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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
 

Português 
 
 
Nesta prova, considera-se uso correto da língua portugue-
sa o que está em conformidade com o padrão culto es- 
crito. 
 
 

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 4, 
considere o texto abaixo. 

 

 
O cenário é o luxuoso resort Four Seasons. Sua 

decoração sofisticada, com colunas de mármore, lustres 

monumentais de cristal e detalhes das escadarias em ouro, 

atiça os olhos do turista. Câmera em punho, o ímpeto de 

registrar o ambiente logo é interrompido por um dos 

funcionários. “É proibido fotografar os homens vestindo roupas 

brancas e as mulheres em trajes pretos”, exclamou. Restrições 

desse tipo dentro de um hotel internacional são, no mínimo, 

estranhas aos olhos ocidentais. No entanto, quando o resort em 

questão está localizado em Doha, capital do Catar, ter cuidado 

com as fotos é apenas uma das milhares de regras e 

imposições a serem respeitadas na cidade. 

Nas ruas, nos museus ou nos shoppings de Doha, 

sempre existe alguém para impedir os retratos. E se você 

conseguir tirar uma foto escondido vai perceber as pessoas 

cuidadosamente tampando o rosto. Isso porque o Catar, país 

que acaba de ser eleito sede da Copa do Mundo de 2022, vive 

sob os preceitos da religião muçulmana. Lá, as mulheres não 

podem exibir seus rostos fora de suas residências e adotam as 

burcas como traje. As menos tradicionais se escondem apenas 

com lenços e véus. 

(Natália Mestre, “A cidade dos contrastes”. ISTOÉ PLATINUM , 
n. 22, Dezembro/Janeiro 2011, p. 72) 

1. Compreende-se corretamente do texto: 
 
(A) turistas do mundo ocidental estranham, mas os 

limites à atuação dos turistas nos hotéis interna-
cionais de Doha são ínfimos, considerados os pa-
drões dos países orientais. 

 
(B) Doha é a única cidade do Catar onde há milhares de 

regras e imposições a serem respeitadas, entre elas 
as que definem o ato de fotografar. 

 
(C) à exceção do que ocorre no interior de luxuosos 

hotéis, em Doha o turista pode tirar fotos, desde que 
furtivamente e dando aos fotografados tempo de 
tamparem o rosto. 

 
(D) a exposição que o Catar recebeu na mídia depois de 

ter sido eleito sede da Copa do Mundo de 2022 fez 
que as normas da religião muçulmana se tornassem 
mais rigorosas. 

 
(E) tanto as mulheres catarianas mais aferradas à he-

rança cultural, quanto as menos, costumam observar 
o decoro preconizado pela religião que impera em 
seu estado. 

_________________________________________________________ 
 

2. No primeiro parágrafo, 
 
(A) a particularização das colunas, dos lustres e das es-

cadarias retifica a caracterização do resort feita 
anteriormente. 

 
(B) emprega-se a expressão os olhos do turista tanto 

pelo estímulo provocado pela decoração, como pelo 
vínculo desta expressão com o tipo de registro men-
cionado. 

 
(C) transpondo a frase o ímpeto de registrar o ambiente 

logo é interrompido por um dos funcionários para a 
voz ativa, obtém-se a forma verbal “interrompeu”. 

 
(D) o termo destacado em o ímpeto de registrar o am-

biente logo é interrompido por um dos funcionários 
tem o mesmo sentido do sublinhado em “Logo em 
quem ele confiou!”. 

 
(E) a substituição da forma destacada em É proibido 

fotografar os homens vestindo roupas brancas por 
“que estão vestindo” não tornaria a frase mais clara. 

_________________________________________________________ 
 

3. Nas ruas, nos museus ou nos shoppings de Doha, sempre 
existe alguém para impedir os retratos. E se você con-
seguir tirar uma foto escondido vai perceber as pessoas 
cuidadosamente tampando o rosto. Isso porque o Catar, 
país que acaba de ser eleito sede da Copa do Mundo de 
2022, vive sob os preceitos da religião muçulmana. 
 
Considerado o trecho acima, é correto afirmar: 
 
(A) A substituição de alguém por “pessoas” mantém a 

correção da frase. 
 
(B) O segmento para impedir os retratos expressa uma 

causa . 
 
(C) Substituindo para impedir os retratos por “afim de 

que os retratos sejam impedidos”, preservam-se o 
sentido e a correção originais.  

 
(D) Em Isso porque, o elemento destacado, não reme-

tendo a nenhuma palavra, expressão ou segmento 
do texto, foi empregado apenas como forma de 
realce. 

 
(E) Substituindo Isso porque o Catar [...] vive sob os 

preceitos da religião muçulmana por “Isso acontece 
em função de o Catar [...] viver sob os preceitos da 
religião muçulmana”, a correção da frase é mantida. 
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4. Lá, as mulheres não podem exibir seus rostos fora de 

suas residências e adotam as burcas como traje. 
 
Outra redação para o segmento acima, clara e correta, 
é: 
 
(A) Adotarem as burcas como traje é porque no Catar é 

vetado às mulheres a exibição de seus rostos na 
parte exterior de suas residências. 

 

(B) Atendendo à imposição de não exibir os rostos para 
além dos limites de suas residências, no Catar as 
mulheres adotam as burcas como traje. 

 

(C) Burca é traje do Catar, adotado por mulheres tendo 
em vista que vetam-nas de mostrar os seus rostos, à 
exceção do interior de suas residências. 

 

(D) As mulheres do Catar se vestem com burca à medi-
da que são proibidas de terem os rostos expostos 
externamente às residências. 

 

(E) O Catar é onde se interdita as mulheres a exibição 
de seus rostos fora de suas residências e assim 
adotam as burcas como traje. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: Para responder às questões de números 5 e 6, 
considere o texto abaixo. 

 
 

Nas décadas de 1930 e 40, enquanto eu crescia, o 

desenhista de quadrinhos ocupava um lugar na hierarquia 

cultural não muito inferior àquele ocupado pelo ator de cinema e 

pelo inventor. Walt Disney, Al Capp, Peter Arno – quem, agora, 

poderia conquistar tanta fama apenas com uma caneta de pena 

e um tinteiro? 

(John Updike. “A mágica dos quadrinhos”. serrote : uma revista 
de ensaios, ideias e literatura. n. 2, jul 2009. São Paulo: Instituto 
Moreira Salles, p. 17) 
 
Obs.: Al Capp e Peter Arno − cartunistas americanos 

contemporâneos de Walt Disney. 
 
 
5. No excerto acima, o autor 

 

(A) favorece as lembranças de sua infância em prejuízo 
de considerações sobre os quadrinhos. 

 

(B) recorre ao ator de cinema e ao inventor para de-
monstrar como desenhistas de quadrinhos foram 
sempre desconsiderados na cultura americana. 

 

(C) manifesta que, embora com poucos recursos, os de-
senhistas de quadrinhos de sua infância  fascinavam 
o público. 

 

(D) vale-se de uma pergunta retórica para expressar sua 
crença: atualmente, quem não domina a alta tecno-
logia não consegue distrair a plateia. 

 

(E) critica o lugar de destaque que, no século passado, 
era concedido aleatoriamente a atores de cinema e 
inventores. 

6. Sobre o que se tem no excerto, é correto afirmar: 
 
(A) Nas décadas de 1930 e 40 equivale a “Nas décadas 

precedentes”. 
 

(B) enquanto eu crescia marca o início da ação de 
“ocupar”. 

 

(C) Walt Disney, Al Capp, Peter Arno é sequência que 
descreve a hierarquia cultural citada, do posto mais 
elevado para o menos elevado. 

 

(D) tanta caracteriza a reputação dos desenhistas cita-
dos, tal como percebida pelo autor. 

 

(E) apenas denota que o autor deprecia a produção de 
muitos desenhistas de quadrinhos. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: Para responder às questões de números 7 a 11, 
considere o texto abaixo. 

 
 
I − Errata 
 

•  (ed, dc) 1. Lista de retificação de erros que saíram 

impressos em uma publicação. A errata é geralmente 

impressa em página separada (colada no início ou no fim 

do exemplar, ou simplesmente encartada solta) e em 

papel diferente do que foi usado na publicação. Traz a 

indicação de erros, o número das páginas onde se en-

contram e as formas corrigidas. Alguns profissionais 

distinguem errata de corrigenda: este último termo, no 

caso, é aplicado para erros redacionais ou de conteúdo, 

ao passo que errata diz respeito principalmente a erros de 

composição ou de montagem, que escaparam aos 

revisores e saíram impressos na publicação. 2. Cada um 

dos erros relacionados nessa lista. 

(Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Guimarães Barbosa. 
Dicionário de comunicação . 2. ed. rev. e atualizada. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2001, p. 276) 

 
 
II − O dicionário de onde foi extraído o verbete acima contém 

uma página com o título CONVENÇÕES UTILIZADAS 
NESTA OBRA, e nela se lê: 

 
 
1. Áreas e acepções 

 
Este dicionário inclui definições em 23 áreas, indicadas da 
seguinte forma: 

•  (av) recursos audiovisuais 

•  (cn) cinema 

•  (co) teoria da comunicação 

•  (dc) documentação 

•  (ed) editoração, artes gráficas 

etc. 
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7. Considerado o que se tem em I e II, a ÚNICA afirmação INCORRETA é: 
 
(A) Retificações de textos publicados podem estar relacionadas tanto a questões de redação e de conteúdo, quanto a erros 

tipográficos que passam despercebidos aos revisores do material a ser impresso. 
 
(B) Há como entender a palavra “errata” em sentido mais amplo, e em sentido mais restrito; no primeiro caso, refere-se a 

qualquer tipo de erro numa publicação, e no segundo, somente aos erros de composição ou de montagem. 
 
(C) É legítima a inferência de que a palavra corrigenda pode ser usada fora do específico campo da editoração. 
 
(D) Embora se admitam variações na composição da errata, é obrigatório que seja impressa em papel diferente do usado na 

obra  a que se refere e circule separado dela. 
 
(E) É legítima a inferência de que consulta a dicionário com vistas ao adequado entendimento de uma palavra num texto 

envolve a consulta, inclusive, ao modo como esse dicionário foi organizado.  
 
 
8. Considerado I, é correto afirmar: 

 
(A) Os parênteses em (colada no início [...] solta) podem ser substituídos por travessões sem prejuízo do sentido e da 

correção originais. 
 
(B) A substituição de ao passo que por “conforme” mantém o sentido e a correção originais. 
 
(C) Tanto em (colada no início ou no fim do exemplar, ou simplesmente encartada solta), quanto em errata diz respeito 

principalmente a erros de composição ou de montagem, ou estabelece relação de exclusão entre os elementos 
associados. 

 
(D) A expressão diz respeito está também empregada em conformidade com o padrão culto escrito em “As manchetes desse 

jornal de hoje diz respeito sobretudo às enchentes que ocorrem no país”. 
 
(E) Se o que consta no segmento 2 fosse empregado na frase “Cada um dos erros relacionados nessa lista receberam a 

devida correção”, a concordância com o padrão culto escrito estaria assegurada. 
 
 
9. Traz a indicação de erros, o número das páginas onde se encontram e as formas corrigidas. 

 
No período acima, onde está empregado em conformidade com o padrão culto escrito, o que NÃO ocorre na frase: 
 
(A) Já no primeiro capítulo, onde a heroína foi caracterizada, pressentia-se seu destino.  
(B) O colégio  onde recebeu os primeiros ensinamentos é este que se vê na foto. 
(C) Não sabia onde poderia buscar auxílio, mas tinha certeza de consegui-lo. 
(D) Moro hoje onde sempre quis morar. 
(E) Ele é sempre hostil, é onde perde a razão. 

 
 
10. A errata é geralmente impressa em página separada [...] e em papel diferente do que foi usado na publicação. 

 
O segmento destacado acima está empregado corretamente, como acontece com o sublinhado em: 
 
(A) Que me corrijam aqueles de quem tenho tanta admiração. 
(B) Ali está o colega que eu discuti por ter feito anotações no meu livro. 
(C) Os pais, para que ela deve explicações, nada lhe perguntaram. 
(D) Os professores, a cujas recomendações ele tanto deve, sempre o apoiaram. 
(E) As leis com as quais se baseou para fazer a defesa renderam-lhe a vitória. 

 
 
11. Em diferentes segmentos do texto foi inserida uma vírgula. O segmento que mantém a correção original é: 

 
(A) A errata é geralmente, impressa em página separada...  
(B) em papel diferente, do que foi usado na publicação. 
(C) o número das páginas onde se encontram, e as formas corrigidas.  
(D) Alguns profissionais distinguem errata, de corrigenda... 
(E) ao passo que, errata diz respeito principalmente a erros de composição ou de montagem. 

 
 
12. A frase em que o emprego das formas verbais está em harmonia com o padrão culto escrito é: 

 
(A) Estou disposta a revisar o texto, caso ele manifesta interesse quando vier aqui. 

(B) Esperamos que ele sentencie a nosso favor, já que nunca retorquimos suas decisões. 

(C) Eles ansiam tanto pelo aumento do salário, que sequer discutem o novo valor. 

(D) Se ele continui a se mostrar prestativo pouco importa, pois muitos já o odeiam por sua atuação irresponsável.  

(E) O desejo de todos é o de que premiamos de acordo com as regras que apusemos no cartaz. 
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13. O trabalho dele não é dos mais gratificantes, pois, além de 
garantir um salário razoável, não permite as horas de lazer 
que necessita, para si e com os familiares. 
 

O período acima está mal estruturado. Considere as 
novas formas de redigi-lo, apresentadas abaixo. 

 
 
 I. O trabalho dele não é dos mais gratificantes, pois, 

apesar de garantir a ele um salário razoável, não 
lhe permite as horas de lazer de que necessita para 
si e para o convívio com seus familiares. 

 

 II. O trabalho dele não é dos mais gratificantes, visto 
que lhe garante um salário razoável, não permitin-
do, mesmo assim, que usufrua das horas de lazer 
necessário a si próprio e junto aos familiares. 

 

 III. O trabalho dele não é dos mais gratificantes: garan-
te-lhe um salário razoável, sim, contudo não permi-
te que desfrute das horas de lazer necessárias a si 
e à convivência com seus familiares. 

 
 
É correto afirmar que 
 

(A) I, II e III são formulações claras e corretas. 
 

(B) I e II, somente, são formulações claras e corre-
tas. 

 

(C) I e III, somente, são formulações claras e corre-
tas. 

 

(D) I, somente, é formulação clara e correta. 
 

(E) II e III, somente, são formulações corretas. 
_________________________________________________________ 
 

14. O período redigido de forma clara e correta é: 
 

(A) Sugeriu que os privilégios concedidos a alguns do 
setor tivessem aplicação ampla e restrita, pois o 
sucesso era de todos, que nunca se degladiavam 
pelo serviço mais leve. 

 

(B) Quizeram mediar as pessoas da comunidade atingi-
da junto aos órgãos públicos que lhe pudessem 
conceder ajuda imediata, para o quê foram inca-
pazes. 

 

(C) Esse problema social tem caráter difuso, que impos-
sibilita quem está fora o reconhecimento de suas 
vertentes, o que faz com que não podemos solu-
cioná-lo logo. 

 

(D) Sua idoneidade é inconteste, por isso suas reivindi-
cações são sempre analisadas com respeito, apreço 
comprovado pelo modo como o tratam à sua che-
gada no ministério. 

 

(E) Decidi resolutamente atrelar o meu trabalho a par- 
tir daquilo em que acredito ser verdade, o que me 
custou muito suor e lágrimas naquele excêntrico 
instituto. 

15. A frase clara e correta é: 
 
(A) Não deixa de ser estranha, a meu ver, a trajetória 

desses artesãos que, desde o início da minha pes-
quisa, já mostravam de modo flagrante seu desprezo 
por regras e instituições. 

 
(B) O público alvo para o qual o programa se direciona 

admite em entrevistas que não dispõe dos recursos 
financeiros suficiente para o desenvolvimento das 
suas atividades. 

 
(C) Trabalhava com muitos imigrantes ilegais franco-

canadenses, onde a maioria não se aceitava ou se 
via como tal, rejeitando fosse qual fossem as formas 
de discriminação. 

 
(D) Participou do grupo que fez o relatório, que estava 

sempre próximo devido aos horários de reunião 
coincidirem com suas folgas, que, aliás, não estão 
nada esparças. 

 
(E) O meio de transporte que usavam era com canoas 

sobre o riacho barrento, às quais eles mesmos fabri-
cavam, ou à cavalo ou de carro de bois. 

_________________________________________________________ 
 

Matemática 
 
16. O esquema abaixo apresenta o algoritmo da multiplicação 

de um número inteiro por 7, no qual as letras A, B, C, D e 
E substituem alguns dos algarismos. 

 

8E4D8

7

C9B2A

×
 

 
Os valores de A, B, C, D e E que permitem obter o 
produto correto são tais que a soma A + B + C + D + E é 
um número  
 
(A) menor que 18. 
 
 
(B) primo. 
 
 
(C) quadrado perfeito. 
 
 
(D) divisível por 7. 
 
 
(E) múltiplo de 5. 

_________________________________________________________ 
 

17. Gaudino gastou R$ 15,00 em uma lanchonete e usou uma 
nota de 20 reais para fazer o pagamento. Se o troco devi-
do foi pago exclusivamente em moedas de 50, 25 e 
5 centavos, sendo pelo menos uma de cada um dos três 
tipos, a menor quantidade de moedas que Gaudino pode-
ria ter recebido é 
 
(A) 18. 
 
 
(B) 15. 
 
 
(C) 13. 
 
 
(D) 11. 
 
 
(E) 10. 
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18. Dividir certo número por 0,00125 equivale a multiplicá-lo 
por um número inteiro 
 
(A) menor que 100. 
 

(B) compreendido entre 100 e 400. 
 

(C) compreendido entre 400 e 1 000. 
 

(D) compreendido entre 1 000 e 5 000. 
 

(E) maior que 5 000. 
_________________________________________________________ 
 

19. Suponha que certo medicamento seja obtido adicionando-
se uma substância A a uma mistura homogênea Ω, 
composta de apenas duas substâncias X e Y. Sabe-se 
que: 
 
− o teor de X em Ω é de 60%; 
 
− se pode obter tal medicamento retirando-se 15 de 

50 litros de Ω e substituindo-os por 5 litros de A e 
10 litros de Y, resultando em nova mistura homogênea. 

 
Nessas condições, o teor de Y no medicamento assim 
obtido é de 
 
(A) 52%. 
 

(B) 48%. 
 

(C) 45%. 
 

(D) 44%. 
 

(E) 42%. 
_________________________________________________________ 
 

20. Relativamente aos 75 funcionários de uma Unidade do Tri-
bunal Regional do Trabalho, que participaram certo dia de 
um seminário sobre Primeiros Socorros, sabe-se que: 
 

− no período da manhã, 48% do total de participantes 
eram do sexo feminino; 

 

− todas as mulheres participaram do início ao fim do se-
minário; 

 

− no  período  da  tarde  foi notada a ausência de  alguns  
 

funcionários do sexo masculino e, assim, a quantidade 

destes passou a ser igual a 
7

3
 do total de participantes  

na ocasião. 
 

Nessas condições, o número de homens que se ausenta-
ram no período da tarde é: 
 
(A)   6. 
 

(B)   7. 
 

(C)   9. 
 

(D) 10. 
 

(E) 12. 

Atenção: Para responder às questões de números 21 e 22, 
use os dados do texto seguinte. 

 
 
Sabe-se que Julião tem 30 anos de idade e Cosme tem 

45 e que ambos são Técnicos Judiciários de uma mesma Uni-

dade do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região há 6 e 

15 anos, respectivamente. 

 
 
21. Certo dia, Julião e Cosme foram incumbidos de arquivar 

alguns documentos e dividiram o total entre si na razão in-
versa de suas respectivas idades. Considerando que os 
dois executaram a sua parte da tarefa com a mesma ca-
pacidade operacional, então, se Julião levou 2 horas e 
30 minutos para arquivar a sua parte, Cosme arquivou a 
sua em 

 
(A) 2 horas e 40 minutos. 
 
(B) 2 horas e 10 minutos. 
 
(C) 1 hora e 50 minutos. 
 
(D) 1 hora e 40 minutos. 
 
(E) 1 hora e 30 minutos. 

_________________________________________________________ 
 

22. Suponha que as quantidades de horas extras cumpridas 
por Julião e Cosme ao longo de certo mês eram direta-
mente proporcionais aos seus respectivos tempos de ser-
viço no Tribunal. Assim sendo, se, juntos, eles cumpriram 
o total de 28 horas extras, é correto afirmar que  
 
(A) Julião cumpriu 12 horas extras a menos que Cosme. 
 
(B) Julião cumpriu 8 horas extras a mais do que Cosme. 
 
(C) o número de horas extras cumpridas por Julião era 

30% do de Cosme.  
 
(D) o número de horas extras cumpridas por Cosme era 

62% do de Julião. 
 

(E) Cosme cumpriu 
7

4
 do total de horas extras. 

_________________________________________________________ 
 

23. Na compra de um par de sapatos, Lucimara pode optar 
por duas formas de pagamento: 
 
− à vista, por R$ 225,00; 
 
− R$ 125,00 no ato da compra mais uma parcela de 

R$ 125,00, um mês após a compra. 
 
Se Jucimara optar por fazer o pagamento parcelado, a 
taxa mensal de juros simples cobrada nesse financiamen-
to é de 
 
(A) 10%. 
 
(B) 20%. 
 
(C) 25%. 
 
(D) 27%. 
 
(E) 30%. 
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24. Curiosamente, após uma madrugada chuvosa, observou-
se que no período das 9 às 18 horas a variação da 
temperatura em uma cidade decresceu linearmente. Se, 
nesse dia, às 9 horas os termômetros marcavam 32oC e, 
às 18 horas, 20oC, então às 12 horas a temperatura era 
de 

 
(A) 25oC. 
 
(B) 26,5oC. 
 
(C) 27oC. 
 
(D) 27,5oC. 
 
(E) 28oC. 

_________________________________________________________ 
 

25. Um lote de x microcomputadores, todos de um mesmo 
tipo, foi comprado por R$ 18 000,00. Sabe-se que, se a 
compra tivesse sido feita em outra loja, com a mesma 
quantia, poderiam ser comprados 9 micros a mais. 
Considerando que, nas duas lojas, a diferença entre os 
preços unitários dos micros é de R$ 450,00, é correto 
afirmar que 

 
(A) cada microcomputador custou R$ 1 200,00. 
 
(B) na segunda loja, cada microcomputador sairia por 

R$ 900,00. 
 
(C) x > 20. 
 
(D) x < 12. 
 
(E) x + 9 = 20. 

_________________________________________________________ 
 

Legislação 
 
26. Francisco foi nomeado em caráter efetivo para o cargo de 

Técnico Judiciário − Área Administrativa, enquanto Lúcia, 
servidor pública federal, foi promovida para outro cargo de 
hierarquia superior. Nesses casos, a nomeação e a pro-
moção são, respectivamente, de natureza 
 
(A) originária e derivada. 
 
(B) derivada e vertical. 
 
(C) decorrente e horizontal. 
 
(D) derivada e originária. 
 
(E) vertical e horizontal. 

_________________________________________________________ 
 

27. NÃO é considerado preceito para o deslocamento de 
cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito 
do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade 
do mesmo Poder, 
 
(A) o mesmo nível de especialidade, escolaridade ou 

habilitação profissional. 
 
(B) a compatibilidade entre as atribuições do cargo e as 

finalidades institucionais do órgão. 
 
(C) o interesse do servidor público e a diferença de 

vencimentos. 
 
(D) a manutenção da essência das atribuições do cargo. 
 
(E) a vinculação entre os graus de responsabilidade e 

complexidade das atividades. 

28. Paulo, ao exercer o direito de petição deve saber que, 
 

(A) o prazo da prescrição será sempre contado da data 
do fato ou do ato impugnado, independentemente de 
publicação, por ser de ordem pública. 

 

(B) para o exercício desse direito é assegurada vista do 
processo em qualquer local, desde que ao servidor 
pessoalmente. 

 

(C) o pedido de reconsideração e o recurso, em qual-
quer situação, por terem efeito suspensivo não inter-
rompem a prescrição. 

 

(D) o recurso, salvo a revisão, será cabível nas hipóte-
ses de indeferimento ou deferimento do pedido de 
reconsideração. 

 

(E) caberá recurso das decisões sobre os recursos su-
cessivamente interpostos. 

_________________________________________________________ 
 

29. Dentre outras proibições previstas ao servidor público fe-
deral, consta a de  
 

(A) aceitar pensão, emprego ou comissão da União Fe-
deral, seja na Administração direta ou indireta. 

 

(B) utilizar recursos materiais da repartição ou pessoal 
no serviço público. 

 

(C) recusar-se a atualizar os seus dados cadastrais 
quando solicitado por terceiros, que não a Admi-
nistração. 

 

(D) atuar, como procurador, junto a repartições públicas, 
salvo quando se tratar de benefícios assistenciais de 
parentes até segundo grau. 

 

(E) manter sob sua chefia imediata, em função de con-
fiança, primos.  

_________________________________________________________ 
 

30. No que diz respeito ao vencimento e à remuneração, é 
certo que, 
 

(A) o desconto incidente sobre remuneração ou proven-
to restringir-se-á aos casos de imposição legal de 
natureza administrativa. 

 

(B) quando o pagamento indevido houver ocorrido no 
mês anterior ao do processamento da folha, a repo-
sição será feita imediatamente, em uma única par-
cela. 

 

(C) não poderá haver, em qualquer hipótese, a con-
signação em folha de pagamento a favor de tercei-
ros. 

 

(D) não será passível de qualquer atualização os valores 
recebidos pelo servidor público em cumprimento de 
tutela antecipada. 

 

(E) todas as reposições e indenizações ao erário, em 
qualquer situação, deverão ser parceladas de ofício, 
para pagamento até noventa dias. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Conforme a Norma Regulamentadora (NR) 32, referente aos aspectos da biossegurança, ao trabalhador que realizar atividades 

em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes é recomendável 
 
 I. em caso de gravidez, trabalhar no mesmo local até 15 dias antes da data provável do parto. 

 
 II. considerar dosímetro como sendo de uso coletivo, podendo ser revezado com outro colega de trabalho a cada 8 horas. 

 
 III. permanecer nessas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento. 

 
 IV. estar capacitado de forma continuada, em proteção radiológica. 

 
Está correto o que se afirma SOMENTE em: 
 
(A) I e II. 

(B) II e IV. 

(C) I, II e III. 

(D) II, III e IV. 

(E) III e IV. 

 
 
32. Quanto à limpeza e ao processamento de artigos hospitalares, a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) recomenda 
 

(A) considerar como artigo “contaminado” os materiais sujos, independentemente do grau de sujidade presente. 

(B) utilizar detergente enzimático com o objetivo de destruir quaisquer formas de vida microbiana. 

(C) utilizar o glutaraldeído na limpeza de artigos críticos, pois o mesmo tem ação esporicida. 

(D) utilizar o álcool a 70% na desinfecção dos instrumentais de uso odontológico. 

(E) manter a temperatura na sala de armazenagem do artigo processado em torno de 2 a 8 graus centígrados. 

 
 
33. Gestante na terceira semana de gestação procura atendimento na Unidade Básica de Saúde e verifica-se que não foi realizado o pré-

natal. Sendo assim, segundo o Ministério da Saúde quanto às medidas de prevenção da transmissao vertical do vírus HIV, é 
recomendável orientar a gestante a 

 
(A) iniciar o tratamento com a zidovudina (AZT) imediatamente. 

(B) realizar o teste VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) para identificar o vírus HIV. 

(C) procurar a UBS, três meses após o parto, para iniciar o tratamento com zidovudina (AZT) no bebê. 

(D) amamentar o bebê, após o parto, se estiver tomando a zidovudina (AZT). 

(E) encaminhar a gestante, após o seu consentimento, para a realização do teste rápido anti-HIV. 

 
 
34. Recomenda-se o uso de equipamento de proteção individual no atendimento aos pacientes com suspeita de infecção pelo vírus 

A (H1N1), tais como 
 
 I. trocar as luvas em contato com o paciente se mudar de um sítio corporal contaminado para outro limpo, ou quando a lu-

va estiver danificada. 
 

 II. utilizar máscaras cirúrgicas durante os procedimentos com risco de geração de aerossol, tais como: intubação traqueal, 
aspiração nasofaríngea ou nasotraqueal, entre outros. 

 
 III. considerar que o uso de luvas elimina a necessidade de lavagem de mãos e a aplicação do álcool gel nas mãos entre um 

sítio corporal contaminado para outro limpo. 
 

 IV. usar aventais de mangas longas, punhos de malha ou elástico e abertura posterior quando em contato direto com o pa-
ciente. 

 
Os procedimentos recomendáveis estão descritos SOMENTE em: 
 
(A) I e II. 

(B) I e IV. 

(C) II e IV. 

(D) III e IV. 

(E) II, III e IV. 
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35. Segundo o Ministério da Saúde, para realizar a notificação compulsória o profissional de saúde deve levar em consideração que 
 

(A) se deve aguardar a confirmação da doença para efetuar a notificação compulsória. 
 
(B) é proibido divulgar a notificação fora do âmbito médico-sanitário, em quaisquer circunstâncias, respeitando-se o direito de 

anonimato dos cidadãos. 
 
(C) é desnecessário o preenchimento dos instrumentos de coleta nos casos de subnotificação, enquanto o agravo não for con-

firmado. 
 
(D) o caráter compulsório da notificação implica em responsabilidades formais para todo cidadão e uma obrigação inerente 

para todo profissional da saúde. 
 
(E) a lista de doenças de notificação compulsória, a nível internacional e nacional, é estabelecida pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS). 
 
 
36. De acordo com a Associação Brasileira de Cardiologia, entre as recomendações dietéticas para o tratamento da hipertensão 

arterial deve-se 
 

(A) consumir livremente alimentos a base de polissacarídeos. 
(B) incluir na alimentação diária os oligoelementos como: ferro, cálcio e vitaminas. 
(C) consumir alimentos fibrosos entre eles, frutas e hortaliças, aproximadamente de oito a dez porcões por dia. 
(D) excluir da alimentação os ácidos graxos monoinsaturados (oleico) e aumentar o consumo de timidina. 
(E) consumir alimentos a base de ácido desoxirribonucléico e aldeído glicérico, tais como laticínios monoinsaturados. 

 
 
37. Segundo o Calendário de Vacinação constante no Programa Nacional de Imunização, a vacina contra rubéola deverá ser aplicada em 
 

(A) mulheres grávidas, entre o primeiro e o terceiro mês de gestação. 
 
(B) bebês, a partir do primeiro mês do nascimento até o sexto mês. 
 
(C) bebês, a partir dos doze meses, preferencialmente, na forma combinada com as vacinas contra o sarampo e a caxumba 

(tríplice viral). 
 
(D) idosos acima de 65 anos na forma combinada com as vacinas contra o sarampo (dupla viral). 
 
(E) adultos com intervalo de seis meses entre as três doses. 

 
 
38. Segundo o Ministério da Saúde, uma das atribuições do técnico de enfermagem no controle dos cânceres do colo de útero e da 

mama é 
 

(A) avaliar quadro clínico emitindo diagnóstico de enfermagem preliminar. 
 
(B) indicar a necessidade de internação junto à UNACON/CACON, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da 

usuária. 
 
(C) solicitar exames complementares, conforme protocolos ou normativas estabelecidos pelo gestor municipal. 
 
(D) realizar coleta de exame preventivo observadas as disposições legais da profissão. 
 
(E) prescrever o tratamento medicamentoso a ser utilizado por via oral, conforme protocolo. 

 
 
39. Baseado na escala de dor de visualização numérica, o nível 8 de dor é classificado como sendo de intensidade 
 

(A) fraca. 
(B) forte. 
(C) suportável. 
(D) média. 
(E) insuportável. 

 
 
40. São considerados, respectivamente, medicamentos cardiotônicos, antiarrítimicos e hipoglicemiantes: 
 

(A) dobutamina, amiodarona e metformina. 
(B) omeprazol, haloperidol e insulina. 
(C) imipramina, omeprazol e pimozida. 
(D) hidroclorotiazida, clortadilona e metformina. 
(E) amiodarona, ranitidina e loperamida. 
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41. Ao administrar 750 mL de SGF (soro glicofisiológico) à velocidade de 125 microgotas por minuto, a previsão de término da 
infusão ocorrerá em 

 
(A) 2 horas. 

(B) 3 horas. 

(C) 4 horas  

(D) 6 horas. 

(E) 8 horas. 

 
 
42. A complicação aguda caracterizada por hiperglicemia grave (> 600 a 800mg/dL), desidratação e alteração do estado mental com 

ausência de cetose é denominada 
 

(A) síndrome nefrótica recorrente. 

(B) hepatopatia aguda associada. 

(C) síndrome metabólica. 

(D) hipoglicemia inversa. 

(E) síndrome hiperosmolar. 

 
 
43. Um indivíduo do sexo masculino tabagista e com histórico de alcoolismo apresenta lesão dos tecidos moles da boca sem re-

gressão espontânea há três semanas; descarta-se lesão por dentes fraturados e por  bordas cortantes em próteses. Este indi-
víduo deve ser referenciado para o atendimento com suspeita de 

 
(A) encefalite. 

(B) câncer bucal. 

(C) conjuntivite. 

(D) amigdalite. 

(E) edentulismo. 

 
 
44. Para que ocorra a utilização racional dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), o aconselhamento e a triagem sorológica 

dos pacientes portadores de hepatites virais deve acontecer nos seguintes níveis de atendimento: 
 

(A) estratégia de saúde da família, centros especializados de média complexidade e hospitais referenciados. 

(B) serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), unidades de pronto atendimento (UPA) e hospitais referenciados. 

(C) centros de testagem e aconselhamento (CTA), hospitais referenciados e prontos-socorros. 

(D) estratégia de saúde da família, unidades básicas de saúde, centros de testagem e aconselhamento (CTA). 

(E) serviço móvel de resgate, serviço de atendimento móvel de urgência e estratégia de saúde da família. 

 
 
45. No suporte básico de vida, para o atendimento de uma mulher inconsciente de aproximadamente 43 anos, o técnico de enfer-

magem verifica a ausência de responsividade, respiracão agônica e pulso ausente. Nesta situação, as Diretrizes da American 
Heart Association de 2010 indicam a reanimação cardiopulmonar na seguinte sequência: 

 
(A) abrir via aérea − ventilar − aplicar compressões torácicas (A-B-C). 

(B) ventilar − aplicar compressões torácicas − abrir via aérea (B-C-A). 

(C) aplicar compressões torácicas − abrir via aérea − ventilar (C-A-B). 

(D) aplicar compressões torácicas − ventilar − abrir via aérea (C-B-A). 

(E) ventilar − abrir via aérea − aplicar compressões torácicas (B-A-C). 

 
 
46. No atendimento pré-hospitalar a indivíduo com punhal encravado em membro inferior direito, além da avaliação primária, a equi-

pe de enfermagem deve 
 

(A) manter a vítima deitada e estabilizar o objeto, realizando o curativo ao redor do mesmo. 

(B) retirar o objeto e comprimir o local com gaze estéril, realizando uma bandagem. 

(C) posicionar a vítima deitada em decúbito lateral esquerdo e retirar o objeto. 

(D) providenciar o transporte imediato com suporte avançado e retirar o objeto. 

(E) manter a vítima com membros inferiores em posição de abdução até a chegada do médico. 
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47. Conforme a Portaria no 2.048/GM/2002 do Ministério da Saúde, para o transporte de um paciente com risco iminente de vida e 
que necessita de cuidados médicos intensivos, com materiais e equipamentos apropriados para esta função, está indicado a 
ambulância de 

 

(A) transporte − tipo A e ambulância de resgate − tipo C. 
 

(B) suporte básico − tipo B e embarcação de transporte − tipo F. 
 

(C) transporte − tipo A e ambulância de suporte básico − tipo B. 
 

(D) suporte básico − tipo B e ambulância de resgate − tipo C. 
 

(E) suporte avançado − tipo D e embarcação de transporte − tipo F. 
 

 
48. Em relação ao consumo do álcool e comportamentos violentos, o Ministério da Saúde recomenda que 
 

(A) os potenciais consumidores procurem informações sobre fatos reais baseados em pesquisas acerca dos efeitos nocivos do 
consumo irresponsável do álcool e os consumidores de álcool sejam tratados com agentes antimuscarínicos. 

 

(B) as empresas realizem programas sobre prevenção e abuso de álcool, com treinamentos a gerentes supervisores visando 
ao reconhecimento precoce do usuário de álcool. 

 

(C) os agressores domésticos, cujo fator contribuinte tenha sido o álcool, recebam repressão policial sem direito a educação 
especial, enquanto não completar o tratamento dos vários níveis de alcoolismo. 

 

(D) a publicidade sobre o uso do álcool seja livre, pois no Brasil o álcool é considerado droga lícita e, portanto, são desne-
cessárias medidas de repressão. 

 

(E) os motoristas embriagados envolvidos em acidentes de trânsito sejam dispensados de educação especial sobre os efeitos 
do álcool no corpo e na mente, tendo em vista que receberão punição legal. 

 

 
49. Considerando a Lei do Exercício do Profissional, cabe ao técnico de enfermagem 
 

(A) cumprir o protocolo de prevenção de quedas a pacientes sob sua responsabilidade durante a assistência à saúde. 
 

(B) identificar as distócias obstétricas e tomadas de providências até a chegada do médico. 
 

(C) prescrever, em caso de urgência e emergência, os medicamentos especificados em protocolo. 
 

(D) realizar episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando necessária. 
 

(E) instalar via aérea definitiva, de acordo com o especificado em protocolo. 
 

 
50. Um dos direitos do técnico de enfermagem expresso no Código de Ética dos profissionais de enfermagem é 
 

(A) negar assistência de enfermagem em qualquer situação, inclusive aquelas caracterizadas como urgência e emergência. 
 

(B) promover a eutanásia ou participar em prática para suprimir o sofrimento do cliente, em situações de atuação como cida-
dão. 

 

(C) recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. 
 

(D) administrar medicamentos, sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos, em situações de 
urgência e emergência. 

 

(E) respeitar o sigilo profissional, sendo omisso com relação aos danos causados ao paciente por outros profissionais na as-
sistência à saúde. 
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REDAÇÃO 

 

 

Atenção: 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 Redação. 

 
 
Considere a situação abaixo descrita. 
 

Alguns funcionários de uma empresa combinam almoçar juntos. Sentam-se à mesa do restaurante, fazem seus pedidos e cada 

um tira seu celular do bolso ou da bolsa. Conversando ao celular, fazem sua rápida refeição, pagam estendendo o cartão ao 

garçom e lado a lado, ainda ao celular, retornam à empresa. 

 

Essa situação pode ser vista, ou não, como emblemática da vida contemporânea.  
 

Redija um texto dissertativo acerca dessa questão. 
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