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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Português 

 
Atenção: As questões de números 1 a 5 baseiam-se nos 

Textos I e II, a seguir. 
 

Texto I 
 

No Pão de Açúcar 
             De cada dia 
Dai-nos Senhor 
            A Poesia 

De cada dia 
 

(Andrade, Oswald. Pau-Brasil. Obras comple-
tas de Oswald de Andrade. São Paulo, Glo-
bo, Secretaria de Estado da Cultura, 1990, p. 63) 

 
 

Texto II 
 

O texto abaixo reproduz algumas afirmativas do Manifes-
to Pau-Brasil, que Oswald de Andrade, um dos mentores 
do movimento modernista brasileiro de 1922, lançou no 
Correio da Manhã em 18 de março de 1924. 

 
A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de 

ocre nos verdes da Favela, sob o sol cabralino, são fatos esté-
ticos. O carnaval do Rio é o acontecimento religioso da raça. 
Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. 
Bárbaro e nosso. A formação étnica rica.  

A poesia Pau-Brasil. Ágil e cândida. Como uma criança. 
A língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural e neoló-

gica. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos. 
Como somos. 

Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do 
mundo. Ver com olhos livres.  

Temos a base dupla e presente − a floresta e a escola. A 
raça crédula e dualista e a geometria, a álgebra e a química 
logo depois da mamadeira e do chá de erva-doce. Um misto de 
"dorme nenê que o bicho vem pegá" e de equações.  

Obuses de elevadores, cubos de arranha-céus e a sábia 
preguiça solar. A reza. O Carnaval. A energia íntima. O sabiá. A 
hospitalidade um pouco sensual, amorosa. 
 

(http://www.lumiarte.com/luardeoutono/oswald/manifpaubr.html 
acesso em 11/02/2012) 

 
1. Conclui-se corretamente do último parágrafo do Texto II 

que Oswald de Andrade  
 
(A) critica alguns hábitos brasileiros que fazem parte do 

que ele vinha apontando como exemplos de uma 
visão poética ultrapassada. 

 
(B) relaciona elementos brasileiros que estão distantes 

de tudo aquilo que ele havia considerado como uma 
autêntica poesia Pau-Brasil. 

 
(C) constata que a mistura entre elementos tradicionais 

de um povo e aqueles que atestam o progresso é 
incompatível com a poesia. 

 
(D) mostra desconhecer alguns elementos da realidade 

brasileira, embora esteja defendendo alguns de seus 
valores.  

 
(E) enumera algumas características da realidade brasi-

leira que podem constituir assunto a ser transfor-
mado em poesia.  

2. A afirmativa transcrita do Texto II, cujo sentido se 
relaciona com os versos do Texto I, é: 
 
(A) O carnaval do Rio é o acontecimento religioso da 

raça.   
 
(B) Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão 

do mundo. 
 
(C) Temos a base dupla e presente − a floresta e a 

escola. 
 
(D) ... a álgebra e a química logo depois da mamadeira 

e do chá de erva-doce.  
 
(E) Um misto de "dorme nenê que o bicho vem pegá" e 

de equações.  
_________________________________________________________ 
 

3. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da Favela, 
sob o sol cabralino, são fatos estéticos. 
 
A afirmativa acima está corretamente redigida com outras 
palavras, mantendo-se em linhas gerais o sentido original, 
em: 
 
(A) Certas cores, ainda que reproduzam as favelas 

brasileiras, não demonstram uma beleza digna de 
expressão.  

 
(B) A simplicidade de uma favela, representada em 

casebres de cores contrastantes, estão longe de 
despertar sentimentos poéticos. 

 
(C) A natureza, privilegiada do país, particularmente en-

solarada, se reproduzem nas cores contrastantes de 
uma favela. 

 
(D) A beleza se encontra nos elementos mais simples 

de uma cena comum, como a das casas humildes 
de uma favela. 

 
(E) A intenção poética que se busca nas cores gritantes 

das favelas é uma transgressão aos valores esté-
ticos. 

_________________________________________________________ 
 

4. No penúltimo parágrafo do Texto II fica evidente a 
oposição, na ordem dada, entre 
 
(A) credulidade e desconhecimento científico. 
 
(B) tradição cultural e ingenuidade. 
 
(C) infantilidade e amadurecimento. 
 
(D) desconhecimento e tradição cultural. 
 
(E) primitivismo e conhecimento científico. 

_________________________________________________________ 
 

5. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo.  
 
A afirmativa que exprime corretamente, com outras pala-
vras, o sentido original da frase acima é: 
 
(A) Os cordões de Botafogo superam Wagner. 
 
(B) Wagner supera o que se faz nos cordões de Bota-

fogo. 
 
(C) Botafogo, com seus cordões, retoma a superioridade 

de Wagner. 
 
(D) Diante dos cordões de Botafogo, Wagner será a 

superação. 
 
(E) Para os cordões de Botafogo, Wagner é superior. 
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Atenção: As questões de números 6 a 11 baseiam-se no texto 
abaixo. 

 
 

O planeta discute, e não é de hoje, o fim da Idade do 

Petróleo. Como define o ex-ministro Delfim Netto, a Idade da 

Pedra não acabou por falta de pedras, mas pelo fato de outras 

tecnologias mais eficientes terem sido inventadas. Não há 

dúvida de que o estilo de vida e o modo de produção impulsio-

nados pelo uso do petróleo são os principais responsáveis pela 

degradação do planeta. O que não se sabe, porém, é como e 

em que ritmo faremos a transição para uma nova etapa. E se 

seremos capazes de realizá-la a tempo de reverter ou ao menos 

estancar os problemas que ameaçam a nossa própria existên-

cia.  

O consumo mundial de petróleo não dá sinal de trégua: 

cresceu quase 30% entre 1990 e 2008, de 67 milhões para 86 

milhões de barris por dia. No mesmo período, a demanda de 

petróleo na Índia mais do que dobrou e a da China triplicou. O 

ritmo de crescimento deve se repetir em 2011.  

Ao mesmo tempo, a escalada nas cotações internacio-

nais tende a aumentar a pressão sobre os custos dos alimentos, 

dos produtos de limpeza doméstica, de higiene pessoal e de 

energia para indústrias. Um aumento elevado no preço do óleo 

reflete-se no custo da matéria-prima e dos insumos, o que signi-

fica um impacto no valor de embalagens plásticas, fertilizantes, 

combustíveis para colheita e para transporte da safra agrícola. 

No século XXI, com o aumento da temperatura global, 

de dois graus em relação aos níveis pré-industriais, o tema das 

mudanças climáticas pressiona os esforços mundiais para 

reduzir a queima de combustíveis. Mas o homem moderno 

estaria preparado para abrir mão de seu conforto? 
 
(Darlene Menconi. Carta Verde. CartaCapital, 27 de abril de 
2011, p. 45-46, com adaptações)  

 
 
6. Fica evidente no texto, principalmente,  

 
(A) a independência dos países ricos em relação ao pe-

tróleo, embora seu uso esteja aumentando, espe-
cialmente nos países em desenvolvimento. 

 
(B) a escalada de aumentos nos preços de alimentos, 

que dificilmente poderá ser revertida, dificultando o 
atendimento às populações mais pobres do planeta. 

 
(C) o dilema entre redução do uso do petróleo, para ga-

rantir a sustentabilidade do planeta, e a necessidade 
de encontrar alternativas de substituição dessa ma-
téria-prima. 

 
(D) o avanço tecnológico que permite encontrar alter-

nativas para o uso de derivados de petróleo em 
várias partes do mundo. 

 
(E) a constatação de que o petróleo é insubstituível nas 

condições atuais de vida e cabe à humanidade 
reconhecer sua impotência em proteger o meio 
ambiente. 

7. A referência ao que diz o ex-ministro Delfim Netto 
 
(A) remete à ideia central do texto, ou seja, de que é 

necessário substituir o petróleo por outros produtos 
menos poluentes. 

 
(B) valoriza as fontes alternativas de energia, resultan-

tes da transformação do petróleo com tecnologia 
menos prejudicial ao ambiente. 

 
(C) chama a atenção para o fato de que o petróleo é 

uma substância que está se esgotando rapidamente 
em algumas regiões do globo. 

 
(D) tenta mostrar que é possível voltar a um modo de 

vida mais simples, a exemplo da Idade da Pedra, 
sem destruir o meio ambiente. 

 
(E) diz respeito à Idade do Petróleo, que caracteriza o 

mundo moderno, como garantia da oferta de pro-
dutos essenciais à sobrevivência humana. 

_________________________________________________________ 
 

8. É correto perceber no 3o parágrafo que  
 
(A) o aumento de preços dos produtos agrícolas, sob 

pressão no mercado mundial, mostra pequena rela-
ção com aqueles que valorizam a matéria-prima 
para a indústria. 

 
(B) o preço dos combustíveis, mesmo considerando o 

impacto sobre a produção agrícola, ainda se man-
tém dentro dos limites estabelecidos no mercado 
internacional.  

 
(C) a atividade econômica mundial tem como base a 

comercialização de produtos agrícolas, pouco sub-
metidos às variações bruscas de preços.  

 
(D) a atividade industrial, especialmente no que diz 

respeito a produtos de limpeza e de higiene, tem 
conseguido evitar as fortes altas de preços.  

 
(E) os aumentos em cascata se relacionam com a 

elevação dos preços do petróleo, que se refletem em 
toda a atividade econômica, especialmente na 
produção agrícola. 

_________________________________________________________ 
 

9. O consumo mundial de pétroleo não dá sinal de trégua: 
cresceu quase 30% entre 1990 e 2008, de 67 milhões 
para 86 milhões de barris por dia. (2o parágrafo) 

 
A afirmativa introduzida pelos dois-pontos deve ser enten-
dida como 
 
(A) observação que vem comprovar a importância do 

petróleo no desenvolvimento econômico de alguns 
países, citados em seguida. 

 
(B) comentário pessoal que tem por objetivo contestar a 

opinião de um ex-ministro, transcrita no 1o parágrafo. 
 
(C) dado estatístico que traz informação já apresentada 

antes e sem maior relevância, desnecessária no 
contexto. 

 
(D) argumento que sustenta a percepção de que é 

necessário reduzir a queima de combustíveis, em 
defesa do ambiente. 

 
(E) exemplo que demonstra objetivamente a extensão 

dos níveis de degradação do planeta, em razão do 
consumo de petróleo. 
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10. ... o tema das mudanças climáticas pressiona os esforços 
mundiais para reduzir a queima de combustíveis.  

 
A mesma relação entre o verbo grifado e o complemento 
se reproduz em: 
 
(A) ... a Idade da Pedra não acabou por falta de pe- 

dras ... 
 
(B) ... o estilo de vida e o modo da produção (...) são os 

principais responsáveis...  
 
(C) ... que ameaçam a nossa própria existência.  
 
(D) ... e a da China triplicou. 
 
(E) Mas o homem moderno estaria preparado ... 

_________________________________________________________ 
 

11. O verbo que, dadas as alterações entre parênteses pro-
postas para o segmento grifado, deverá ser colocado no 
plural, está em: 
 
(A) Não há dúvida de que o estilo de vida ... (dúvidas)  
 
(B) O que não se sabe ... (ninguém nas regiões do 

planeta)  
 
(C) O consumo mundial não dá sinal de trégua ... (O 

consumo mundial de barris de petróleo) 
 
(D) Um aumento elevado no preço do óleo reflete-se no 

custo da matéria-prima ... (Constantes aumentos) 
 
(E) o tema das mudanças climáticas pressiona os 

esforços mundiais ... (a preocupação em torno das 
mudanças climáticas) 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: As questões de números 12 a 16 baseiam-se no 
texto abaixo. 

 
Quantas janelas você abre no computador enquanto 

checa seus e-mails e atualizações de amigos em redes sociais 
pelo celular? Você consegue cozinhar, conversar ao telefone e 
pôr o bebê para dormir com igual competência? Cuidado. O 
bombardeio de informações e a quantidade de tarefas a serem 
executadas ao mesmo tempo podem comprometer sua 
capacidade de concentração e, no final das contas, você acaba-
rá não fazendo nada direito. Ter um perfil multitarefeiro, asso-

ciado à "geração Y" − jovens nascidos nos anos 80 − pode 
também ser sinônimo de falta de atenção e de trabalho mal 
feito, o que afeta a empregabilidade.  

Com a demanda de informação nos dias de hoje, em que 
um incidente em qualquer canto pode repercutir em vários 
países ao redor do mundo, o tempo de concentração diminuiu. 
Do ponto de vista dos departamentos de recursos humanos, 
esse pouco tempo de concentração pode ser um problema para 
a geração Y nas empresas, principalmente porque as 
organizações precisam da dedicação de tempos longos a 
reuniões extensas. 

A aposta em trabalhadores multitarefeiros está voltada 
para a quantidade de informações que alguém pode absorver 
frente às diversas fontes e dados eletrônicos disponíveis hoje. 
No entanto, as pesquisas mostram que aqueles que mantêm 
foco em mais de uma atividade ao mesmo tempo são uma 
raridade. O que se tem hoje são pessoas que, devido ao meio 
em que estão inseridas, se tornaram "multitarefeiras crônicas", 
mas não conseguem ser boas nos atributos relacionados ao 

multitarefismo: prestar atenção somente ao conteúdo relevante, 
armazená-lo na memória e alternar o foco nas tarefas. 

Um pesquisador alerta, no entanto, que as pessoas, de 
modo geral, já sentem estresse e vários problemas emocionais 
relacionados à correria da multitarefa. Pouco tempo de descan-
so, cabeça atolada de problemas e impossibilidade de concen-
tração por mais de 20 minutos em uma leitura, por exemplo, são 
características marcantes das mentes altamente atarefadas. "A 
sociedade, normalmente, comete um terrível engano ao enco-
rajar as pessoas a realizarem multitarefas", diz. 
 

(Maíra Lie Chao. Planeta, São Paulo, Editora Três, julho de 
2011, p. 42-46, com adaptações) 

 
 
12. Com as questões apresentadas no início do texto, a 

autora 
 
(A) esboça o perfil ideal do trabalhador em uma em-

presa dinâmica e voltada para as necessidades do 
mercado atual. 

 
(B) busca despertar a atenção do leitor, pois elas an-

tecipam a ideia que será o núcleo do desenvol-
vimento posterior.  

 
(C) deixa em suspenso uma resposta suficiente para 

esclarecer o assunto que será exposto em seguida. 
 
(D) coloca em discussão elementos contraditórios, em 

que fica evidente um certo comprometimento da 
clareza. 

 
(E) assinala a ausência de parâmetros na avaliação do 

desempenho de trabalhadores, em razão dos avan-
ços tecnológicos. 

_________________________________________________________ 
 

13. O texto se volta, principalmente, para  
 
(A) uma valorização da tecnologia, que permite a qual-

quer trabalhador acompanhar, com a mesma eficá-
cia, acontecimentos simultâneos. 

 
(B) as diversas tarefas de que um trabalhador é incum-

bido em uma empresa moderna, às quais deverá 
dedicar todo seu tempo e sua atenção.  

 
(C) a existência de múltiplos objetivos nas empresas e a 

prioridade dada à contratação de trabalhadores ca-
pazes de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. 

 
(D) um trabalho baseado, quase exclusivamente, na 

assimilação de um volume cada vez maior de 
informações e sua aplicação prática nas empresas. 

 
(E) a ocorrência de múltiplas tarefas concomitantes, em 

oposição às dificuldades de concentração necessá-
ria para a realização adequada dessas tarefas. 

_________________________________________________________ 
 

14. ... devido ao meio em que estão inseridas ... (3o parágrafo) 
 

O segmento denota, no contexto, noção de  
 
(A) causa. 
 
(B) condição. 
 
(C) consequência. 
 
(D) finalidade. 
 
(E) temporalidade. 
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15. Considere as afirmativas feitas a seguir em relação ao em-
prego de sinais de pontuação no texto. 

 
 I. – jovens nascidos nos anos 80 – 

Os travessões isolam segmento explicativo da ex-
pressão anterior.  

 II. ... nos atributos relacionados ao multitarefismo: 
prestar atenção somente ao conteúdo relevante ... 
Os dois-pontos introduzem a fala de um diálogo 
estabelecido virtualmente entre autor e leitor.  

 III. "A sociedade, normalmente, comete um terrível 
engano ao encorajar as pessoas a realizarem 
multitarefas."  

  As aspas que aparecem na frase final indicam que 
se trata de reprodução exata das palavras do pes-
quisador citado. 

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

_________________________________________________________ 
 

16. ... principalmente porque as organizações precisam da 
dedicação de tempos longos a reuniões extensas. 

 
A grafia e o emprego da palavra grifada acima estarão 
respeitados na lacuna da frase: 
 
(A) A assembleia foi rapidamente encerrada, sem que 

os participantes da mesa dissessem aos presen- 
tes  ...... . 

 
(B) A reunião foi suspensa por uma hora  ......  os parti-

cipantes davam mostra de cansaço e de desa-
tenção. 

 
(C) Muitos trabalhadores têm demonstrado estresse em 

suas atividades, mas não se identifica exatamente  
o  ...... . 

 
(D) ......  teria sido convocada uma reunião extraordi-

nária urgente neste final de semana? 
 
(E) Os executivos se reuniram e tomaram algumas 

decisões polêmicas, sem que se soubesse  ......  mo-
tivo.  

_________________________________________________________ 
 

Atenção: As questões de números 17 a 19 baseiam-se no 
texto abaixo. 

 
O Brasil é um país de preguiçosos. A pequena parcela 

da população com disposição de calçar um par de tênis para se 

exercitar é formada majoritariamente por homens jovens e com 

alto poder aquisitivo. O futebol é, disparado, o esporte mais 

praticado, seguido por corrida e caminhada. Essas são as 

principais conclusões da maior pesquisa já feita sobre os 

hábitos esportivos dos brasileiros. Os resultados preocupam. É 

indiscutível que a prática de esportes, associada a uma 

alimentação regrada, está diretamente ligada a uma vida mais 

saudável. 

A pesquisa traçou ainda um mapa da prática de esportes 

no Brasil. Poder aquisitivo e questões culturais explicam as 

modalidades favoritas de cada região. Porto Alegre e 

Florianópolis, locais de alto padrão de renda, são as cidades em 

que a população mais se exercita. Já Recife é a capital do 

sedentarismo. Pelos mesmos motivos, os brasileiros se mexem 

mais do que habitantes de países pobres da América Latina, 

África e Ásia. Mas bem menos do que europeus, japoneses e 

americanos. O Rio de Janeiro, com suas praias e a tradição de 

seus times, é a capital do futebol. Brasília, plana e cheia de 

parques, é onde mais se corre.  

A saúde aparece como o principal motivo para a procura 

por atividades físicas. No ranking da Organização Mundial de 

Saúde dos principais fatores de risco para as causas mais 

comuns de morte, como infarto e derrame, o sedentarismo 

figura na quarta posição, atrás apenas de diabetes, tabagismo e 

hipertensão. "O corpo humano foi feito para se mexer", diz o 

fisiologista Paulo Zogaib, da Universidade Federal de São 

Paulo. "Em movimento constante, nosso organismo realiza 

melhor todas as suas funções. Parado, adoece." 
(Otávio Cabral e Giuliana Bergamo. Veja, 28 de setembro de 
2011, p. 103-104, com adaptações) 

 
 
17. Os mesmos motivos para a prática de exercícios físicos, 

referidos no 2o parágrafo, são 
 
(A) alimentação regrada e hábitos esportivos. 
 
(B) sedentarismo e modalidades favoritas. 
 
(C) praias e tradição dos times de futebol. 
 
(D) poder aquisitivo e questões culturais. 
 
(E) parques e existência de áreas planas. 

_________________________________________________________ 
 

18. Os resultados preocupam. É indiscutível que a prática de 
esportes, associada a uma alimentação regrada, está dire-
tamente ligada a uma vida mais saudável. 

 
Transformando as duas afirmativas acima em um só 
período, com as alterações necessárias, a conjunção que 
deverá uni-las está grifada em: 
 
(A) Os resultados preocupam, pois é indiscutível ... 
 
(B) Os resultados preocupam, contanto que seja indis-

cutível ... 
 
(C) Os resultados preocupam, caso seja indiscutível ... 
 
(D) Os resultados preocupam, porém é indiscutível ... 
 
(E) Os resultados preocupam, para que seja indiscutí-

vel ... 
_________________________________________________________ 
 

19. Essas são as principais conclusões da maior pesquisa já 
feita sobre os hábitos esportivos dos brasileiros. 

 
O verbo que NÃO se encontra flexionado nos mesmos 
tempo e modo do grifado acima é: 
 
(A) ... que a prática de esportes (...) está diretamente 

ligada a uma vida mais saudável. 
 
(B) A pesquisa traçou ainda um mapa da prática de 

esportes no Brasil.  
 
(C) Poder aquisitivo e questões culturais explicam as 

modalidades favoritas de cada região.  
 
(D) A saúde aparece como o principal motivo para a 

procura por atividades físicas.  
 
(E) ... o sedentarismo figura na quarta posição ...
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20. Considere o que se lê no dicionário Houaiss a respeito dos verbetes seguintes: 
 
 I. par: 1. conjunto de duas entidades, seres, animais, objetos, de igual natureza; 

2. duas pessoas ligadas por algo em comum. 
 
 II. poder: 1. ter a faculdade ou a possibilidade de; 

2. ter a oportunidade, o ensejo, a ocasião de. 
 
 III. renda: 1. produto auferido na aplicação de capital, rendimento; 

2. tecido transparente de malha aberta, fina e delicada. 
 

Constitui exemplo de palavras homônimas o que consta APENAS em: 
 

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

 
 

Noções de Direito Administrativo 
 
21. A pena de demissão será aplicada, dentre outras hipóteses, no caso de  
 

(A) inassiduidade habitual. 
(B) conduta escandalosa em público. 
(C) insubordinação leve em serviço. 
(D) aplicação de dinheiros públicos. 
(E) revelação de qualquer segredo.  

 
 
22. Aurélio Júnior, ao participar do concurso público para provimento do cargo de agente de segurança de determinado órgão da 

administração direta da União, encontrou no respectivo caderno a seguinte questão de múltipla escolha: a vacância em cargo 
público decorre, dentre outras hipóteses, da 

 
(A) aposentadoria e da transferência. 
(B) exoneração e da ascensão. 
(C) promoção e da readaptação. 
(D) posse em outro cargo inacumulável e da reversão. 
(E) recondução e da demissão. 

 
 
23. A respeito das proibições inerentes ao servidor público, analise: 
 
 I.  participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou 

indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus 
membros. 

 
 II.  participar, em qualquer situação, de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada. 
 
 III.  tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro. 
 
 IV.  exercer, de regra, o comércio em geral. 
 

Nas situações acima descritas, NÃO é proibido o que consta APENAS em 
 

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

 
 
24. A compensação de despesas  de instalação do servidor  que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com 

mudança de domicílio em caráter permanente, com vedação de duplo pagamento, será feita por 
 

(A) indenização de transporte. 
(B) auxílio-moradia. 
(C) diárias. 
(D) ajuda de custo. 
(E) reembolso provisório. 

 
 
25. Em matéria de vacância é certo que  
 

(A) a exoneração de cargo em comissão dar-se-á apenas a juízo da autoridade competente. 
 
(B) o servidor será exonerado de ofício quando não satisfeitas as condições do estágio probatório.  
 
(C) o servidor que, tendo tomado posse, não entrar em exercício no  prazo legal, será suspenso por quinze dias, não impli-

cando em vacância. 
 
(D) a readaptação é forma de provimento de cargo público, mas não forma de vacância. 
 
(E) a exoneração de cargo público sempre decorre de pedido, enquanto que a dispensa de função de confiança sempre de 

ofício. 
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Noções de Direito Constitucional 

 
26. Paulo, maior e capaz, pintor famoso com patrimônio de mais de trinta milhões de reais, de fama internacional, resolveu doar dois 

quadros de sua autoria, estimados cada um deles em um milhão de reais, para uma determinada instituição beneficente da qual 
sua amante, Claudete, é diretora. Porém, Ricardo e Raul, filhos de Paulo, desgostosos com o ato do pai, resolveram questionar 
a doação. Segundo a Constituição Federal brasileira, a doação dessas obras de arte é 

 
(A) inconstitucional. 
(B) inválida. 
(C) ilícita. 
(D) permitida. 
(E) vedada. 

 
 
27. Caio, Pompeu, Cesar, Flávio e Otaviano, são, respectivamente, policial civil, delegado de polícia, promotor de justiça, juiz de 

direito e jornalista. Júlio, sem estar em estado de fragrante delito, foi preso no interior de casa durante o dia por policiais militares 
que, sem autorização do morador, arrebentaram a porta de entrada e efetuaram sua prisão. No caso, para que a prisão de Júlio 
seja válida, é necessária a prévia determinação de  

 
(A) Cesar. 
(B) Pompeu. 
(C) Caio. 
(D) Otaviano. 
(E) Flávio. 

 
 
28. O sindicato dos aeroviários realizou passeata pacífica e sem armas na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Cidade Rio de Janeiro. 

Essa reunião será considerada lícita desde que 
 

(A) tenha sido previamente autorizada pela autoridade competente e não seja vinculada a greve ilegal. 
 
(B) tenha sido previamente autorizada pela autoridade competente, apenas. 
 
(C) não tenha frustrado outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 

autoridade competente. 
 
(D) não critique os atos administrativos dos Estados e dos Municípios, apenas.  
 
(E) não critique os atos administrativos da União, apenas. 

 
 
29. Considere os servidores públicos abaixo, todos nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, 

exercendo efetivamente os cargos conforme tabela abaixo: 
 

Servidor Público Tempo de exercício desde a nomeação 
Jonas 3 anos e meio 
Bruno 1 ano e meio 
Pedro 4 anos 

Sanção 3 anos e um mês 
Hercules 2 anos 

Tito 2 anos e meio 
Juliana 5 anos 
Tatiana 5 anos e meio 

Eustáquio 4 anos e meio 
Gilson 1 ano 

Alexandre 6 meses 
Amélia 2 anos e 10 meses 

 
Segundo a Constituição Federal brasileira, são estáveis apenas  

 
(A) Amélia, Gilson, Sanção, Eustáquio, Tito e Pedro. 
(B) Hercules, Bruno, Tito, Gilson, Alexandre e Amélia. 
(C) Pedro, Hercules, Juliana, Gilson, Eustáquio e Alexandre. 
(D) Sanção, Bruno, Amélia, Jonas, Tatiana e Pedro. 
(E) Jonas, Pedro, Sanção, Juliana, Tatiana e Eustáquio. 

 
 
30. Camargo, Carlos, Caruso, Cassio e Cardoso exercem respectivamente os cargos de Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Vice-Presidente da República, Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente da República. 
A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo 

 
(A) Caruso. 
(B) Carlos. 
(C) Camargo. 
(D) Cardoso. 
(E) Cassio. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Durante atendimento na unidade de saúde, um paciente adulto apresenta febre de início agudo, mialgia nas panturrilhas, 

vômitos, calafrios, alteração do volume urinário, icterícia em pele e mucosas. Refere contato com água suja e potencialmente 
contaminada da enchente, mas não utilizou botas e luvas. A situação é compatível com a doença transmitida por urina de rato, 
cujo agente etiológico bacteriano mais frequente é denominado 
 
(A) Brucella abortus. 
(B) Cryptococcus. 
(C) Plasmodium falciparum. 
(D) Leptospira interrogans. 
(E) Haemophilus ducrey. 

 
 
Instruções: Para responder às questões de números 32 e 33, considere que tratam da Dengue, em conformidade com o Ministério da 

Saúde. 
 
32. As condições socioambientais que favorecem o desenvolvimento e a proliferação do vetor Aedes aegypti são: 

 
 I. Região com alta densidade populacional e baixa cobertura vegetal, pois as fêmeas realizam a hematofagia.  
 II. Presença de criadouros potenciais em domicílios, como vasos com plantas ornamentais mantidos em pratos com terra.   
 III. Baixa infraestrutura local sem fornecimento regular de água, razão pela qual os moradores armazenam o suprimento de 

água limpa em recipientes abertos.  
 IV. Locais com matéria orgânica em decomposição e poças de água decorrente de esgoto a céu aberto. 

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

 
 
33. Na assistência básica à saúde, com relação à dengue, é permitido ao técnico de enfermagem 

 
(A) tratar as pessoas com o esquema terapêutico adequado, encaminhar os casos graves para a unidade de referência, 

respeitando os fluxos locais e mantendo-se responsável pelo acompanhamento dos casos. 
 
(B) capacitar membros da equipe quanto à prevenção, manejo do tratamento, ações de vigilância epidemiológica e controle 

das doenças, e realizar a prova do laço. 
 
(C) realizar a prova do laço quando suspeitar de dengue hemorrágica e realizar a consulta de enfermagem quando autorizado 

pelo enfermeiro.  
 
(D) realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever medicações, conforme protocolos ou 

outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal. 
 
(E) notificar os casos suspeitos, encaminhar a ficha de notificação ao setor competente, conforme estratégia local e realizar 

tratamento domiciliar, quando necessário. 
 
 
34. Na profilaxia de doenças imunopreveníveis em trabalhadores dos serviços de saúde, além das vacinas indicadas pelo Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional, é recomendado ao empregador proporcionar a imunização ativa gratuita contra 
 
(A) tétano, difteria e hepatite B. 
(B) febre amarela, influenza tipo C, hepatites tipo A, B, C e doença viral multirresistente. 
(C) tétano, febre amarela, dengue e salmonelose.  
(D) doença de chagas, influenza sazonal, hepatite tipo A. 
(E) tétano, doença pneumocócica, hepatite tipo C e influenza tipo B. 

 
 
35. Quanto à infraestrutura do serviço de saúde, especificamente com objetivo de evitar exposição aos agentes biológicos, 

recomenda-se que tenha 
 
(A) bancada com lavatório comunitário para degermação das mãos, lixeira aberta para armazenagem de resíduos infectantes 

e caixa para o descarte de agulhas. 
 
(B) pia para lavagem de mãos e limpeza de materiais críticos, lixeira comum para descarte de resíduos radioativos e caixa 

para descarte de material perfuro-cortante. 
 
(C) capela de fluxo laminar para o preparo do medicamento e vacinas, lixeira provida de sistema de abertura com contato 

manual e caixa para o descarte de material perfuro-cortante. 
 
(D) bancada para degermação de braços e mãos, lixeira comum para o descarte de agulha desconectada da seringa, utilizada 

após aplicações por via IM.  
 
(E) lavatório exclusivo para higiene das mãos com água corrente, sabonete líquido, toalha descartável, lixeira com sistema de 

abertura sem contato manual e caixa para descarte de material perfuro-cortante. 
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36. Para prevenção de infecção primária da corrente sanguínea, relacionada ao sítio de inserção e ao dispositivo de venopunção, 
respectivamente, recomenda-se: 
 
(A) em adultos, utilizar veias de membros inferiores para evitar tromboflebite; efetuar punção com agulha para administrar 

medicamentos necrosantes. 
 
(B) aplicar o antisséptico e, em seguida, tocar o sítio de inserção para avaliar o calibre da veia; utilizar dispositivos de maior 

calibre, pois causam menos flebite mecânica. 
 
(C) em adultos, inicialmente, selecionar as veias da superfície dorsal ou ventral dos membros superiores; utilizar agulha em 

coleta de sangue, administração de dose única ou bolus de medicamento. 
 
(D) realizar a degermação do sítio de inserção com líquido de dakim; utilizar dispositivo de menor calibre e comprimento para 

melhorar o fluxo sanguíneo da veia. 
 
(E) em crianças, na dificuldade de acesso dos vasos superficiais dos membros, informar equipe médica para efetuar punção 

central utilizando cateter impregnado com neomicina. 
 
 
37. Ao esvaziar o coletor de urina de sistema fechado, o técnico de enfermagem percebeu que a luva de procedimento estava 

furada, ocasionando contato direto com a pele íntegra da mão e a urina do paciente, com diagnóstico de hipertensão arterial. 
Após a retirada das luvas, essa situação requer, como procedimento mínimo, 
 
(A) fricção antisséptica das mãos com gel alcoólico. 
 
(B) degermação da pele das mãos com iodo povidine. 
 
(C) lavagem das mãos com clorexidine degermante. 
 
(D) higienização das mãos com água e sabão. 
 
(E) degermação da pele das mãos com gel alcoólico. 

 
 
38. Os ácidos graxos utilizados na alimentação têm efeito sobre as lipoproteínas denominadas colesterol e que, combinado ao 

índice de massa corpórea (IMC), podem exercer influência nas comorbidades associadas à obesidade. Os tipos de ácidos 
graxos, as principais fontes e os efeitos benéficos sobre as lipoproteínas estão corretamente descritos em: 

 
 

 Tipos de ácidos graxos Principais fontes de ácidos 
graxos 

Efeitos dos ácidos graxos sobre as 
lipoproteínas 

(A) poliinsaturados ômega 3 óleo de peixe, salmão e sardinha. reduzem o LDL-c e os triglicérides e 
aumentam o HDL-c 

(B) saturados leite integral, óleo vegetal de 
milho e azeite de oliva. reduzem os triglicérides e o LDL-c 

(C) trans amendoim, castanha de caju e 
margarina. aumentam os triglicérides e o HDL-c 

(D) poliinsaturados ômega 6 leite integral, manteiga e nozes. aumentam os triglicérides e reduzem o 
HDL-c 

(E) monoinsaturados ômega 9 salmão, cavala e sardinha. reduzem o LDL-c e reduzem o HDL-c 

 
 
39. A vacinação do bebê de 2 meses de idade contra a poliomielite, quanto ao número de doses, intervalo e a via de administração, 

deve ser orientada da seguinte maneira  
 
(A) 1 dose aos três meses de idade, via subcutânea. 
 
(B) 2 doses com intervalos de 30 dias ou no mínimo de 20 dias, via oral. 
 
(C) 2 doses com intervalos de 60 dias ou no mínimo de 30 dias, via intramuscular. 
 
(D) 3 doses com intervalos de 30 dias ou no mínimo de 15 dias, via intradérmica. 
 
(E) 3 doses com intervalos de 60 dias ou no mínimo de 30 dias, via oral. 

Caderno de Prova ’ES18’, Tipo 001



  

10 TRF2R-Téc.Jud.-Enfermagem 

40. A organização interna da geladeira doméstica utilizada para armazenar imunobiológicos segue a seguinte configuração: 
 

 Congelador Primeira Prateleira Segunda 
Prateleira Na Porta Na Terceira 

Prateleira 
Na Prateleira 

Inferior 

(A) 

vacinas que podem 
ser submetidas à 
temperatura 
negativa 

garrafas com água 
e corante 

estoque de vacinas, 
soros e diluentes 

termômetro de má-
xima e de mínima e 
vacinas que não 
podem ser subme-
tidas à temperatura 
negativa 

gelo reciclável  deixar vazia 

(B) gelo reciclável 

vacinas que podem 
ser submetidas à 
temperatura 
negativa  

termômetro de má-
xima e de mínima e 
vacinas que não po-
dem ser submetidas 
à temperatura ne-
gativa  

compartimento 
vazio  

estoque de vacinas, 
soros e diluentes 

garrafas com água 
e corante 

(C) garrafas com água 
e corante. 

vacinas que podem 
ser submetidas à 
temperatura 
negativa 

estoque de vacinas, 
soros e diluentes 

gelo reciclável compartimento 
vazio  

termômetro de má-
xima e de mínima e 
vacinas que não 
podem ser subme-
tidas à temperatura 
negativa 

(D) gelo reciclável compartimento 
vazio 

vacinas que podem 
ser submetidas à 
temperatura 
negativa 

estoque de vacinas, 
soros e diluentes 

termômetro de má-
xima e de mínima e 
vacinas que não 
podem ser subme-
tidas à temperatura 
negativa 

compartimento 
vazio 

(E) garrafas com água 
e corante 

gelo reciclável 

vacinas que podem 
ser submetidas à 
temperatura 
negativa 

termômetro de má-
xima e de mínima e 
vacinas que não po-
dem ser submetidas 
à temperatura ne-
gativa 

estoque de vacinas, 
soros e diluentes 

compartimento 
vazio 

 
 
41. O aconselhamento consiste no diálogo baseado na relação de confiança que proporciona ao paciente condições para que avalie 

seus próprios riscos, tome decisões e encontre maneiras realistas de enfrentar os problemas relacionados às DST HIV/AIDS. No 
aconselhamento, após resultado positivo do teste anti-HIV em gestante, na 12a semana de gestação, o técnico de enfermagem 
deve orientá-la que 
 
(A) a transmissão vertical do HIV pode ocorrer durante a gestação, no trabalho de parto, no parto e pela amamentação. 
 
(B) é indicado parto normal, pois a transmissão do HIV durante esse tipo de parto é um mito.  
 
(C) a amamentação deverá ser realizada pela mãe, pois o risco do recém-nascido adquirir AIDS com as chamadas “amas de 

leite” é muito maior. 
 
(D) a terapia antirretroviral será realizada após o parto, na mãe e no filho, se comprovado positividade no teste anti-HIV do 

filho.  
 
(E) toda criança, ao nascer, receberá o antirretroviral, se resultado de teste anti-HIV positivo na mãe e no pai.  

 
 
42. Compostos de substâncias microbicidas, com efeito letal para microrganismos esporulados utilizados no processamento de 

artigos hospitalares, são formulações 
 
(A) desodorizantes. 
(B) antioxidantes. 
(C) esterilizantes. 
(D) degermantes. 
(E) adjuvantes. 

 
 
43. Para confirmar se o tamanho do manguito é proporcional à circunferência do braço do paciente, considerando que o 

comprimento da bolsa inflável deve corresponder a 80% da circunferência do braço e a largura da bolsa inflável deve 
corresponder a 40% da mesma circunferência, o técnico de enfermagem deve medir  
 
(A) a distância entre o acrômio e o olécrano, verificar a circunferência do braço no ponto médio e comparar as medidas com as 

do manguito. 
 
(B) a distância entre a clavícula e o ponto médio da inserção do bíceps, verificar a circunferência do braço e comparar com o 

manguito. 
 
(C) a largura da bolsa inflável do manguito e o tamanho do braço, somar as duas medidas e dividir por 3, e comparar com as 

do manguito. 
 
(D) o comprimento do braço entre a escápula e o acrômio e dividir o valor por 2, e comparar as medidas com as do manguito. 
 
(E) a distância entre a artéria radial e o olécrano, verificar a circunferência do braço no ponto médio e comparar as medidas 

com as do manguito. 
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44. Para a realização de enteroclisma, o técnico de enfermagem deve manter o paciente na posição: 
 
(A) prona. 
(B) trendelemburg. 
(C) fowler. 
(D) supina. 
(E) sims. 

 
 
45. O técnico de enfermagem é orientado para realizar o curativo com papaína gel a 2%, cujo mecanismo específico de ação é 

 
(A) promover a quimiotaxia e angiogênese, mantendo o meio seco com aceleração do processo de granulação tecidual.  
 
(B) provocar dissociação das moléculas de proteínas, resultando em desbridamento químico enzimático, com ação bactericida 

e bacteriostática, estimulando a força tensil da cicatriz e acelerando o processo de cicatrização. 
 
(C) promover a limpeza da ferida, devido ao alto poder de absorção e eliminação de odor. 
 
(D) proteger a ferida de traumas, realizando o desbridamento autolítico com a presença de partículas de celulose.  
 
(E) favorecer a umidade da ferida pela presença de íons cálcio que, em contato com os íons de sódio da úlcera, mantém o 

meio úmido ideal para o desenvolvimento da cicatrização. 
 
 
46. Ao aplicar insulina por via subcutânea, em indivíduo eutrófico, utilizando seringa de 1 mL e agulha 13 × 4,5 mm, o técnico de 

enfermagem deve introduzir a agulha no ângulo de 
 
(A)   15°. 
(B)   30°. 
(C)   75°. 
(D)   90°. 
(E) 105°. 

 
 
47. Ao administrar 500 mL de soro glicosado a 5% por via endovenosa na velocidade de 125 microgotas por minuto, o paciente será 

comunicado que a infusão finalizará em  
 
(A) 2 horas. 
(B) 3 horas. 
(C) 4 horas. 
(D) 6 horas. 
(E) 8 horas. 

 
 
48. Nas atividades de promoção à saúde, o técnico de enfermagem deve saber que a hipertensão arterial associa-se a outras 

condições clínicas, como a 
 
(A) doença renal crônica. 
(B) colecistite aguda. 
(C) hipotireoidismo. 
(D) hemofilia. 
(E) xeroftalmia. 

 
 
49. No atendimento ao paciente com edema agudo de pulmão, a máscara facial de pressão positiva nas vias respiratórias tem como 

vantagem: 
 
(A) utiliza sistema de baixo fluxo de oxigênio e ar comprimido, de forma invasiva.  
 
(B) melhora a oxigenação arterial, de forma não invasiva, sem necessidade de intubação traqueal imediata. 
 
(C) impede que o paciente inspire ar ambiente, favorecendo a mistura com o óxido nítrico. 
 
(D) não interfere na locução e na ingestão de alimentos, favorecendo a vida social do paciente. 
 
(E) é invasiva, permitindo a entrada de oxigênio a 100% diretamente nos alvéolos.  

 
 
50. Ao atender um trabalhador adulto não responsivo, portador de asma brônquica, deitado no sofá, no Tribunal, o técnico de 

enfermagem identifica a parada cardiorrespiratória e coloca-o deitado no chão. Segundo as diretrizes da American Heart 
Association 2010, ao proceder as manobras de reanimação cardiopulmonar, o técnico de enfermagem 
 
(A) abre a via aérea, avalia se há respiração e inicia 30 compressões torácicas alternadas com 2 ventilações. 
 
(B) realiza a manobra de jaw thrust para abertura de via aérea e prepara material de intubação. 
 
(C) introduz a cânula orofaríngea, avalia se há respiração e inicia 5 compressões torácicas alternadas com 2 ventilações. 
 
(D) abre a via aérea, aplica 2 ventilações e 15 compressões torácicas. 
 
(E) solicita o desfibrilador externo automático e inicia 30 compressões torácicas. 
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51. Nos cuidados domiciliares aos portadores de traqueostomia permanente, o técnico de enfermagem orienta o paciente para  
 
(A) limpar a cânula interna da traqueostomia, utilizando água, sabão neutro e escova pequena. 
 
(B) lavar a cânula interna da traqueostomia, utilizando álcool a 70%. 
 
(C) realizar o curativo ao redor do estoma da traqueostomia com álcool glicerinado. 
 
(D) lavar a cânula interna da traqueostomia, sob supervisão direta no ambulatório, por 6 meses. 
 
(E) instilar solução de água destilada diariamente na cânula interna de traqueostomia. 

 
 
52. Quanto ao autocuidado do paciente colostomizado, deve-se orientar: 
 
 I. ao experimentar um alimento novo, faça-o em pequena quantidade para avaliar a reação do organismo.  
 II. evitar alimentos que possam produzir cheiro forte e causar desconforto, como cebola, alho cru, ovo cozido, repolho, 

dentre outros.  
 III. os pelos ao redor do estoma devem ser mantidos para evitar infecção. 
 
 IV. observar o brilho, a umidade, a presença de muco, o tamanho, a forma e a cor do estoma, que deve ser vermelho vivo. 
 

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

 
 
53. Ao atender um paciente idoso com intoxicação digitálica, é prioritário 

 
(A) controlar a glicemia capilar. 
 
(B) observar hemorragia gástrica. 
 
(C) instalar sonda vesical de demora. 
 
(D) verificar a temperatura. 
 
(E) controlar a frequência cardíaca. 

 
 
54. São cuidados preventivos relacionados à doença diarréica grave infantil: 

 
(A) ferver a água oferecida à criança diariamente, boa higiene pessoal, estimular a ingesta de alimentos orgânicos e oferecer a 

imunização passiva contra papilomavírus. 
 
(B) manter boa higiene pessoal, estimular ingesta de frutas, legumes, verduras e administrar a imunização para Pneumococo. 
 
(C) realizar cuidados sanitários com a água, boa higiene pessoal, estimular amamentação e administrar a imunização contra 

febre amarela. 
 
(D) amamentar a criança desde as primeiras horas de vida, manter boa higiene pessoal e de alimentos e oferecer a imu-

nização contra o rotavírus.   
 
(E) higienizar os utensílios domésticos com álcool a 70%, estimular dieta hiperproteica e a imunização ativa contra 

Haemophilus influenza. 
 
 
55. Considerada uma das principais causas do câncer de colo de útero, a infecção pelo papilomavírus humano (HPV), em adultos 

do sexo feminino, pode ser detectada por meio do exame denominado 
 
(A) histerossonografia. 
 
(B) papanicolau. 
 
(C) urocultura. 
 
(D) hemocultura. 
 
(E) histerossalpingografia. 
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56. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o exercício pleno do direito à saúde e à liberdade, será garantido aos 
adolescentes quando a orientação referente ao uso de contraceptivo for realizada 
 
(A) com a autorização dos pais ou responsável. 
 
(B) na presença de responsável com a procuração dos pais.  
 
(C) com privacidade, sigilo e consentimento informado do adolescente.  
 
(D) com o consentimento informado assinado pelos pais.  
 
(E) com privacidade, na presença dos pais.  

 
 
57. No atendimento às urgências, na avaliação primária, em situações de trauma, os profissionais de saúde devem avaliar a: 

 
A. permeabilidade de via aérea e proteção da coluna cervical; 
B. ventilação e respiração; 
C. circulação e controle de hemorragias; 
D. avaliação neurológica; 
E. exposição e prevenção da hipotermia. 

 
A sequência correta de atendimento a uma vítima por queimadura é: 
 
(A) A, C, B, D, E. 
 
(B) A, B, C, D, E. 
 
(C) C, A, B, D, E. 
 
(D) B, E, D, C, A. 
 
(E) E, A, B, C, D. 

 
 
58. Para alívio da dor em antebraço do paciente que apresenta queimadura de primeiro grau por escaldo, recomenda-se  

 
(A) limpar a área queimada com clorexidine degermante. 
 
(B) aplicar compressas com água corrente gelada. 
 
(C) umedecer a área queimada com água destilada. 
 
(D) irrigar a área queimada com soro fisiológico. 
 
(E) lavar a área queimada com solução de ringer lactato. 

 
 
59. Conforme a Portaria no 130/2012 do Ministério da Saúde, o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras drogas (CAPS AD 

III) tem por objetivo 
 
(A) prestar assistência às pessoas que estejam em abstinência alcoólica, mantendo a internação por, no mínimo, 45 dias, até 

cessar os efeitos da ausência do álcool no organismo. 
 
(B) fornecer atenção contínua às pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, 

durante as 24 horas do dia e em todos os dias da semana, finais de semana e feriados. 
 
(C) prestar assistência de saúde aos usuários de álcool e drogas, fornecendo gratuitamente imunização contra hepatite A e C. 
 
(D) prestar assistência aos dependentes de crack, excluindo a família do cuidado, devido à gravidade do caso. 
 
(E) prestar assistência de enfermagem, priorizando a contenção de todos os pacientes por meio de restrição física. 

 
 
60. Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ao ser comunicado quanto a uma greve geral da categoria, o 

técnico de enfermagem tem como responsabilidade e dever 
 
(A) ausentar-se do trabalho, mesmo que não tenha substituto, pois é prioridade garantir os direitos reivindicatórios da 

categoria.  
 
(B) garantir a continuidade da assistência a saúde, assinando as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir 

que as suas ações sejam assinadas por outro profissional. 
 
(C) garantir a segurança dos pacientes sob sua responsabilidade, colaborando com a transferência de pacientes graves com 

risco de morte, conforme a orientação do sindicato da categoria. 
 
(D) solicitar aos familiares e acompanhantes que colaborem com a assistência de enfermagem, executando procedimentos 

não invasivos, como banhos, curativos e administração de medicação. 
 
(E) garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de 

suspensão das atividades profissionais decorrentes da greve. 
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