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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: Leia o texto a seguir para responder às questões de números 1 a 9. 
 
 

Quando pela primeira vez li Jean-Paul Sartre fiquei fascinado. Isso era filosofia sobre a vida, sobre encontrar sentido e sobre 

como se conduzir. 

“A existência precede a essência.” Se houvesse um concurso para a frase mais curta que resumisse uma posição filosófica 

inteira, essas palavras de Sartre venceriam. Trata-se da base sobre a qual o existencialismo moderno foi construído. 

Sartre está dizendo que ao contrário dos objetos do mundo – por exemplo, minha torradeira – os seres humanos não podem 

ser definidos pelas suas propriedades. A torradeira é criada para tostar pão; a capacidade de tostar é o propósito e a essência da 

torradeira. No entanto, nós, seres humanos, podemos gerar e alterar nossas propriedades e propósitos fundamentais ao longo do 

caminho, de modo que não faz sentido dizer que temos alguma essência definidora imutável. Em primeiro lugar, nós existimos, e, em 

seguida, criamos a nós mesmos. Isso não é algo que minha torradeira poderia fazer. 

Naturalmente, Sartre não quis dizer que podemos autocriar nossas propriedades físicas. Eu não posso querer ser alto. Nem 

posso querer ser marroquino. As questões importantes, porém, cabe a mim determinar, por exemplo: como exatamente eu quero 

viver, o que eu quero fazer com meu tempo limitado na Terra, pelo que eu estaria disposto a morrer – as qualidades que 

fundamentalmente fazem de mim um indivíduo. Tudo isso está aí para ser conquistado. Minhas conquistas. 

Sartre não está apenas descrevendo esse potencial que é único para os seres humanos, ele está exortando-nos a adotá-lo e 

com ele nossa responsabilidade por aquilo que nos tornamos. E isso é assustador: se eu sou o mestre do meu destino, e o meu 

destino não se sai assim tão bem, não tenho ninguém para culpar além de mim mesmo. 
 

(Adaptado de: KLEIN, Daniel. O livro do significado da vida. Trad. Leonardo Abramowicz. São Paulo, Gente, 2017, p. 54-55) 

 
 
1. Da leitura do texto, entende-se que a frase “A existência precede a essência” pressupõe que 
 

(A) a existência do homem seja predefinida por seus propósitos. 

(B) as ações humanas sejam orientadas pelo livre-arbítrio. 

(C) a essência humana não possa ser alterada pela história. 

(D) o tratamento dado a um indivíduo resulte de sua essência. 

(E) o homem sinta-se potente por ter uma essência mutável. 

 

 
2. Uma frase coerente com o que se afirma no 1

o
 parágrafo e escrita com clareza e de acordo com a norma-padrão é: 

 
(A) O autor diz que as palavras de Sartre o fascinaram, por lhe possibilitarem refletir acerca do sentido da vida. 

(B) O autor fascinou-se perante à obra de Sartre, a primeira vez que lhe leu, haja vista poder pensar na vida. 

(C) A filosofia de Sartre logo fascinou o autor, por indicá-lo uma maneira de fazer indagações a partir da vida. 

(D) A filosofia de Sartre problematizava a vida, o que fascinou o autor ao levar-lhe a conscientizar-se sobre ela. 

(E) A vida era a matéria das reflexões de Sartre, fascinando o autor que buscava atribuí-la sentido e se conduzir. 

 

 
3. A argumentação do 3

o
 parágrafo organiza-se a partir  

 
(A) da alusão a exemplos pessoais, com que se contesta o alcance da teoria de Sartre. 

(B) da oposição de opiniões, com a qual se aponta uma contradição na filosofia existencialista. 

(C) do raciocínio comparativo, com o qual se ilustra um aspecto da condição humana. 

(D) da relação de causa e efeito, com a qual se explica a falta de propósito das escolhas humanas. 

(E) do resumo das ideias de Sartre, com o qual se põe em dúvida a realidade da essência. 

 

 
4. A expressão esse potencial (último parágrafo) remete 
 

(A) à capacidade que o homem tem de escolher seus aspectos materiais. 

(B) à possibilidade que cada pessoa tem de decidir que tipo de indivíduo será. 

(C) à consequência negativa de certas escolhas que o homem faz ao longo da vida. 

(D) ao ideal pelo qual cada indivíduo estaria disposto a lutar e até mesmo morrer. 

(E) aos acontecimentos imprevistos que determinam o destino de cada um. 
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5. Considere o trecho do último parágrafo: 
 
 E isso é assustador: se eu sou o mestre do meu destino, e o meu destino não se sai assim tão bem, não tenho ninguém para 

culpar além de mim mesmo. 

 
 Caso se queira explicitar a relação de sentido entre as orações separadas pelos dois-pontos, deve-se substituir o sinal de 

dois-pontos fazendo-se as devidas alterações, por: 
 

(A) conquanto. 

(B) contudo. 

(C) porém. 

(D) pois. 

(E) mesmo que. 
 
 
6. A frase de Sartre (2

o
 parágrafo), destacada entre aspas, está corretamente reportada em discurso indireto e com a forma 

verbal na voz passiva em: 
 

(A) Para Sartre era a existência que precedia a essência. 

(B) Nas palavras de Sartre: − A essência vem precedida da existência. 

(C) Segundo Sartre, a existência é que precede a essência. 

(D) Sartre defendia que à essência precedia a existência. 

(E) Sartre afirmou que a essência era precedida pela existência. 
 
 
7. Considere a frase: 
 
 Sartre está dizendo que ao contrário dos objetos do mundo – por exemplo, minha torradeira – os seres humanos não podem ser 

definidos pelas suas propriedades. (3
o
 parágrafo) 

 
 Sem prejuízo do sentido e da correção gramatical, o segmento que pode vir apresentado entre vírgulas é: 
 

(A) não podem ser definidos 

(B) está dizendo que 

(C) ao contrário dos objetos do mundo – por exemplo, minha torradeira − 

(D) os seres humanos 

(E) dos objetos do mundo 
 
 
8. Ao substituir-se por fosse a primeira forma verbal destacada em se eu sou o mestre do meu destino, e o meu destino não se sai 

assim tão bem, não tenho ninguém para culpar além de mim mesmo, as demais formas verbais em negrito devem ser 
substituídas, respectivamente, por 

 
(A) sair − tinha 

(B) saia − tenha 

(C) saíra − tivesse 

(D) sairia − tivera 

(E) saísse − teria 
 
 
9. A expressão que apresenta função sintática idêntica à da sublinhada em As questões importantes, porém, cabe a mim 

determinar... (4
o
 parágrafo) está também sublinhada no trecho: 

 
(A) ... se eu sou o mestre do meu destino... (último parágrafo) 

(B) ... os seres humanos não podem ser definidos pelas suas propriedades. (3
o
 parágrafo) 

(C) ... nós, seres humanos, podemos gerar... (3
o
 parágrafo) 

(D) ... podemos autocriar nossas propriedades físicas. (4
o
 parágrafo) 

(E) ... essas palavras de Sartre venceriam. (2
o
 parágrafo) 

 
 
10. Estão empregadas de acordo com a norma-padrão as expressões sublinhadas em: 
 

(A) A frase de Sartre para a qual o autor chama a atenção corresponde à síntese do existencialismo. 

(B) Daniel Klein lançou-se à ler Sartre em busca de uma filosofia pela qual pudesse se identificar. 

(C) As palavras de Sartre de que o autor cita no texto associam-se à uma síntese do existencialismo. 

(D) A filosofia na qual Sartre é representante lança luz sobre como damos sentido à nossas escolhas. 

(E) Ao fazer menção à esta filosofia de Sartre, o autor sugere com que nossas decisões sejam revistas. 
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11. A frase cuja redação está em conformidade com a norma-padrão é: 
 

(A) Uma das propostas centrais do existencialismo diz respeito a se considerar a responsabilidade de cada indivíduo na 
definição de sua trajetória. 

 
(B) Partilhado por diferentes filósofos, as ideias existencialistas tinham dentre sua preocupação principal as experiências 

humanas concretas. 
 
(C) Embora possuísse diferenças em termos de doutrina, os existencialistas partilhavam a crença que o pensamento filosófico 

se inicia com a vivencia humana sensível. 
 
(D) As ideias existencialistas tornaram-se popular nos anos que suscederam a Segunda Guerra Mundial, como maneira de 

frizar a importância da integridade humana. 
 
(E) Os pensadores existencialistas proporam um meio de se pensar a natureza humana a partir dos sentimentos e das 

reações adivindo do cotidiano. 
 

 
Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15

a
 Região 

 
 
12. Considere a seguinte situação hipotética: Apolo, Desembargador do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 

foi eleito para o cargo de Vice-Presidente Administrativo do Tribunal. Após o término do primeiro ano de seu mandato, Apolo 
veio a falecer. Neste caso, o cargo de Vice-Presidente Administrativo será ocupado pelo 

 
(A) Desembargador mais antigo e elegível do Tribunal. 
 
(B) Vice-Presidente Judicial. 
 
(C) Presidente do Tribunal. 
 
(D) Corregedor Regional. 
 
(E) Vice-Corregedor Regional. 

 
 
13. Considere a seguinte situação hipotética: Fausto, Maria e João são Desembargadores do Trabalho integrantes do Órgão Espe-

cial do Tribunal Regional do Trabalho da 15
a
 Região. Todos ausentaram-se, injustificadamente, de sessões do referido Órgão, 

sendo que Fausto ausentou-se injustificadamente por duas vezes consecutivas, Maria ausentou-se injustificadamente por três 
vezes consecutivas e João ausentou-se injustificadamente por cinco vezes alternadas, 

 
(A) apenas Maria será excluída do Órgão Especial.  
(B) todos serão excluídos do Órgão Especial.  
(C) apenas Maria e João serão excluídos do Órgão Especial.  
(D) apenas João será excluído do Órgão Especial.  
(E) nenhum deles será excluído do Órgão Especial. 

 
 
14. A competência para julgar os habeas corpus contra atos de magistrados de primeiro e segundo graus, ressalvada a competência 

do Tribunal Pleno e do Órgão Especial, é da 
 

(A) 6
a
 Turma.  

(B) 2
a
 Seção de Dissídios Individuais.  

(C) 3
a
 Seção de Dissídios Individuais.  

(D) Seção de Dissídios Coletivos.  
(E) 1

a
 Seção de Dissídios Individuais. 

 
 

Noções sobre Direito das Pessoas com Deficiência  
15. Considere os direitos abaixo: 
 
 I. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. 
 
 II. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia 

de segurança no embarque e no desembarque. 
 
 III. Recebimento de restituição de imposto de renda. 
 
 IV. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e 

diligências. 
 
 De acordo com a Lei n

o
 13.146/2015, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário. NÃO são exten-

sivos ao acompanhante da pessoa com deficiência, ou ao seu atendente pessoal, os direitos indicados APENAS em 
 

(A) II. 

(B) I e IV. 

(C) III. 

(D) III e IV. 

(E) I e II. 
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16. De acordo com a Lei n
o
 8.160/1991, o "Símbolo Internacional de Surdez" deverá ser colocado, 

 
(A) obrigatoriamente, em local visível ao público, sendo permitida qualquer modificação ou adições ao desenho reproduzido no 

anexo da referida lei que vise o seu aperfeiçoamento. 
 
(B) obrigatoriamente, em local visível ao público, não sendo permitida nenhuma modificação, com exceção de adições ao 

desenho reproduzido no anexo da referida lei, que visem o seu aperfeiçoamento. 
 
(C) facultativamente, em local visível ao público, não sendo permitida nenhuma modificação, com exceção de adições ao de-

senho reproduzido no anexo da referida lei, que visem o seu aperfeiçoamento. 
 
(D) obrigatoriamente, em local visível ao público, não sendo permitida nenhuma modificação ou adição ao desenho repro-

duzido no anexo da referida lei. 
 
(E) facultativamente, em local visível ao público, sendo permitida qualquer modificação ou adições ao desenho reproduzido no 

anexo da referida lei que vise o seu aperfeiçoamento. 
 
 
17. De acordo com o Decreto n

o
 3.691/2000, para as pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, beneficiárias 

do passe livre, as empresas permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de passageiros reservarão 
 

(A) sete assentos de cada veículo destinado a serviço convencional. 

(B) cinco assentos de cada veículo destinado a serviço convencional. 

(C) 10% dos assentos de cada veículo. 

(D) 5% dos assentos de cada veículo. 

(E) dois assentos de cada veículo destinado a serviço convencional. 
 
 

Lei n
o
 8.112/1990 

 
18. A Administração pública federal relaciona-se com seu pessoal por meio de distintos regimes, dentre os quais o estabelecido pela 

Lei n
o
 8.112/1990, que é aplicável 

 
(A) ao servidor civil da Administração pública federal direta, autárquica e fundacional pública, investido em cargo público. 
 
(B) aos empregados públicos e servidores da Administração pública federal direta e indireta, inclusive o temporário. 
 
(C) ao servidor civil e militar, investido ou não em cargo público, desde que vinculado à Administração pública direta federal. 
 
(D) ao servidor civil, empregado público, titular de cargo em comissão e temporário das pessoas jurídicas de direito público 

federal, em razão do regime jurídico único. 
 
(E) a todos os servidores federais civis e aos servidores civis dos demais entes federativos e pessoas jurídicas de direito 

público a eles vinculadas, em razão do princípio federativo. 
 
 
19. Os cargos públicos vagos são preenchidos na Administração pública federal por meio de ato denominado provimento, 
 

(A) que tanto pode ser originário como derivado, nas formas nomeação, promoção, ascensão e transferência, estas duas 
últimas aplicáveis aos cargos em comissão. 

 
(B) que, em razão do princípio constitucional do acesso aos cargos por concurso público, somente pode ser originário, na 

forma nomeação, não mais subsistindo o provimento derivado. 
 
(C) que pode ser originário ou derivado, sendo formas destes, respectivamente, a nomeação e a promoção. 
 
(D) que ocorre tanto para os cargos efetivos como para os cargos em comissão, sendo obrigatoriamente originário para os 

cargos efetivos e derivado para os em comissão. 
 
(E) cujas formas ascensão, transferência e promoção são ínsitas ao sistema de provimento em carreira e, por essa razão, 

possibilitam regularmente o ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso. 
 
 
20. Considere hipoteticamente que José, servidor público federal estável, cujo vínculo é regido pela Lei n

o
 8.112/1990, tenha sido 

demitido após regular processo administrativo. Inconformado com a decisão, apresentou recurso administrativo, que foi despro-
vido. Recorreu ao Poder Judiciário pleiteando a anulação do referido ato demissório. Na ação judicial obteve êxito, tendo o judi-
ciário anulado o ato administrativo de demissão. Intimada para dar cumprimento à decisão judicial, a autoridade administrativa 
federal competente 

 
(A) poderá reinvesti-lo no cargo anteriormente ocupado ou em outro de natureza diversa, que esteja vago, decisão de cunho 

discricionário, que deve levar em conta a necessidade do serviço público. 
 
(B) deverá, por ato de reintegração, reinvesti-lo no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua 

transformação, com ressarcimento de todas as vantagens. 
 
(C) deverá reinvesti-lo no cargo anteriormente ocupado, se este estiver vago, ou em outro de mesma natureza ou não, na 

hipótese de o cargo ter sido provido. 
 
(D) deverá reinvesti-lo no cargo anteriormente ocupado, mesmo que tenha sido extinto, uma vez que a anulação da demissão 

torna a extinção inexistente. 
 
(E) deverá, por ato de reintegração, reinvesti-lo no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transforma-

ção, sem direito a ressarcimento de qualquer espécie. 

Caderno de Prova ’12’, Tipo 001



 

6 TRT15-Téc-Jud-Enfermagem-12 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Atenção: As questões de números 21 a 25 referem-se ao conteúdo programático de Administração Pública. 
 

21. A expectativa da sociedade de que a gestão pública seja eficiente, eficaz e efetiva pode ser atendida, no que concerne à 
 
 I. eficiência, pelo uso racional dos recursos disponíveis e sua otimização. 
 
 II. eficácia, pela disponibilização à população das ações e serviços nos prazos demandados. 
 
 III. efetividade, pelo controle de legalidade da atuação da Administração. 
 
 Está correto o que consta APENAS de 
 

(A) II. 

(B) I e III. 

(C) II e III. 

(D) I. 

(E) I e II. 
 
 
22. O Método do Caminho Crítico é utilizado com frequência na atividade de gestão de projetos em uma organização, com foco  
 

(A) na análise probabilística de cenários pessimistas e otimistas, relacionados com a consecução e sucesso do projeto. 
 
(B) no gerenciamento do tempo de duração do projeto, indicando as atividades que não podem sofrer atrasos sob pena de 

comprometer o prazo de cumprimento do projeto. 
 
(C) na identificação dos desafios, internos e externos, a serem enfrentados para o atingimento dos objetivos do projeto. 
 
(D) na definição das metas e indicadores de desempenho relacionadas com os projetos que integram o planejamento 

estratégico da organização. 
 
(E) apenas na etapa inicial do projeto, onde são encontradas as maiores dificuldades, demandando, muitas vezes, correções e 

ajustes. 
 
 
23. Suponha que determinado gestor público pretenda avaliar o desempenho de sua equipe de servidores, valendo-se de alguma 

das metodologias comumente utilizadas na iniciativa privada. Seu principal objetivo é que cada servidor promova uma 
autoavaliação e que também seja avaliado por todos os demais agentes com os quais se relaciona, e não apenas por seus 
superiores. A metodologia que mais se adequa a tal objetivo é  

 
(A) Comparação Binária. 

(B) Incidentes Críticos. 

(C) Avaliação 360°, também denominada Circular. 

(D) Gestão por Competências. 

(E) Balanced scorecard (BSC). 
 
 
24. A adoção da abordagem de processo, como técnica de gerenciamento de conflitos, implica intervenção 
 

(A) no episódio de um conflito já instalado, que pode ser feita, por exemplo, mediante reunião de confrontação entre as partes. 
 
(B) prévia à instalação do conflito, que pode ser feita de diferentes formas, entre as quais a desescalonização do conflito. 
 
(C) em um conflito aberto e de grandes proporções, que impõe a participação de uma terceira parte, na condição de mediador. 
 
(D) necessária de uma autoridade superior àqueles envolvidos no episódio do conflito, podendo gerar pacificação ou simples 

resolução mediante decisão. 
 
(E) indispensável de um árbitro ou consultor especializado, eis que já esgotadas as tentativas de resolução no âmbito 

estrutural. 
 
 
25. De acordo com as disposições do Decreto n

o
 9.094, de 17 de julho de 2017, que estabelece procedimentos de simplificação do 

atendimento prestado aos usuários de serviços públicos 
 

(A) a comprovação da regularidade da situação do usuário será verificada pela Administração, que pode, a seu critério, exigir a 
apresentação de certidão ou consultar banco de dados oficial. 

 
(B) é vedada exigência de reconhecimento de firma em declaração fornecida pelo usuário, salvo em se tratando de es-

trangeiro, ainda que o documento seja expedido no Brasil. 
 
(C) todas as certidões e cópias de documentos fornecidas pelas repartições públicas devem ser gratuitas, independentemente 

da condição econômica do usuário. 
 
(D) o próprio servidor que receber documento do usuário poderá autenticá-lo mediante simples cotejo com o original exibido no 

ato. 
 
(E) os usuários podem instaurar, mediante representação à Controladoria Geral da União, procedimento de solicitação de 

simplificação, aplicável exclusivamente a serviços definidos como de primeira necessidade.  
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26. A equipe de enfermagem de uma unidade ambulatorial está respondendo a um processo ético por negligência. Por falta pratica-
da em equipe, o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (2017) estabelece que 

 
(A) a penalidade deverá ser a mesma para todos os membros da equipe. 
 
(B) a responsabilidade será atribuída na medida do(s) ato(s) praticado(s) individualmente. 
 
(C) por se tratar de grupo, nenhuma penalidade poderá ser aplicada. 
 
(D) a responsabilidade será atribuída considerando a categoria profissional e os anos de exercício profissional. 
 
(E) a equipe envolvida deverá ser afastada das atividades profissionais até a finalização do processo.  

 
 
27. Em uma unidade de saúde é solicitado ao técnico de enfermagem que realize o exame de Campimetria Computadorizada em 

um paciente adulto. Considerando a Lei do Exercício Profissional, o técnico de enfermagem deve 
 

(A) realizar apenas a primeira etapa do exame que consiste na aplanação ocular, pois é considerada uma etapa não invasiva. 
 
(B) se recusar a realizar o exame, pois se trata de atividade privativa do enfermeiro. 
 
(C) realizar o exame, desde que esteja devidamente capacitado e sob a supervisão do enfermeiro. 
 
(D) se recusar a realizar o exame, pois é considerado um ato médico. 
 
(E) realizar o exame sob a supervisão do médico.  

 
 
28. Um homem procurou a rede pública credenciada para ser vacinado contra febre amarela e receber o Certificado Internacional de 

Vacinação e Profilaxia − CIVP. 
 
 São profissionais de saúde autorizados a emitir e assinar o CIVP:  
 
 I. enfermeiros. 

 
 II. técnicos de enfermagem. 

 
 III. auxiliares de enfermagem.  

 
 IV. agentes comunitários de saúde. 
 
 Está correto o que consta de 
 

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

 
 
29. Com relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem, considerando as atribuições de cada categoria profissional de 

enfermagem, compete ao técnico de enfermagem, realizar  
 

(A) a prescrição de enfermagem, na ausência do enfermeiro. 
 
(B) o exame físico. 
 
(C) a anotação de enfermagem. 
 
(D) a consulta de enfermagem. 
 
(E) a evolução de enfermagem dos pacientes de menor complexidade. 

 
 
30. O profissional de enfermagem, para executar corretamente a técnica de administração de medicamento por via intradérmica, 

deve, dentre outros cuidados, estar atento ao volume a ser injetado. O volume máximo indicado a ser introduzido por esta via é, 
em mL, de  

 
(A) 1,0. 
 
(B) 5,0. 
 
(C) 0,1. 
 
(D) 1,5. 
 
(E) 0,5. 

 
 
31. Durante uma consulta, o médico solicita ao profissional de enfermagem que posicione o paciente em decúbito dorsal com as 

pernas afastadas e suspensas sobre perneiras. Esta posição é denominada de posição  
 

(A) Genupeitoral. 
 
(B) de SIMS. 
 
(C) Ginecológica. 
 
(D) Litotômica. 
 
(E) de Fowler. 
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32. Qualquer procedimento adotado nos cuidados à saúde em que se adicionam precauções para prevenir contaminação por mi-
cro-organismos de uma pessoa, objeto ou área é denominado técnica 

 
(A) termorreguladora. 

(B) asséptica. 

(C) descolonizadora. 

(D) de esterilização. 

(E) de degermação. 
 
 
33. Foi prescrito para um paciente Soro Fisiológico 0,9%, 2.000 mL em 24 horas. A unidade de saúde só dispõe de frascos de 

250 mL. Para atender a prescrição corretamente, o número de frascos de soro que deverá ser administrado e o tempo de in-
fusão de cada frasco, em horas, corresponde, respectivamente a: 

 
(A) 6 frascos, 8 horas. 

(B) 8 frascos, 6 horas. 

(C) 4 frascos, 4 horas. 

(D) 4 frascos, 12 horas. 

(E) 8 frascos, 3 horas. 
 
 
34. Para um paciente com sintomas psicóticos foi prescrito uma droga neuroléptica. Ao orientar o paciente e seus familiares, a 

equipe de enfermagem deve informar que, dentre os principais efeitos indesejáveis, o medicamento causa 
 

(A) poliúria noturna. 

(B) aumento da libido. 

(C) aumento das alucinações auditivas. 

(D) ganho de peso. 

(E) piora dos quadros crônicos de tiques. 
 
 
35. Ao orientar um paciente em uso do anticoagulante oral Varfarina Sódica, deve ser destacado que alguns alimentos alteram a efi-

cácia do medicamento, tais como alimentos ricos em   
 

(A) sacarose. 

(B) ácidos graxos. 

(C) fibras. 

(D) glúten. 

(E) vitamina K. 
 
 
36. Um ambulatório dispõe de Glicose 50% em ampolas de 20 mL. Para atender a prescrição médica, de glicose 20 g de 12 em 

12 horas por via endovenosa, o profissional de enfermagem necessitará respectivamente, de:  
 

(A) 10 mL; meia ampola. 

(B) 20 mL; 1 ampola. 

(C) 40 mL; 2 ampolas. 

(D) 35 mL; 2 ampolas. 

(E) 27 mL; 1 ampola e meia. 
 
 
37. Uma criança ao receber a vacina de Rotavírus Humano G1P1 por via oral, regurgitou. Nessa situação, a dose da vacina 
 

(A) não deve ser repetida, considerando-a como dose válida. 

(B) deve ser repetida imediatamente, pois a dose não foi válida. 

(C) deve ser administrada após uma hora, desta vez por via subcutânea. 

(D) deve ser repetida, com a dose reduzida pela metade. 

(E) deve ser repetida, após a administração de um antiemético.   
 
 
38. Para facilitar a identificação da cicatriz vacinal de BCG, o Ministério da Saúde determina que a administração seja realizada na 
 

(A) região da face anterolateral da coxa esquerda. 

(B) inserção inferior do músculo deltoide direito. 

(C) região ventro-glútea direita. 

(D) inserção superior do músculo vasto lateral esquerdo. 

(E) inserção superior do músculo braquial direito.  
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39. Durante a triagem para a aplicação da vacina contra febre amarela, tanto para a dose padrão como para a dose fracionada, o 
profissional de saúde deve identificar os grupos de pessoas que deverão passar por avaliação médica. Considere: 
 

 I. crianças entre 9 meses e menores de 2 anos de idade. 

 

 II. gestantes. 

 

 III. pessoas portadoras de HIV. 
 

 IV. mulheres amamentando crianças menores de 6 meses de idade. 
 

 Compõe(m) este grupo de pessoas o que consta de 
 

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

 
 
40. Compõe a Lista de Notificação Compulsória: 

 
(A) Síndrome da Paralisia Flácida Aguda. 
 
(B) Diabetes Mellitus tipo I. 
 
(C) Doença de Alzheimer. 
 
(D) Síndrome de Down. 
 
(E) Síndrome de Asperger. 

 
 
41. Em um ambulatório, o técnico de enfermagem que auxilia o enfermeiro na gestão de materiais realizou a provisão de materiais 

de consumo, que corresponde a  
 
(A) estabelecer a estimativa de material necessário para o funcionamento da unidade. 
 
(B) realizar o levantamento das necessidades de recursos, identificando a quantidade e a especificação. 
 
(C) repor os materiais necessários para a realização das atividades da unidade.  
 
(D) atualizar a cota de material previsto para as necessidades diárias da unidade. 
 
(E) sistematizar o mapeamento de consumo de material. 

 
 
42. Na pessoa idosa com depressão, um dos sintomas/sinais indicativo do chamado suicídio passivo é 

 
(A) o distúrbio cognitivo intermitente. 
 
(B) a recusa alimentar. 
 
(C) o aparecimento de discinesia tardia. 
 
(D) a adesão a tratamentos alternativos.  
 
(E) a súbita hiperatividade. 

 

 
43. Um casal procura uma unidade de saúde para receber orientações sobre o modo de transmissão da Hanseníase multibacilar, 

pois residem em área com casos da doença. A equipe de saúde, nessa situação, deve esclarecer que 
 

(A) a transmissão do bacilo é mais frequente nas pessoas que mantêm relações sexuais com mais de um parceiro. 
 
(B) é uma doença crônica não infecciosa, portanto, não requer preocupações com relação à transmissão. 
 
(C) trata-se de uma doença de transmissão hereditária, que acomete principalmente o gênero masculino com fatores de risco 

associado. 
 
(D) a transmissão se dá por meio de uma pessoa doente, sem tratamento, que elimina o bacilo para o meio exterior infectando 

outras pessoas suscetíveis. 
 
(E) são portadores e potenciais transmissores cães e gatos não vacinados de acordo com a legislação vigente. 
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44. Após o término de um pequeno procedimento cirúrgico, o técnico de enfermagem recolhe os materiais utilizados e separa 
aqueles que podem ser reprocessados daqueles que devem ser descartados, observando os princípios de biossegurança. A fim 
de destinar corretamente cada um dos referidos materiais, o técnico de enfermagem deve considerar como materiais a serem 
reprocessados aqueles destinados à 

 
(A) diérese, como tesoura de aço inox; e descarta na caixa de perfurocortante, materiais como agulhas com fio de sutura. 
 

(B) hemostasia, como pinça de campo tipo Backaus; e descarta no saco de lixo branco, materiais com sangue, como 
compressas de gaze. 

 

(C) diérese como porta-agulhas; e descarta no lixo comum parte dos fios cirúrgicos absorvíveis utilizados, como o categute 
simples. 

 

(D) síntese, como lâminas de bisturi; e descarta as agulhas na caixa de perfurocortante, após terem sido devidamente 
desconectadas das seringas. 

 

(E) diérese, como cânula de uso único; e descarta no saco de lixo branco luvas de látex utilizadas. 
 

 
45. Ao realizar coleta sanguínea de um colaborador que é portador crônico do vírus da Hepatite B (HBV), o técnico de enfermagem 

é indagado sobre as situações em que o referido vírus pode ser transmitido e quais são as pessoas em situação de maior 
vulnerabilidade. De acordo com esse questionamento, o técnico de enfermagem deve orientar, respectivamente, 

 

 Meios de contaminação possíveis Pessoas em situação de maior vulnerabilidade 

(A) Material para colocação de piercing  Pacientes com encefalopatias crônicas sem convulsões 

(B) Compartilhamento de escova dental  Usuários de drogas inaláveis 

(C) Procedimentos odontológicos  Pessoas com convívio domiciliar esporádico com pessoas portadoras ou não de HBV  

(D) Acidentes perfurocortantes  Pacientes psiquiátricos em tratamento domiciliar 

(E) Hemodiálise  Profissionais da saúde e pessoas imunocompetentes  

 

 
46. Visando a humanização na assistência ao paciente, com vistas à sua segurança, é importante transpor barreiras na atuação dos 

diferentes membros da equipe de enfermagem, como a promoção de 
 
(A) cuidados de enfermagem baseados na tradição relacionadas à segurança do paciente, sem necessidade da prática ser 

baseada em evidências. 
 

(B) valorização do próprio status e autoimagem, o que promove uma posição que valoriza a equivalência entre os diferentes 
profissionais. 

 

(C) cuidado não centrado no paciente e na sua família, por favorecer a independência e a participação ativa do paciente no 
seu próprio cuidado. 

 

(D) prática de cuidados sem a utilização de padrões, por promover autonomia de cada membro da equipe de enfermagem na 
realização dos procedimentos. 

 

(E) treinamento em trabalho em equipe, adesão a regulamentos e aceitação de regras restritas de ação, contemplando 
relacionamentos responsáveis e flexíveis. 

 

 
47. De acordo com a NR-32, em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos 
 

(A) deve ser comprovada pelo empregador, para a inspeção do trabalho, a realização da capacitação sendo optativo a 
apresentação de documentos que informem o nome dos trabalhadores envolvidos.  

 

(B) devem haver medidas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho certificadas pelas Secretarias 
Estaduais de Saúde e de Educação. 

 

(C) deve ser entregue ao trabalhador instruções, sem necessidade de recibo, por tratar-se de um direito laboral. 
 

(D) deve ser assegurada a capacitação aos trabalhadores, de forma intermitente, durante a jornada de trabalho. 
 

(E) devem ser fornecidas aos trabalhadores instruções escritas, em linguagem acessível, das rotinas realizadas no local de 
trabalho.   
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48. Após ter recebido o devido treinamento para a preparação de pacotes e montagem da carga na autoclave para a esterilização 
de instrumentais cirúrgicos, o técnico de enfermagem deve, durante o preparo dos pacotes para o processo de esterilização a 
vapor, verificar se 

 
(A) a embalagem de papel grau cirúrgico utilizada é apropriada ao processo, pelo fato desse material permitir uma selagem 

eficaz e de ter indicador químico impregnado. 
 

(B) os instrumentos estão dispostos de modo que ocupem, no mínimo, 95% da capacidade do estojo, de modo a favorecer o 
contato do agente esterilizante com a superfície de todos eles. 

 

(C) a embalagem apresenta delaminações suficientes na sua superfície, a fim de promover uma secagem segura após a etapa 
da esterilização. 

 

(D) todos os instrumentais estão mantidos devidamente montados e fechados dentro das caixas, sem expor suas articulações, 
facilitando deste modo, o processo de contato do agente esterilizante com toda superfície do material. 

 

(E) o invólucro escolhido é adequado ao processo e se possui alta memória, pois esta facilita a abertura dos pacotes, mas não 
impede sua confecção. 

 

 
49. Na desinfecção da superfície de uma mesa de aço inox, onde será colocado uma bandeja com um pacote de curativo estéril, o 

técnico de enfermagem, de acordo com as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) pode optar 
pela utilização dos seguintes produtos: 
 
(A) álcool a 70% aplicado sem fricção, por ser esporicida, desde que aguardado o tempo de evaporação recomendado, porém 

tem a desvantagem de ser inflamável. 
 
(B) ácido peracético a 0,2% por não ser corrosivo para metais, tendo como desvantagem não ser efetivo na presença de 

matéria orgânica. 
 
(C) hipoclorito de sódio a 1,0% por ser de amplo espectro, ter baixo custo e ação lenta, apresentando a desvantagem de não 

ter efeito tuberculocida. 
 
(D) álcool a 70% por ser, dentre outros, fungicida e tuberculocida, porém apresenta a desvantagem de não ser esporicida, 

além de ser poluente ambiental. 
 
(E) hipoclorito de sódio a 0,02% por não ser corrosivo para metais nesta concentração, ser fungicida de primeira escolha, 

tendo a desvantagem da instabilidade do produto na presença de luz solar. 
 

 
50. Na abordagem educativa da prevenção da ocorrência e/ou identificação precoce de ulcerações nos pés de uma pessoa com 

Diabetes Mellitus, o técnico de enfermagem deve orientar a 
 
(A) utilizar, frequentemente, bolsa d’água quente ou cobertores elétricos em pés dormentes, a fim de melhorar a circulação 

sanguínea no local. 
 
(B) realizar o autoexame diário do pé, objetivando a identificação de modificações, como a mudança de cor e edema. 
 
(C) incorporar a prática de caminhar descalço, como medida para estimular a sensibilidade dos pés. 
 
(D) evitar repouso do pé doente, a fim de impedir o surgimento de neuropatia diabética, sendo o mesmo fundamental no 

processo de cura. 
 

(E) aplicar cremes ou pomadas anti-inflamatórias nas lesões e infecções, como medida profilática de septicemia. 
 
 
51. Um colaborador ausentou-se do trabalho por ter contraído botulismo. Devido a esse fato, os colegas de trabalho solicitaram 

orientação profissional sobre a doença. O técnico de enfermagem, após ter sido capacitado para realizar educação em saúde, 
com ênfase no botulismo, informa que  
 
(A) por ser de baixa letalidade, o botulismo não é doença de notificação compulsória, sendo que são necessários cinco casos 

ocorridos no mesmo local, para ser considerada como surto. 
 

(B) a doença é considerada contagiosa, podendo ser transmitida por contato interpessoal, devido à toxina ser eliminada pelas 
fezes. 

 

(C) os esporos do C. botulinum são identificados em produtos como legumes, vegetais, mel e vísceras de crustáceos. 
 

(D) a doença apresenta-se sob uma única forma que é o botulismo alimentar, sendo que a imunização é recomendada a todas 
as pessoas que manipulam alimentos em restaurantes. 

 

(E) quando ocorre a ingestão de esporos, o período de incubação é menor, porque a doença só se inicia na forma esporulada, 
que se multiplica e libera toxina.   
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52. Um adulto diabético, insulinodependente, apresenta sinais e/ou sintomas que podem culminar no coma diabético. Nessa 
situação, uma das possíveis causas de hiperglicemia e seus respectivos sinais e/ou sintomas é 

 
 Possível causa Sinais e/ou sintomas 

(A) exercício físico em excesso palidez, irritabilidade, nervosismo 

(B) falta de alimentação náuseas, vômitos e dor abdominal 

(C) infecções poliúria, polidipsia e torpor 

(D) diarreia e vômitos formigamento nas extremidades e tremores 

(E) superdosagem de insulina cefaleia, taquicardia e sudorese 

 

 
53. Um colaborador tabagista, portador de hipertensão arterial, refere muita dor de cabeça após ter tido uma situação de estresse. 

Antes de procurar o ambulatório, ingeriu uma xícara de café na tentativa de melhorar o seu estado geral. Nessa situação, o 
técnico de enfermagem deve, ao realizar o procedimento da medida da pressão arterial sistêmica (PAS),  
 

(A) determinar a pressão arterial diastólica − PAD no surgimento dos sons (fase V de Korotkoff). 
 
(B) verificar se o colaborador permaneceu em repouso por 1 a 2 minutos, e certificar-se que o mesmo não fumou nos 

15 minutos anteriores. 
 
(C) realizar, pelo menos, duas medições, sem intervalo entre as mesmas, a fim de comprovar os valores obtidos. 
 
(D) auscultar cerca de 10 a 15 mmHg acima do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder à deflação 

rápida e completa. 
 
(E) determinar a PAS pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff) e, após, aumentar ligeiramente a velocidade de 

deflação. 
 
 
54. Um colaborador retorna ao trabalho, depois de ser submetido a uma pequena cirurgia. Refere dor no membro inferior direito e 

apresenta sinais de tromboflebite. Nessa situação, o técnico de enfermagem deve observar se há sinais clínicos de compli-
cações circulatórias, como 

 
(A) epistaxe, observando se há distúrbios gastrintestinais associados à presença de piúria.  
 
(B) aneurisma, observando se há abaulamento no abdome inferior e ausência de micção durante mais de 12 horas. 
 
(C) embolia pulmonar, observando sinais como dispneia, cianose, sudorese e pulso rápido. 
 
(D) atelectasias, observando se estas são decorrentes de trombose nos alvéolos. 
 
(E) convulsões, observando se há aceleração do peristaltismo e presença de náuseas. 

 
 
55. No pós-operatório imediato de uma colaboradora que foi submetida a uma intervenção de colecistectomia, e já se encontra com 

respiração espontânea e sem sonda vesical, a assistência prestada pelo técnico de enfermagem inclui verificar e comunicar ao 
enfermeiro sinais e sintomas associados a seguinte alteração: 

 
(A) complicações do sistema digestório: náuseas e vômitos decorrente da administração de antieméticos.  
 
(B) hipertermia: coloração da pele, sudorese, elevação da temperatura, bradipneia e bradicardia.  
 
(C) retenção urinária: dificuldade do paciente para urinar, abaulamento em região suprapúbica e diurese profusa.  
 
(D) complicações respiratórias: acúmulo de secreções, ocasionado pela maior expansibilidade pulmonar devido à dor, exacer-

bação da tosse e eliminação de secreções. 
 
(E) hipotermia: confusão, apatia, coordenação prejudicada, mudança na coloração da pele e tremores.  

 
 
56. Durante o período de trabalho, um colaborador apresenta febre de 39,5 °C, com início abrupto e petéquias por todo corpo; refere 

dor por detrás dos olhos e muita dor nas articulações. Ao ser encaminhado para o ambulatório da empresa, é constatada a 
suspeita de que possa estar com Dengue. Como criadouros de Aedes aegypti foram identificados na empresa na última semana, 
há probabilidade de que outros colaboradores possam ter contraído a doença, porque o homem infecta o mosquito durante o 
período de viremia que começa 

 
(A) cinco dias antes da febre e perdura até o segundo dia da doença. 
 
(B) um dia depois da febre e perdura até o décimo dia da doença. 
 
(C) três dias antes da febre e perdura até o nono dia da doença. 
 
(D) um dia antes da febre e perdura até o sexto dia da doença. 
 
(E) um dia depois da febre e perdura até o quarto dia da doença.   
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57. Em um determinado setor de trabalho de um Tribunal, uma pessoa foi diagnosticada com psitacose e começou a apresentar 
tosse, febre e calafrios. Foi verificado que essa pessoa tem uma chácara, a qual visita regularmente, e onde tem criação de 
diferentes espécies de animais e de aves. Nessa situação, a fim de orientar os outros colaboradores quanto à referida doença, o 
técnico de enfermagem esclarece que  

 
(A) um dos sinais/sintomas são as lesões cutâneas sob a forma de roséolas, similares a da Febre Tifoide. 
 
(B) os pássaros são considerados os únicos reservatórios da doença, e deve haver investigação da procedência das aves 

infectadas. 
 
(C) a transmissão via respiratória de pessoa a pessoa não existe, devido ao período de transmissibilidade ser curto, de três a 

cinco dias. 
 
(D) caprinos e ovinos também podem ser reservatórios da doença, sendo o período de incubação de cinco dias. 
 
(E) a doença é de notificação compulsória, tendo como medidas de controle específicas a desinfecção concorrente de todas 

as secreções e a limpeza terminal. 
 
 
58. Um colaborador que apresenta febre aguda, não vacinado, viajou, nos últimos 15 dias, para um local onde foram diagnostica-

dos vários casos de febre amarela com ocorrência em humanos. Diante da suspeita de febre amarela, deve-se orientar a população 
que 

 
(A) o período de incubação varia de 7 a 15 dias, após a picada do mosquito macho ou fêmea infectado. 
 
(B) o principal vetor e reservatório da febre amarela urbana no Brasil é o mosquito do genero Haemagogus janthinomys. 
 
(C) os primatas não humanos são os hospedeiros naturais da febre amarela urbana. 
 
(D) o homem é considerado o único hospedeiro de importância epidemiológica na febre amarela urbana. 
 
(E) o risco de reurbanização da doença deve ser eliminado por meio do controle do mosquito Haemagogus janthinomys. 

 
 
59. Um adulto de porte médio apresenta uma parada cardiorrespiratória (PCR) durante o período de trabalho em um Tribunal, onde 

recebe o suporte básico de vida (SBV), conforme as recomendações da American Heart Association (AHA), 2015. Nessa 
situação, ao proceder à ressuscitação cardiopulmonar (RCP) manual, recomenda-se aplicar compressões torácicas até uma 
profundidade de 

 
(A) 4,5 cm, no máximo, sendo esse limite de profundidade da compressão necessário, devido à recomendação de que se 

deve comprimir com força para que a mesma seja eficaz. 
 
(B) 5 cm, no mínimo, atentando para evitar apoiar-se sobre o tórax da vítima entre as compressões, a fim de permitir o retorno 

total da parede do tórax a cada compressão.  
 
(C) 6,5 cm, no mínimo, a fim de estabelecer um fluxo sanguíneo adequado, sem provocar aumento da pressão intratorácica.  
 
(D) 4 cm, no mínimo, objetivando que haja fluxo sanguíneo suficiente para fornecer oxigênio para o coração e cérebro.  
 
(E) 5 cm, ou menos, porque uma profundidade maior lesa a estrutura torácica e cardíaca. 

 
 
60. Na prestação de primeiros socorros a uma pessoa com avulsão dentária, com impossibilidade de reimplantar o dente no 

momento do atendimento, o técnico de enfermagem, a fim de melhorar a sobrevida do dente durante 30 a 120 minutos, até a 
chegada do dentista, armazena temporariamente o dente avulsionado em uma solução com eficácia comprovada para prolongar 
a viabilidade das células dentárias em relação à saliva. Considere as soluções abaixo:  

 
 I. água de coco. 
 
 II. clara de ovo. 
 
 III. solução de glicose a 50%. 

 
 Entre as soluções descritas pela American Heart Association 2015 e American Red Cross de 2015 NÃO consta(m) o que é 

apresentado em 
 

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

 
(E) I, II e III. 

Caderno de Prova ’12’, Tipo 001
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PROVA DE ESTUDO DE CASO 

Instruções Gerais: 
 
Conforme Edital publicado, Capítulo 12: 12.3 As Provas Estudos de Caso destinar-se-ão a avaliar o domínio técnico do conteúdo dos temas abordados, a 
coesão, a coerência e a argumentação, a experiência prévia do candidato e sua adequabilidade quanto às atribuições e especialidades de cada cargo. 12.4 Para 
a Prova de Estudo de Caso constará de 02 (duas) questões práticas, sobre a qual o candidato deverá apresentar, por escrito, a solução relacionada aos 
Conteúdos Programáticos de Conhecimentos Específicos do Anexo III deste Edital. 12.7 (...) a Prova 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 50 (cinquenta) pontos. 12.9 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do 
desempenho na Prova Estudo de Caso (...) deverão os candidatos valer-se das normas ortográficas em vigor. 12.10 Será atribuída nota zero à Prova Estudo 
de Caso nos seguintes casos: a) apresentar abordagem incorreta do conteúdo solicitado; b) apresentar textos na forma não articulada verbalmente (apenas com 
desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento do texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) 
apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 
12.11 A folha para rascunho no Caderno de Provas é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado 
na correção da Prova Estudo de Caso pela Banca Examinadora. 
 
 

QUESTÃO 1 
 
Em um estabelecimento de saúde, o técnico de enfermagem está atendendo um homem que não responde às solicitações, não 
respira e está sem pulso. Durante o atendimento, o profissional pede a uma das pessoas presentes que acione o serviço de 
emergência e a outra que traga o DEA que se encontra nas proximidades do local; a seguir, inicia a ressuscitação cardiopulmo- 

nar − RCP. Após a chegada do DEA, o algoritmo de PCR em adultos para profissionais de saúde de SBV (atualização 2015) 
recomenda alguns procedimentos a serem realizados em uma sequência de etapas. 
 
Atenda, fundamentadamente, ao que se pede: 
 
a. Cite as etapas, na sequência descrita no referido algoritmo, a serem realizadas na verificação do ritmo chocável. 
 
b. Cite as etapas, na sequência descrita no referido algoritmo, a serem realizadas na verificação do ritmo não chocável 

 
(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 
 
O Primeiro Desafio Global para a Segurança do Paciente previsto pela Aliança Mundial da Organização Mundial da Saúde está focado 

na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos 

dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. De acordo com a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, as técnicas de higienização das mãos podem variar, dependendo do objetivo ao qual se destinam. Com base 

nesses pressupostos, atenda, fundamentadamente, ao que se pede: 

 
a. Defina o que é higienização das mãos. 
 
b. Cite quais são as quatro técnicas existentes para higienização das mãos de acordo com o objetivo ao qual se destinam. 
 
c. Descreva os cinco momentos para a higienização das mãos. 

 
(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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