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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Gramática e Interpretação de Texto da Língua Portuguesa 

 

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 7, considere o texto abaixo. 
 
 

Quando confrontada a duas teorias – uma simples e outra complexa – para explicar um problema, a maior parte das pessoas 

não hesita em favorecer a primeira, também qualificada como elegante. “Em muitos casos, porém, a complexa pode ser mais interes-

sante”, lembra o filósofo Marco Zingano, da Universidade de São Paulo. Segundo ele, a escolha é natural na cultura ocidental 

contemporânea porque o pensamento dessas civilizações foi moldado por Aristóteles e Platão, os filósofos de maior destaque na 

Grécia Antiga, para quem a metafísica da unidade tinha como paradigma a simplicidade. 

Levado ao pé da letra, o resgate puramente historiográfico das contribuições da Antiguidade pode parecer folclórico diante do 

conhecimento atual. Mas, mesmo que oculta, a influência de Aristóteles e de Platão está presente na forma como o pensamento 

governa os hábitos intelectuais da civilização atual. 

Um dos problemas que ocuparam Platão e Aristóteles foi a acrasia, que leva uma pessoa a tomar uma atitude contrária à que 

sabe ser a correta. Se está claro, por exemplo, que uma moderada dose diária de exercícios é suficiente para prevenir uma série de 

doenças graves e trazer benefícios à saúde, por que alguém optaria por passar horas deitado no sofá e se locomover apenas de 

carro? Para Sócrates, a resposta era simples: guiado pela razão, o ser humano só deixa de fazer o que é melhor se lhe faltar o 

conhecimento. 

Platão discordava, e resolveu o dilema dividindo a alma em três partes: um par de cavalos alados conduzidos por um cocheiro 

que representa uma delas, a razão. Um dos cavalos, arredio, só pode ser controlado a chicotadas e representa os apetites. O outro é 

a porção irascível da alma. É o impulso, em geral obediente à razão, mas que pode levar a decisões impetuosas em determinadas 

situações. “O que determina as ações seriam fontes distintas de motivação”, observa Zingano. Platão pensou o conflito como interno 

à alma, dando lugar à acrasia. Já Aristóteles dedicou um livro de sua Ética ao fenômeno. 

Aristóteles e Platão tiveram um papel importante – e persistente – porque foram grandes sistematizadores do conhecimento. 

Eles procuraram domar conceitos diversos do Universo, do corpo e da mente, entender seu funcionamento e deixar registrado para 

uso futuro. Resgatar esses textos, explica Zingano, é uma busca da compreensão de como a cultura ocidental descreve o mundo e 

enxerga a si mesma ainda hoje. 

(Adaptado de: GUIMARÃES, Maria. Disponível em: revistapesquisa.fapesp.br) 
 
 
1. De acordo com o texto, 
 

(A) para Sócrates, por razões insondáveis, o ser humano muitas vezes deixa de buscar o que é melhor para si mesmo, ainda 
que tal atitude contrarie a razão. 

 
(B) com base na tradição da filosofia antiga, uma resposta complexa para um problema, ainda que simples, é considerada a 

mais requintada e harmônica. 
 
(C) a metáfora composta por Platão, na qual a razão guia dois cavalos, busca explicitar os motivos pelos quais uma pessoa, 

apesar de saber o melhor a ser feito, faz outra coisa. 
 
(D) o embate entre paixão e razão ocupou as reflexões de Sócrates e Platão, com resultados distintos: para o primeiro, é 

insólito; para o segundo, injustificável.  
 
(E) disseminado na Grécia Antiga, o pensamento de Platão e Aristóteles, embora de grande relevância histórica, exerce pouca 

influência no pensamento da cultura ocidental moderna. 
 
 
2. No contexto, as palavras acrasia (3

o
 e 4

o
 parágrafos) e irascível (4

o
 parágrafo) adquirem, respectivamente, o sentido de: 

 
(A) ceticismo − colérico 
 
(B) apatia − impiedoso 
 
(C) ceticismo − ponderado 
 
(D) intemperança − colérico 
 
(E) intemperança − ponderado 

 
 
3. Sem prejuízo da correção e sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, o verbo flexionado no singular que também 

pode ser flexionado em uma forma do plural está em: 
 

(A) ... o pensamento dessas civilizações foi moldado por Aristóteles Platão... 
 
(B) O que determina as ações seriam fontes distintas de motivação... 
 
(C) Em muitos casos, porém, a complexa pode ser mais interessante... 
 
(D) ... um par de cavalos alados conduzidos por um cocheiro que representa uma delas, a razão. 
 
(E) ... a maior parte das pessoas não hesita em favorecer a primeira... 
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4. Já Aristóteles dedicou um livro de sua Ética ao fenômeno. (4
o
 parágrafo) 

 
 No contexto, o mesmo tipo de complemento verbal grifado acima também se encontra em: 
 

(A) ... porque foram grandes sistematizadores do conhecimento. 
 
(B) ... e resolveu o dilema dividindo a alma em três partes... 
 
(C) ... lembra o filósofo Marco Zingano, da Universidade de São Paulo. 
 
(D) Um dos problemas que ocuparam Platão e Aristóteles... 
 
(E) ... o resgate [...] das contribuições da Antiguidade pode parecer folclórico... 

 
 
5. ... mesmo que oculta, a influência de Aristóteles e de Platão... (2

o
 parágrafo) 

 
 A conjunção da frase acima apresenta sentido 
 

(A) consecutivo. 
 
(B) causal. 
 
(C) concessivo. 
 
(D) temporal. 
 
(E) condicional. 

 
 
6. Um dos problemas que ocuparam Platão e Aristóteles foi a acrasia... (3

o
 parágrafo) 

 
 O segmento grifado exerce, na frase acima, a mesma função sintática que o segmento também grifado em: 
 

(A) ... guiado pela razão, o ser humano só deixa de fazer o que é melhor se... 
 
(B) ... o pensamento dessas civilizações foi moldado por Aristóteles e Platão. 
 
(C) Eles procuraram domar conceitos diversos do Universo... 
 
(D) ... conduzidos por um cocheiro que representa uma delas, a razão. 
 
(E) ... só pode ser controlado a chicotadas e representa os apetites... 

 
 
7. A frase correta, reescrita a partir de uma passagem do texto, encontra-se em: 
 

(A) Sabendo-se que uma moderada dose diária de exercícios seriam suficientes na prevenção de uma série de doenças com 
benefícios para a saúde, não se entende porque alguém preferiria se locomover apenas de carro. 

 
(B) Diante do conhecimento atual o resgate, puramente historiográfico, das contribuições da Antiguidade entendidos ao pé da 

letra, pode parecer folclórico. 
 
(C) À medida que discordava, Platão dividiu a alma em três partes para resolver o dilema, sendo que, uma delas – a razão – 

era representada por um par de cavalos alados conduzidos por um cocheiro. 
 
(D) Platão e Aristóteles ocuparam-se da acrasia, um dos problemas que levam uma pessoa à atitudes contrárias ao que se 

sabe ser correto. 
 
(E) O outro, o impulso, representa a porção irascível da alma e costuma obedecer à razão, mas, em determinadas situações, 

pode levar a decisões impetuosas. 
 
 
8. Está correta a redação da frase que se encontra em: 
 

(A) Tudo que parece vazio no espaço seria formado, para os gregos, pelo éter, um quinto elemento invisível, inalterável e com 
movimento circular uniforme. 

 
(B) À despeito do que se via na Antiguidade, para os gregos, a busca pelo conhecimento seria uma busca ética, enquanto que 

pode-se estudar física, hoje sem um sentido moral. 
 
(C) Aristóteles deixou um conjunto de textos sobre como argumentar; recaem sobre os diálogos socráticos de Platão o foco de 

seu estudo, sobretudo no que diz respeito a refutação e a persuasão. 
 
(D) O cosmos, para os gregos antigos era único, com um sol e todos os planetas girando em torno da Terra, além de quatro 

elementos básicos que compõe a matéria: terra, ar, água e fogo. 
 
(E) Além de explicar padrões que via na natureza, Aristóteles descreveu uma série de espécies, como peixes e corais, 

questionando a razão com que, por exemplo, certos animais tem casco fendido. 
 
 

Noções de Informática 
 

9. Utilizando o aplicativo LibreOffice Writer, versão 5.2.1.2, em português, em uma situação hipotética, um Técnico em TI do 
TRE-SP necessitou inserir, um hiperlink em determinado texto, para um endereço da Web (URL) e verificou que na janela 
apropriada para essa inserção, por padrão, existiam mais três possibilidades além de internet, que eram: 

 
(A) POP3, Intranet e E-mail. 

(B) Intranet, E-mail e FTP. 

(C) E-mail, Índice e Documento. 

(D) E-mail, Documento e Novo documento. 

(E) Novo documento, Novo índice e Indicador. 
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10. Transações, comunicações e serviços realizados por meio da internet devem obedecer a determinadas regras de segurança da 
informação. Na área pública, principalmente, alguns cuidados são necessários para garantir que as informações sigilosas não 
sejam acessadas por entidades inescrupulosas ou mal-intencionadas (uma entidade pode ser, por exemplo, uma pessoa, uma 
empresa ou um programa de computador). Dentre os mecanismos de segurança existentes, o que visa à integridade 
 
(A) verifica se a entidade é realmente quem ela diz ser. 

(B) protege a informação contra alteração não autorizada. 

(C) determina as ações que a entidade pode executar. 

(D) protege uma informação contra acesso não autorizado. 

(E) garante que um recurso esteja disponível sempre que necessário. 
 
 

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais 
 
11. Em uma situação hipotética, Magda é servidora pública do TRE-SP e ocupa cargo em comissão no âmbito do citado Tribunal. 

Ocorre que Magda foi nomeada para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do 
cargo que atualmente ocupa, hipótese em que, durante o período da interinidade, nos termos da Lei n

o
 8.112/90, 

 
(A) receberá, obrigatoriamente, a remuneração do primeiro cargo. 

(B) cumulará a remuneração de ambos os cargos. 

(C) deverá optar pela remuneração de um dos cargos. 

(D) receberá a remuneração do primeiro cargo, acrescida de metade do valor da remuneração do segundo cargo. 

(E) receberá, obrigatoriamente, a remuneração do segundo cargo. 
 
 
12. Em uma situação hipotética, Fausto é servidor público do TRE-SP e, no exercício de suas atribuições, concorreu para que 

determinada empresa privada se enriquecesse ilicitamente. Nos termos da Lei n
o
 8.429/1992, para que reste configurado o ato 

ímprobo, é necessário, dentre outros requisitos, 
 
(A) conduta culposa. 

(B) enriquecimento ilícito do servidor. 

(C) violação aos princípios da Administração pública. 

(D) conduta obrigatoriamente omissiva. 

(E) benefícios indevidos ao Tribunal do qual faz parte. 
 
 
Atenção: Para responder às questão de números 13 e 14, considere o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de São 

Paulo − TRE-SP. 
 

13. O magistrado que compõe o TRE-SP, que se aposentar na Justiça Comum, 
 
(A) terminará o respectivo período de jurisdição eleitoral, mas não poderá ser reeleito. 

(B) perderá automaticamente a jurisdição eleitoral. 

(C) terminará o respectivo período de jurisdição eleitoral e poderá ser reeleito. 

(D) perderá a jurisdição eleitoral após seis meses da aposentadoria, independentemente do término do período da referida jurisdição. 

(E) terminará o respectivo período de jurisdição eleitoral, mas, somente poderá ser reeleito se estiver no primeiro biênio da jurisdição. 
 
 
14. Nas sessões ordinárias, após a publicação de resolução e acórdãos, ocorrerá 

 
(A) leitura do expediente. 

(B) verificação do número de Juízes presentes. 

(C) leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. 

(D) comunicações ao Tribunal. 

(E) leitura, discussão e aprovação da ata da sessão futura. 
 
 

Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
 

Atenção: Para responder às questões de números 15 e 16, considere a Portaria n
o
 214/2015, que institui o Código de Ética dos 

Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 
 
 
15. É VEDADO ao servidor praticar ou compactuar com ato contrário à ética e ao interesse público. Tal vedação é caracterizada por 

conduta 
 
(A) ativa ou passiva, obrigatoriamente direta, e que implique violação expressa à lei, ainda que o servidor observe as 

formalidades legais. 
 
(B) obrigatoriamente ativa, direta e que implique violação expressa à lei. 
 
(C) ativa ou passiva, direta ou indireta, mesmo que o servidor observe as formalidades legais e não cometa violação expressa 

à lei. 
 
(D) ativa ou passiva, direta ou indireta, e que, necessariamente, implique violação expressa à lei, independentemente de o 

servidor observar ou não as formalidades legais. 
 
(E) ativa ou passiva, obrigatoriamente direta, mesmo que o servidor observe as formalidades legais e não cometa violação 

expressa à lei.  
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16. Considere: 
 
 I. O particular, solicitante de reunião para tratar de assuntos de seu interesse ou de terceiros, deve ser pessoa física não 

ocupante de cargo ou função pública. 
 
 II. As solicitações de audiências devem, obrigatoriamente, ser apresentadas por meio eletrônico, discriminando-se a identifi-

cação do requerente, prováveis participantes, objetivo da reunião e sugestão de data. 
 
 III. As audiências devem ocorrer no local de trabalho e no horário de expediente. 
 
 IV. O servidor do TRE-SP deve zelar para que seja mantido, na unidade administrativa, registro específico das audiências, 

com a relação das pessoas presentes e dos assuntos tratados. 
 
 Especificamente no que concerne ao tema da “concessão de audiências ou realização de reuniões com particulares”, está 

correto o que consta APENAS em 
 

(A) III e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I e II. 

(D) III. 

(E) I e IV. 

 
 

Estatuto da Pessoa com Deficiência 
 
Atenção: Para responder às questões de números 17 e 18, considere a Lei n

o
 13.146/2015 − Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

 
 
17. Os produtos que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social, correspondem 
 

(A) aos elementos de urbanização. 

(B) às barreiras atitudinais. 

(C) às adaptações razoáveis. 

(D) ao mobiliário urbano ou rural. 

(E) à tecnologia assistiva ou ajuda técnica. 
 
 
18. A avaliação da deficiência, quando necessária, 
 

(A) não considerará fatores socioambientais. 

(B) terá seus instrumentos criados pelo Poder Legislativo. 

(C) não considerará fatores pessoais. 

(D) será, excepcionalmente, realizada por equipe multiprofissional. 

(E) será biopsicossocial. 
 
 

Plano Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
 

Atenção: Para responder às questões de números 19 e 20, considere a Resolução n
o
 367/2016 que estabelece o Plano Estratégico 

do TRE-SP. 
 
 
19. O macrodesafio que considera programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e 

técnicas dos servidores e magistrados; à valorização dos colaboradores; à humanização nas relações de trabalho; ao 
estabelecimento de sistemas de recompensas; à modernização das carreiras e à adequada distribuição da força de trabalho é 
especificamente o macrodesafio de  

 
(A) melhorar a gestão do Tribunal. 

(B) melhorar a gestão de pessoas. 

(C) fortalecer a segurança do processo eleitoral. 

(D) combater a corrupção e a improbidade administrativa. 

(E) combater a governança deficitária e restritiva. 
 
 
20. Na elaboração do Plano Estratégico do TRE-SP, buscando o alinhamento aos demais órgãos reguladores do Judiciário, a 

construção da Estratégia levou em consideração, o Plano Estratégico 
 

(A) da Magistratura, definido pelo Superior Tribunal de Justiça. 

(B) da Magistratura, definido pelo Supremo Tribunal Federal. 

(C) do Judiciário, definido pelo Supremo Tribunal Federal. 

(D) do Judiciário, definido pelo Conselho Nacional de Justiça. 

(E) do Judiciário, definido pelo Superior Tribunal de Justiça. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Atenção: As questões de números 21 e 22, referem-se ao conteúdo de Noções de Direito Administrativo. 
  
21. Dentre os entes que integram a Administração pública e a obrigatoriedade de submissão ao princípio licitatório e ao regime da 

Lei n
o
 8.666/93,  

 
(A) as autarquias e fundações, porque integrantes da Administração pública indireta, submetem-se a licitações apenas para a 

contratação de aquisição de bens e serviços, não para alienação de bens que integram seu patrimônio. 
 
(B) as autarquias e fundações submetem-se ao regime de licitações para a celebração de contratação de aquisição de bens e 

serviços, bem como para alienação de seus bens. 
 
(C) a Administração direta e indireta subordina-se à lei de licitações para contratação de serviços e alienação de bens, estando 

a aquisição de bens elencada dentre as hipóteses de dispensa de licitação, razão pela qual prescinde de certame. 
 
(D) empresas estatais e fundações integrantes da Administração indireta não se submetem ao regime licitatório quando da 

celebração de contratos, tendo em vista que observam as mesmas regras e parâmetros aplicáveis aos contratos firmados 
pela iniciativa privada, a fim de preservar a competitividade.  

 
(E) a Administração direta submete-se ao regime licitatório para celebração de contratos em sentido estrito, ou seja, contratos 

administrativos, não se aplicando a obrigação de realização de certame para outros instrumentos. 
 
 
22. A realização de licitação visa, precipuamente, ao estabelecimento de condições de competitividade em caráter isonômico, de 

forma a ser apurada a melhor proposta para a Administração pública. É vedado, assim, o estabelecimento de preferência em 
relação aos competidores, salvo, 

 
(A) entre empresas brasileiras e estrangeiras, vez que as primeiras possuem primazia em relação às segundas, como forma 

de proteger a indústria nacional. 
 
(B) na preferência de contratação de cooperativas perante sociedades com intuito lucrativo, tendo em vista o caráter social 

com que atuam e como forma de reduzir a desigualdade econômica entre aqueles atores. 
 
(C) como critério de desempate, primeiro em favor de bens produzidos no país ou, se não houver, produzidos ou prestados por 

empresas brasileiras. 
 
(D) como critério de desempate, em favor de empresa brasileira e para aquela que tenha o maior número de empregados 

permanentes. 
 
(E) em favor da empresa que garanta a criação do maior número de empregos no país, desde que a diferença em relação à 

proposta mais vantajosa seja no máximo de 5%(cinco por cento) e que aceite assumir essas condições para formalização 
do contrato. 

 
 
Atenção: As questões de números 23 e 24, referem-se ao conteúdo de Noções de Direito Constitucional. 
  
23. De acordo com as regras constitucionais, o servidor público civil 
 

(A) deve ter a sua remuneração fixada por lei específica, podendo, no entanto, a remuneração ser majorada por ato infralegal, 
desde que haja recursos orçamentários disponíveis. 

 
(B) vinculado ao Poder Executivo tem direito à equiparação remuneratória com funções equivalentes exercidas no âmbito do 

Poder Judiciário, desde que haja recursos orçamentários disponíveis. 
 
(C) pode perceber, simultaneamente, proventos de aposentadoria decorrentes do exercício de cargo público federal, com 

remuneração pelo exercício de outro cargo ou emprego público, desde que estadual ou municipal.  
 
(D) ficará no exercício de mandato de deputado federal, estadual ou distrital, afastado de seu cargo, emprego ou função. 
 
(E) não poderá perceber parcelas indenizatórias previstas em lei, decorrentes de sua relação funcional com a Administração, 

se, somadas com sua remuneração, o valor superar o limite remuneratório fixado na Constituição. 
 
 
24. Um grupo de cidadãos brasileiros pretende constituir um partido político de caráter regional, que tenha, entre suas propostas, o 

desenvolvimento do meio ambiente e o fim do direito de os partidos políticos receberem recursos do fundo partidário, devendo 
ser custeado com recursos financeiros de seus membros e de entidades estrangeiras ambientalistas. As características desse 
partido político 

 
(A) estão em conformidade com a Constituição Federal. 
 
(B) não estão integralmente em conformidade com a Constituição Federal, apenas porque o partido não poderá defender o fim 

do direito ao recebimento de recursos do fundo partidário. 
 
(C) não estão integralmente em conformidade com a Constituição Federal, uma vez que o partido não poderá ter caráter 

regional, nem receber recursos de entidade estrangeira. 
 
(D) não estão integralmente em conformidade com a Constituição Federal, apenas porque o partido não poderá ter caráter 

regional. 
 
(E) não estão integralmente em conformidade com a Constituição Federal, apenas porque o partido não poderá receber 

recursos de entidade estrangeira. 
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Atenção: As questões de números 25 e 26, referem-se ao conteúdo de Noções de Direito Eleitoral. 
  
25. De acordo com o Código Eleitoral brasileiro, NÃO poderá servir como escrivão eleitoral, sob pena de demissão, o membro de 

diretório de partido político, nem o candidato a cargo eletivo, seu cônjuge e parente consanguíneo ou afim  
 

(A) até o quinto grau. 
 
(B) até o terceiro grau. 
 
(C) até o quarto grau. 
 
(D) até o segundo grau. 
 
(E) independentemente do grau de parentesco. 

 
 
26. Segundo o Código Eleitoral brasileiro, realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a 

inscrição do eleitor que não votar em  
 
(A) três eleições consecutivas ou não se justificar no prazo de dois meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter 

comparecido, independentemente do pagamento de multa. 
 
(B) duas eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de dois meses, a contar da data da última 

eleição a que deveria ter comparecido. 
 
(C) duas eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de três meses, a contar da data da última 

eleição a que deveria ter comparecido. 
 
(D) duas eleições consecutivas, não se justificar no prazo de três meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter 

comparecido, independentemente do pagamento da multa. 
 
(E) três eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de seis meses, a contar da data da última 

eleição a que deveria ter comparecido. 
 
 
27. O Conselho Regional de Enfermagem seção São Paulo, por meio do Parecer do COREN-SP n

o
 040/2013, visando ações assis-

tenciais de saúde mais seguras, recomenda que a equipe de enfermagem incorpore a dupla-checagem na realização de todo e 
qualquer procedimento assistencial, independente do nível tecnológico existente na instituição de saúde. Com base nesse 
parecer, o técnico de enfermagem pode 
 
(A) realizar a dupla checagem sobre todos os membros da equipe de enfermagem. 
 
(B) recusar-se a realizar dupla checagem documental. 
 
(C) realizar dupla checagem, não significando que seja corresponsável pelo procedimento. 
 
(D) fazer a checagem dupla do item de prescrição médica, desde que sobre a assinatura do profissional de Enfermagem que 

realizou a primeira checagem. 
 
(E) realizar a dupla checagem sobre outros técnicos e auxiliares de enfermagem.  

 
 
28. Com relação à realização de teste rápido de sífilis e hepatites virais pela equipe de enfermagem, o Conselho Federal de En-

fermagem determina que é uma atribuição  
 
(A) do enfermeiro e do técnico de enfermagem, apenas. 
 
(B) exclusiva do enfermeiro. 
 
(C) do enfermeiro, e dos profissionais de nível médio, sob supervisão de enfermeiro. 
 
(D) do enfermeiro que atua em unidade de emergência, apenas. 
 
(E) exclusiva do médico prescritor, estando proibida para a equipe de enfermagem. 

 
 
29. O Pacto pela Saúde define prioridades articuladas e integradas em três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do 

SUS e Pacto de Gestão do SUS. O Pacto pela Vida, compromisso entre os gestores do SUS, pressupõe: 
 
(A) Reforçar os mecanismos de transferência fundo a fundo entre gestores. 
 
(B) Elaborar o plano diretor. 
 
(C) Lutar pelo adequado financiamento. 
 
(D) Definir e pactuar as metas locais.  
 
(E) Assumir de maneira efetiva as responsabilidades sanitárias inerentes a cada esfera de gestão. 
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30. Para orientar a comunidade quanto ao acesso aos serviços de saúde, o técnico de enfermagem deve estar ciente que a porta de 
entrada do Sistema Único de Saúde deve ser, preferencialmente, 

 
(A) a Atenção Básica. 
 
(B) o Pronto Socorro. 
 
(C) as clínicas especializadas. 
 
(D) o Conselho de Saúde local. 
 
(E) os Setores de alta complexidade. 

 
 
31. Ao acolher o usuário que procura atendimento nos serviços de saúde com uma escuta qualificada, a instituição de saúde estará 

atendendo a uma das diretrizes lançada em 2003 na Política   
 

(A) do Programa Mais Médicos. 
 
(B) Nacional de Humanização. 
 
(C) Nacional de Promoção da Saúde. 
 
(D) do Programa de Escuta Especializada. 
 
(E) Nacional de Estratégia Acolher/SUS.  

 
 
32. O medicamento considerado potencialmente perigoso de uso ambulatorial é  
 

(A) a pomada tópica de sulfato de polimixina B em bisnaga com mais de 50 mg. 
 
(B) o hidrato de cloral líquido. 
 
(C) a dipirona sódica composta em frascos de 20 mL. 
 
(D) o antihistamínico ou antialérgico em aerospray a base de Bromoprida. 
 
(E) o colírio com princípio  ativo antineoplásico de utilização pediátrica. 

 
 
33. Para um paciente foi prescrito dipirona gotas, 1,5 grama, por via oral. A unidade de saúde dispõe de frascos de dipirona gotas 

com 500 mg/mL. Neste caso, devem ser administrados pelo profissional de enfermagem  
 

(A) 3 mL ou 60 gotas. 
 
(B) 1,5 mL ou 15 gotas. 
 
(C) 2 mL ou 45 gotas. 
 
(D) 1 mL ou 30 gotas. 
 
(E) 1,5 mL ou 30 gotas. 

 
 
34. Foi prescrito a uma paciente Penicilina cristalina 3.500.000 UI EV de 8 em 8 horas. Cada frasco ampola apresenta 10.000.000 UI 

que deverá ser diluído em 6 mL de água destilada. Ao calcular quantos mL da medicação deverá ser administrado em cada ho-
rário, o profissional de enfermagem chega ao resultado, em mL, de 

 
(A) 2,1. 
 
(B) 35. 
 
(C) 3,5. 
 
(D) 21. 
 
(E) 2,8. 

 
 
35. Ao realizar a troca de um curativo cirúrgico, o profissional de enfermagem precisa estar atento com relação a alguns cuidados, 

tal como: 
 

(A) manter o excesso de exsudação. 
 
(B) impedir a troca gasosa em nível alveolar e tecidual. 
 
(C) ser permeável a bactérias. 
 
(D) permitir a remoção sem traumas. 
 
(E) não fornecer isolamento térmico. 

 
 
36. Considera-se medida de biossegurança em saúde, entre outras, a implantação 
 

(A) da Política dos Direitos de Acessibilidade. 
 
(B) da Política de Humanização. 
 
(C) do Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. 
 
(D) de Processos Equânimes. 
 
(E) de Métodos Individualizados de Assistência.   
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37. Foi solicitado ao técnico de enfermagem que realizasse a coleta de urina para exame Tipo I, de um paciente com cateterização 
vesical de longa permanência. Visando prestar uma assistência de enfermagem correta e segura o profissional deve 

 
(A) esvaziar a bolsa coletora, posicioná-la acima do nível da bexiga e coletar a urina diretamente do dispositivo de conexão, 

utilizando-se de técnica asséptica. 
 
(B) providenciar o fechamento do cateter vesical por duas horas e, após a limpeza do sistema coletor, retirar a amostra 

diretamente da bolsa coletora. 
 
(C) orientar o paciente a tomar dois copos de água, após duas horas, desconectar o tubo de drenagem e coletar a urina direta-

mente do cateter. 
 
(D) recusar a realizar o procedimento, pois de acordo com a legislação profissional, é vedado ao técnico de enfermagem a 

manipulação de cateter vesical de demora. 
 
(E) coletar a amostra através de aspiração de urina com agulha estéril após desinfecção do dispositivo de coleta.  

 
 
38. O profissional de enfermagem administrou corretamente o analgésico prescrito para o horário das 16h, mas não checou. 

Durante a visita médica que ocorreu às 18h30, o paciente informou que o medicamento havia sido administrado. Nesta situação 
hipotética, a ausência de registro da execução da medicação se caracteriza como um erro de  
 
(A) monitoração. 
(B) registro. 
(C) checagem. 
(D) prescrição desatualizada. 
(E) omissão. 

 
 
39. O Ministério da Saúde lançou recentemente a Campanha de Combate à Sífilis Congênita. Durante a orientação a um grupo de 

gestante é fundamental que o técnico de enfermagem, enquanto integrante da equipe de saúde, ressalte que o teste de sífilis  
 
(A) é contraindicado no primeiro trimestre de gestação. 
(B) não pode ser realizado em gestantes com mais de 40 anos. 
(C) é contraindicado em gestantes portadoras do vírus HIV. 
(D) precisa ser realizado tanto pela gestante como pelo parceiro sexual. 
(E) em gestantes adolescentes, necessita da autorização dos pais ou responsáveis. 

 
 
40. Dentre as estratégias de promoção da saúde do Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Controle ao Tabagismo desenvol-

ve três ações centrais: 
 
(A) prevenir a iniciação, promover a reabilitação pulmonar de pacientes com enfisema e restringir o acesso ao fumo a pacien-

tes idosos. 
 
(B) prevenir a iniciação, incentivar a cessação do tabagismo e promover ambientes livres de tabaco. 
 
(C) incentivar a criação de locais públicos destinados aos fumantes, estabelecer parcerias público privada para ações de edu-

cação em saúde e promover a reabilitação pulmonar de pacientes com enfisema. 
 
(D) considerar os determinantes sociais, promover a gestão antifumo e criar grupos de estudos sobre o uso de ventiladores 

pulmonares em fumantes. 
 
(E) promover locais livres de tabaco, incentivar o aumento dos impostos sobre a venda de cigarro e aumentar o nível de 

alcatrão na composição do fumo. 
 
 
41. Um idoso apresenta discrasias sanguíneas e faz uso de anticoagulante oral. Considerando as orientações do Ministério da 

Saúde, recomenda-se administrar a vacina influenza trivalente por via 
 
(A) subcutânea. 

(B) intramuscular. 

(C) intradérmica. 

(D) oral. 

(E) endovenosa. 
 
 
42. Considere as alterações do Calendário Nacional de Vacinação de 2016.  

 
 I. A oferta da vacina de hepatite B foi ampliada para toda a população independente da idade e/ou condições de vulnerabili-

dade, justificada pelo aumento da frequência de atividade sexual em idosos e do aumento de DST nesta população. 
 

 II. O esquema básico da vacina pneumocócica é duas doses aos 6 e 8 meses, e dose de reforço aos 24 meses podendo ser 
aplicada até os 5 anos. Crianças não vacinadas anteriormente podem receber dose única dos 10 meses aos 5 anos. 

 
 III. A vacina meningocócica passa a ser aplicada aos 15 meses, podendo ser aplicada até os 23 meses. 

 
 Está correto o que consta APENAS em  

 
(A) I e II. 

(B) I. 

(C) II e III. 

(D) II. 

(E) III. 
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43. O Ministério da Saúde publicou que, a partir de janeiro de 2017, passa a disponibilizar a vacina contra o HPV para meninos de 
12 a 13 anos na rotina do Calendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde − SUS. Para orientar corretamente a 
população sobre essa vacinação, os profissionais da saúde devem saber que  

 
(A) no caso dos portadores de HIV, não é necessário apresentar prescrição médica e o esquema vacinal é de duas doses com 

intervalo de 12 meses. 
 
(B) a faixa etária será ampliada, gradativamente, até 2018, quando serão incluídos os meninos com 7 anos até 15 anos. 
 
(C) para os que vivem com HIV, a faixa etária é mais ampla (9 a 21 anos) e o esquema vacinal é de duas doses com intervalo 

de 6 meses. 
 
(D) a estratégia de vacinação tem como objetivo proteger a população alvo contra os cânceres de pênis, garganta e ânus, 

doenças que estão diretamente relacionadas ao HPV.  
 
(E) o esquema vacinal será de três doses, com quatro meses de intervalo entre elas. 

 
 
44. A Portaria n

o
 130/2012 do Ministério da Saúde estabelece a necessidade de adequação dos serviços às necessidades dos 

usuários. O serviço de saúde que tem flexibilidade de horário para acolhimento de adolescentes sob efeito de substâncias 
psicoativas, está recorrendo às tecnologias de 

 
(A) tecnovigilância. 

(B) redução de danos. 

(C) diagnóstico situacional. 

(D) projeto terapêutico singular. 

(E) baixa exigência. 
 
 
45. O uso excessivo de opióides caracteriza o evento denominado 
 

(A) infeccioso. 

(B) bacteriológico. 

(C) toxicológico. 

(D) cardiológico. 

(E) neurocientífico. 
 
 
46. O aumento da síntese de glicogênio no fígado é causado pelo mecanismo de ação da 
 

(A) insulina. 

(B) amicacina. 

(C) fentanila. 

(D) enoxaparina. 

(E) metoclopramida. 
 
 
47. Ao administrar um medicamento digitálico o técnico de enfermagem deve 
 

(A) verificar o pulso antes da administração. 

(B) verificar a temperatura axilar 30 minutos após a administração. 

(C) coletar amostra de hemocultura 1 hora antes da administração. 

(D) realizar a tricotomia no local da aplicação. 

(E) manter o paciente na posição de proclive por 15 minutos. 
 
 
48. Na coleta de sangue para exame laboratorial, que corresponde à fase pré-analítica, a fim de garantir a rastreabilidade, de- 

ve-se 
 

(A) transportar a amostra em recipiente isotérmico. 

(B) identificar a amostra com o nome do funcionário que efetuou a coleta. 

(C) definir limites de risco e valores críticos para tomada imediata de decisão. 

(D) agilizar a liberação do resultado em situações de emergência. 

(E) realizar controle externo de qualidade através de ensaios de proficiência. 
 
 
49. O avental plumbífero é um equipamento de proteção individual obrigatório para o profissional de saúde durante a realização de 

exames diagnósticos de 
 

(A) histeroscopia. 

(B) broncoscopia. 

(C) bacterioscopia. 

(D) raio X. 

(E) ultrassonografia com doppler. 
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50. O técnico de enfermagem, ao manipular fármacos, está exposto ao risco ocupacional 
 

(A) ergonômico. 
 
(B) de funcionalidade periódica. 
 
(C) físico. 
 
(D) de organização do trabalho. 
 
(E) químico. 

 
 
51. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo recomenda o isolamento social em caso suspeito de doença viral altamente 

transmissível como 
 

(A) a dermatite de contato. 
 
(B) a aids. 
 
(C) o sarampo. 
 
(D) a estomatite. 
 
(E) a pediculose. 

 

 
52. Considere as afirmativas sobre a sífilis. 
 
 I. É uma infecção sexualmente transmissível causada pelo Bacilo de Koch. 

 II. Pode ser transmitida da mãe infectada para a criança durante a gestação ou o parto. 

 III. Na sífilis primária, a ferida que surge no local da entrada pela bactéria é dolorida, com secreção purulenta e prurido. 

 IV. Na sífilis secundária, surgem manchas no corpo, principalmente nas palmas das mãos e plantas dos pés. 

 
 Está correto o que consta em 
 

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

 

 
53. No centro de material e esterilização, o conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde visando à prevenção 

de contaminação cruzada entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreiras físicas, é denominado barreira 
 

(A) de desinfecção de alto nível. 
 
(B) de controle de qualidade. 
 
(C) de qualificação de desempenho. 
 
(D) técnica. 
 
(E) de precaução padrão. 

 

 
54. O profissional de enfermagem deve saber que o produto para saúde semi-crítico utilizado na assistência de inaloterapia, antes 

da utilização em outro paciente, deve ser submetido à 
 

(A) limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário, com produtos saneantes, ou por termodesinfecção.  
 
(B) pré-limpeza e limpeza, sendo optativo o processo de desinfecção e esterilização.  
 
(C) esterilização em autoclave gravitacional.  
 
(D) desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos. 
 
(E) desinfecção de alto nível em estufa.  
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55. Segundo o National Pressure Ulcer Advisory Panel − Consenso NPUAP 2016 adaptada Culturalmente para o Brasil, as lesões 
por pressão são categorizadas e definidas como: 

 
   Categoria da lesão por pressão Definição 

    I. Estágio 1 
(    ) Perda da pele em sua espessura total e perda tissular com exposição ou palpação 

direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. 

  II. Estágio 2 
(    ) Pele íntegra com área localizada de eritema que não embranquece e que pode 

parecer diferente em pele de cor escura. 

III. Estágio 3 
(    ) Perda da pele em sua espessura total e perda tissular na qual a extensão do dano 

não pode ser confirmada porque está encoberta pelo esfacelo ou escara. 

  IV. Estágio 4 (    ) Perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. 

    V. Não Classificável 
(    ) Perda da pele em sua espessura total na qual a gordura é visível e, frequentemen-

te, tecido de granulação e epíbole (lesão com bordas enroladas) estão presentes. 
 
 Considerando o quadro acima, a sequência da definição que corresponde à respectiva categoria está descrita, de cima para 

baixo, em  
 

(A) I, II, III, IV e V. 

(B) IV, I, V, II e III. 

(C) V, IV, III, II e I. 

(D) II, V, I, III e IV. 

(E) III, I, IV, V e II. 
 
 
56. Um cuidado de enfermagem ao paciente com varizes em membros inferiores e que apresenta pulsos periféricos palpáveis e 

amplos é 
 

(A) realizar compressa quente com soro fisiológico sobre os cordões fibrosos. 

(B) manter o leito em posição de Trendelemburg. 

(C) comparar a pressão arterial do membro inferior com o aferido no membro superior. 

(D) manter o leito em posição de proclive. 

(E) orientar a permanecer em repouso absoluto no leito por 1 semana. 
 
 
57. Considerando as manobras de Reanimação Cardiopulmonar – RCP, as Diretrizes da American Heart Association – AHA 2015 

recomenda 
 

(A) manter a relação compressão-ventilação com via aérea avançada de 30:2 com uso de ventilador pulmonar. 

(B) avaliar a respiração e o pulso simultaneamente em até 30 segundos. 

(C) aplicar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120/min. 

(D) apoiar-se sobre o tórax do paciente entre as compressões. 

(E) permitir o retorno parcial da parede do tórax após cada compressão. 
 
 
58. Durante a abordagem à vítima em situação de trauma, em ambiente pré-hospitalar, que está aguardando a chegada do serviço 

móvel de emergência, o técnico de enfermagem que atua em ambulatório, como medida de primeiros socorros, deve 
 

(A) transportar a vítima em posição de Trendelemburg quando a mesma estiver com a função respiratória alterada e com 
suspeita de lesão cerebral traumática, para aumentar a pressão intracraniana. 

 
(B) realizar curativo em lesão torácica aberta com dispositivo oclusivo ou torniquete, sendo contraindicado manter a lesão 

exposta, mesmo na ausência de sangramento. 
 
(C) aplicar pressão direta em local de sangramento com talas rígidas e compressas, retirando-as para troca quando estiverem 

encharcadas. 
 
(D) fazer com que a pessoa permaneça o mais imóvel possível, quando houver suspeita de lesão de coluna. 
 
(E) manter a roupa da vítima, mesmo que molhada ou encharcada de sangue, para evitar a normotermia. 

 
 
59. No climatério, a mulher pode apresentar manifestações clínicas neurogênicas como 
 

(A) oligúria. 

(B) sangramento vaginal. 

(C) disúria. 

(D) dispareunia. 

(E) sudorese. 
 
 
60. O técnico de enfermagem, ao verificar, junto à pessoa idosa, o uso de medicamentos que podem causar hipotensão postural, 

está adotando uma medida prática para minimizar o risco de  
 
(A) queda. 

(B) alergia. 

(C) lesão por pressão. 

(D) flebite. 

(E) evasão.  
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DISCURSIVA-REDAÇÃO 
 

Instruções Gerais: 
 
Conforme Edital publicado, capítulo 10. 10.3 Na Prova Discursiva-Redação, o candidato deverá desenvolver um texto dissertativo a partir de uma única proposta, 
sobre tema atual e poderá versar sobre tema relacionado a área de atividade ou a especialidade do cargo. 10.5 Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-
Redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com 
desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento do texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; 
d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 
10.7 Na Prova Discursiva-Redação, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de 
perda de pontos a serem atribuídos à Prova Discursiva-Redação. 10.8 A Prova Discursiva-Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na 
escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 6 (seis) pontos. 
 
Observação: NÃO é necessária e/ou obrigatória a colocação de título na sua Redação. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As redes sociais têm, em relação ao jornalismo tradicional, a vantagem de refletir a opinião de um grande público 

diversificado e motivar um debate imediato entre inúmeros sujeitos. A grande imprensa vem perdendo parte significativa da 

importância que teve até aqui. 

 
Escreva um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se a respeito da questão tratada no texto acima. Justifique 

seu ponto de vista. 
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