
N do CadernooN de Inscriçãoo

ASSINATURA DO CANDIDATO
N do Documentoo

Nome do Candidato

P R O V A

Março/2013

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIÃOa

Concurso Público para provimento de cargos de

Conhecimentos Gerais

Conhecimentos Específicos

A C D E

INSTRUÇÕES

VOCÊ DEVE

ATENÇÃO

- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

- Procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.

- Marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta.

- Marque apenas uma letra para cada questão; mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.

- Responda a todas as questões.

- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou

quaisquer anotações.

- Aduração da prova é de 3 horas e 30 minutos para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.

- Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala todo o material recebido.

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado
Especialidade Enfermagem

Caderno de Prova ’I09’, Tipo 001 MODELO

0000000000000000

MODELO1

00001−0001−0001



  

2 TRT9R-Conhecimentos-Gerais4 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

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

abaixo. 
 
 

Paulo Leminski foi um escritor múltiplo: além de poeta, 

traduzia (indo de Petrônio a James Joyce) e escrevia ensaios 

(concentrados nos dois volumes de Anseios crípticos), artigos e 

romances, e também letras de música. Nascido em Curitiba, no 

Paraná, em 1944, numa família em que o pai, de origem polaca, 

era militar, e a mãe, de origem negra, era filha de um militar, 

estudou para ser monge beneditino no Colégio São Bento, em 

São Paulo, onde chegou a escrever um livro sobre a ordem. No 

entanto, acabou seguindo o caminho da poesia − em meio à 

agitação cultural e política dos anos 1960 e 1970.  

No final da década de 70 e durante todos os anos 80, 

considerava que os grandes poetas estavam na música popular 

brasileira. Assim, era amigo de Caetano Veloso, Gilberto Gil, 

Walter Franco e Jorge Mautner, entre outros. Associado à 

diversão tropicalista ou pós-tropicalista, no entanto, seu tom de 

melancolia era patente tanto nos poemas quanto nos textos em 

prosa. Numa homenagem aos 80 anos de Edgard Braga, 

escreveu: “Poeta que todos querem ser, se chegarmos até lá”. 

Consciência de que não chegaria lá. 

Entre seus maiores amigos, estavam também os irmãos 

Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari. O poeta 

paranaense conheceu esse grupo de poetas em 1963, na 

Semana Nacional de Poesia de Vanguarda. Em seguida, 

publicaria, em dois exemplares da revista Invenção, alguns 

poemas, misturando, segundo a apresentação de Décio 

Pignatari, “a pesquisa concreta da linguagem com um sentido 

oswaldiano de humor”. Além disso, Leminski quis, à sua 

maneira, dialogar com os concretos, com seu ousado Catatau, 

um romance experimental na linha de Ulisses, de James Joyce, 

e Galáxias, de Haroldo de Campos. Para Haroldo, Leminski é o 

nome mais representativo “de uma certa geração”, “dono de 

uma experiência poética de vida extraordinária, mescla de 

Rimbaud e monge beneditino”. 

(Adaptado de André Dick. Paulo Leminski e a flor ausente. 
www.cronopios.com.br/site/ensaios.asp?id=4027, 06/06/2009) 

 
 
1. Do desenvolvimento do texto, é correto afirmar que, 

 
(A) na obra de Paulo Leminski, muito variada quanto à 

forma, há espaço para a melancolia e o humor. 
 
(B) devido à imposição da família, Paulo Leminski estu-

dou para monge sem que tivesse a menor vocação. 
 
(C) em seu livro Catatau, Leminski pretendeu fazer uma 

paródia do livro Galáxias, de Haroldo de Campos. 
 
(D) nas décadas de 70 e 80, a melancolia de Leminski 

limitava sua admiração pela euforia tropicalista. 
 
(E) ao longo da vida, Leminski só fez amigos entre 

poetas e escritores, e nenhum entre os monges 
beneditinos. 

2. ... estudou para ser monge beneditino no Colégio São 

Bento, em São Paulo, onde chegou a escrever um livro 

sobre a ordem. No entanto, acabou seguindo o caminho 

da poesia – em meio à agitação cultural e política dos 

anos 1960 e 1970.   (1o parágrafo) 
 
 Considerado o contexto, o sentido dos elementos grifados 

acima pode ser adequadamente reproduzido, na ordem 
dada, por: 

 
(A) disposição − tumulto 
 
(B) escola − confronto 
 
(C) equilíbrio − burburinho 
 
(D) congregação − efervescência 
 
(E) prudência − radicalismo 

_________________________________________________________ 
 

3. ... além de poeta, traduzia... 
 
 O verbo empregado nos mesmo tempo e modo que o 

grifado acima está em: 
 

(A) Numa homenagem aos 80 anos de Edgard Braga, 
escreveu ... 

 
(B) Paulo Leminski foi um escritor múltiplo ... 
 
(C) ... Leminski é o nome mais representativo ... 
 
(D) Em seguida, publicaria ... 
 
(E) ... considerava que os grandes poetas ... 

_________________________________________________________ 
 

4. Associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, no 

entanto, seu tom de melancolia era patente tanto nos 

poemas quanto nos textos em prosa. 
 
 Outra redação para a frase acima, em que se preservam a 

clareza e a correção, é: 
 

(A) Seu tom de melancolia era do mesmo modo patente 
nos poemas como nos textos em prosa, embora ser 
associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista. 

 
(B) Era associado à diversão tropicalista ou pós-tropi-

calista, contudo fosse patente seu tom de melanco-
lia, hora nos poemas, hora nos textos em prosa. 

 
(C) Conquanto associado à diversão tropicalista ou pós-

tropicalista, seu tom de melancolia era patente não 
apenas nos poemas como nos textos em prosa. 

 
(D) Associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, 

ainda que seu tom de melancolia fosse patente não 
menos nos poemas que nos textos em prosa. 

 
(E) Todavia, associado à diversão tropicalista ou pós-

tropicalista, seu tom de melancolia era patente, 
sejam nos poemas, sejam nos textos em prosa. 

_________________________________________________________ 
 

5. Em seguida, publicaria, em dois exemplares da revista 
Invenção, alguns poemas ... 

 
 Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma 

verbal resultante será: 
 

(A) eram publicados. 
 
(B) viria a publicar. 
 
(C) seria publicado. 
 
(D) seriam publicados. 
 
(E) havia publicado. 
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6. A frase que apresenta pontuação inteiramente adequada é: 
 
(A) Ainda que tenha se aproximado, dos poetas concre-

tos, Paulo Leminski deixou uma obra poética, que 
não se reduz ao concretismo, mas que é caracteri-
zada antes de tudo, por uma dicção extremamente 
pessoal, avessa a todas as tentativas de rotulação. 

 

(B) Ainda que tenha se aproximado dos poetas concre-
tos, Paulo Leminski deixou uma obra poética que 
não se reduz ao concretismo, mas que é caracteri-
zada, antes de tudo, por uma dicção extremamente 
pessoal, avessa a todas as tentativas de rotulação. 

 

(C) Ainda, que tenha se aproximado dos poetas concre-
tos, Paulo Leminski deixou uma obra poética que 
não se reduz ao concretismo, mas, que é caracteri-
zada, antes de tudo por uma dicção, extremamente 
pessoal, avessa a todas as tentativas de rotulação. 

 

(D) Ainda que tenha se aproximado dos poetas concre-
tos, Paulo Leminski, deixou uma obra poética, que 
não se reduz ao concretismo mas que é caracteri-
zada, antes de tudo, por uma dicção extremamente 
pessoal avessa, a todas as tentativas de rotulação. 

 

(E) Ainda que tenha se aproximado dos poetas, concre-
tos, Paulo Leminski deixou uma obra poética que, 
não se reduz ao concretismo, mas que é caracteri-
zada antes de tudo por uma dicção extremamente 
pessoal, avessa a todas, as tentativas de rotulação. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: As questões de números 7 e 8 referem-se ao 
poema abaixo. 

 

 

                esta vida é uma viagem 

           pena eu estar 

                só de passagem 

(Paulo Leminski, La vie em close. 5a ed. 
S.Paulo: Brasiliense, 2000, p.134) 

 

 

7. No poema de apenas três versos, o poeta 
 
(A) lamenta-se da fugacidade da vida. 
 

(B) demonstra preferir a vida espiritual à terrena. 
 

(C) revolta-se contra o seu destino. 
 

(D) sugere que a vida não tem sentido. 
 

(E) abomina a agitação da vida. 
_________________________________________________________ 
 

8. esta vida é uma viagem / pena eu estar / só de passagem 
 
 O segmento em destaque nos versos acima transcritos 

equivale a: que eu 
 
(A) estivera. 
 
(B) esteja. 
 
(C) estaria. 
 
(D) estivesse. 
 
(E) estava. 

Atenção: As questões de números 9 a 12 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 

Ninguém duvida de que as redes sociais alteram crenças 

e comportamentos humanos. Desde que nossos ancestrais 

andavam em bandos pelas estepes africanas, as redes sociais 

serviam para trocar ideias, homogeneizar crenças e influenciar 

atitudes. 

Nessas populações, as redes operavam por meio de 

conversas face a face, em volta de uma fogueira. Mais tarde, 

nas cidades, havia discussões em praça pública, conversas nos 

mercados e discursos de políticos. Foram essas redes sociais 

que moldaram o pensamento e as ações das civilizações 

antigas e das nações modernas. 

Mas na última década surgiu a comunicação digital e 

parte das interações sociais adquiriu um caráter virtual, a partir 

de sistemas como o Facebook, o Twitter e outros, que nada 

mais são do que as velhas redes sociais, agora na forma digital. 

Muitos cientistas se perguntam qual o seu poder real. Exemplos 

recentes, como a Primavera Árabe, sugerem que as novas 

redes sociais influenciam comportamentos e crenças, mas é 

difícil definir e medir separadamente a contribuição das redes 

tradicionais e a das redes digitais para esse processo. Como 

teria sido a Primavera Árabe sem e-mail, Twitter e Facebook? 
 

(Adaptado de Fernando Reinach. Disponível em 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,facebook-e-indu 
cao-ao-voto-,939893,0.htm) 

 
 

9. Leia com atenção as afirmações abaixo. 
 
 I. O autor usa a expressão redes sociais para de-

signar tanto as novas tecnologias de comunicação 
virtual como as formas ancestrais de socialização e 
troca de informações entre os seres humanos.  

 
 II. O ponto de interrogação empregado no último pa-

rágrafo é desnecessário e poderia ser dispensado, 
pois se trata de uma pergunta retórica, já que se 
infere do texto que o movimento social conhecido 
como Primavera Árabe apenas se disseminou pelos 
países árabes porque houve ali acesso maciço às 
tecnologias de comunicação virtual. 

 
 III. Infere-se do texto que o comportamento de uma 

pessoa é influenciado em alguma medida pelo 
comportamento daqueles com quem ela se comu-
nica de alguma forma. 

 
 IV. O autor defende a tese de que, desde a época 

primitiva, as crenças e os valores dos membros de 
uma determinada comunidade são moldados pelas 
ideias dos que ostentam posição hierárquica su-
perior. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e III. 
 
(B) I, II e IV. 
 
(C) III e IV. 
 
(D) I e II. 
 
(E) II e III. 
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10. A substituição do segmento grifado por um pronome, com os necessários ajustes, foi realizada corretamente em: 
 

(A) influenciam comportamentos e crenças = influenciam-lhes 
 
(B) moldaram o pensamento e as ações das civilizações antigas e das nações modernas = moldaram-os 
 
(C) alteram crenças e comportamentos humanos = alteram-nos 
 
(D) trocar ideias = trocar-nas  
(E) homogeneizar crenças = lhes homogeneizar 

 

 
11. ...redes sociais que moldaram o pensamento... 
 
 O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em:  
 

(A) ... que nada mais são do que as velhas redes sociais...  
(B) Nessas populações, as redes operavam por meio de conversas face a face...  
(C) Desde que nossos ancestrais andavam em bandos pelas estepes africanas...  
(D) ...na última década surgiu a comunicação digital... 
 
(E) ...as novas redes sociais influenciam comportamentos e crenças... 

 

 
12. O verbo que pode ser corretamente flexionado no plural está grifado em: 
 

(A) ...na última década surgiu a comunicação digital... 
 
(B) ...e parte das interações sociais adquiriu um caráter virtual... 
 
(C) ...é difícil definir e medir separadamente a contribuição...  
(D) Mais tarde, nas cidades, havia discussões em praça pública...  
(E) Como teria sido a Primavera Árabe sem e-mail, Twitter e Facebook? 

 

 
Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático 

 
13. No mês de dezembro de certo ano, cada funcionário de uma certa empresa recebeu um prêmio de R$ 320,00 para cada mês do 

ano em que tivesse acumulado mais de uma função, além de um abono de Natal no valor de R$ 1.250,00. Sobre o valor do 
prêmio e do abono, foram descontados 15% referentes a impostos. Paula, funcionária dessa empresa, acumulou, durante 4 
meses daquele ano, as funções de secretária e telefonista. Nos demais meses, ela não acumulou funções. Dessa forma, uma 
expressão numérica que representa corretamente o valor, em reais, que Paula recebeu naquele mês de dezembro, referente ao 
prêmio e ao abono, é 
 
(A) 0,85 × [(1250 + 4) × 320] 

(B) (0,85 × 1250) + (4 × 320) 

(C) (4 × 320 + 1250) − 0,15 

(D) (0,15 × 1250) + (4 × 320) 

(E) 0,85 × (1250 + 4 × 320) 

 

 
14. Em um tribunal, trabalham 17 juízes, divididos em três níveis, de acordo com sua experiência: dois são do nível I, cinco do nível 

II e os demais do nível III. Trabalhando individualmente, os juízes dos níveis I, II e III conseguem analisar integralmente 
um processo em 1 hora, 2 horas e 4 horas, respectivamente. Se os 17 juízes desse tribunal trabalharem individualmente por 8 
horas, então o total de processos que será analisado integralmente pelo grupo é igual a 
 
(A) 28 

(B) 34 

(C) 51 

(D) 56 

(E) 68 

 

 
15. Em uma repartição pública em que 64% dos funcionários têm salário superior a R$ 7.000,00, 60% dos funcionários têm curso 

superior e 40% possuem apenas formação de ensino médio. Dentre os servidores com nível superior, 80% ganham mais do que 
R$ 7.000,00. Dessa forma, dentre os funcionários que têm somente formação de Ensino Médio, aqueles que recebem salário 
maior do que R$ 7.000,00 correspondem a 
 
(A) 48% 

(B) 44% 

(C) 40% 

(D) 50% 

(E) 56% 
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16. Uma senha formada por três letras distintas de nosso alfabeto possui exatamente duas letras em comum com cada uma das 
seguintes palavras: ARI, RIO e RUA. Em nenhum dos três casos, porém, uma das letras em comum ocupa a mesma posição na 
palavra e na senha. A primeira letra dessa senha é 

 
(A) R 
 
(B) O 
 
(C) L 
 
(D) I 
 
(E) A 

 

 
17. Em um terreno plano, uma formiga encontra-se, inicialmente, no centro de um quadrado cujos lados medem 2 metros. Ela 

caminha, em linha reta, até um dos vértices (cantos) do quadrado. Em seguida, a formiga gira 90 graus e recomeça a caminhar, 
também em linha reta, até percorrer o dobro da distância que havia percorrido no primeiro movimento, parando no ponto P. Se V 
é o vértice do quadrado que se encontra mais próximo do ponto P, então a distância, em metros, entre os pontos P e V é 

 
(A) igual a 1. 
 
(B) um número entre 1 e 2. 
 
(C) igual a 2. 
 
(D) um número entre 2 e 4. 
 
(E) igual a 4. 

 

 
Noções de Direito Constitucional 

 
18. Após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, terá competência para aprovar súmula que, a partir de sua publicação na 

Imprensa Oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, o 

 
(A) Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros. 
 
(B) Superior Tribunal de Justiça, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros. 
 
(C) Supremo Tribunal Federal, apenas por provocação, mediante decisão da maioria simples dos seus membros. 
 
(D) Superior Tribunal de Justiça, apenas por provocação, mediante decisão de um terço dos seus membros. 
 
(E) Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, mediante decisão de um terço dos seus membros. 

 

 
19. Carla Kátia, após regular procedimento legal e constitucional, foi aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal para o 

cargo de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com a Constituição Federal, em regra, a nomeação de Ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho será feita pelo 

 
(A) Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 
 
(B) Presidente do Congresso Nacional. 
 
(C) Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
 
(D) Procurador Geral da República. 
 
(E) Presidente da República. 

 

 
20. Magda, professora de introdução ao estudo do Direito da Faculdade Águas Raras, está ensinando para sua filha Claudete quais 

são os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal brasileira. Magda deverá ensinar a Claudete 
que 

 
(A) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, com exceção nas 

atividades desportivas, são assegurados, nos termos da lei. 
 
(B) a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a suspensão ou interdição de direitos. 
 
(C) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder são a todos 

assegurados, mediante o pagamento de taxas pré-fixadas em lei ordinária. 
 
(D) para determinadas penas privativas de liberdade apenadas com reclusão haverá juízo ou tribunal de exceção. 
 
(E) a lei penal não retroagirá, seja para prejudicar ou beneficiar o réu, em razão do princípio constitucional da segurança 

jurídica.  
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21. Considere as seguintes empresas: 
 
 I. Empresa Água Rosa Ltda.: ramo alimentício; 100 empregados. 
 
 II. Empresa Água Branca Ltda.: ramo de roupas infantis; 150 empregados. 
 
 III. Empresa Água Azul: ramo de calçados; 210 empregados. 
 
 IV. Empresa Água Cristalina: ramo de brinquedos; 250 empregados. 
 
 De acordo com a Constituição Federal, considerando somente o que está nela previsto, é assegurada a eleição de um 

representante dos empregados com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores nas 
empresas indicadas em 

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

 

 
22. Daniela é servidora pública titular de cargo efetivo da União e está pensando em se aposentar quando preencher os requisitos 

constitucionais. Considerou hipoteticamente ter completado 57 anos de idade e, nos últimos 11 anos, ter ocupando o cargo de 
técnico judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 9

a
 Região. Estando abrangida pelo regime de previdência previsto na 

Constituição Federal para o servidor público, Daniela 
 

(A) poderá se aposentar voluntariamente, desde que tenha no mínimo 30 anos de contribuição.  
(B) não poderá se aposentar voluntariamente porque não possui 60 anos.  
(C) não poderá se aposentar voluntariamente porque não possui 65 anos.  
(D) poderá se aposentar voluntariamente, desde que tenha no mínimo 35 anos de contribuição.  
(E) poderá se aposentar voluntariamente, desde que tenha no mínimo 25 anos de contribuição. 

 

 
23. Considere as seguintes situações hipotéticas: 
 
 I. O Tribunal Regional do Trabalho da W Região é composto por 8 juízes, com idade entre 32 anos e 65 anos. 
 
 II. O Tribunal Regional do Trabalho da X Região é composto por 6 juízes, com idade entre 35 anos e 65 anos. 
 
 III. O Tribunal Regional do Trabalho da Y Região é composto por 15 juízes, com idade entre 32 anos e 60 anos. 
 
 IV. O Tribunal Regional do Trabalho da Z Região é composto por 12 juízes, com idade entre 37 anos e 63 anos. 
 
 No tocante à sua composição, cumprem as normas preconizadas pela Constituição Federal os Tribunais indicados em 
 

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

 

 
24. Lígia é membro do Ministério Público do Trabalho. De acordo com a Constituição Federal, NÃO é vedado, em regra, à Lígia 
 

(A) receber auxílios ou contribuições de entidades públicas ou privadas.  
(B) participar de sociedade comercial como sócio administrador.  
(C) exercer atividade político-partidária.  
(D) recebe custas processuais.  
(E) exercer, ainda que em disponibilidade, uma função de magistério. 

 
 

Noções de Direito Administrativo 
 

25. A respeito dos atos administrativos, é correto afirmar que 
 

(A) o mérito do ato administrativo corresponde ao juízo de conveniência e oportunidade presente nos atos discricionários. 
 
(B) os atos vinculados comportam juízo de conveniência e oportunidade pela Administração, que pode revogá-los a qualquer 

tempo. 
 
(C) os atos discricionários não são passíveis de revogação pela Administração, salvo por vício de legalidade. 
 
(D) a discricionariedade corresponde ao juízo de conveniência e oportunidade presente nos atos vinculados. 
 
(E) os atos vinculados são passíveis de anulação pela Administração, de acordo com juízo de conveniência e oportunidade. 
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26. Felipe, servidor público ocupante de cargo em comissão no âmbito do Ministério da Fazenda, revelou a empresários com os 
quais mantinha relações profissionais anteriormente ao ingresso no serviço público, teor de medida econômica prestes a ser 
divulgada pelo Ministério, tendo em vista que a mesma impactaria diretamente os preços das mercadorias comercializadas pelos 
referidos empresários. A conduta de Felipe 

 
(A) somente é passível de caracterização como ato de improbidade administrativa se comprovado que recebeu vantagem 

econômica direta ou indireta em decorrência da revelação. 
 
(B) não é passível de caracterização como ato de improbidade administrativa, tendo em vista o agente não ser ocupante de 

cargo efetivo. 
 
(C) é passível de caracterização como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração, 

independentemente de eventual enriquecimento ilícito. 
 
(D) é passível de caracterização como ato de improbidade administrativa, desde que comprovado efetivo prejuízo ao erário. 
 
(E) não é passível de caracterização como ato de improbidade administrativa, podendo, contudo, ensejar a responsabilização 

administrativa do servidor por violação do dever de sigilo funcional. 
 

 
27. Carlos, servidor público federal ocupante de cargo efetivo, estável, é casado com Ana, também servidora pública, e ambos 

possuem a mesma localidade de exercício funcional. Ocorre que Ana foi deslocada para outra cidade, no interesse da 
Administração. De acordo com as disposições da Lei n

o
 8.112/90, Carlos 

 
(A) pode ser removido a pedido, no interesse da Administração, desde que Ana tenha ingressado no serviço público antes 

dele. 
 
(B) possui direito à remoção a pedido, a critério da Administração, desde que Ana seja servidora federal. 
 
(C) pode ser removido de ofício, independentemente do interesse da Administração. 
 
(D) possui direito à remoção a pedido, mesmo que Ana seja servidora estadual ou municipal. 
 
(E) não pode ser removido a pedido, mas apenas de ofício e desde que conte com mais de cinco anos de serviço público. 

 

 
28. De acordo com a Lei n

o
 8.666/93, é dispensável a licitação 

 
(A) para aquisição de bens para necessidade contínua, pelo sistema de registro de preços. 
 
(B) para alienação de imóvel, desde que desafetado do serviço público. 
 
(C) para compra de produto de marca preferencial da Administração. 
 
(D) para contratação de serviços comuns, de natureza contínua. 
 
(E) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

 

 
29. De acordo com a Lei n

o
 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, 

 
(A) os atos administrativos são sigilosos no decorrer da fase probatória. 
 
(B) é vedada a cobrança de despesas processuais, salvo as previstas em lei. 
 
(C) os interessados deverão ser representados por advogado, salvo se hipossuficientes. 
 
(D) aplica-se o princípio do formalismo, dispensada a indicação dos pressupostos de fato da decisão. 
 
(E) é vedada a impulsão de ofício, cabendo ao interessado indicar os fundamentos de direito da decisão. 

 

 
30. Considerando as disposições da Lei n

o
 8.666/93, modalidade licitatória aplicável para 

 
 I. venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. 

 
 II. aquisição de bens de natureza comum. 

 
 III. obras com valor da contratação estimado em até R$ 150.000,00. 
 
 correspondem, respectivamente, a 
 

(A) pregão, leilão e tomada de preços. 
 
(B) leilão, pregão e convite. 
 
(C) leilão, convite e tomada de preços. 
 
(D) concorrência, pregão e convite. 
 
(E) convite, tomada de preços e concorrência. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. A saúde tem como fatores determinantes e condicio-

nantes, entre outros, a 
 

(A) educação gratuita, a poluição do ar, trabalhar longe 
de casa, o  lazer e o saneamento básico. 

 
(B) alimentação, o vestuário, o número de pessoas na 

família, o trabalho, o lazer e a segurança. 
 
(C) segurança, o acesso a bens materiais, os hábitos de 

vida, morar longe dos familiares e a prática de es-
portes. 

 
(D) alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho e o lazer. 
 
(E) educação superior, o número de filhos, o meio am-

biente, o trabalho e o acesso a bens e serviços 
essenciais. 

_________________________________________________________ 
 

32. A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho 
(PNSST) definiu vários objetivos, dentre eles, 

 
(A) a prevenção de acidentes e o aumento no número 

de creches. 
 
(B) o aumento no número de creches e a melhoria 

salarial. 
 
(C) o aumento da carga horária de trabalho e a melhoria 

nos locais de descanso noturno. 
 
(D) a promoção da saúde e o aumento do valor do vale 

transporte. 
 
(E) a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de 

vida do trabalhador. 
_________________________________________________________ 
 

33. Ao orientar o paciente com relação à correta higienização 
bucal, o técnico de enfermagem está realizando práticas 
de educação 

 
(A) diagnóstica preventiva. 
 
(B) secundária. 
 
(C) em saúde. 
 
(D) para a profissão. 
 
(E) pública/privada. 

_________________________________________________________ 
 

34. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, os 
causadores de acidentes aos profissionais da saúde no 
ambiente de trabalho estão os agentes, dentre outros, 

 
(A) ergonômicos, físicos e alimentares. 
 
(B) físicos, químicos e aéreos. 
 
(C) aéreos, químicos e biológicos. 
 
(D) físicos, químicos e biológicos. 
 
(E) alimentares, mecânicos e ergonômicos. 

_________________________________________________________ 
 

35. O vírus VHB causador da hepatite B, de acordo com o 
Ministério da Saúde, está presente no 

 
(A) sangue, no esperma e na água contaminada. 
 
(B) sangue, no esperma e no leite materno. 
 
(C) esperma, no ar e no leite materno. 
 
(D) esperma, nos alimentos contaminados e no ar. 
 
(E) sangue, nos alimentos contaminados e no ar. 

36. Ao participar do processo de gerenciamento de resíduos 
sólidos de serviços de saúde, o técnico de enfermagem 
deve saber que todo material perfurocortante deve ser 
desprezado em 

 
(A) recipientes rígidos reaproveitáveis, identificado com 

o risco biológico, respeitando sua capacidade total, 
devidamente fechado. 

 
(B) saco de lixo branco leitoso, identificado com o risco 

biológico, respeitando 2/3 da capacidade, devida-
mente fechado.  

 
(C) recipientes rígidos, resistentes à punctura, à ruptura 

e ao vazamento, com tampa e devidamente iden-
tificados, respeitando 2/3 da capacidade. 

 
(D) saco preto, identificado como não reciclável ou reci-

clável, para permitir a identificação e destinação 
correta.  

 
(E) saco vermelho duplo, identificado com o risco bio-

lógico, respeitando 2/3 da capacidade, devidamente 
fechado. 

_________________________________________________________ 
 

37. Ao atuar no processo de prevenção e controle de in-
fecção, o técnico de enfermagem deve 

 
(A) utilizar técnica séptica na realização de curativos. 
 
(B) reaproveitar seringas e agulhas descartáveis. 
 
(C) utilizar luvas de procedimento para substituir a lava-

gem das mãos. 
 
(D) limpar os equipamentos com álcool iodado. 
 
(E) usar material descartável, quando possível. 

_________________________________________________________ 
 

38. Na prevenção e controle de infecção hospitalar, o técnico 
de enfermagem utiliza 

 
(A) luvas de procedimento quando existir o risco de 

contato com sangue, durante o banho no leito. 
 
(B) máscara na assistência de enfermagem ao paciente 

portador de erisipela. 
 
(C) óculos ao assistir o paciente com tuberculose. 
 
(D) máscara e luvas durante o transporte de todos os 

pacientes ao centro cirúrgico. 
 
(E) avental de manga longa quando na presença de 

suor. 
_________________________________________________________ 
 

39. Durante o pré-natal, dentre as orientações à gestante so-
bre a alimentação, destaca-se que 

 
(A) as mulheres com sobrepeso ou obesidade devem 

estar atentas quanto ao ganho de peso excessivo na 
gravidez. 

 
(B) o ganho de peso ideal independe do estado nu-

tricional  anterior à gravidez, isto é, a necessidade 
de ganho de peso é a mesma, tanto para as mu-
lheres com pouco peso ou com sobrepeso. 

 
(C) a necessidade de consumo de proteínas de alto 

valor biológico como minerais e vitaminas é menor 
para a gestante em relação à não-gestante. 

 
(D) nas diferentes fases da gravidez, as mulheres 

possuem necessidades semelhantes.  
 
(E) o feto retira tudo o que precisa da mãe, por isso a 

gestante não precisa se preocupar com a própria 
dieta.  
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40. Com vistas à melhoria do estado nutricional dos pacientes, 
são atribuições do técnico de enfermagem, entre elas: 

 
 I. Registrar as medidas antropométricas. 

 
 II. Observar e informar a equipe de saúde sobre as 

alterações funcionais relacionadas à alimentação. 
 

 III. Conhecer a prescrição da dieta a que o paciente 

está submetido. 
 
 IV. Elaborar uma dieta balanceada levando em conta a 

idade e a doença do paciente. 
 
 É correto o que consta em 
 

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

_________________________________________________________ 
 

41. Quanto ao risco potencial de transmissão de infecção ao 
paciente, os artigos médico-hospitalares são classificados, 
segundo Spaulding, em 

 
(A) críticos, semicríticos e não-críticos. 
 
(B) críticos, semicríticos e livres. 
 
(C) perigosos, semiperigosos e não-perigosos. 
 
(D) de risco, com pouco risco e sem risco. 
 
(E) risco alto +, risco alto ++ e risco alto +++. 

_________________________________________________________ 
 

42. Com relação ao prazo de validade de artigos médico-
hospitalares, deve-se considerar 

 
(A) o tipo e a configuração dos artigos, o plantão que foi 

realizado o processo de esterilização, o número de 
procedimentos a ser realizado no dia e o tipo de em-
balagem. 

 
(B) as características da instituição, o método de este-

rilização, a quantidade de artigos disponíveis no es-
toque, o local onde foi realizada a esterilização e o 
método de selagem. 

 
(C) o método de esterilização, o tipo e a configuração 

dos artigos, o tipo de embalagem, o método de 
selagem, o local de guarda e a frequência de 
manipulação do pacote antes do uso. 

 
(D) o tipo e a configuração dos artigos, o plantão que foi 

realizado o processo de esterilização, o tipo de 
embalagem, o método de selagem e a frequência de 
manipulação do pacote antes do uso. 

 
(E) a autoclave utilizada para o processo, o tipo de em-

balagem e o tipo de configuração dos artigos, e o 
profissional responsável pela esterilização do artigo. 

_________________________________________________________ 
 

43. De acordo com o Ministério da Saúde/2012, as queima-
duras são classificadas, segundo a profundidade, em: 

 
(A) primeiro grau profunda, segundo grau e terceiro 

grau. 
 
(B) primeiro grau, segundo grau e terceiro grau ou 

superficial. 
 
(C) primeiro grau, segundo grau e terceiro grau profunda 

ou superficial. 
 
(D) superficial, primeiro grau, segundo grau. 
 
(E) primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. 

44. Vários fatores locais podem interferir no processo de 
cicatrização das feridas, entre eles,  

 
(A) o tipo de cobertura, a extensão da lesão e o supri-

mento sanguíneo. 
 
(B) a cobertura inadequada, o sexo e a localização da 

lesão. 
 
(C) o sexo, a extensão da lesão e a cor da pele. 
 
(D) o sexo, o suprimento sanguíneo e o uso de anti-hi-

pertensivo. 
 
(E) a extensão da lesão, o sexo e a localização da le-

são. 
_________________________________________________________ 
 

45. Diversos fatores de proteção reduzem o risco de suicídio, 
dentre eles a Organização Mundial da Saúde destaca 

 
(A) o uso excessivo de antidepressivos. 
 
(B) o apoio da família e de amigos.  
 
(C) a alimentação a base de proteínas. 
 
(D) o isolamento da sociedade. 
 
(E) o confinamento no domicílio. 

_________________________________________________________ 
 

46. São três doenças transmitidas por vetores: 
 

(A) esquistossomose, botulismo, febre maculosa. 
 
(B) doença de Chagas, leishmaniose e malária. 
 
(C) asbestose, dengue e leptospirose. 
 
(D) tuberculose, hantavirose e filariose. 
 
(E) doença de Creutzfeldt-Jacob, salmonelose e 

shiguelose. 
_________________________________________________________ 
 

47. Um paciente comparece ao serviço de saúde apresen-
tando diagnóstico de tracoma. Esta doença compromete 

 
(A) o linfócito T, provocando sintomas semelhantes ao 

da AIDS. 
 
(B) as estruturas cerebrais, devido à ação do agente in-

feccioso composto por proteínas com forma aber-
rante.  

 
(C) o fígado que apresenta arquitetura espongiforme 

devido à formação de vacúolos nos hepatócitos.  
 
(D) a conjuntiva, principalmente, provocando fotofobia, 

dor e lacrimejamento. 
 
(E) os mielócitos, causando a proliferação de células 

imaturas na medula óssea. 
_________________________________________________________ 
 

48. No preparo e administração de vacinas, um dos proce-
dimentos recomendados é 

 
(A) manter a vacina em temperatura entre + 4 °C a + 11 °C, 

após a abertura do frasco. 
 
(B) preparar a vacina em local ventilado e com inci-

dência de luz solar direta sobre a vacina. 
 
(C) injetar rapidamente o diluente no frasco de vacina 

com o objetivo de homogeneizar a formação de es-
puma.  

 
(D) lavar com água e sabão e proceder a esterilização 

química do conta-gotas contaminado acidentalmente 
na boca da criança.  

 
(E) aspirar o diluente específico em temperatura seme-

lhante à da vacina. 
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49. Uma das vacinas (imunobiológicos) que pode ser arma-
zenada em − 20 °C é a 

 
(A) antirrábica. 
 
(B) hepatite B. 
 
(C) tríplice bacteriana. 
 
(D) dT (dupla tipo adulto). 
 
(E) VOP (vacina oral contra a poliomielite). 

_________________________________________________________ 
 

50. Ao efetuar a sondagem vesical de alívio em paciente 
adulto, sem alterações anatômicas, um dos procedimentos 
de enfermagem é 

 
(A) realizar a antissepsia da paciente do sexo feminino 

no sentido meato urinário para o ânus. 
 
(B) realizar o procedimento com o paciente do sexo 

masculino em decúbito lateral de sua preferência. 
 
(C) realizar a higiene íntima com solução de hipoclorito 

de sódio a 5%. 
 
(D) selecionar sonda de cateterismo vesical de número 

2 a 4. 
 
(E) posicionar o pênis do paciente em ângulo de 

30 graus em relação ao corpo para efetuar a in-
serção da sonda. 

_________________________________________________________ 
 

51. Na administração de medicamentos por via intravenosa, 
um dos procedimentos a ser obedecido 

 
(A) em acesso venoso já instalado, é esterilizar a bor-

racha do equipo de soro, puncionar e injetar a me-
dicação. 

 
(B) durante o preparo, é proceder a limpeza e desin-

fecção da ampola ou frasco com algodão embebido 
em álcool a 100% (álcool absoluto). 

 
(C) após a punção venosa, é observar sinais de infiltra-

ção e hematoma enquanto injeta o medicamento. 
 
(D) em acesso venoso já instalado, é desinfetar toda a 

extensão do equipo de soro com álcool a 100% 
(álcool absoluto). 

 
(E) durante o preparo, é proceder a limpeza e desin-

fecção da ampola ou frasco com algodão embebido 
em solução de álcool fenólico. 

_________________________________________________________ 
 

52. Um cliente está recebendo uma infusão de 300 mL de 
soro fisiológico por veia periférica. Considerando que a 
venóclise iniciou às 15 horas e o gotejamento é de 
33 gotas/minuto, a previsão do término da infusão será, 
aproximadamente, às 

 
(A) 15 horas. 
 
(B) 16 horas e 33 minutos. 
 
(C) 18 horas. 
 
(D) 19 horas e 30 minutos. 
 
(E) 20 horas. 

53. Diálise peritoneal é um procedimento específico que 
 

(A) promove a limpeza da cavidade abdominal infecta-
da, diminuindo o foco infeccioso. 

 
(B) permite a infusão do dialisato diretamente na cavi-

dade abdominal para remoção de líquidos e toxinas. 
 
(C) promove a drenagem do líquido sanguinolento, após 

cirurgia abdominal. 
 
(D) infunde solução quimioterápica para tratamento de 

tumores abdominais. 
 
(E) expõe o sangue intra-abdominal à solução de diálise 

(dialisato) e, após a filtração, o sangue é devolvido 
ao paciente por um acesso vascular. 

_________________________________________________________ 
 

54. A colostomia é um procedimento cirúrgico que objetiva 
promover a 

 
(A) diminuição da hipertensão portal. 
 
(B) reinserção dos órgãos abdominais. 
 
(C) nutrição enteral diretamente no jejuno. 
 
(D) correção do colédoco. 
 
(E) drenagem fecal proveniente do intestino grosso. 

_________________________________________________________ 
 

55. O medicamento injetável usado nos casos de convulsões 
em pré-eclampsia e eclampsia é o 

 
(A) carbolítium. 
 
(B) cloreto de sódio. 
 
(C) dopamina. 
 
(D) sulfato de magnésio.  
 
(E) flumazenil. 

_________________________________________________________ 
 

56. Nas ações de urgência e emergência deve-se levar em 
consideração os princípios éticos. Um desses princípios é 
o da 

 
(A) autonomia: deve ser respeitado, sempre que possí-

vel, o direito do paciente em aceitar ou recusar o 
tratamento proposto. 

 

(B) justiça: cabe à equipe médica decidir quais ações 
serão desenvolvidas por cada profissional da saúde, 
supervisionar e avaliar as ações desenvolvidas por 
cada um deles. 

 
(C) empatia: cabe ao profissional de enfermagem 

estabelecer as prioridades no tratamento de acordo 
com a gravidade do caso. 

 
(D) maleficência: diz respeito a reduzir ao máximo os 

efeitos negativos impostos pela urgência, ou seja, 
evitar os riscos de iatrogenia que tendem a 
aumentar quando os procedimentos são realizados 
em caráter de urgência. 

 
(E) beneficência: cabe ao Conselho Federal dos 

Gestores de Saúde prescrever a equidade na 
distribuição de recursos financeiros de acordo com a 
classe social do paciente e da região adstrita. 
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57. Suspeita-se de traumatismo cranioencefálico (TCE) em 
uma vítima de atropelamento. Neste caso, na unidade de 
Pronto-Socorro, uma das medidas prioritárias no aten-
dimento imediato é 

 
(A) considerar a presença de anisocoria como sinal de 

normalidade neurológica. 
 
(B) considerar TCE grave quando a pontuação na es-

cala de coma de Glasgow situar-se entre 13 e 15. 
 
(C) colocar a vítima deitada em posição de Depage. 
 
(D) não impedir a saída de sangue e líquor pelo nariz ou 

ouvido.  
 
(E) após afrouxar as vestes da vítima, colocá-la em 

decúbito lateral esquerdo. 
_________________________________________________________ 
 

58. A desfibrilação é uma conduta de emergência usada como 
tratamento de escolha em 

 
(A) bloqueio atrioventricular de primeiro grau. 
 
(B) fibrilação ventricular. 
 
(C) bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo I. 
 
(D) angina pectoris (angina de peito). 
 
(E) aneurisma aórtico. 

_________________________________________________________ 
 

59. Uma instituição de saúde adotou o sistema de registro 
eletrônico, mas não providenciou a assinatura digital dos 
profissionais. Neste caso, o Art. 4

o
 da Resolução COFEN 

n
o
 429/2012 especifica que 

 
(A) é permitido aos profissionais de enfermagem realizar 

o registro de dados por um período máximo de 
180 dias, a contar da data da implantação do re-
gistro eletrônico. 

 
(B) seja realizado o escaneamento da assinatura do pro-

fissional e aposto ao final do registro de dados. 
 
(C) se deve fazer a impressão dos documentos a que se 

refere esta Resolução, para guarda e manuseio por 
quem de direito. 

 
(D) é proibido aos profissionais de enfermagem realiza-

rem o registro dos dados, quer seja em meio de 
suporte tradicional (papel) ou eletrônico. 

 
(E) se deve solicitar ao Conselho Regional de Enferma-

gem a emissão de um parecer sobre o assunto. 
_________________________________________________________ 
 

60. Um cliente informa que faz uso da auto-hemoterapia como 
recurso terapêutico e solicita a sua aplicação pelo profis-
sional de enfermagem. Considerando-se a Resolução 
COFEN n

o
 346/2009, essa prática é 

 
(A) permitida ao técnico de enfermagem após autori-

zação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). 

 
(B) permitida, considerando-se a autorização pela Nota 

Técnica da ANVISA n
o
 01 de 13/04/2007. 

 
(C) permitida aos profissionais de enfermagem, quando 

realizada sob supervisão do enfermeiro especialista 
em terapias complementares. 

 
(D) permitida ao enfermeiro especialista em terapias 

complementares e proibida aos demais profissionais. 
 
(E) proibida aos profissionais de enfermagem. 
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