autos através de advogado. Nos 
termos da Lei n

o
 9.784/1999, a postura de Eliseu está 

 
(A) incorreta, porque o advogado não pode recusar-se a representar alguém que o procure, sob pena de ferir o princípio do 

contraditório. 
 
(B) correta, pois a representação por advogado é sempre facultativa. 
 
(C) incorreta, pois a representação por advogado é sempre obrigatória. 
 
(D) incorreta, porque, para ingressar nos autos, é sempre necessária a representação por advogado, no entanto, para a 

prática dos demais atos a representação é facultativa. 
 
(E) correta em parte, pois somente em algumas hipóteses específicas previstas em lei, a representação por advogado é 

obrigatória. 
 
 
19. O Estado de Sergipe está realizando licitação para a compra de hortifrutigranjeiros e pães em grande quantidade. No tempo 

necessário para a realização do procedimento licitatório correspondente, o Estado decidiu comprar tais produtos, com base no 
preço do dia. Nesse caso e nos termos da Lei n

o
 8.666/1993, a licitação é  

 
(A) inexigível. 

(B) dispensável. 

(C) obrigatória na modalidade convite. 

(D) obrigatória na modalidade pregão. 

(E) obrigatória na modalidade tomada de preços. 

 
 
20. Mateus, servidor público federal, removeu o servidor Pedro para localidade extremamente distante e de difícil acesso, no intuito 

de castigá-lo. Ocorre que Pedro merecia penalidade administrativa por ter cometido infração funcional mas não remoção. No 
caso narrado, a remoção, por não ser ato de categoria punitiva, apresenta vício de 

 
(A) motivo. 

(B) finalidade. 

(C) objeto. 

(D) forma. 

(E) competência. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. De acordo com os aspectos éticos e legais que funda-

mentam a prática do exercício profissional de enfer-
magem, todo profissional de enfermagem 
 
(A) tem o direito de negar assistência de enfermagem 

em qualquer situação que se caracterize como ur-
gência e emergência. 

 
(B) tem o direito de assinar as ações de enfermagem 

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

 
(C) tem o direito de recursar-se a executar a prescrição 

medicamentosa e terapêutica, onde não conste 
assinatura e o número do registro profissional, 
exceto em situações de urgência e emergência. 

 
(D) tem o dever de administrar medicamentos mesmo 

sem conhecer a ação da droga e as suas possibi-
lidades de risco. 

 
(E) está proibido de recusar-se a executar atividades 

que não sejam da competência técnica, científica, 
ética e legal. 

_________________________________________________________ 
 

22. Em relação ao cateterismo vesical de demora, o Técnico 
de Enfermagem está 
 
(A) proibido de realizar a inserção do cateter vesical, 

pois é um procedimento privativo do enfermeiro. 
 
(B) autorizado a realizar a inserção da sonda vesical de 

demora, por não ser considerado invasivo. 
 
(C) autorizado a realizar a inserção do cateter vesical, 

somente sob supervisão do enfermeiro. 
 
(D) proibido de realizar a coleta de urina para exame, 

pois é um procedimento privativo do enfermeiro. 
 
(E) autorizado a realizar a inserção do cateter vesical de 

demora, desde de que tenha sido prescrito pelo 
médico, com assinatura e n

o
 do registro profissional. 

_________________________________________________________ 
 

23. Dentre os aspectos éticos e legais que fundamentam a 
prática do exercício profissional da enfermagem, uma das 
competências do Técnico de Enfermagem é  
 
(A) assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados dire-

tos de Enfermagem a pacientes em estado grave. 
 
(B) realizar consulta de Enfermagem a pacientes em 

assistência ambulatorial e domiciliar. 
 
(C) realizar punção de veia jugular externa para adminis-

tração de medicação intravenosa. 
 
(D) realizar coleta de gasometria arterial em pacientes 

internados em Unidades de Terapia Intensiva. 
 
(E) preparar e administrar medicamentos quimioterápi-

cos/antineoplásicos a pacientes em tratamento on-
cológico. 

_________________________________________________________ 
 

24. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, segundo a natureza do ato e a circunstância 
de cada caso, são consideradas infrações graves aquelas 
que provoquem a qualquer pessoa  

 
(A) ofensa a integridade familiar sem causar debilidade. 

(B) lesões que ocasionem a morte. 

(C) perda ou inutilização permanente de membro. 

(D) perigo de vida. 

(E) dano moral irremediável. 

25. Entre os medicamentos incompatíveis com a adminis-
tração por via subcutânea está 
 
(A) Heparina. 

(B) Diazepam. 

(C) Clexane. 

(D) Insulina. 

(E) Adrenalina. 

_________________________________________________________ 
 

26. O padrão respiratório de uma pessoa pode sofrer alte-
rações, sendo algumas delas denominadas 
 
(A) dispneia, parada respiratória e respiração de 

Blakemore. 
 
(B) taquipneia, dispneia, ortopneia, apneia, respiração 

ruidosa e respiração Machado Guerreiro 
 
(C) bradipneia, dispneia, ortopneia, apneia, respiração 

de plateau e respiração ruidosa 
 
(D) respiração ruidosa, respiração de Sengstaken e 

apneia. 
 
(E) bradipneia, taquipneia, dispneia, ortopneia, apneia, 

respiração de Cheyne-Stokes e respiração ruidosa. 
_________________________________________________________ 
 

27. Quanto à camada da pele lesada, a ferida é classificada 
em estágios 
 
(A) 0 (zero) quando atinge epiderme e derme; I quan-

do atinge subcutâneo; II quando atinge músculo; 

III quando atinge ligamentos e estruturas ósseas. 
 
(B) I quando atinge os músculos e estruturas ósseas; 

II quando atinge fáscia muscular; III quando

atinge subcutâneo; IV quando atinge derme e epi-
derme. 

 
(C) I quando atinge subcutâneo; II quando atinge 

músculos; III quando atinge ligamentos e aponeu-

roses e IV quando atinge estruturas ósseas. 
 
(D) 0 (zero) quando atinge epiderme; I quando atinge 

derme e subcutâneo; II quando atinge ligamen-

tos; III quando atinge músculo e estruturas ós-
seas. 

 
(E) I quando atinge epiderme; II quando atinge der-

me; III quando atinge subcutâneo; IV quando 

atinge músculo e estruturas ósseas. 
_________________________________________________________ 
 

28. A administração de sangue e de hemocomponentes exige 
dos profissionais de saúde envolvidos o conhecimento de 
técnicas corretas e a capacidade de identificação de 
potenciais eventos adversos. Na suspeita de reação trans-
fusional, a primeira ação a ser realizada é 
 
(A) comunicar a reação ao serviço de hemoterapia. 
 
(B) interromper imediatamente a transfusão. 
 
(C) comunicar ao médico responsável pela transfusão e 

aguardar orientações sobre os procedimentos a se-
rem iniciados. 

 
(D) verificar, no prontuário do paciente, a identificação 

dos hemocomponentes. 
 
(E) registrar as ações no prontuário do paciente.   

Caderno de Prova ’M13’, Tipo 001



 

8 TRT20-Téc.Jud.-Enfermagem-M13 

29. A higienização das mãos deve ser do conhecimento de 
todos os profissionais de enfermagem. Com base nessa 
afirmação, o Técnico de Enfermagem deve saber que 
 
(A) o uso de água, sabão e saneante é indicado quando 

as mãos estão contaminadas com sangue e outros 
fluidos corporais. 

 
(B) o procedimento requer o uso de água, sabão e 

saneante quando as mãos estão visivelmente sujas. 
 
(C) uma das finalidades é a prevenção e redução das 

infecções causadas pelas transmissões cruzadas. 
 
(D) o uso de luvas de procedimento dispensa a neces-

sidade da higienização das mãos, antes de iniciar o 
preparo da medicação. 

 
(E) o uso de preparação alcoólica substitui a utilização 

da água e sabão quando as mãos estiverem visivel-
mente sujas. 

_________________________________________________________ 
 

30. O médico prescreve 500 mL de soro fisiológico 0,9% para 
ser infundido em 6h, via endovenosa. Para atender a essa 
prescrição, o técnico de enfermagem deverá controlar o 
gotejamento para 
 
(A) 21 gotas por minuto. 

(B) 26 gotas por minuto. 

(C) 24 gotas por minuto. 

(D) 28 gotas por minuto. 

(E) 25 gotas por minuto. 

_________________________________________________________ 
 

31. De acordo com a prescrição médica, o paciente deverá 
receber Captopril 50 mg, VO, a cada 12h. 
 

 No hospital onde este paciente está internado há disponí-
vel comprimidos de Captopril 25 mg. Para atender a pres-
crição médica e utilizando a medicação disponível, o técni-
co de enfermagem deverá, a cada 12h, administrar ao 
paciente 
 
(A) 2 comprimidos. 

(B) 4 comprimidos. 

(C) 1 comprimido. 

(D) 1/2 do comprimido. 

(E) 1/4 do comprimido. 

_________________________________________________________ 
 

32. Um paciente, após sofrer uma queda na rua, dá entrada na 
Unidade de Urgência e Emergência apresentando dor de 
cabeça intensa, suspeita de traumatismo cranioencefálico 
e sangramento pelo nariz. O paciente não está portando 
documentação de identificação, relata não ter feito a 
carteirinha do Sistema Único de Saúde-SUS e não possui 
plano de saúde. 

 
 De acordo com a “Lei Orgânica da Saúde”, 

 
(A) os serviços de saúde do setor privado não têm a 

obrigação de atender o indivíduo sem um plano de 
saúde, mesmo em caso de lesão grave. 

 
(B) a saúde é um direito do ser humano, porém não é 

uma obrigação do Estado prover condições ao seu 
exercício. 

 
(C) a saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensá-
veis ao seu pleno exercício. 

 
(D) o indivíduo sem cadastro no SUS, não terá direito ao 

atendimento nos serviços de saúde do setor pú-
blico. 

 
(E) nos casos em que o paciente não esteja portando 

documento de identificação, os serviços de saúde 
estão isentos da obrigação de atendê-lo. 

33. O Técnico de Enfermagem que trabalha em um serviço de 
saúde deve saber que, de acordo com os Princípios 
Doutrinários do SUS, a integralidade refere-se ao 
 
(A) direito de todos, independentemente de renda, sexo, 

idade, classe social, religião e cor. 
 

(B) conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exi-
gidos para cada caso em todos os níveis de com-
plexidade do sistema. 

 

(C) sinônimo de equidade. 
 

(D) direito de tratar desigualmente os desiguais, inves-
tindo mais onde a carência é maior, ou seja, é um 
princípio de justiça social. 

 

(E) sinônimo de igualdade. 
_________________________________________________________ 
 

34. A diálise peritoneal é realizada nos pacientes com proble-
ma 

 
(A) hepático. 

(B) retroperitoneal. 

(C) pancreático. 

(D) renal. 

(E) vesical. 

_________________________________________________________ 
 

35. A administração de dieta líquida através de uma sonda 
localizada no estômago é denominada de 
 
(A) biópsia. 

(B) enteroclisma. 

(C) clister. 

(D) enema. 

(E) gavagem. 

_________________________________________________________ 
 

36. De acordo com a classificação dos tipos de materiais, é 
considerado material permanente 
 
(A) roupas. 

(B) seringa. 

(C) medicamento. 

(D) luva. 

(E) cama. 

_________________________________________________________ 
 

37. Na RDC 54 de 10 de dezembro de 2013 sobre o Sistema 

Nacional de Controle de Medicamentos − SNCM, consta 
“Conjunto de procedimentos que permitem traçar o his-
tórico, a aplicação ou localização de medicamentos, atra-
vés de informações previamente registradas, mediante 
sistema eletrônico de identificação”. Essa é a definição de 
 
(A) movimentação. 

(B) cadeia de produtos farmacêuticos. 

(C) rastreamento de medicamentos. 

(D) identificação exclusiva de produtos. 

(E) número serial de identificação. 
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38. Um dos principais objetivos da Política de Saúde Mental 
elaborada pela Coordenação de Saúde Mental do Minis-
tério da Saúde é 
 
(A) implementar diretrizes de atenção integral aos usuá-

rios de álcool e outras drogas. 
 
(B) centralizar a rede de cuidados em saúde mental. 
 
(C) excluir as ações da saúde mental na atenção básica. 
 
(D) aumentar progressivamente os leitos psiquiátricos. 
 
(E) estimular ações para a institucionalização dos porta-

dores de transtornos psiquiátricos. 
_________________________________________________________ 
 

39. No centro de material e esterilização − CME o profissional 
de enfermagem está sujeito a temperaturas extremas e 
fontes de calor provenientes de autoclaves. De acordo 
com a Norma Regulamentadora 9, do Ministério do Traba-
lho e Emprego, temperatura extrema é considerada um 
risco ambiental classificada como agente 
 
(A) químico. 

(B) físico. 

(C) biológico. 

(D) ergonômico. 

(E) epidemiológico. 
_________________________________________________________ 
 

40. As infecções por patógenos de transmissão sanguínea es-
tão entre os principais riscos para os trabalhadores da 
saúde. Dentre as infecções ocupacionais de transmissão 
viral por via sanguínea está a 
 
(A) doença meningocócica. 

(B) tuberculose. 

(C) doença priônica. 

(D) hepatite C. 

(E) influenza. 
_________________________________________________________ 
 

41. A fim de garantir a segurança e saúde no trabalho, o 
técnico de enfermagem que atua na área de proces-
samento e esterilização de produtos para a saúde deve, 
dentre outros, 
 
(A) utilizar luvas de proteção térmica impermeável para 

a descarga de secadoras e termodesinfetadoras. 
 
(B) utilizar protetor facial na área de armazenamento e 

distribuição de materiais esterilizados. 
 
(C) deixar o local de trabalho paramentado com os equi-

pamentos de proteção individual e as vestimentas 
utilizadas em suas atividades. 

 
(D) utilizar as estufas para a esterilização de produtos 

para saúde. 
 
(E) utilizar, na área de expurgo, luvas de procedimento 

de cano curto para lavagem de material contami-
nado com sangue. 

_________________________________________________________ 
 

42. Durante um episódio de Infarto Agudo do Miocárdio – IAM 
em idosos, mulheres e diabéticos a dor torácica pode não 
estar presente. Estes pacientes podem apresentar-se, 
nesse quadro denominado equivalente isquêmico, com 
 
(A) paraplegia e hipertermia. 

(B) taquipneia e disúria. 

(C) tosse produtiva e paraplegia. 

(D) dispneia e erisipela periférica. 

(E) náusea e/ou vômitos e palpitações. 

43. O profissional de enfermagem que realiza o processa-
mento de produtos para saúde deve conhecer as boas 
práticas para processamento de produtos para saúde que 
visam à segurança do paciente e dos profissionais envol-
vidos. Dentre os requisitos, consta que 

 

(A) a área de preparo e esterilização é considerada um 
setor sujo. 

 

(B) o processamento deve seguir um fluxo direcionado 
sempre da área limpa para a área suja. 

 

(C) a selagem de embalagens tipo envelope deve ser 
feita por termoseladora ou conforme orientação do 
fabricante. 

 

(D) o armazenamento de produtos deve estar centra-
lizado em área de circulação e de acesso livre. 

 

(E) na limpeza manual a fricção deve ser realizada com 
acessórios abrasivos. 

_________________________________________________________ 
 

44. Um paciente foi submetido a um procedimento cirúrgico e 
deverá permanecer em repouso absoluto no leito por tem-
po indeterminado. Considerando que o paciente está com 
risco de desenvolver lesão por pressão, o enfermeiro pres-
creve cuidados preventivos com a pele. Dentre os cuida-
dos de enfermagem para prevenção de lesão por pressão, 
uma delas é 

 

(A) posicionar o indivíduo numa superfície corporal que 
esteja ruborizada. 

 

(B) manter a pele limpa e seca. 
 

(C) massagear e esfregar vigorosamente a pele que es-
teja em risco das lesões por pressão com loção hi-
dratante. 

 

(D) posicionar o indivíduo sobre proeminências ósseas 
que apresentem eritema não branqueável. 

 

(E) realizar mudança de decúbito arrastando o indivíduo 
no leito enquanto o reposiciona, favorecendo a fric-
ção e o cisalhamento. 

_________________________________________________________ 
 

45. No monitorarmento da glicemia capilar com auxílio do gli-
cosímetro, o técnico de enfermagem ao realizar o proce-
dimento deve saber, dentre outras, que 

 

(A) o aparelho que mede a glicemia por biosensor deve 
ser higienizado internamente, pois o sangue tem 
contato direto com o sistema. 

 

(B) as tiras reagentes devem ser armazenadas apenas 
na embalagem original com temperatura que pode 
variar de 2 a 30 graus. 

 

(C) a amostra de sangue diluída em água ou álcool, 
resultante da higienização ou antissepsia do local da 
punção, garante resultado satisfatório. 

 

(D) a amostra de sangue para diagnosticar hipoglicemia 
deve ser, coletada, obrigatoriamente, na região peri 
umbilical. 

 

(E) a amostra de sangue depositada na tira reagente 
deve ser espalhada e ordenhada. 
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46. As mulheres com infecções de repetição do trato urinário 
devem ser orientadas, pela equipe de enfermagem, a 
adotar medidas para redução das concentrações de pató-
genos no introito vaginal, como,  

 
(A) urinar imediatamente antes do intercurso sexual e 

permanecer sem urinar durante 3 horas após. 
 
(B) tomar banho de banheira em vez de chuveiro. 
 
(C) urinar a cada 6 a 8 horas para permitir a distensão 

da bexiga. 
 
(D) limpar as regiões perineal e a do meato uretral após 

cada evacuação no sentido da frente para trás. 
 
(E) ingerir livremente grandes quantidades de café, chás 

e bebidas contendo cola durante o dia, e restringir 
outros líquidos como água e sucos. 

_________________________________________________________ 
 

47. A sepse é definida como a presença de infecção junto 
com manifestações sistêmicas de infecção.

 
Considera-se 

cuidados de enfermagem ao paciente com sepse suspeita 
ou confirmada, durante a abordagem inicial, 

 
 I. administrar o antibiótico antes da coleta das cultu-

ras de sangue prescritas. 
 
 II. monitorar o débito urinário devido ao risco de oligúria. 
 
 III. monitorar a pressão arterial devido ao risco de hipo-

tensão arterial. 
 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) II, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) I, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) II e III, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

48. O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de 
Imunizações − PNI, em 2014, ampliou o Calendário Nacio-
nal de Vacinação com a introdução da vacina papilomaví-
rus humano − HPV quadrivalente no Sistema Único de 
Saúde − SUS. Essa vacina faz parte das atuais ações 
para o rastreamento do câncer 

 
(A) colorretal. 

(B) de mama. 

(C) do colo do útero. 

(D) de testículo. 

(E) ósseo. 

_________________________________________________________ 
 
49. Dentre as atribuições do técnico de enfermagem no con-

trole da dengue, encontra-se notificar os casos suspeitos 
da doença e encaminhar ao setor competente a ficha de 
notificação da dengue, conforme estratégia local. Essas 
ações, previstas no Plano de Contingência para o Controle 
da Dengue em Sergipe – 2015/2016, fazem parte do eixo 

 
(A) da Assistência ao Paciente. 

(B) do Controle do Vetor. 

(C) da Vigilância Epidemiológica. 

(D) da Promoção e Mobilização Social. 

(E) do Controle Mecânico. 

50. O Conselho Federal de Enfermagem − COFEN aprovou, 
em setembro de 2016, o Parecer Normativo que autoriza o 
técnico de enfermagem a realizar o teste rápido para a 
detecção do HIV, sob a supervisão do enfermeiro. Nas 
orientações do Ministério da Saúde para a utilização do 
teste rápido com amostra de fluido oral: 
 
(A) Na coleta do fluido oral, deve-se inserir o coletor aci-

ma dos dentes, no espaço que fica entre o final da 
gengiva e o começo da bochecha, tanto na arcada 
superior quanto na arcada inferior. 

 
(B) Para o diagnóstico da infecção pelo HIV, realiza-se a 

detecção do vírus no fluido oral. 
 
(C) Após a coleta da amostra, pode-se obter o resultado 

em até 5 minutos. 
 
(D) No estágio inicial da infecção pelo HIV, os anticorpos 

contra o vírus são detectados apenas por meio de 
análise sanguínea. 

 
(E) Antes de iniciar o teste, é indispensável que o pa-

ciente lave a boca com solução antisséptica a base 
de clorexidine e aguarde 1 hora para fazer a coleta 
de fluido oral. 

_________________________________________________________ 
 

51. Em um Posto de Saúde uma mãe solicita ao técnico de 
enfermagem orientações sobre quais vacinas seu filho de 
6 meses deve tomar. O técnico de enfermagem verifica a car-
teira vacinal da criança e observa que as vacinas ante-
riores estão todas em dia. Segundo o calendário de vacina-
ção para 2016, previsto no Programa Nacional de Imuni-
zação, essa criança deverá receber as seguintes vacinas: 

 
(A) dose única da BCG e primeira dose da vacina contra 

poliomielite. 
 
(B) segunda dose da vacina Pneumocócica 10 v e tercei-

ra dose da vacina contra poliomielite. 
 
(C) segunda dose da vacina Penta e primeira dose da 

vacina Rotavírus Humano. 
 
(D) terceira dose da vacina Penta e terceira dose da 

vacina contra poliomielite. 
 
(E) segundo reforço da vacina contra poliomielite e 

reforço da febre amarela. 
_________________________________________________________ 
 

52. O profissional de saúde que presta atendimento ao paciente 
com Chikungunya deve estar atento aos sinais de gravida-
de e critérios de hospitalização, que são, dentre outros, 

 
(A) hipotensão arterial, dor torácica e sangramentos de 

mucosas. 
 
(B) prurido, dor na articulação e disúria. 
 
(C) conjuntivite, hipotermia e icterícia. 
 
(D) manchas na pele, dispneia e dispareunia. 
 
(E) febre, hipertrofia ganglionar e polaciúria. 

_________________________________________________________ 
 

53. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no 
mundo e o mais comum entre as mulheres. A prevenção 
primária do câncer de mama está relacionada ao controle 
dos fatores de risco que são, dentre outros, a 

 
(A) escoliose e o sedentarismo. 
 
(B) menarca tardia e a desidratação. 
 
(C) exposição à radiação e a prática regular de atividade 

física. 
 
(D) nuliparidade e primeira gravidez após os 30 anos. 
 
(E) menopausa precoce e a esclerose múltipla. 
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54. De acordo com a Atualização das Diretrizes 2015 da American Heart Association – AHA para Primeiros Socorros, a posição de 
recuperação recomendada para uma pessoa enferma ou ferida que não apresenta suspeita de lesão de coluna, quadril ou pelve, 
é a posição 

 
(A) ortostática. 
(B) genupeitoral. 
(C) ventral. 
(D) litotômica. 
(E) deitada lateralmente. 

 
 
55. O técnico de enfermagem que atua no ambulatório de um tribunal deve estar capacitado a reconhecer os sinais que identificam 

uma vítima com possível Acidente Vascular Encefálico – AVE. Três deles são: 
 

(A) anormalidades na deglutição, intermação e desvio na coluna em forma de S. 
(B) desvio de rima labial, fraqueza em um dos membros superiores e anormalidades na fala. 
(C) parestesia de membros inferiores, edema nas articulações e dor em flanco esquerdo. 
(D) fraqueza muscular, deformidade articular e acondroplasia. 
(E) queda facial, displasia esquelética e diplopia. 

 
 
56. Durante o primeiro atendimento a uma pessoa em convulsão tônico-clônica generalizada, o profissional de saúde deve, dentre outros, 
 

(A) restringir os membros superiores e inferiores da vítima com ataduras. 
(B) abrir a boca da vítima com o auxílio de um instrumental cirúrgico estéril. 
(C) colocar uma compressa esterilizada entre seus dentes ou na cavidade bucal. 
(D) proteger a vítima de possíveis objetos que possam causar lesões. 
(E) colocar a vítima em posição prona após a convulsão. 

 
 
57. Um auxiliar de cozinha chega ao ambulatório 5 minutos após sofrer queimadura de 1

o
 grau no antebraço esquerdo por água 

quente durante o preparo do café. Nesta situação hipotética, considerando que o técnico de enfermagem era o único profissional 
de saúde presente naquele momento e o ambulatório dispunha de materiais e medicamentos de urgência e emergência, o 
primeiro atendimento que o profissional deverá prestar é 

 
(A) lavar o local da lesão com água corrente em temperatura ambiente (15 a 25 °C), até que a área queimada seja resfriada. 
(B) aplicar gelo diretamente no local da lesão até observar melhora da hiperemia e da queixa de dor. 
(C) romper a bolha com auxílio de agulha estéril e lavar o local com água bicarbonatada. 
(D) puncionar acesso venoso de grosso calibre e administrar soro glicosado a 5% gota a gota. 
(E) massagear o local com solução antisséptica a base de iodo e retirar o maior número de peças de roupa possível. 

 
 

Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 
 

58. O direito ao atendimento prioritário da pessoa com deficiência, da forma como prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 
n

o
 13.146/2015), NÃO se aplica plenamente 

 
(A) aos acompanhantes e atendentes pessoais no que diz respeito aos atendimentos em instituições e serviços de atendi-

mento ao público. 
 
(B) à proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
 
(C) ao recebimento de restituição do imposto de renda. 
 
(D) à tramitação processual e de procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada. 
 
(E) aos serviços de emergência públicos e privados, pois ficam condicionados aos protocolos de atendimento médico. 

 
 
59. Considere: 
 
 I. Atendimento domiciliar. 

 II. Órteses e próteses. 

 III. Tratamento e orientação psicológica no processo reabilitador. 

 IV. Esterilização compulsória. 
 
 De acordo com o Decreto n

o
 3.298/1999, o direito à saúde da pessoa com deficiência consta APENAS nos itens 

 
(A) I, III e IV. 

(B) II e III. 

(C) I, II e III. 

(D) I e IV. 

(E) III e IV. 
 
 
60. Uma pessoa de baixa visão tentou ingressar em repartição pública com o seu cão-guia. Entretanto, o atendente, mesmo depois 

de alertado que se tratava de um cão-guia, de forma educada, afirmou que a pessoa poderia entrar, mas animais não eram 
permitidos no local. Neste caso, o atendente 

 
(A) praticou ato de discriminação, mas este ato não pode ensejar a aplicação de multa. 
 
(B) praticou ato de discriminação, que inclusive pode ensejar a aplicação de multa. 
 
(C) não praticou ato de discriminação, porque a lei não assegura o direito de ingressar em prédios públicos com animais. 
 
(D) não praticou ato de discriminação, porque permitiu o ingresso da pessoa, apenas impediu que o animal ingressasse em 

área pública. 
 
(E) não praticou ato de discriminação, porque agiu educadamente e orientou a pessoa sobre as normas do prédio público.   

Caderno de Prova ’M13’, Tipo 001



 

12 TRT20-Téc.Jud.-Enfermagem-M13 

 

DISCURSIVA-ESTUDO DE CASO 
 

Instruções Gerais:  
Conforme Edital publicado, Capítulo 11: 11.4 Na Prova Discursiva-Estudo de Caso deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 10 (dez) linhas e 
máximo de 20 (vinte) linhas, por questão, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Prova. 11.6 Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Estudo de Caso 
nos seguintes casos: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar, no Caderno de Resposta Definitiva, qualquer tipo de sinal que, de alguma forma, 
possibilite a identificação do candidato (por exemplo: assinatura, traços, desenhos, rabiscos etc.); c) 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; d) for escrita a lápis, em parte 
ou na totalidade; e) estiver em branco; f) apresentar abordagem insuficiente ou incorreta do conteúdo solicitado; g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; 
h) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou às questões práticas propostas; i) não atender aos requisitos definidos na grade correção/máscara de critérios pela 
Banca Examinadora. 11.8 A Prova Discursiva-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. 

 

QUESTÃO 1 
 
O médico prescreveu a um paciente 
 
1. uma superdosagem de um medicamento analgésico opioide. A enfermeira aprazou a prescrição médica sem observar e/ou 

questionar o médico, visto que a dose não era habitual. O serviço de farmácia também não observou a dose prescrita e 
dispensou o medicamento, encaminhando ao setor solicitante. O técnico de enfermagem administrou, sem questionar, a 
superdosagem do medicamento prescrito o que levou o paciente a uma parada cardiorrespiratória e consequentemente ao óbito.  

2. Insulina Regular 2 UI via subcutânea e na unidade há disponível, somente, seringas de 1 mL. 
 
Considerando as duas situações hipotéticas acima,  
 
a. cite os 11 (onze) certos que deveriam ter sido empregados pelo profissional de enfermagem no preparo e administração de 

medicamentos, a fim de garantir a segurança do paciente.  
b. faça o cálculo (escrevendo passo-a-passo o cálculo matemático) de quantos mL o técnico de enfermagem deverá aspirar na 

seringa, para administrar 2UI de Insulina Regular. 
 

(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 
 
Um paciente em pós-operatório mediato de revascularização arterial de membro inferior direito apresenta sangramento intenso em 
jatos em sítio cirúrgico. O paciente apresenta dermatite de contato e hipertensão arterial. O técnico de enfermagem que atua em 
unidade de internação, ao prestar assistência a este paciente com sangramento, deve adotar medidas de precaução padrão. 
Descreva em qual(is) situação(ões) as medidas de precaução padrão está(ão) indicada(s) e, para esta situação hipotética, quais 
medidas de precaução padrão devem ser adotadas pelo técnico de enfermagem. 
 

(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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