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2 TRT2R-Conhecimentos Gerais2 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: As questões de números 1 a 6 referem-se ao texto 

seguinte. 
 
 

Diante do futuro 
 

Que me importa o presente? No futuro é que está a exis-

tência dos verdadeiros homens. Guyau*, a quem não me canso 

de citar, disse em uma de suas obras estas palavras: 

“Porventura sei eu se viverei amanhã, se viverei mais 

uma hora, se a minha mão poderá terminar esta linha que co-

meço? A vida está por todos os lados cercada pelo Desco-

nhecido. Todavia executo, trabalho, empreendo; e em todos os 

meus atos, em todos os meus pensamentos, eu pressuponho 

esse futuro com o qual nada me autoriza a contar. A minha 

atividade excede em cada minuto o instante presente, estende-

se ao futuro. Eu consumo a minha energia sem recear que esse 

consumo seja uma perda estéril, imponho-me privações, con-

tando que o futuro as resgatará − e sigo o meu caminho. Essa 

incerteza que me comprime de todos os lados equivale para 

mim a uma certeza e torna possível a minha liberdade − é o 

fundamento da moral especulativa com todos os riscos. O meu 

pensamento vai adiante dela, com a minha atividade; ele 

prepara o mundo, dispõe do futuro. Parece-me que sou senhor 

do infinito, porque o meu poder não é equivalente a nenhuma 

quantidade determinada; quanto mais trabalho, mais espero.” 
 

* Jean-Marie Guyau (1854-1888), filósofo e poeta francês. 
 

(PRADO, Antonio Arnoni (org.). Lima Barreto: uma auto-
biografia literária. São Paulo: Editora 34, 2012. p. 164) 

 
 
1. Lima Barreto vale-se do texto de Guyau para defender a 

tese de que 
 

(A) as projeções do futuro só importam quando estiverem 
visceralmente ligadas às experiências do presente. 

 
(B) o futuro ganha plena importância quando temos a 

convicção de que todas as nossas ações são dura-
douras. 

 
(C) as ações do presente têm sua importância determi-

nada pelo valor intrínseco de que se revestem. 
 
(D) as ações do presente ganham sentido quando pro-

jetadas e executadas com vistas ao futuro. 
 
(E) o futuro só é do nosso domínio quando nossas ações 

no tempo presente logram antevê-lo e iluminá-lo. 
_________________________________________________________ 
 

2. O fato de nossa vida estar cercada pelo Desconhecido 
não deve implicar uma restrição aos empreendimentos 
humanos, já que, para Guyau, 

 
(A) a incerteza do futuro não elimina a possibilidade de 

tomá-lo como parâmetro dos nossos empreendi-
mentos. 

 
(B) os nossos atos tendem a se tornar estéreis quando 

pautados por uma visão otimista do futuro. 
 
(C) a brevidade do tempo que temos para viver autoriza-

nos a viver o presente com o máximo de intensidade. 
 
(D) o fundamento da moral especulativa está em pla-

nejar o futuro sem atentar para as circunstâncias 
presentes. 

 
(E) o trabalho estéril executado no presente acumula 

energias que serão desfrutadas no futuro. 

3. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o 
sentido de um segmento em: 

 
(A) Todavia executo (2

o 
parágrafo) = por conseguinte 

ajo. 
 
(B) uma perda estéril (2

o
 parágrafo) = um ônus im-

próprio. 
 
(C) imponho-me privações (2

o
 parágrafo) = faculto-me 

restrições. 
 
(D) o futuro as resgatará (2

o
 parágrafo) = o amanhã as 

imputará. 
 
(E) incerteza que me comprime (2

o
 parágrafo) = dúvida 

que me constringe. 
_________________________________________________________ 
 

4. Está clara e correta a redação deste livre comentário 
sobre o texto: 

 
(A) Pelo simples fato de ignorarmos o futuro, Guyau não 

desiste de valorizar no presente às ações que pode-
rão projetar-se nele. 

 
(B) O desconhecimento do futuro não nos exime de ser-

mos responsáveis por tudo aquilo que empreen-
demos. 

 
(C) Sendo certo que o Desconhecido cercea nossa vida, 

nem por isso deixaremos de investir sobre o nosso 
futuro. 

 
(D) Está no futuro o sentido mesmo de tudo o que nos 

dispormos a fazer nos limites naturais do tempo 
presente. 

 
(E) Mesmo sem assenhorearmos qualquer certeza 

diante do futuro, nossas ações presentes ressalvam 
toda liberdade. 

_________________________________________________________ 
 

5. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se 
concordando com o elemento sublinhado na frase: 

 
(A) Há trabalhos que a gente (executar) sem imaginar o 

sentido que ganharão no futuro. 
 
(B) Os minutos de que se (necessitar) viver plenamente 

devem trazer consigo uma expectativa de futuro. 
 
(C) As privações que me (competir) enfrentar não 

devem desestimular meus empreendimentos. 
 
(D) As incertezas quanto ao meu próprio futuro não 

(dever) eximir-me de ser responsável por  minhas 
decisões. 

 
(E) Os desafios que cada um de nós hoje se (obrigar) a 

enfrentar fortalecem-nos diante do futuro. 
_________________________________________________________ 
 

6. A construção da frase eu pressuponho esse futuro com o 
qual nada me autoriza a contar permanecerá correta caso 
se substitua o elemento sublinhado por 

 
(A) de cujo pouco posso prever. 
 

(B) por quem nada posso antecipar. 
 

(C) do qual nada me é dado esperar. 
 

(D) perante o qual não sei avaliar. 
 

(E) em cujo nada posso desconfiar. 
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Atenção: As questões de números 7 a 12 referem-se ao texto 
seguinte. 

 
 

Questão de gosto 
 

A expressão parece ter sido criada para encerrar uma 

discussão. Quando alguém apela para a tal da “questão de 

gosto”, é como se dissesse: “chega de conversa, inútil discutir”.  

A partir daí nenhuma polêmica parece necessária, ou mesmo 

possível. “Você gosta de Beethoven? Eu prefiro ouvir fanfarra 

de colégio.” Questão de gosto. 

Levada a sério, radicalizada, a “questão de gosto” dis-

pensa razões e argumentos, estanca o discurso crítico, desiste 

da reflexão, afirmando despoticamente a instância definitiva da 

mais rasa subjetividade. Gosto disso, e pronto, estamos con-

versados. Ao interlocutor, para sempre desarmado, resta engolir 

em seco o gosto próprio, impedido de argumentar. Afinal, gosto 

não se discute. 

Mas se tudo é questão de gosto, a vida vale a morte, o 

silêncio vale a palavra, a ausência vale a presença − tudo se 

relativiza ao infinito. Num mundo sem valores a definir, em que 

tudo dependa do gosto, não há lugar para uma razão ética, uma 

definição de princípios, uma preocupação moral, um empenho 

numa análise estética. O autoritarismo do gosto, tomado em 

sentido absoluto, apaga as diferenças reais e proclama a ser-

vidão ao capricho. Mas há quem goste das fórmulas ditatoriais, 

em vez de enfrentar o desafio de ponderar as nossas con-

tradições. 

(Emiliano Barreira, inédito) 

 
 
7. Definida como instância definitiva da mais rasa subjeti-

vidade, a questão de gosto opõe-se, terminantemente, 
 

(A) à atribuição de mérito à naturalidade de uma pri-
meira impressão. 

 
(B) ao primado do capricho pessoal, ao qual tantas ve-

zes se apela. 
 
(C) à dinâmica de argumentos criteriosos na condução 

de uma polêmica. 
 
(D) ao subterfúgio de que nos valemos para evitar um 

princípio de discussão. 
 
(E) ao princípio da recusa a qualquer fundamentação 

racional numa discussão. 
_________________________________________________________ 
 

8. Atente para as seguintes afirmações: 
 
 I. No 1

o
 parágrafo, a menção a Beethoven e a fan-

farra de colégio ilustra bem a disposição do autor 
em colocar lado a lado manifestações artísticas de 
valor equivalente. 

 
 II. No 2

o
 parágrafo, o termo despoticamente qualifica o 

modo pelo qual alguns interlocutores dispõem-se a 
desenvolver uma polêmica. 

 
 III. No 3

o
 parágrafo, a expressão servidão ao capricho 

realça a acomodação de quem não se dispõe a 
enfrentar a argumentação crítica. 

 
 Em relação ao texto está correto o que se afirma APENAS 

em 
 

(A) I. 
 
(B) I e II. 
 
(C) II. 
 
(D) II e III. 
 
(E) III. 

9. Ao longo do texto o autor se vale de expressões de sen-
tido antagônico, para bem marcar a oposição entre uma 
razão crítica e uma mera manifestação do gosto. É o que 
se constata quando emprega 

 
(A) encerrar uma discussão e nenhuma polêmica. 
 
(B) engolir em seco e impedido de argumentar. 
 
(C) desafio de ponderar e estanca o discurso crítico. 
 
(D) tudo é questão de gosto e tudo se relativiza. 
 
(E) servidão ao capricho e fórmulas ditatoriais. 

_________________________________________________________ 
 

10. Está plenamente adequada a correlação entre tempos e 
modos verbais em: 

 
(A) Caso um de nós a tome em sentido absoluto, a 

questão de gosto acabará por impedir que debata-
mos com alguma seriedade. 

 
(B) Caso sejam levadas a sério, suas ponderações te-

riam soterrado as tais razões de gosto que ale-
gassem os seus interlocutores. 

 
(C) Somente nos restaria engolir em seco, se admitir-

mos que a tal da questão de gosto tivesse alguma 
relevância. 

 
(D) Se alguém apelasse para a tal “questão de gosto”, 

dificilmente nós, reputados polemistas, haveremos 
de concordar. 

 
(E) Seria necessário que todos gostassem das fórmulas 

ditatoriais do gosto para que se impeça um debate 
calcado em princípios argumentativos. 

_________________________________________________________ 
 

11. Muita gente não enfrenta uma argumentação, prefere 
substituir uma argumentação pela alegação do gosto, 
atribuindo ao gosto o valor de um princípio inteiramente 
defensável, em vez de tomar o gosto como uma instância 
caprichosa. 

 
 Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substi-

tuindo-se os elementos sublinhados por, respectivamente, 
 

(A) substituir-lhe - atribuindo-o - tomá-lo 
 
(B) substituí-la - atribuindo-lhe - tomá-lo 
 
(C) substituí-la - lhe atribuindo - tomar-lhe 
 
(D) substituir a ela - atribuindo a ele - lhe tomar 
 
(E) substituir-lhe - atribuindo-lhe - tomar-lhe 

_________________________________________________________ 
 

12. Na passagem da voz ativa para a passiva, NÃO houve a 
devida correspondência quanto ao tempo verbal na se-
guinte construção: 

 
(A) A questão de gosto dispensaria as razões = As ra-

zões teriam sido dispensadas pela questão de gosto. 
 
(B) O autoritarismo apagava as diferenças reais = As 

diferenças reais eram apagadas pelo autoritarismo. 
 
(C) Os acomodados têm proclamado a servidão ao ca-

pricho = A servidão ao capricho tem sido proclamada 
pelos acomodados. 

 
(D) Será que ele apreciará tais formas ditatoriais? = Será 

que tais fórmulas ditatoriais serão apreciadas por 
ele? 

 
(E) Haveremos de enfrentar esse e outros desafios = 

Esse e outros desafios haverão de ser enfrentados 
por nós. 
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Atenção: As questões de números 13 a 15 referem-se ao texto 
seguinte. 

 
 

Sobre a publicação de livros 
 

Muito se tem discutido, recentemente, sobre direitos e 

restrições na publicação de livros. Veja-se o que dizia o filósofo 

Voltaire, em 1777: 

 

“Não vos parece, senhores, que em se tratando de livros, 

só se deve recorrer aos tribunais e soberanos do Estado 

quando o Estado estiver sendo comprometido nesses livros? 

Quem quiser falar com todos os seus compatriotas só poderá 

fazê-lo por meio de livros: que os imprima, então, mas que 

responda por sua obra. Se ela for ruim, será desprezada; se for 

provocadora, terá sua réplica; se for criminosa, o autor será 

punido; se for boa, será aproveitada, mais cedo ou mais tarde.” 
 

(Voltaire, O preço da justiça. Trad. Ivone Castilho Benedetti. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 56) 

 
 
13. A posição de Voltaire está corretamente resumida na 

seguinte frase: 
 

(A) A publicação de livros é uma questão de Estado e 
somente na instância do Estado deve ser adminis-
trada. 

 

(B) Os autores de livros, soberanos para emitir suas 
opiniões, devem permanecer à margem das sanções 
dos tribunais. 

 

(C) A única consequência admissível da publicação de 
um livro é a reação do público leitor, a quem cabe o 
juízo definitivo. 

 

(D) Afora alguma razão de Estado, não se deve 
incriminar um autor pela divulgação de suas ideias. 

 

(E) O Estado só deve ser invocado para julgar um livro 
quando isso constituir manifesta exigência do pú-
blico. 

_________________________________________________________ 
 

14. Por falha estrutural de redação, impõe-se reescrever a 
seguinte frase: 

 
(A) Muitos ensinamentos dos antigos escritores e filó-

sofos mantêm-se atuais, por força do permanente 
interesse público pelos temas que abordaram. 

 

(B) São inspiradores os intelectuais antigos que, como 
Voltaire, discutiram temas cuja relevância não sofreu 
qualquer declínio até nossos dias. 

 

(C) A discussão atual sobre o direito de se publicar uma 
biografia não autorizada pode enriquecer-se, quando 
se recorre a princípios defendidos por Voltaire. 

 

(D) A liberdade de pensamento constituiu uma preocu-
pação central para os intelectuais do século XVIII, 
destacando-se, entre eles, o gênio de Voltaire. 

 

(E) Mesmo que haja grande evolução no que diz res-
peito aos costumes, vê-se que no século XVIII era 
permanente a preocupação com os direitos civis. 

15. Quanto à colocação das vírgulas, a frase inteiramente 
correta é: 

 
(A) Num de seus textos a que deu o título de “Do justo e 

do injusto”, Voltaire aborda com a propriedade de 
sempre, a questão da natureza mesma do sentimen-
to da justiça que, segundo ele, foi-nos concedido por 
Deus que também nos deu um cérebro para con-
trabalançar os impulsos do coração. 

 
(B) Num de seus textos, a que deu o título de “Do justo 

e do injusto”, Voltaire aborda, com a propriedade de 
sempre, a questão da natureza mesma do senti-
mento da justiça, que, segundo ele, foi-nos conce-
dido por Deus, que também nos deu um cérebro 
para contrabalançar os impulsos do coração. 

 
(C) Num de seus textos, a que deu o título de “Do justo 

e do injusto” Voltaire aborda, com a propriedade de 
sempre a questão da natureza mesma do senti-
mento da justiça, que segundo ele foi-nos concedido 
por Deus que, também, nos deu um cérebro para 
contrabalançar os impulsos do coração. 

 
(D) Num de seus textos a que deu o título de “Do justo e 

do injusto”, Voltaire aborda com a propriedade de 
sempre, a questão da natureza mesma do senti-
mento da justiça, que segundo ele foi-nos concedido 
por Deus, que também nos deu um cérebro, para 
contrabalançar, os impulsos do coração. 

 
(E) Num de seus textos, a que deu o título de “Do justo 

e do injusto”, Voltaire aborda, com a propriedade de 
sempre, a questão da natureza mesma, do senti-
mento da justiça, que segundo ele foi-nos concedido 
por Deus que, também nos deu um cérebro, para 
contrabalançar os impulsos do coração. 

_________________________________________________________ 
 

Raciocínio Lógico-Matemático 
 

Atenção: Utilize o texto a seguir para responder às questões 
de números 16 e 17. 

  
Em uma das versões do jogo de Canastra, muito popular 

em certos Estados brasileiros, uma canastra é um jogo compos-

to de sete cartas. Existem dois tipos de canastras: a canastra 

real, formada por sete cartas normais iguais (por exemplo, sete 

reis) e a canastra suja, formada por quatro, cinco ou seis cartas 

normais iguais mais a quantidade de coringas necessária para 

completar as sete cartas. São exemplos de canastras sujas: um 

conjunto de seis cartas “9” mais um coringa ou um conjunto de 

quatro cartas “7” mais três coringas. 

As canastras reais e sujas valem, respectivamente,  

500 e 300 pontos, mais o valor das cartas que as compõem. 

Dentre as cartas normais, cada carta “4”, “5”, “6” e “7” vale 

5 pontos, cada “8”, “9”, “10”, valete, dama e rei vale 10 pontos e 

cada ás vale 20 pontos. Já dentre os coringas, existem dois  

tipos: o “2”, que vale 20 pontos cada, e o joker, que vale 

50 pontos cada.  

Uma carta “3” não pode ser usada em uma canastra. A 

Canastra é jogada com dois baralhos, o que resulta em oito car-

tas de cada tipo (“2”, “3”, “4”, ... , “10”, valete, dama, rei e ás) 

mais quatro coringas joker.  

  
16. Ao fazer uma canastra do jogo de Canastra, um jogador 

conseguirá uma quantidade de pontos, no mínimo, igual a 
 

(A) 335.  
(B) 350.  
(C) 365.  
(D) 375.  
(E) 380. 
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17. Ao fazer uma canastra do jogo de Canastra usando ape-
nas sete cartas, um jogador conseguirá uma quantidade 
de pontos, no máximo, igual a 

 
(A) 530. 
 
(B) 535. 
 
(C) 570. 
 
(D) 615. 
 
(E) 640. 

_________________________________________________________ 
 

18. O número A é composto por 2000 algarismos, todos eles 
iguais a 1, e o número B é composto por 1000 algarismos, 
todos eles iguais a 3. Se o número C é igual à soma dos 
números A e B, então a soma de todos os algarismos que 
compõem C é igual a 

 
(A) 5000. 
 
(B) 4444. 
 
(C) 4000. 
 
(D) 3333. 
 
(E) 3000. 

_________________________________________________________ 
 

19. No próximo ano, uma enfermeira deverá estar de plantão 
em 210 dos 365 dias do ano. No hospital em que ela tra-
balha, só se permite que uma enfermeira fique de plantão 
por, no máximo, 3 dias consecutivos. Nessas condições, 
combinando adequadamente os dias de plantão e de fol-
ga, o número máximo de dias consecutivos que ela po-
derá tirar de folga nesse ano é igual a 

 
(A)   78. 
 
(B)   85. 
 
(C)   87. 
 
(D)   90. 
 
(E) 155. 

_________________________________________________________ 
 

20. Durante um comício de sua campanha para o Governo do 
Estado, um candidato fez a seguinte afirmação: 

 
 “Se eu for eleito, vou asfaltar 2.000 quilômetros de 

estradas e construir mais de 5.000 casas  
populares em nosso Estado.” 

 
 Considerando que, após algum tempo, a afirmação reve-

lou-se falsa, pode-se concluir que, necessariamente, 
 

(A) o candidato não foi eleito e não foram asfaltados 
2.000 quilômetros de estradas no Estado. 

 
(B) o candidato não foi eleito, mas foram construídas 

mais de 5.000 casas populares no Estado. 
 
(C) o candidato foi eleito, mas não foram asfaltados 

2.000 quilômetros de estradas no Estado. 
 
(D) o candidato foi eleito e foram construídas mais de 

5.000 casas populares no Estado. 
 
(E) não foram asfaltados 2.000 quilômetros de estradas 

ou não foram construídas mais de 5.000 casas po-
pulares no Estado. 

 
Noções de Direito Constitucional 

 
21. Entre as atribuições conferidas pelo texto constitucional ao 

Presidente da República está o poder de “conceder indulto 
e comutar penas”. O indulto implica extinção de punibilida-
de, liberando o condenado por sentença criminal do cum-
primento da pena ou do seu restante. Já a comutação de 
pena consiste em substituição da sanção judicial aplicada 
por outra, em geral, mais branda. O exercício dessa atri-
buição presidencial não é cabível, nos termos da Consti-
tuição Federal, para beneficiar os condenados pela prática 
das infrações criminais de  
(A) terrorismo, racismo, os delitos qualificados como cri-

mes hediondos e a ação de grupos armados, civis 
ou militares, contra a ordem constitucional e o Esta-
do Democrático. 

 
(B) tortura, racismo, os delitos qualificados como crimes 

hediondos e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins. 

 
(C) terrorismo, tortura, os delitos qualificados como cri-

mes hediondos e tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins. 

 
(D) terrorismo, tortura, a ação de grupos armados, civis 

ou militares, contra a ordem constitucional e o Esta-
do Democrático, bem como tráfico ilícito de entor-
pecentes e drogas afins. 

 
(E) terrorismo, tortura, racismo e tráfico ilícito de entor-

pecentes e drogas afins. 
_________________________________________________________ 
 

22. É competência privativa da União legislar sobre as maté-
rias de direito  
(A) agrário, direito econômico, sistema estatístico e re-

gistros públicos. 
 
(B) do trabalho, propaganda comercial, metalurgia e pro-

teção à infância e à juventude. 
 
(C) penal, direito penitenciário, cidadania e sistema car-

tográfico. 
 
(D) espacial, desapropriação, propaganda comercial e 

definição de crimes de responsabilidade. 
 
(E) agrário, direito penitenciário, metalurgia e sistema 

cartográfico. 
_________________________________________________________ 
 

23. Considere as seguintes afirmativas:  
 I. O direito de reunião em locais abertos ao público 

deve ser exercido, segundo o texto constitucional, 
de forma pacífica, sem armas, com prévio aviso à 
autoridade competente, desde que não frustre outra 
reunião anteriormente convocada para o mesmo 
local. 

 
 II. É assegurada pela Constituição Federal a gratui-

dade das ações de habeas corpus e habeas data e, 
na forma da lei, dos atos necessários ao exercício 
da cidadania, bem assim, aos reconhecidamente 
pobres, do registro civil de nascimento e da certidão 
de óbito.  

 
 III. É cabível a impetração de habeas data em caso de 

violação do direito fundamental assegurado a todos 
de receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular ou de interesse geral, ainda que, 
neste último caso, não diga respeito especificamente 
à pessoa do impetrante. 

 
 Está correto o que consta em 
 

(A) II, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I e II, apenas. 
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24. Considere as seguintes afirmativas: 
 
 I. As decisões proferidas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho são dotadas de efeito vinculante. 

 
 II. A competência constitucionalmente assegurada para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho e os 

habeas corpus quando o ato questionado envolver matéria sob sua jurisdição implica o reconhecimento de legitimidade 
para o exercício de jurisdição penal aos órgãos da Justiça do Trabalho. 

 
 III. A instalação de justiça itinerante pelos Tribunais Regionais do Trabalho deve servir-se, segundo o texto constitucional, 

dos equipamentos públicos disponíveis, sendo vedada a utilização daqueles de natureza particular ou comunitária. 
 
 Está correto o que consta em 

 
(A) III, apenas. 

 

(B) II, apenas. 
 

(C) I e II, apenas. 
 

(D) I, apenas. 
 

(E) I, II e III. 
 

 
25. Considere as seguintes afirmativas: 

 

 I. Lei federal que condicione o exercício da profissão de músico à inscrição regular na Ordem dos Músicos do Brasil e ao 
pagamento das respectivas anuidades não ofende a Constituição, pois cabe ao legislador estabelecer qualificações 
profissionais a serem exigidas como condição ao exercício do direito fundamental à liberdade de profissão. 

 

 II. É assegurada às entidades associativas, desde que expressamente autorizadas, legitimidade para representar seus 
filiados judicialmente, inclusive em sede de ação civil pública e de mandado de segurança coletivo. 

 

 III. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, bem como o direito à indenização por danos morais decorrentes 

de sua violação são constitucionalmente assegurados às pessoas naturais e não às pessoas jurídicas. 
 

 Está correto o que consta em 
 
(A) III, apenas. 
 
(B) I e III, apenas. 
 
(C) II, apenas. 
 
(D) I, II e III. 
 
(E) I, apenas. 

 

 
Noções de Direito Administrativo 

 
26. A Administração pública de São Bernardo do Campo tem necessidade de adquirir equipamento de informática que é produzido e 

comercializado, com exclusividade, por empresa brasileira sediada no Estado do Paraná. Após ampla e detida pesquisa, 
constatou-se que referido equipamento é o único capaz de atender de forma satisfatória o interesse público, sendo premente 
sua aquisição. Para tanto, a Administração pública municipal deve comprar referido equipamento por meio de 
 

(A) procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, que é exigência constitucional para todas as contratações 
públicas. 

 

(B) procedimento licitatório, elegendo a modalidade licitatória que imprima maior competitividade ao certame, desde que o faça 
de forma motivada. 

 

(C) contratação direta, com fundamento na dispensa de licitação, exigindo  do fornecedor a comprovação de exclusividade de 
fabricação e comercialização, por meio da apresentação de atestado emitido para esse fim. 

 

(D) contratação direta, com fundamento na inexigibilidade de licitação, exigindo, para tanto, que o fornecedor apresente a 
documentação comprobatória da condição de exclusividade, nos termos da Lei. 

 

(E) contratação direta, com fundamento na dispensa ou na inexigibilidade de licitação, não havendo, em qualquer das 
hipóteses, forma específica indicada pela lei para comprovação da exclusividade de fabricação e comercialização. 
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27. Durante procedimento licitatório, na fase de homologação, o Poder Público apercebeu-se que a execução do serviço objeto da 
licitação não mais atendia ao interesse público que motivou a abertura do certame, em razão de situação incontornável, 
decorrente de fato superveniente à sua instauração, devidamente comprovado. Nessa condição, a autoridade competente 
superior, após receber o processo de licitação, deve 
 
(A) revogar a licitação, por ato devidamente motivado, assegurando-se aos interessados o contraditório e a ampla defesa. 
 
(B) anular o procedimento por razão de interesse público, não havendo obrigação de indenização, porque os licitantes não têm 

direito subjetivo à contratação. 
 
(C) homologar o ato de resultado final da Comissão de Licitação, confirmando a validade do certame e adjudicando o objeto da 

licitação ao vencedor do certame, que tem direito subjetivo à contratação. 
 
(D) anular o procedimento por razões de ordem administrativa, ficando a Administração obrigada a indenizar os participantes 

da licitação. 
 
(E) revogar a licitação, por motivo de legalidade, não havendo obrigação legal de assegurar o contraditório e a ampla defesa, 

porque os licitantes não têm direito subjetivo à contratação. 
 
 
28. Ato normativo emanado do Poder Legislativo federal criou, junto aos quadros do Ministério da Saúde, cargos de provimento 

efetivo autorizando seu preenchimento pela integração, no serviço público federal, de servidores públicos de Autarquia estadual 
da área da saúde que atuavam há muitos anos no serviço público federal, em razão de acordo entre o Estado e a União. Os atos 
administrativos de provimento pautados em referida norma legal  
 
(A) não são passíveis de anulação pelo judiciário, porque a exigência de concurso público se dá tão somente para primeira 

investidura no serviço público. 
 
(B) são passíveis de revogação, por motivo de conveniência e oportunidade, mas não de anulação, isso porque o 

administrador está adstrito ao princípio da legalidade que, na hipótese, fundamenta a transposição funcional de um cargo a 
outro, mesmo que de esfera governamental distinta. 

 
(C) são passíveis de anulação pelo Poder Judiciário, porque têm por fundamento norma legal que ofende a Constituição Federal; 

sendo igualmente inválidos todos os atos administrativos eventualmente praticados por referidos servidores, que, por essa 
razão, não surtem efeitos.  

 
(D) não são passíveis de anulação porque se cuidam de provimento derivado, considerando que os servidores mantinham 

vínculo anterior com a Administração pública de outra esfera governamental. 
 
(E) são passíveis de anulação pelo Poder Judiciário, porque têm por fundamento norma legal que malfere a Constituição 

Federal, sendo, no entanto, válidos os atos administrativos eventualmente praticados por referidos servidores, se por outra 
razão não forem viciados. 

 
 
29. Servidor Público federal, ocupante de cargo junto ao Ministério da Fazenda, foi deslocado, no âmbito do mesmo quadro, com 

mudança de sede, no interesse da Administração. O ato administrativo descrito, nos termos da Lei n
o
 8.112/1990, denomina-se 

 
(A) redistribuição, que se constitui na modalidade de deslocamento do servidor que se dá de ofício, no interesse da 

Administração, com ou sem mudança de sede, independentemente de motivação. 
 
(B) remoção, que compreende as modalidades de ofício, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá no interesse da 

administração, e a pedido, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá a critério da Administração, podendo, no 
entanto, ocorrer independentemente do interesse da Administração, nas situações expressamente autorizadas pela Lei. 

 
(C) transferência, que é a modalidade de deslocamento do servidor que se dá de ofício, com ou sem mudança de sede, 

sempre no interesse da Administração. 
 
(D) remoção, que compreende as modalidades de ofício, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá no interesse da 

Administração, e a pedido, hipótese em que o deslocamento do servidor se dá, exclusivamente, a critério da Administração. 
 
(E) recondução, que se constitui na modalidade de deslocamento do servidor que se dá de ofício, no interesse da 

administração, com ou sem mudança de sede, hipótese em que a motivação do ato é dispensada; denominando-se 
redistribuição, o deslocamento a pedido do servidor. 

 
 
30. Órgão integrante do Poder Legislativo federal, no desempenho da função administrativa, solucionou controvérsia proferindo ato 

administrativo restritivo de direito sem, no entanto, observar a Lei n
o
 9.784/1999. Considerando o âmbito de aplicação da referida 

lei, é correto afirmar que o administrador atuou 
 
(A) conforme a lei, porque o referido ato normativo aplica-se, exclusivamente, ao Poder Executivo federal, abrangendo a 

Administração pública direta e indireta. 
 
(B) conforme a lei, porque o referido ato normativo aplica-se ao Poder Executivo federal, abrangendo a Administração pública 

direta e indireta e ao Poder Judiciário federal, não se aplicando ao Poder Legislativo federal, estadual ou local. 
 
(C) em desconformidade com a lei, porque os preceitos da supracitada norma também se aplicam aos órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. 
 
(D) em desconformidade com a lei, porque os preceitos da norma também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário da União, respectivamente, quando no desempenho de função legislativa e judicial. 
 
(E) conforme a lei, porque o ato normativo aplica-se tão somente às unidades de atuação integrantes da estrutura da 

Administração direta e da estrutura da Administração indireta federal. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. “Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.”  
 
 Esta frase consta 
 

(A) no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (2007) − Capítulo I, das Relações Profissionais, Direitos. 

 
(B) no Regimento Interno dos Conselhos Regionais de Enfermagem como sendo ato de divulgação proibitivo. 
 
(C) na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, em diversos artigos, no tema Responsabilidades e Deveres. 
 
(D) no Estatuto do Sindicato dos Enfermeiros como sendo uma atividade inerente e privativa das entidades sindicais e, 

portanto, não do Conselho Regional de Enfermagem. 
 
(E) no Parecer Normativo da Associação Brasileira de Enfermagem como sendo ato de divulgação proibitivo, mas podendo ser 

realizado após aprovação pela Câmara de Julgamento. 
 

 
32. Na Resolução COFEN n

o
 441/2013, que dispõe sobre participação do Enfermeiro na supervisão de atividade prática e estágio 

supervisionado de estudantes dos diferentes níveis da formação profissional de Enfermagem constam, dentre outros: 
 
 I. As atividades práticas vinculadas aos cursos de graduação são de competência do enfermeiro docente; na formação 

profissional de nível técnico em Enfermagem, estudantes da graduação de enfermagem poderão exercer a docência, 
quando autorizado pelos supervisores de ensino. 

 
 II. As disposições nesta Resolução não se aplicam nos cursos de graduação, que deverão respeitar as diretrizes contidas no 

Parecer CNE (Conselho Nacional de Educação)/CES (Câmara do Ensino Superior) n
o
 33/2007. 

 
 III. No Estágio Curricular Supervisionado deve ser considerado, nos termos do art. 95 do Código de Ética da Enfermagem, a 

proibição de “eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários, na condição de docente, 
Enfermeiro responsável ou supervisor”. 

 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) II e III. 
 
(B) I e III. 
 
(C) III. 
 
(D) II. 
 
(E) I. 

 

 
33. Os enfermeiros de uma instituição prestadora de serviços de saúde fazem os seguintes questionamentos em relação ao 

processo de enfermagem: 
 
 I. Quando ocorre o cuidado profissional de enfermagem no domicílio é necessário realizar o processo de enfermagem de 

modo deliberado e sistemático? 
 
 II. Como se organiza o processo de enfermagem? 
 
 III. Quais são as etapas do processo de enfermagem? 
 
 Com base no disposto na Resolução COFEN n

o
 358/2009, a resposta correta ao item questionado é: 

 

 Questão 

(A) II. Organiza-se em seis etapas independentes e autônomas. 

(B) 
I. No ambiente domiciliar (home care), compete ao enfermeiro avaliar se há 

necessidade, ou não, de implementar o processo de enfermagem. 

(C) 
II. Organiza-se em quatro etapas interdependentes, interrelacionadas e 

recorrentes. 

(D) 
III. Coleta de dados de enfermagem (ou histórico de enfermagem), diagnóstico de 

enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de 
enfermagem. 

(E) 
I. No ambiente domiciliar (home care), a realização do processo de enfermagem 

não é obrigatório. 
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34. A figura abaixo mostra o modelo da medicamentação segura, com cada quadrado identificado por um número e um critério. 
 

IX
Paciente certo I

Medicamento
 certo

II
Compatibilidade
medicamentosa

III
Orientação ao

paciente

IV
Direito a recusar
o medicamento

V
Anotação correta

VI
Dose certa

VII
Via certa

VIII
Hora certa

Medicamentação
segura

 
 

 De acordo com Peterlini (2003), que propõe a utilização da prática de verificação dos “9 certos”, é responsabilidade da equipe de 
enfermagem respeitar os “certos” descritos nos quadrados 

 
(A) III a IX, apenas. 
 
(B) I, II, V, VI, VII, VIII e IX, apenas. 
 
(C) III, V, VI, VII, VIII e IX, apenas. 
 
(D) I, VI, VII, VIII e IX, apenas. 
 
(E) de I a IX. 

 

 
35. Durante a realização de um curativo, o enfermeiro coloca ácidos graxos essenciais na lesão de um cliente/paciente. 
 
 Esse procedimento é indicado quando a lesão é 
 

(A) aberta, em presença de necrose e fibrina, porque promove o desbridamento autolitico. 
 
(B) necrótica ou isquêmica, devido à ação proteolítica do produto. 
 
(C) pouco exsudativa, em fase de granulação, porque protege e hidrata o leito da ferida. 
 
(D) aberta, com presença de sangramento, porque inibe a ação lesiva do tecido de granulação. 
 
(E) infectada e isquêmica, devido a ação de absorção e adsorção. 

 

 
36. Um dos produtos utilizados na desinfecção de superfície em serviços de saúde é o hipoclorito de sódio. Esse produto 
 

(A) está em desuso devido ao baixo poder de ação sobre os micro-organismos e alta toxidade. 
 
(B) caracteriza-se por ser, quando usado na concentração correta, bactericida e virucida, mas não agindo sobre esporos e 

bacilos. 
 
(C) é de uso proibido em berçários porque o seu uso repetido pode causar hiperbilirrubinemia neonatal. 
 
(D) é instável, afetado pela luz solar, temperatura > 25 °C e pH ácido. 
 
(E) caracteriza-se por ser, quando usado na concentração correta, desinfetante de superfície de ação lenta e de baixo 

espectro. 
 

 
37. No âmbito da enfermagem, um exemplo de sistema de comunicação adequado, que contribui para a segurança do 

cliente/paciente, é 
 

(A) a execução do registro da evolução de enfermagem por todos os profissionais da equipe de enfermagem. 
 
(B) o respeito às regras de elaboração de anotação de enfermagem, dentre as quais, não conter rasuras, entrelinhas, linhas 

em branco ou espaços. 
 
(C) a restrição ao uso do prontuário eletrônico do paciente, procedimento que ainda aguarda parecer/resolução do Conselho 

Federal de Enfermagem. 
 
(D) o registro dos cuidados de enfermagem realizados, preferencialmente, no final do turno do trabalho. 
 
(E) a não realização da passagem de plantão com todos os profissionais presentes, priorizando a sua execução de forma 

especifica e por categoria profissional. 
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38. A Portaria n
o
 77, de 12 de janeiro de 2012, dispõe no artigo 1

o
 que compete às equipes de Atenção Básica realizar testes 

rápidos para o diagnóstico de HIV e detecção da sífilis, assim como testes rápidos para outros agravos, no âmbito da atenção ao 
pré-natal para gestantes e suas parcerias sexuais. Sobre esse assunto, a Câmara Técnica de Legislação e Normas 
(CTLN)/Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) afirma que 

 
(A) o enfermeiro está proibido de realizar esse procedimento, de acordo com a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem. 
 
(B) esse procedimento pode ser realizado pelo enfermeiro quando na equipe de Atenção Básica houver biomédico ou 

bioquímico devidamente capacitado. 
 
(C) a realização desse procedimento pode ser efetuado pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem devidamente 

capacitados. 
 
(D) a equipe de enfermagem, sob supervisão de profissionais de saúde devidamente capacitados, tem competência para 

realizar esse procedimento. 
 
(E) o enfermeiro tem competência legal para a realização desse procedimento, no âmbito da Atenção Básica à Saúde. 

 

 
39. Um adolescente vivendo com HIV/AIDS e em tratamento com Efavirenz, medicamento considerado inibidor da transcriptase 

reversa não análogo de nucleosídeos, necessita ser orientado quanto aos aspectos da ingestão de alimentos. Uma orientação 
adequada é quanto a 

 
(A) administrar o medicamento de estômago vazio, preferencialmente à noite. 
 
(B) ingerir alimentos gordurosos 1 hora antes de receber esse medicamento. 
 
(C) administrar o medicamento após refeição leve que contenha gordura. 
 
(D) ingerir, no máximo, 500 mL de líquido em 24 horas. 
 
(E) evitar fracionar as refeições, na presença de disfagia e odinofagia, alimentando-se em intervalos maiores de tempo 

(5/6 horas). 
 

 
40. Existem algumas características que reconhecidamente são identificadas como sendo de risco doméstico para queda, 

especialmente para a pessoa idosa. Um risco importante é relacionado 
 

(A) às cadeiras com braços. 
 
(B) à ausência de tapetes no início e fim das escadas. 
 
(C) às escadas com iluminação frontal. 
 
(D) à banheira não ser utilizada para a higiene pessoal. 
 
(E) aos degraus da escada com sinalização de término. 

 

 
41. O Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, tem alta infectividade e baixa patogenicidade. 
 
 A interpretação para essa afirmativa é que o agente etiológico 
 

(A) multiplica-se rapidamente no meio ambiente e o aparecimento da doença ocorre após um curto período de incubação. 
 
(B) tem alto poder de provocar a doença na pessoa infectada, de forma gradual. 
 
(C) tem alto poder de provocar a doença na pessoa infectada e baixa letalidade. 
 
(D) infecta muitas pessoas, muitas adoecem e poucas falecem. 
 
(E) infecta muitas pessoas, no entanto, só poucas adoecem. 

 

 
42. Ao atender um adulto com cetoacidose diabética no serviço de urgência é necessário estar atento às suas manifestações e 

iniciar as ações pertinentes. Uma dessas ações emergenciais é 
 

(A) administrar por via endovenosa o soro fisiológico acrescido de insulina de ação intermediária e insulina de ação lenta. 
 
(B) administrar bicarbonato de sódio quando a gasometria arterial indicar acidose e se o nível do pH for muito baixo (menor ou 

igual a 7). 
 
(C) avaliar quadro de hipernatremia e a necessidade de reposição de potássio por via intravenosa. 
 
(D) corrigir a hipoglicemia, por meio da administração de soro glicosado hipertônico. 
 
(E) instalar soro glicosado 10% por via intravenosa profunda, com gotejamento não superior a 40 gotas/minuto. 
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43. Um cliente/paciente comparece ao Ambulatório de atendimento médico apresentando sinais e sintomas característicos de 
edema agudo dos(de) pulmões(pulmão). Nesta situação, um cuidado de enfermagem a ser prestado é 

 
(A) preparar material para drenagem torácica de emergência, pois esse procedimento objetiva diminuir o edema por 

descompressão torácica. 
 
(B) colocá-lo na posição de Trendelemburg para medir a pressão venosa central, parâmetro essencial para iniciar o tratamento 

medicamentoso. 
 
(C) posicioná-lo em decúbito elevado, preferencialmente com as pernas pendentes, para diminuir o trabalho respiratório e o 

retorno venoso. 
 
(D) preparar material para toracocentese de emergência, para administração de diuréticos de alça e analgésicos potentes que 

diminuem a congestão pulmonar. 
 
(E) posicioná-lo em decúbito lateral esquerdo na posição horizontal, para comprimir o coração e diminuir a congestão cardio-

pulmonar. 
 

 
44. No ambulatório de atenção médica diversos procedimentos podem ser executados no cliente/paciente adulto em parada 

cardiorrespiratória, sendo considerado recomendável 
 

(A) executar a hiperventilação, quando há apenas um profissional atuando nas manobras de reanimação cardiopulmonar 
(RCP). 

 
(B) realizar as compressões torácicas de maneira rápida e forte, em profundidade de compressão de, no mínimo, 

5 centímetros. 
 
(C) iniciar as manobras de abertura das vias aéreas por meio da inclinação da cabeça e do levantamento do queixo do 

cliente/paciente, se houver suspeita de trauma cervical. 
 
(D) revezar a pessoa que aplica as compressões torácicas a cada 4 minutos ou a cada sete ciclos de 30 compressões e duas 

ventilações. 
 
(E) realizar 10 ciclos de 30 compressões e 2 ventilações antes de instalar o desfibrilador externo automático. 

 

 
45. As práticas de vida diária de um adolescente podem influenciar positiva ou negativamente no seu bem-estar, como também, 

podem ser qualificadas como fatores de proteção ou de risco para o uso abusivo e/ou dependência de álcool e drogas. 
Entretanto, é importante notar que tais fatores não se apresentam de forma estanque, havendo entre eles considerável 
transversalidade, e consequente variabilidade de influência. Ainda assim, pode-se dizer que alguns fatores de risco, no domínio 
individual, são: 

 
(A) vinculação familiar, com o desenvolvimento de valores e o compartilhamento de tarefas no lar. 
 
(B) existência de vinculação familiar-afetiva e de comunicabilidade. 
 
(C) existência de vinculação institucional e de comunicabilidade. 
 
(D) falta de assertividade e doenças preexistentes, como transtorno de déficit de atenção. 
 
(E) existência de vinculação institucional e de assertividade. 

 

 
46. Em 1988, a Constituição Federal se tornou novo marco na formulação e implementação das políticas públicas. Na trajetória 

histórica apresentou desafios no que diz respeito à saúde, trazendo em seu bojo aspectos comuns ao Sistema Único de Saúde − 
SUS, como a 

 
(A) descentralização: com o SUS ocorre a mudança da agenda de responsabilidades para os municípios, assumindo postura 

de coordenação para atender as diversas demandas de saúde de seu território. 
 
(B) proposição de direitos universais do cidadão: rompimento do controle corporativo da saúde que, anteriormente, privilegiava 

o acesso à saúde aos trabalhadores urbanos, com carteira registrada ou não, e excluíam os trabalhadores rurais. 
 
(C) criação de sistemas nacionais de políticas: asseguram a redução de riscos e gestão do financiamento bipartite, assim 

como ocorre no SUS, na esfera federal, para evitar sobreposições políticas no oferecimento da saúde. 
 
(D) seguridade social: direito do trabalhador, empregador e empresas participantes do SUS aos benefícios de previdência 

privada corrigidos monetariamente, calculados segundo as contribuições mensais para preservar seus valores reais. 
 
(E) participação social: empoderamento da comunidade nos processos decisórios das políticas públicas locais nas gestões 

municipais, com o SUS; futuramente, o SUS pretende contemplar a participação da comunidade em conselho estadual e 
nacional de saúde, uma vez que já participa, localmente, em conselho municipal. 
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47. No ambulatório do Tribunal, durante a consulta de enfermagem ao servidor, o enfermeiro indagou-o sobre o tratamento de 
hipertensão arterial, recomendado devido ao recente acidente vascular cerebral. O servidor respondeu que não tomou as 
medicações porque se sente bem e não precisa mais delas. O enfermeiro orientou quanto à persistência da hipertensão, os 
riscos de danos e a importância da adesão ao tratamento. O servidor compreendeu as orientações, mas não mudou a atitude e 
continuou sem tomar as medicações. 

 
 Considerando que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício”, à luz da Lei Orgânica de Saúde, n
o
 8.080/1990, nesta situação hipotética, a atitude do servidor não 

coaduna com o disposto no Art. 2
o
, onde consta que 

 
(A) as ações e serviços de saúde executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas 

naturais ou jurídicas de direito público ou privado são reguladas, em todo o território nacional. 
 

(B) o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o SUS e devem ser respeitados. 

 

(C) os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 
educação e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

 

(D) o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
 

(E) a iniciativa privada participa do SUS, em caráter complementar. 
 

 
48. O aumento repentino de trabalhadores com alterações gastrointestinais atendidos no ambulatório motivou o enfermeiro à 

investigação para interromper a transmissão e evitar a ocorrência de novos casos. Com base no Guia de Vigilância 
Epidemiológica/Ministério da Saúde, elaborou o roteiro de investigação de epidemia ou surto, elencando aspectos relevantes 
como a 
 
(A) confirmação do diagnóstico da doença: significa verificar se a suspeita diagnóstica inicial enquadra-se na definição de caso 

suspeito ou confirmado da doença em questão, à luz dos critérios definidos pelo sistema de vigilância epidemiológica. 
 
(B) confirmação da existência de epidemia ou surto: implica em estabelecer o diagnóstico da doença e do estado epidêmico, 

caracterizada pela ocorrência de um número frequente de casos em dado momento e lugar. A confirmação decorre da 
comparação dos coeficientes de prevalência que equivale ao número de casos da doença com os usualmente verificados 
na mesma população. 

 
(C) caracterização da epidemia: significa analisar algumas características da doença e responder questões relativas à sua 

distribuição no tempo. Como o período de incubação das doenças é constante, a curva epidêmica da distribuição dos 
casos ocorridos durante o período endêmico expressa a dispersão dos períodos de incubação individual, em torno de uma 
mediana na qual os casos estão agrupados. 

 
(D) formulação de hipóteses preliminares: visa determinar a fonte de infecção, o período de exposição dos casos, o modo de 

transmissão, a população exposta a um maior risco e o agente etiológico. A comprovação da hipótese sobre a fonte de 
infecção e modo de transmissão é confirmada quando não houver diferença estatisticamente significante na taxa de 
ataque de expostos e não expostos, e se outro modo de transmissão determinar a ocorrência de casos com mesma 
distribuição por sexo, faixa etária, localidade geográfica e dimensão temporal. 

 
(E) busca ativa de casos: objetiva reconhecer e investigar casos distintos no espaço geográfico, com ampla abrangência, 

mesmo na ausência de suspeita da existência de contatos ou de fonte de contágio ativa.  
 

 
49. Analisando as descrições das medidas de proteção vacinal dos trabalhadores do Tribunal, o enfermeiro identificou a 

necessidade de atualização sobre as indicações da vacina contra Hepatite B. Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica do 
Estado de São Paulo, dentre as indicações atualizadas em 2013, incluem-se: 
 
(A) todas as pessoas até 69 anos; gestantes e puérperas; transplantados e doadores de órgãos sólidos e medula óssea; 

potenciais receptores de múltiplas transfusões sanguíneas ou politransfundidos.  
 
(B) comunicantes domiciliares de portador crônico do vírus da Hepatite B; usuários de drogas; portadores de doença sexualmente 

transmissível e não transmissível; policiais e bombeiros civis; vítimas de acidentes com materiais biológicos; doadores irregulares 
de sangue. 

 
(C) caminhoneiros; carcereiros de delegacias e penitenciárias; podólogos e manicures; tatuadores; profissionais que exerçam 

atividade na área da saúde, preferencialmente nos cursos de graduação, do setor público ou privado. 
 
(D) indivíduos com nefropatias crônicas, ou não dializados, ou não acometidos por síndromes nefróticas; portadores de 

hepatopatias agudas e do vírus de Hepatite C. 
 
(E) profissionais com risco de exposição a sangue de portadores de Hepatite A ou B ou C ou D; pessoas com práticas homo 

ou bissexuais; pessoas infectadas pelo HIV e imunocomprometidos; todas as pessoas até 79 anos. 
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50. A gestão na organização do serviço e processos de trabalho tem papel fundamental na construção dos modos de fazer saúde, 
voltados para a necessidade de saúde. No exercício desse papel e pautadas na articulação e integração, é inerente à prática 
gerencial em enfermagem, a dimensão 

 
(A) de referência: ênfase nas organizações ou necessidades de saúde, implicando os determinantes da assistência de 

enfermagem prestada em modelos assistenciais de referência. 
 
(B) política: diz respeito ao caráter de negociação, buscando o acordo voluntário e cooperação para coordenar os esforços e 

atingir os objetivos. 
 
(C) comunicativa: implica tomar a gestão como atividade que contém e está contida na perspectiva emancipadora dos sujeitos 

sociais, atores no processo ou utilizando o serviço. 
 
(D) do desenvolvimento da cidadania: articula o trabalho gerencial ao projeto que se tem a empreender, considerando 

aspectos econômicos, ideológicos e determinações corporativas. 
 
(E) técnica: refere-se aos aspectos gerais e instrumentais, como o planejamento, coordenação, supervisão, controle e 

avaliação, na gestão dos recursos. 
 
 
51. Nos processos de gestão, podem ocorrer incertezas diante de algumas situações em que o enfermeiro gestor precisa tomar 

decisões. Para auxiliar no processo decisório foram desenvolvidos instrumentos que organizam as informações e direcionam a 
escolha, tais como, 

 
(A) grade decisória: permite a visualização das alternativas disponíveis, diante da apresentação de vários critérios, embora 

impossibilite a comparação dos resultados de cada alternativa, em relação aos critérios estabelecidos. 
 
(B) tabela de retorno: indicada para análise de dados históricos e cálculos probabilísticos, contraindicada nas decisões sobre o 

custo de algum item ou previsão de custos, mesmo quando há informações quantitativas à disposição. 
 
(C) árvore decisória: está atrelada a resultados de diversos acontecimentos, mas não permite a comparação de custos, 

gastos, redução ou aumento no volume de procedimentos. 
 
(D) tabela de consequências: é estruturada especificando, na primeira coluna, os objetivos propostos para solucionar o 

problema e nas demais, elencam-se as alternativas possíveis que atendem a determinado objetivo, demonstrando como 
as alternativas têm consequências diversas, facilitando a decisão por aquela considerada mais viável. 

 
(E) modelo lógico: consiste em esquema ou quadro padronizado, predeterminado, com padrão fixo de modelo e variáveis, que 

mostra como as tecnologias de saúde funcionarão, embora pouco empregado para avaliar a eficácia, eficiência, custo-
efetividade, custo-produtividade da tecnologia, serviço ou programa. 

 
 
52. Durante o inventário de estoques no ambulatório do Tribunal, o enfermeiro identificou a necessidade de reposição de alguns 

materiais e equipamentos destinados à assistência em saúde. Consultou as normas, rotinas, manuais para certificar-se das 
indicações atualizadas, e 

 
 I. planilhou, separadamente por finalidade, os medicamentos, materiais de consumo e equipamentos. 
 
 II. determinou as finalidades técnicas e indicações de uso para diminuir a diversidade desnecessária e favorecer o custo-

benefício. 
 
 III. descreveu, detalhada e minuciosamente, as características de cada produto, de maneira precisa, em função do que 

deseja adquirir. 
 
 IV. determinou o perfil de consumo, estimativa de gastos por período e margem de estoque de segurança. 
 
 Considerando os aspectos do Gerenciamento dos Recursos Materiais, as etapas I, II, III e IV dessa programação corres-

pondem, respectivamente, a 
 
(A) Classificação, Padronização, Especificação, Previsão. 
(B) Padronização, Especificação, Classificação, Previsão. 
(C) Padronização, Previsão, Especificação, Classificação. 
(D) Previsão, Classificação, Padronização, Especificação. 
(E) Classificação, Especificação, Padronização, Previsão. 

 
 
53. Considerando as auditorias como instrumento de controle de qualidade, na área da enfermagem, o enfermeiro recorre 
 

(A) à auditoria de estrutura para estabelecer a existência de uma relação entre atendimento de qualidade e estrutura 
adequada, como a análise do aporte de recursos e o ambiente em que é prestado o atendimento. 

 
(B) à auditoria de processo que é indicada para determinar os resultados ocorridos, como as alterações da condição de saúde 

do servidor em consequência das intervenções de enfermagem. 
 
(C) à auditoria de resultado que é indicada para medir o modo de oferecer o atendimento, verificando como a assistência foi 

prestada. 
 
(D) ao gerenciamento da qualidade total que pressupõe foco no indivíduo e para evitar novas situações de emergência, a 

auditoria deverá recomendar a redução, para seis meses, no intervalo de realização dos exames periódicos de todos os 
trabalhadores. 

 
(E) à ferramenta de auferabilidade como o uso de indicadores, aplicados na dimensão, exclusivamente, quantitativa do pro-

cesso de trabalho, pois não são empregados na dimensão qualitativa. 
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54. Atualmente, observa-se uma mudança de paradigmas nas organizações, cujo foco da produtividade tem-se voltado 
estrategicamente para área de recursos humanos, ou Gestão de Pessoas. Reconhecendo no ser humano como valioso capital, 
parceiro influenciador de crescimento e transformação, cabe à organização refletir sobre os processos de recrutamento e 
seleção, treinamento, desenvolvimento e avaliação de desempenho dos colaboradores. 

 

Organização

Gestão de Pessoas

Recrutamento
e Seleção

Treinamento
Desenvolvimento

Avaliação de
Desempenho

 
 
 Analisando os diversos processos associados à Gestão de Pessoas no contexto das organizações, no que diz respeito à 

enfermagem, o enfermeiro deve compreender as interfaces e especificidades de cada processo e saber que 
 

(A) o recrutamento e seleção são determinados pelas relações entre o homem, a organização e a sociedade. No desafio de 
atrair e reter talentos requer, também, a definição do perfil profissional, dos critérios de seleção e identificação das 
competências requeridas para o cargo, escolher o método e realizar o processo seletivo. 

 
(B) o treinamento propõe ações voltadas ao aperfeiçoamento e crescimento pessoal e profissional do indivíduo, busca a 

ampliação das competências, prioritariamente, em médio e longo prazo. 
 
(C) o desenvolvimento busca como resultado o aumento do conhecimento teórico e prático que capacita, em curto prazo, o 

indivíduo para a realização imediata e eficiente do trabalho. 
 
(D) a avaliação de desempenho é considerada prática comum, reflete a filosofia da organização e do próprio serviço de 

enfermagem. Por não ser um processo dinâmico, pouco contribui nas decisões gerenciais e na promoção do crescimento 
profissional e pessoal, do avaliado e do avaliador, e tende ao desuso, nas organizações. 

 
(E) diante da variedade de técnicas de seleção, a avaliação qualitativa e quantitativa é sistematicamente realizada nas 

organizações, considerando a eficácia de testes objetivos, prova situacional, grafologia, em detrimento do índice de rota-
tividade de seleção, por ser pouco relevante na análise do processo. 

 

 
55. Durante a reunião da CIPA, o enfermeiro esclarece aos demais membros do grupo recém-eleito que 
 

(A) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, permitida uma reeleição. 
 
(B) a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção 

de Acidentes é vedada, desde o momento em que foi eleito até dois anos após o final do mandato. 
 
(C) a Comunicação de Acidente de Trabalho − CAT é emitida em caso de acidente de trabalho, de ocorrência ou agravamento 

de doenças profissionais. 
 
(D) a Comunicação de Acidente de Trabalho − CAT é emitida pela empresa até o quinto dia após o acidente e cabe à CIPA 

requisitar à empresa, as cópias das CAT emitidas para análise do nexo causal. 
 
(E) a Comunicação de Acidente de Trabalho − CAT poderá ser emitida pelo acidentado, ou solicitada pelos dependentes, 

diretamente na FUNDACENTRO, caso a empresa negue a emissão. 
 

 
56. Como membro da CIPA, o enfermeiro esclareceu sobre as atribuições desta, cabendo também à essa Comissão 
 

(A) identificar riscos do processo de trabalho, elaborar o mapa de riscos e realizar avaliações quantitativas dos riscos a que os 
trabalhadores estão expostos. 

 
(B) realizar, semanalmente, a avaliação do cumprimento das metas fixadas no plano de trabalho e discutir as situações de 

risco que foram identificadas. 
 
(C) emitir parecer sobre os acidentes de trabalho, ciente de que não poderá colaborar no desenvolvimento e implementação 

do PCMSO e PPRA, por se tratar de atribuição do SESMT. 
 
(D) requerer. em primeira instância, à Delegacia Regional do Trabalho, a paralisação da empresa quando considerar haver, 

em determinado equipamento ou setor, risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. 
 
(E) participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção da AIDS. 
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57. Ao elaborar o programa de prevenção de DORT, o enfermeiro baseia-se na NR 17 para efetuar a análise ergonômica do 
trabalho. Nas atividades de processamento eletrônico de dados, deve-se, salvo o disposto em convenções e acordos coletivos 
de trabalho, observar que 

 
(A) o número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser superior a 800 por hora, sendo considerado 

toque real, cada movimento efetivo de pressão sobre o teclado que resulte em resultado esperado. 
 
(B) o empregador não deve promover qualquer sistema de avaliação dos trabalhadores envolvidos nas atividades de 

digitação, baseado no número individual de toques sobre o teclado, inclusive o automatizado, para efeito de remuneração 
e vantagens de qualquer espécie. 

 
(C) o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite máximo de oito horas. 
 
(D) nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de cinco minutos para cada hora trabalhada, não 

deduzidos da jornada normal de trabalho. 
 
(E) em caso de afastamento por até quinze dias, quando retornar ao trabalho, a exigência de produção em relação ao número 

de toques deverá ser igual ao nível anterior. 
 
 
58. Considerando que a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores visam 

proporcionar conforto, segurança e desempenho eficiente, considere as afirmações: 
 
 I. O jovem trabalhador, cuja idade é inferior a dezoito anos e maior de doze anos, deve receber treinamento ou instruções 

satisfatórias sobre os métodos de trabalho, para salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes, nas atividades de 
levantamento, transporte e descarga individual de materiais. 

 
 II. Ao trabalhador que realiza trabalho manual sentado ou em pé, deve dispor de mesa, escrivaninha ou bancada que 

proporcione condições de visualização, descanso, repouso, criatividade, com espaço suficiente para realizar ginástica 
laboral, obrigatória em todos os postos de trabalho. 

 
 III. Em ambientes como escritórios e salas de análise de projetos são recomendados índice de temperatura efetiva entre 

20 °C a 23 °C, com umidade relativa do ar não inferior a 40%, medidos no posto de trabalho, na altura do tórax do 
trabalhador. 

 
 Está correto o que consta em 
 

(A) I, II, e III.  
(B) I e II, apenas. 
 
(C) I e III, apenas.  
(D) II e III, apenas.  
(E) III, apenas. 

 
 
59. Durante a palestra na empresa, ao explicar que os riscos ocupacionais e as medidas preventivas propostas na organização são 

fundamentados em determinações das legislações trabalhistas, o enfermeiro esclarece que 
 

(A) na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho com exposição de, no mínimo cinco ou mais trabalhadores, em 
situação iminente de risco grave, o trabalho deve ser imediatamente interrompido e o fato comunicado ao superior 
hierárquico direto. 

 
(B) a implantação de medidas e equipamentos de proteção coletiva − EPC obedece à seguinte hierarquia: medidas que 

previnam a liberação ou disseminação de agentes prejudiciais à saúde; medidas que reduzam os níveis ou a concentração 
desses agentes no ambiente de trabalho; medidas educativas de saúde; medidas que eliminam ou reduzam a formação 
desses agentes no ambiente de trabalho. 

 
(C) a seleção do equipamento de proteção individual − EPI adequado independe da avaliação do trabalhador usuário e da 

atividade exercida, pois tecnicamente, deve-se considerar o risco a que o trabalhador está exposto para assegurar a 
eficiência necessária no controle da exposição ao risco. 

 
(D) os trabalhadores deverão ser adequadamente informados sobre os possíveis riscos ambientais nos locais de trabalho, os 

meios disponíveis para prevenção, limitação e proteção dos riscos. 
 
(E) o registro dos dados sobre o planejamento e as ações de controle dos riscos ambientais deverá ser mantido, pela 

empresa, por período mínimo de 10 anos. 
 
 
60. Em reunião com os gestores do serviço, o enfermeiro enfatiza que a ação proativa do trabalhador reflete na melhoria da 

produtividade, das condições de trabalho e cumprimento da legislação sobre saúde, higiene e segurança do trabalho. Para 
potencializar a responsabilidade compartilhada entre trabalhadores e empregadores, cabe a ambos saber que 

 
(A) os riscos ambientais considerados para efeito da Norma Regulamentadora que trata do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais são os físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, pois influenciam na produtividade. 
 
(B) as exigências de saúde, higiene e segurança são necessárias à execução das tarefas e atividades, e contribuem como 

orientadores para estabelecer o comportamento seguro no ambiente de trabalho. 
 
(C) a legislação brasileira relativa à saúde e segurança no trabalho, embora não tenha apresentado avanços ou atualizações 

nas duas últimas décadas, devem ser rigorosamente cumpridas, como preceitos legais oficialmente estabelecidos. 
 
(D) os trabalhadores devem utilizar e conservar, corretamente, o EPI fornecido gratuitamente pelo empregador e na ausência 

ou insuficiência de EPI, todos os trabalhadores da empresa passarão a ter direito ao adicional de insalubridade, 
periculosidade e penosidade. 

 
(E) o conhecimento e a percepção dos trabalhadores sobre o processo de trabalho e riscos ambientais devem ser 

considerados, como sugestões na fase inicial do planejamento do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, pois nas 
demais fases de planejamento e execução, os trabalhadores não poderão mais participar. 
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PROVA DISCURSIVA − REDAÇÃO 
 

Instruções gerais: 

Conforme Edital publicado, Capítulo IX, item 6, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva − Redação que, na Folha de Resposta Definitiva: 

a) for assinada fora do local apropriado; 

b) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; 

c) for escrita à lápis, em parte ou em sua totalidade; 

d) estiver em branco; 

e) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 

Deverão ser rigorosamente observados os limites de linhas da Folha de Resposta Definitiva. 

Em hipótese alguma será considerada pela Banca Examinadora a redação escrita neste rascunho. 

Redija seu texto final na Folha de Resposta Definitiva da Prova Discursiva. 
 
 

Há quem acredite que, ao noticiar um fato, o jornalista deve ater-se à objetividade desse fato, sem submetê-lo a 

uma perspectiva mais pessoal. Mas há também quem creia que nenhum fato existe fora de alguma perspectiva pessoal 

e, nesse caso, a objetividade plena de uma notícia é apenas ilusória. 
 
Escreva uma dissertação em prosa posicionando-se quanto a uma das duas convicções apresentadas ou 

ponderando sobre ambas. Justifique amplamente seu ponto de vista. 
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