
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO: Na capa do caderno de prova para o cargo de Técnico 

Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Enfermagem constou Analista Judiciário - 

Área Apoio Especializado - Especialidade Enfermagem; o conteúdo do caderno está correto, 

conforme previsto no Anexo III do Edital Nº 01/2011 de Abertura de Inscrições para o cargo de 

Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Enfermagem.  

 

 



N do CadernooN de Inscriçãoo

ASSINATURA DO CANDIDATO
N do Documentoo
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Analista Judiciário - Área Apoio Especializado
Especialidade Enfermagem

Concurso Público para provimento de cargos de

Janeiro/2012

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃOa

P R O V A

INSTRUÇÕES

VOCÊ DEVE

ATENÇÃO

- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.

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

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMAresposta certa.

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

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

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

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

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

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

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

- Responda a todas as questões.

- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.

- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver o Caderno de Questões e a sua Folha de Respostas.

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

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção:  As questões de números 1 a 5 referem-se ao texto seguinte. 
 

A Amazônia, dona de uma bacia hidrográfica com cerca de 60% do potencial hidrelétrico do país, tem a chance de emergir 
como uma região próspera, capaz de conciliar desenvolvimento, conservação e diversidade sociocultural. O progresso está 
diretamente ligado ao papel que a região exercerá em duas áreas estratégicas para o planeta: clima e energia. Não se trata de 
explorar a floresta e deixar para trás terra arrasada, mas de aproveitar o valor de seus ativos sem qualquer agressão ao meio 
ambiente. Para isso, basta que o Brasil seja capaz de colocar em prática uma ampla e bem-sucedida política socioambiental, a 
exemplo do que faz a indústria cosmética nacional, que seduziu o mundo com a biodiversidade brasileira. É marketing e é 
conservacionismo também. 

Segundo o pesquisador Beto Veríssimo, fundador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), a floresta 
é fundamental para a redução global das emissões de gases de efeito estufa. "O Brasil depende da região para produzir mais energia 
e não sou contra a expansão da rede de usinas aqui, mas é preciso cautela, para não repetir erros do passado, quando as 
hidrelétricas catalisaram ocupação desordenada, conflitos sociais e desmatamentos. Enfrentar o desmatamento da Amazônia é crucial 
para o Brasil." 
 

(Trecho de Diálogos capitais. CartaCapital, 7 de setembro de 2011, p. 46) 
 
 
1. No último parágrafo, o pesquisador 
 

(A) lamenta o fato de ser necessário desmatar a floresta para criar condições mais favoráveis para a Amazônia, especialmente 
quanto ao fornecimento de energia elétrica. 

 
(B) aponta para as dificuldades que surgirão com os novos projetos de construção de usinas hidrelétricas na região 

amazônica. 
 
(C) defende a construção de novas usinas, por trazerem benefícios para toda a região, ainda que seja necessário desmatar 

grandes áreas de floresta. 
 
(D) alerta para a necessidade de um planejamento de ações, para evitar, como já têm acontecido, fatos comprometedores do 

desenvolvimento sustentável da Amazônia.  
 
(E) constata que, apesar da abundância de recursos hídricos na região amazônica, é inaceitável seu aproveitamento com a 

construção de novas usinas hidrelétricas. 
 
 
2. É marketing e é conservacionismo também.  (final do 1o parágrafo) 
 

O exemplo referente à indústria de cosméticos retoma em linhas gerais a ideia contida em: 
 

(A) O progresso está diretamente ligado ao papel que a região exercerá em duas áreas estratégicas para o planeta: clima e 
energia.  

 
(B) ... mas de aproveitar o valor de seus ativos sem qualquer agressão ao meio ambiente.  
 
(C) O Brasil depende da região para produzir mais energia ... 
 
(D) ... quando as hidrelétricas catalisaram ocupação desordenada, conflitos sociais e desmatamentos.  
 
(E) Enfrentar o desmatamento da Amazônia é crucial para o Brasil. 

 
 
3. Para isso, basta que o Brasil seja capaz de colocar em prática uma ampla e bem-sucedida política socioambiental ...  

(1o parágrafo) 
 

O emprego da forma verbal grifada na frase acima indica 
 

(A) restrição à afirmativa anterior. 
(B) condição da realização de um fato. 
(C) finalidade de uma ação futura. 
(D) tempo passado em correlação com outro. 
(E) hipótese passível de se realizar. 

 
 
4. ... e não sou contra a expansão da rede de usinas aqui, mas é preciso cautela ...  (2o parágrafo) 

 
O segmento grifado acima denota 

 
(A) finalidade decorrente do próprio desenvolvimento do texto. 
(B) ressalva em correlação com o sentido da afirmativa anterior. 
(C) temporalidade necessária à concretização da ação prevista. 
(D) causa que justifica o posicionamento do pesquisador. 
(E) condição para a realização da hipótese anterior a ele. 
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5. A Amazônia, dona de uma bacia hidrográfica com cerca de 60% do potencial hidrelétrico do país, tem a chance de emergir como 
uma região próspera, capaz de conciliar desenvolvimento, conservação e diversidade sociocultural.  

 
O sentido geral do que se diz acima está retomado, com clareza e correção, em: 

 
(A) As riquezas naturais da região amazônica e, especialmente, seu potencial hidrelétrico propiciam a ela um futuro promissor, 

com um desenvolvimento aliado à preservação de sua diversidade ambiental e cultural. 
 
(B) Com a sua diversidade, o ambiente da Amazônia se dispõe para alcançar sucesso, em parte nos recursos hidrelétricos da 

região, cerca de muito grandes, por sua conservação, e a prosperidade que virá. 
 
(C) A região que deverá se tornar próspera, é a Amazônia, que com seus recursos hidrelétricos em potencial e a 

biodiversidade, ela vai ser capaz de concordar com a conservação e o desenvolvimento. 
 
(D) A bacia hidrográfica abundante na região amazônica, com suas hidrelétricas, vão permitir o desenvolvimento dessa mesma 

região, em conjunto com a diversidade social e ambiental que ali se encontra. 
 
(E) Todo o desenvolvimento da região amazônica, com seus rios abundantes e potencial de construir hidrelétricas, serão o 

fator do crescimento regional, com desenvolvimento da diversidade e do ambiente. 
 
 
Atenção:  As questões de números 6 a 10 referem-se ao texto seguinte. 
 

Na reunião em que foi eleito diretor-geral da Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO) da ONU, o ex-ministro 

brasileiro José Graziano da Silva assegurou − com sua experiência de gestor do programa de combate à fome entre nós −- que esta 
será sua prioridade: enfrentar esse problema no mundo, para que até 2015 o número de carentes de alimentos no planeta, hoje em 
torno de 1 bilhão, se reduza à metade. "É o desafio do nosso tempo", disse na ocasião o ex-secretário da ONU, Kofi Anan, lembrando 
que um dos complicadores dessa questão, "o protecionismo dos ricos" à sua produção de alimentos, só tem aumentado. E isso 
quando a própria FAO alerta que os preços desses produtos continuarão a subir nos próximos dez anos. E que a produção precisará 
crescer 70% até 2050, para alimentar os 9,2 bilhões de pessoas que estarão no mundo nessa época. Ele alertou também para os 
crescentes compra e arrendamento de terras em outros países, por especuladores de fundos de alto risco de países industrializados.  

Tudo acontece num cenário paradoxal. Um relatório da própria FAO assegura que um terço dos alimentos produzidos no 
mundo, cerca de 1,3 bilhão de toneladas anuais, se perde ou é desperdiçado. Os consumidores ricos desperdiçam 222 milhões de 

toneladas de frutas e hortaliças − tanto quanto a produção de alimentos na África.  
E assim vamos no mundo dos paradoxos. A produção de alimentos cresce, sobem os preços, "commodities" transformam-se 

em garantia para investimentos, juntamente com a compra de terras em países mais pobres. Mas não se consegue sair de perto do 
número terrível de 1 bilhão de famintos no planeta, 40% da humanidade, vivendo abaixo da linha de pobreza. 
 

(Trecho com adaptações do artigo de Washington Novaes. O Estado de S. Paulo, A2, Espaço Aberto, 1 de julho de 2011) 
 
 
6. A ideia central do texto está explicitada em: 
 

(A) O aumento do número de famintos nas regiões pobres do planeta exige atitudes de autoridades em relação ao comércio 
mundial de alimentos.  

 
(B) A especulação econômica em torno de terras nos países em desenvolvimento põe em risco a produção de alimentos. 
 
(C) A ação prioritária da FAO, órgão da ONU, estará voltada para a redução do número de pessoas que passam fome em todo 

o mundo. 
 
(D) O aumento dos preços de alimentos decorrente da busca de lucros pelos países mais ricos agrava a fome em todo o 

planeta. 
 
(E) O desperdício de alimentos, principalmente nos países ricos, é a razão primeira do aumento de preços em países mais 

pobres.  
 
 
7. O cenário paradoxal a que o autor alude no 2o parágrafo se estabelece entre 
 

(A) o desperdício de alimentos nos países mais ricos e o incremento do comércio mundial, para atender a toda a população no 
planeta. 

 
(B) a proteção dos países ricos aos seus estoques de alimentos e o aumento da produção em todo o mundo, alavancada por 

altos investimentos no setor agrícola dos países mais pobres. 
 
(C) a especulação em torno da posse de terras para a agricultura nos países mais pobres e o protecionismo dos ricos à 

produção de alimentos, para controlar a alta dos preços no mercado internacional. 
 
(D) a produção de alimentos nos países mais ricos que só cresce, em razão dos enormes investimentos no setor, e a luta dos 

países mais pobres para superar a falta de tecnologia na agricultura. 
 
(E) o crescimento econômico e até mesmo o da produção de alimentos e os efeitos da fome que atinge grande parte da 

população mundial, que vive em extrema pobreza. 
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8. O comentário colocado entre os travessões no 1o parágrafo destaca a 
 

(A) informação que perde validade diante da constatação pela FAO do número de famintos no planeta. 
(B) importância das diversas funções dos especialistas ligados às atividades da FAO.  
(C) escolha de um novo diretor-geral para a FAO, em razão da crise de alimentos no mundo. 
(D) qualificação de quem traça a meta a ser perseguida pela FAO. 
(E) repetição de dados para realçar a amplitude de ações da FAO. 

 
 
9. E isso quando a própria FAO alerta que os preços desses produtos continuarão a subir nos próximos dez anos. E que a produ-

ção precisará crescer 70% até 2050, para alimentar os 9,2 bilhões de pessoas que estarão no mundo nessa época.   (1o pará-
grafo) 

 
Considerando-se a maneira como o autor inicia o segmento transcrito acima, é correto deduzir que se trata de 

 
(A) crítica ao posicionamento dos países ricos, que vem dificultando tanto a oferta mundial de alimentos quanto sua aquisição 

por preços mais baixos. 
 
(B) observação que se justifica pela busca de menores preços em um mercado de alimentos sempre sujeito à concorrência 

entre países produtores e países importadores. 
 
(C) certeza de que a atuação da FAO vem sendo determinante para manter o equilíbrio da oferta no mercado de alimentos, 

apesar do constante e progressivo aumento de preços. 
 
(D) conclusão de que a procura por terras destinadas à produção de alimentos nos países mais pobres poderá ajudar a reduzir 

o número de famintos no mundo. 
 
(E) constatação de que o desafio existente em torno do necessário aumento da produtividade agrícola no mundo todo será de 

difícil resolução para a FAO. 
 
 
10. O verbo que se mantém corretamente no singular, apesar das alterações propostas entre parênteses para o segmento grifado, 

está na frase: 
 

(A) É o desafio do nosso tempo.  (os desafios) 
(B) E isso quando a própria FAO alerta ...  (os especialistas da própria FAO) 
(C) E que a produção precisará crescer 70% até 2050 ...  (a produção de alimentos) 
(D) Tudo acontece num cenário paradoxal.  (Todos os problemas) 
(E) Um relatório da própria FAO assegura ...  (Os dados de um relatório) 

 
 
Atenção:  As questões de números 11 a 15 referem-se ao texto seguinte. 
 

Ainda que existam estudos modernos levantando a hipótese de que a tragédia grega teria tido sua origem em rituais 

fúnebres, danças mímicas de atores mascarados em homenagem a heróis mortos, a tese geralmente aceita é a de que nasceu dos 

cultos a Dionísios, deus do vinho e da fertilidade, das fontes da vida e do sexo.  

Duas figuras merecem atenção na fase primitiva do teatro grego: um tirano, Pisístrato, e um ator, Téspis. O primeiro 

oficializou o culto a Dionísios, mandou organizar as festas dionisíacas urbanas e chamou Téspis para promovê-las anualmente. De 

forma competitiva, passaram a ser realizadas durante seis dias na primavera. Para muitos, Téspis foi o primeiro ator. E também o 

responsável por transformações decisivas na libertação da dramaturgia das amarras da poesia.  

Aristóteles deixou-nos o primeiro documento básico de teoria teatral: Poética, dissecando a estrutura da tragédia e da 

comédia, caracterizando os gêneros e suas diferenças, explicando suas origens e analisando seus elementos. Estudando a poesia 

dramática em relação à lírica e à épica, acentua seu significado estético, cívico e moral. Para Aristóteles a arte é imitação da natureza; 

o drama é a imitação de ações, tendo por objetivo provocar compaixão e terror. A identificação do público com os personagens coloca 

o primeiro em estado de êxtase e assim poderá atingir a purgação dessas emoções. 
(Fragmento adaptado de Fernando Peixoto. O que é teatro, 4.ed., S.Paulo: Brasiliense, 1981, p.67 e 68) 

 
 
11. Segundo o autor, o surgimento da tragédia grega,  
 

(A) que se pensava estar ligado a Dionísios, passou a ser creditado a Aristóteles, autor da Poética, em que expõe a sua teoria 
teatral. 

 
(B) não obstante a recuperação de nomes como os de Pisístrato e Téspis, permanece ainda uma verdadeira incógnita. 
 
(C) em consenso finalmente obtido entre os estudiosos, relaciona-se aos cultos ao deus do vinho e das fontes da vida, 

Dionísios. 
 
(D) em que pese a importância de Dionísios, tem sido com maior frequência vinculado aos rituais e encenações fúnebres em 

honra dos heróis. 
 
(E) a despeito de divergência mais ou menos recente, costuma ser associado aos cultos a Dionísios, o deus do vinho e das 

fontes da vida. 
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12. O segmento cujo sentido está corretamente expresso em outras palavras é: 
 

(A) dissecando a estrutura = aglutinando os elementos estruturais 
 
(B) libertação da dramaturgia = extroversão dramática 
 
(C) purgação dessas emoções = emancipação desses sentimentos 
 
(D) compaixão e terror = piedade e pavor 
 
(E) levantando a hipótese = auferindo a convicção 

 
 
13. ... acentua seu significado estético, cívico e moral. 
 

O verbo conjugado nos mesmos tempo e modo que o grifado na frase acima está em:  
 

(A) Ainda que existam estudos modernos levantando a hipótese... 
 
(B) Duas figuras merecem atenção na fase primitiva do teatro grego... 
 
(C) De forma competitiva, passaram a ser realizadas durante seis dias na primavera.  
 
(D) Aristóteles deixou-nos o primeiro documento básico de teoria teatral... 
 
(E) ... de que a tragédia grega teria tido sua origem em rituais fúnebres... 

 
 
14. Com relação à pontuação empregada no texto, é correto afirmar: 
 

(A) No segmento na fase primitiva do teatro grego: um tirano, Pisístrato, e um ator, Téspis, a retirada das três vírgulas não 
implicaria prejuízo para a correção e o sentido original. 

 
(B) Os dois-pontos empregados no início do terceiro parágrafo poderiam ser substituídos por ponto e vírgula, sem prejuízo 

para a correção e o sentido original. 
 
(C) No segmento coloca o primeiro em estado de êxtase e assim poderá atingir a purgação, a palavra assim poderia ser 

colocada entre vírgulas, sem prejuízo para a correção e a lógica. 
 
(D) Em Para Aristóteles a arte é imitação da natureza, a colocação de uma vírgula imediatamente depois de Aristóteles 

implicaria prejuízo para a correção e a lógica. 
 
(E) No segmento a tese geralmente aceita é a de que nasceu, a colocação de uma vírgula imediatamente depois da palavra 

aceita não implicaria prejuízo para a correção e a lógica. 
 
 
15. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes, foi corretamente realizada em: 
 

(A) Duas figuras merecem atenção = Duas figuras merecem-na  
 
(B) poderá atingir a purgação = poderá lhe atingir 
 
(C) dissecando a estrutura = dissecando-la 
 
(D) provocar compaixão e terror = provocá-las  
 
(E) mandou organizar as festas = mandou organizar-lhes 

 
 

Raciocínio Lógico 
 

16. Em um sábado, das 8:00 às 12:00 horas, cinco funcionários de um tribunal trabalharam no esquema de “mutirão” para atender 
pessoas cujos processos estavam há muito tempo parados por pequenos problemas de documentação. Se, no total, foram 
atendidas 60 pessoas, cada uma por um único funcionário, é correto concluir que 

 
(A) cada funcionário atendeu 12 pessoas. 
 
(B) foram atendidas 15 pessoas entre 8:00 e 9:00 horas. 
 
(C) cada atendimento consumiu, em média, 4 minutos. 
 
(D) um dos funcionários atendeu, em média, 3 ou mais pessoas por hora. 
 
(E) nenhum atendimento levou mais do que 20 minutos. 
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17. Um analista esportivo afirmou:  
 

“Sempre que o time X joga em seu estádio marca pelo menos dois gols.” 
 

De acordo com essa afirmação, conclui-se que, necessariamente, 
 

(A) o time X marca mais gols em seu estádio do que fora dele. 
 

(B) o time X marca menos de dois gols quando joga fora de seu estádio. 
 

(C) se o time X marcar um único gol em um jogo, este terá ocorrido fora de seu estádio. 
 

(D) se o time X marcar três gols em um jogo, este terá ocorrido em seu estádio. 
 

(E) o time X nunca é derrotado quando joga em seu estádio. 
 
 
18. Uma senhora afirmou que todos os novelos de lã guardados numa gaveta são coloridos e nenhum deles foi usado. Mais tarde, 

ela percebeu que havia se enganado em relação à sua afirmação, o que permite concluir que 
 

(A) pelo menos um novelo de lã da gaveta não é colorido ou algum deles foi usado. 
 

(B) pelo menos um novelo de lã da gaveta não é colorido ou todos eles foram usados. 
 

(C) os novelos de lã da gaveta não são coloridos e já foram usados. 
 

(D) os novelos de lã da gaveta não são coloridos e algum deles já foi usado. 
 

(E) existem novelos de lã brancos na gaveta e eles já foram usados. 
 
 
19. Se em um determinado ano o mês de agosto teve cinco sextas-feiras, cinco sábados e cinco domingos, então o dia 13 de 

setembro desse ano caiu em 
 

(A) uma quarta-feira. 
 

(B) uma quinta-feira. 
 

(C) uma sexta-feira. 
 

(D) um sábado. 
 

(E) um domingo. 
 
 
20. Quando somente três times (Arrankatoko, Kanelafina e Espantassapo) ainda tinham chances matemáticas de ganhar o cam-

peonato do bairro de 2011, três torcedores fizeram as suas previsões. 
 

Torcedor 1: O campeão será o Arrankatoko ou o Kanelafina.  
 

Torcedor 2: O campeão será o Kanelafina ou o Espantassapo. 
 

Torcedor 3: O campeão não será o Kanelafina. 
 

Seja n o número de torcedores, dentre os três citados acima, que acertaram suas previsões após o término do campeonato. 
Somente com as informações fornecidas,  

 
(A) conclui-se que n = 0. 
 

(B) conclui-se que n = 1. 
 

(C) conclui-se que n = 2. 
 

(D) conclui-se que n = 3. 
 

(E) não se pode descobrir o valor de n. 
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Noções de Informática 
 

21. À esquerda do Controle de Zoom, localizado no lado direito do rodapé da tela de um documento Word 2010, encontram-se cinco 
botões em miniatura cujas funções podem também ser acessadas em botões na guia 

 
(A) Início. 
 
(B) Inserir. 
 
(C) Exibição. 
 
(D) Revisão. 
 
(E) Layout da Página. 

 
 
22. Ao abrir o BrOffice.org Apresentação (Impress) será aberta a tela do Assistente com as opções: Apresentação vazia, 
 

(A) Usar meus templates e Abrir uma apresentação existente, apenas. 
 
(B) A partir do modelo e Abrir uma apresentação existente, apenas. 
 
(C) A partir do modelo, Abrir uma apresentação existente e Acessar o construtor on-line, apenas. 
 
(D) Usar meus templates Abrir uma apresentação existente e Acessar o construtor on-line, apenas. 
 
(E) A partir do modelo, Usar meus templates Abrir uma apresentação existente e Acessar o construtor on-line. 

 
 
23. No Windows Explorer do Windows XP, teclas e mouse podem ser usados para copiar ou mover arquivos entre pastas, na 

mesma unidade (drive) de disco. Dessa forma, é INCORRETO afirmar que 
 

(A) ao se manter pressionada a tecla Shift e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, o arquivo é movido. 
 
(B) ao se manter pressionada a tecla Ctrl e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, o arquivo é copiado. 
 
(C) ao se manter pressionada a tecla Alt e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, apenas o atalho para o 

arquivo é copiado.  
 
(D) simplesmente arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse faz com que o arquivo seja copiado. 
 
(E) simplesmente arrastar e soltar o arquivo com o botão direito do mouse faz com que seja exibido um menu pop-up para 

escolha da ação a ser tomada.  
 
 
24. Em relação à tecnologia e aplicativos associados à internet, é correto afirmar:  
 

(A) Na internet, o protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é usado para transmitir documentos formatados em 
HTML (Hypertext Mark-up Language). 

 
(B) No Internet Explorer 8 é possível excluir o histórico de navegação apenas pelo menu Ferramentas. 
 
(C) Intranet pode ser definida como um ambiente corporativo que importa uma coleção de páginas de internet e as exibe 

internamente, sem necessidade do uso de senha. 
 
(D) Serviços de webmail consistem no uso compartilhado de software de grupo de discussão instalado em computador. 
 
(E) No Thunderbird 2, a agenda permite configurar vários tipos de alarmes de compromissos.  

 
 
25. Quando um navegador de Internet apresenta em sua barra de status um ícone de cadeado fechado, significa que 
 

(A) somente spams de sites confiáveis serão aceitos pelo navegador. 
 
(B) o navegador está protegido por um programa de antivírus. 
 
(C) a comunicação está sendo monitorada por um firewall.  
 
(D) o site exige senha para acesso às suas páginas. 
 
(E) a comunicação entre o navegador e o site está sendo feita de forma criptografada. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

26. O Capítulo V do Código de Ética dos Profissionais de En-
fermagem, referente às infrações e penalidades, estabele-
ce que:  

 I. Responde pela infração quem a cometer ou con-
correr para a sua prática, ou dela obtiver benefício, 
quando cometida por outrem.  

 II. A gravidade da infração é caracterizada por meio 
da análise dos fatos do dano e de suas consequên-
cias.  

 III. A infração é apurada em processo instaurado e 
conduzido nos termos do Código de Processo Ético 
das Autarquias Profissionais de Enfermagem.  

 IV. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos 
Federal e Regional de Enfermagem, conforme o 
que determina o art. 18, da Lei no 5.905, de 12 de 
julho de 1973, são advertência verbal, multa, cen-
sura, suspensão do exercício profissional e cassa-
ção do direito ao exercício profissional.  

Estão corretas as afirmativas descritas em  
(A) I, II, III e IV. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I e IV, apenas. 
(E) III e IV, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

27. O Trypanosoma cruzi é transmitido pelo barbeiro. Quando 
o inseto termina de se alimentar, ele defeca, depositando 
fezes com protozoários sobre a pele da vítima. A doença 
de Chagas também pode ser transmitida por transfusão de 
sangue ou durante a gravidez, de mãe para filho.  
Ao analisar o texto acima, considera-se vetor  
(A) o Trypanosoma. 
(B) os protozoários. 
(C) a gestação. 
(D) o inseto barbeiro. 
(E) a transfusão de sangue. 

_________________________________________________________ 
 

28. A Pirâmide dos Alimentos ilustra o número de porções 
diárias de cada grupo alimentar para compor uma dieta 
saudável. Na base da pirâmide constam alimentos que 
devem ser consumidos em maior quantidade, que são os 
do grupo   
(A) dos cereais, das massas, dos tubérculos e das raízes. 
(B) dos vegetais e das frutas. 
(C) das carnes, dos feijões, dos ovos e dos nozes. 
(D) do leite e dos derivados. 
(E) dos açúcares e das gorduras. 

_________________________________________________________ 
 

29. Atualmente a população está consumindo, cada vez mais, 
alimentos diet e light. É importante saber diferenciá-los 
porque o alimento  
(A) diet é aquele alimento semi-industrializado de baixa 

caloria devido ausência de açúcar.  
(B) diet é aquele alimento industrializado em que deter-

minados nutrientes estão ausentes ou em quantida-
des muito reduzidas, não resultando, necessaria-
mente em um produto com baixas calorias.   

(C) diet é aquele que apresenta redução de, pelo me-
nos, 25% do teor de açúcar, gordura ou de outro 
nutriente, e menor valor calórico em relação ao pro-
duto convencional.  

(D) light é aquele que apresenta redução de, pelo me-
nos, 40% do teor de açúcar, 20% do teor de gordura 
e 10% do teor de carboidratos.  

(E) light é aquele que apresenta redução de, pelo me-
nos, 50% do valor calórico em relação ao produto 
convencional. 

30. A epiglote é uma estrutura anatômica cuja característica é 
 
(A) formar, no homem, uma saliência conhecida como 

“pomo de Adão”. 
 
(B) constituir a estrutura cartilaginosa tireoidea. 
 
(C) compor com as pregas vocais a fenda palatina. 
 
(D) formar o espaço mastoideo, que permite a vibração 

das cordas vocais no momento da fala. 
 
(E) abaixar-se sobre a laringe no momento da degluti-

ção e levantar-se no momento da respiração ou fala. 
_________________________________________________________ 
 

31. A glândula endócrina que regride com o início da maturi-
dade sexual é 
 
(A) a paratireoide. 
(B) a glândula pineal. 
(C) o timo. 
(D) a prostaglandina. 
(E) a adeno-hipófise. 

_________________________________________________________ 
 

32. O metronidazol é um medicamento indicado, principalmen-
te, no tratamento da 
 
(A) infecção por bactérias anaeróbicas. 
(B) hanseníase. 
(C) tuberculose. 
(D) infecção por fungos. 
(E) aspergilose pulmonar. 

_________________________________________________________ 
 

33. A administração da fenitoína por via endovenosa no adulto 
requer alguns cuidados, sendo um deles 
 
(A) ministrar o medicamento diluído em 200 mL de soro 

fisiológico, na forma de bolus. 
 
(B) evitar administrá-lo com soro glicosado, para evitar a 

precipitação da droga. 
 
(C) envolver frasco e equipo do soro com invólucro 

escuro para prevenir a inativação da droga. 
 
(D) testar, diariamente, acuidade auditiva e visual devido 

a alta toxidade otológica e oftalmológica da droga. 
 
(E) administrar, concomitantemente, ácido fólico para 

prevenir síndrome convulsiva. 
_________________________________________________________ 
 

34. Dois ou mais medicamentos, administrados ao mesmo 
tempo, reforçam reciprocamente os seus efeitos. Quando 
isso acontece, pode-se afirmar que ocorreu  
 
(A) bioquímica oncótica. 
(B) siringosmose medicamentosa. 
(C) sinergismo medicamentoso. 
(D) síndrome da somação. 
(E) acantose medicamentosa. 

_________________________________________________________ 
 

35. Existe uma doença inflamatória não infecciosa crônica da 
pele em que as células epidérmicas são produzidas em 
uma velocidade que é aproximadamente seis a nove ve-
zes mais rápida que a normal. A doença em questão, de 
acordo com Brunner&Suddarth, é 
 
(A) a síndrome de Stevens-Johnson. 
(B) o pênfigo foliáceo. 
(C) a hidradenite supurativa. 
(D) a síndrome de Tzanck. 
(E) a psoríase. 
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36. A substância química produzida pelo corpo humano que 
reduz ou inibe a transmissão ou a percepção da dor é: 

 
(A) catecolamina. 
 
(B) amina biogênica. 
 
(C) opioide. 
 
(D) endorfina. 
 
(E) epinefrina. 

_________________________________________________________ 
 

37. Uma das condutas recomendadas no tratamento da ascite 
é a 

 
(A) utilização de substitutos do cloreto de sódio por 

outros contendo hidrato de cloral. 
 
(B) paracentese. 
 
(C) postura ereta para ativação do sistema renina-

angiotensina. 
 
(D) terapia osmótica com a sonda de Sengstaken 

Blakemore. 
 
(E) terapia com amônia. 

_________________________________________________________ 
 

38. Zumbido, vertigem, queda da acuidade auditiva e a sensa-
ção de plenitude aural constituem a tétrade característica 
da Síndrome de 

 
(A) Ménière. 
 
(B) Morgagni-Adams Stokes. 
 
(C) Vernet. 
 
(D) Giordanno. 
 
(E) Valsalva. 

_________________________________________________________ 
 

39. Ao preparar e administrar quimioterápicos antineoplásicos 
ao cliente em tratamento oncológico, o técnico de enfer-
magem deve 

 
 I. preparar o medicamento próximo a uma fonte ioni-

zante. 
 

 II. utilizar avental confeccionado de material imper-
meável, com frente resistente e fechado nas costas, 
manga comprida e punho justo. 

 
 III. trabalhar com dispositivos de segurança que mini-

mizem a geração de aerossóis e a ocorrência de 
acidentes. 

 
 IV. evitar portar adornos e utilizar a maquiagem facial 

como mecanismo de proteção. 
 

De acordo com a NR 32, está correto o que se afirma em 
 

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

40. Um funcionário, com agendamento para exame de liquor 
por meio de punção lombar, solicita orientações sobre o 
exame. O técnico de enfermagem deverá orientá-lo quanto  

 
(A) à necessidade de evitar urinar durante seis horas 

antes do exame. 
 
(B) à manutenção do jejum por doze horas antes do 

exame. 
 
(C) à execução do exame em decúbito ventral, com o 

segmento lombar arqueado e os membros inferiores 
levemente flexionados. 

 
(D) ao risco de cefaleia, que é sinal de hipotensão intra-

craniana, após o exame. 
 
(E) à necessidade de restrição hídrica, por doze horas, 

após o exame. 
_________________________________________________________ 
 

41. Um cliente solicita orientações sobre como cuidar da sua 
colostomia. O técnico de enfermagem deve orientá-lo 
quanto  
 
(A) ao efeito do carvão vegetal e tabletes de clorofila 

para diminuir o odor no interior da bolsa. 
 
(B) à restrição da hidratação para evitar a saída de 

fezes liquefeitas. 
 
(C) à restrição da incidência dos raios solares na pele 

irritada da região periestoma. 
 
(D) ao aumento da ingestão de alimentos que diminuem 

o odor das fezes, tais como bebidas gaseificadas, 
repolho e couve-flor. 

 
(E) à diminuição da ingestão de alimentos que aumen-

tam o odor das fezes, tais como espinafre, salsa, 
iogurte. 

_________________________________________________________ 
 

42. Nos casos de implante de marca-passo com gerador in-
terno, deve-se orientar o cliente quanto ao autocuidado. 
Uma dessas orientações é 
 
(A) vestir roupas apertadas e ajustadas em torno da 

área do gerador. 
 
(B) evitar dormir, por um ano, do lado do implante do 

marca-passo. 
 
(C) dormir, preferencialmente, em colchão magnético. 
 
(D) manter o telefone celular, quando ligado, no lado 

oposto e a uma distancia mínima de qua-
renta centímetros do gerador de marca-passo. 

 
(E) evitar submeter-se a exame de ressonância magné-

tica. 
_________________________________________________________ 
 

43. A principal indicação terapêutica do lítio é para  
 
(A) estabilização do retardo mental. 
 
(B) tratamento e monitoramento do quadro de esclerose 

múltipla. 
 
(C) tratamento e profilaxia do autismo. 
 
(D) tratamento e profilaxia do transtorno de humor bi-

polar. 
 
(E) estabilização da crise convulsiva. 
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44. O chá do Santo Daime, originado da Amazonia, é conhe-
cido também como  
 
(A) bebida de ácido lisérgico. 

(B) chá de cogumelo. 

(C) bebida anabolizante. 

(D) xarope de mescalina. 

(E) chá ayahuasca. 
_________________________________________________________ 
 

45. Um cliente apresenta pensamentos, imagens ou impulsos 
que são desagradavelmente repetidos. De acordo com as 
Diretrizes Diagnósticas da CID (Classificação Internacional 
das Doenças) − 10, essa é uma das características clínica 
do transtorno 
 
(A) de somatização. 
(B) obsessivo-compulsivo. 
(C) doloroso somatomorfo persistente. 
(D) hipocondríaco. 
(E) dissociativo. 

_________________________________________________________ 
 

46. Há um caso suspeito de febre amarela. O médico orienta 
o técnico de enfermagem para registrar o evento no 
SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notifica-
ção), somente após confirmação do caso; porém, a enfer-
meira orienta que esse evento é de notificação compulsó-
ria imediata. Ao analisar essa situação hipotética, sob o 
ponto de vista epidemiológico e gerencial, pode-se afirmar 
que 
 
(A) o médico orientou corretamente o técnico de enfer-

magem, de acordo com a Portaria no 104/2011 do 
Ministério da Saúde. 

 
(B) o médico errou na orientação do técnico de enfer-

magem pois esse evento é de notificação nas Uni-
dades Sentinelas, e não no SINAN, de acordo com a 
Portaria no 104/2011 do Ministério da Saúde. 

 
(C) ambos profissionais erraram na conduta técnica por-

que a febre amarela é de notificação compulsória 
após nota informativa da Central de Imunização. 

 
(D) a divergência de opiniões do médico e da enfermeira 

é saudável ao desenvolvimento organizacional, de 
acordo com os preceitos do planejamento estraté-
gico situacional. 

 
(E) a dualidade de comando, ferindo o princípio da uni-

dade de comando, pode gerar insegurança no técni-
co de enfermagem, por não saber a quem se repor-
tar. 

_________________________________________________________ 
 

47. Um importante aspecto da Zoonose está relacionado às 
doenças e infecções que se transmitem naturalmente en-
tre os animais e o homem. Nesse contexto, faz-se neces-
sário desenvolver ações de controle dos 
 
(A) ratos, por serem os principais transmissores de his-

toplasmose. 
 
(B) gatos, pois suas fezes podem transmitir a toxoplas-

mose. 
 
(C) pombos, por transmitirem o tifo murino. 
 
(D) cachorros, pois sua urina transmite a leptospirose. 
 
(E) pássaros, por serem importantes transmissores da 

peste bubônica. 

48. Um estabelecimento de saúde atende ao cumprimento 
dos requisitos básicos da qualidade assistencial quanto à 
habilitação do corpo funcional, à segurança nas ações as-
sistenciais, à estrutura básica adequada à demanda e ao 
perfil da instituição. De acordo com o Manual Brasileiro de 
Acreditação Hospitalar, esse estabelecimento de saúde foi 
avaliado como 
 
(A) nível 1. 
 

(B) nível 3. 
 

(C) nível 5. 
 

(D) complexidade zero. 
 

(E) complexidade básica. 
_________________________________________________________ 
 

49. De acordo com a Resolução COFEN no 387/2011, que 
dispõe sobre o procedimento de inclusão e exclusão de 
inadimplência com o sistema COFEN/CORENs no Cadas-
tro Informativo dos Débitos não Quitados de Órgãos e 
Entidades Federais (CADIN), é de responsabilidade do 
 
(A) COFEN verificar a regularização do débito inscrito 

no CADIN. 
 

(B) CADIN verificar a regularização do débito no 
COFEN. 

 

(C) CADIN verificar a regularização do débito no 
COREN. 

 

(D) COREN, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
após a quitação integral ou parcial do débito, co-
municar ao COFEN para que se proceda à exclusão 
do registro no CADIN. 

 

(E) COFEN, no prazo de 30 (trinta) dias após a quitação 
integral do débito, comunicar ao COREN para que 
se proceda a exclusão do registro no CADIN. 

_________________________________________________________ 
 

50. A Resolução COFEN no 376/2011, que dispõe sobre a 
participação da equipe de enfermagem no processo de 
transporte de pacientes em ambiente interno aos serviços 
de saúde, estabelece que 
 
(A) na assistência intensiva, há necessidade de um en-

fermeiro e de um técnico de enfermagem para assis-
tirem o paciente durante o transporte e de um auxi-
liar de enfermagem para a condução da maca. 

 

(B) na assistência intermediária, há necessidade de um 
técnico de enfermagem para assistir o paciente du-
rante o transporte. 

 

(C) na assistência mínima, há necessidade de um enfer-
meiro para assistir o paciente durante o transporte e 
de um pessoal de apoio (maqueiro) para a condução 
da maca. 

 

(D) a responsabilidade pelas ações desenvolvidas pelo 
pessoal de apoio (maqueiro) é da equipe de enfer-
magem. 

 

(E) a responsabilidade pela condução do meio (cadeira 
de rodas ou maca) em que o paciente está sendo 
transportado, é de competência do profissional de 
enfermagem de nível médio. 
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51. O sistema nervoso é afetado por agravos infecciosos de 
naturezas distintas incluindo as doenças causadas por 
príons. Esses agentes são 
 
(A) partículas proteicas infecciosas que não possuem 

ácidos nucleicos. 
 
(B) micro-organismos geneticamente modificados. 
 
(C) células em desenvolvimento em meio de cultura. 
 
(D) parasitas saprófitas. 
 
(E) toxinas geneticamente modificadas. 

_________________________________________________________ 
 

52. Analise as seguintes definições no âmbito da biossegu-
rança: 
 

 I. Biossegurança é o conjunto de estudos e procedi-
mentos que visam evitar ou controlar os riscos pro-
vocados pela exposição aos agentes químicos, físi-
cos, psicológicos e biológicos à biodiversidade. 

 
 II. Os riscos são definidos pelo Ministério da Saúde 

como uma ou mais condições de uma variável com 
o potencial necessário para causar danos. 

 
 III. Os riscos, compreendidos na definição de biosse-

gurança, são classificados em lesões à pessoas, a 
equipamentos e instalações, perda de material em 
processo ou redução da capacidade de produção.  

 
De acordo com a SOBECC (Sociedade Brasileira de En-
fermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e 
Centro de Material e Esterilização), está correto o que se 
afirma em 
 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

_________________________________________________________ 
 

53. No local onde exista a possibilidade de exposição a 
agentes biológicos, é recomendável que 
 
(A) se proceda o reencape das agulhas utilizadas na ve-

nopunção, antes do descarte no recipiente especí-
fico. 

 
(B) após o uso do objeto perfurocortante, o trabalhador 

que o utilizou seja responsável pelo seu descarte 
imediato. 

 
(C) o transporte manual do recipiente de segregação 

seja realizado na forma de arrasto. 
 
(D) se efetue a desconexão manual da agulha e seringa 

utilizadas no paciente, previamente ao descarte. 
 
(E) os sacos plásticos utilizados no acondicionamento 

dos resíduos de saúde sejam preenchidos até 1/3 de 
sua capacidade.  

_________________________________________________________ 
 

54. No caso de acidentes com produtos saneantes, a ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 2007, reco-
menda 
 
(A) provocar o vômito se a pessoa ingeriu o produto. 
 
(B) dar algo para a pessoa beber ou comer, se ela esti-

ver inconsciente. 
 
(C) seguir as orientações de socorro que estão no rótulo 

do produto. 
 
(D) lavar os olhos fechados, com água bicarbonatada, 

se o produto entrou em contato com essa região. 
 
(E) deitar a pessoa em local escuro e pouco ventilado, 

se a mesma inalou o produto. 

55. Os jardineiros e pessoal da limpeza devem ser orientados 
sobre as medidas de prevenção de acidentes com ara-
nhas e escorpiões: 
 

 I. Manter a ordem e a limpeza no ambiente, evitando 
acúmulo de lixo e entulhos. 

 

 II. Vedar os ralos dos banheiros. 
 

 III. Preservar os predadores naturais de aranhas e es-
corpiões, como as corujas. 

 

 IV. Limpar com frequência a área externa e jardins. 
 
Estão corretas as orientações descritas em 
 
(A) I e IV, apenas. 

(B) I, II e IV, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

56. A reciclagem do lixo urbano é avaliado como sendo 
 
(A) não vantajoso por aumentar o consumo de energia 

elétrica. 
 

(B) não vantajoso por aumentar os custos de produção, 
decorrente do reaproveitamento dos produtos. 

 

(C) não vantajoso por aumentar o custo geral da coleta 
de lixo urbano, mas vantajoso por diminuir o desper-
dício. 

 

(D) vantajoso por diminuir o acúmulo de materiais que 
podem ser recuperados. 

 

(E) vantajoso por aumentar a vida útil dos aterros sani-
tários, mas não vantajoso por aumentar o consumo 
de energia elétrica. 

_________________________________________________________ 
 

57. Uma das medidas de primeiros socorros no atendimento à 
pessoa que desmaiou por motivos emocionais é 
 
(A) remover corpos estranhos e secreções da boca, se 

necessário. 
 

(B) posicioná-la em decúbito dorsal e em proclive, com 
angulação de 60°. 

 

(C) posicioná-la em decúbito ventral e com a cabeça la-
teralizada para prevenir a broncoaspiração da secre-
ção bucal. 

 

(D) mantê-la em decúbito dorsal horizontal, evitando la-
teralizar a cabeça. 

 

(E) estimular a circulação sistêmica, após recobrar a 
consciência, orientando-a para deambular. 
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58. A desinfecção pode ser classificada em 
 

(A) de alto nível crítico: processo que utiliza produto do-
missanitário para eliminar as bactérias esporuladas 
e micro-organismos vegetativos. 

 
 
(B) de alto nível: processo indicado para artigos classifi-

cados como semicrítico e não crítico. 
 
 
(C) de baixo nível: processo indicado para eliminar o 

bacilo da tuberculose e algumas bactérias vegeta-
tivas, vírus e fungos. 

 
 
(D) de nível crítico intermediário: processo usado para 

eliminar a maioria das bactérias, riquétsias, vírus, 
fungos e micoesporos. 

 
 
(E) de nível intermediário: processo usado para eliminar 

bactérias vegetativas, micobactérias, a maioria dos 
vírus, fungos, mas não mata as bactérias espo-
ruladas. 

_________________________________________________________ 
 

59. Alguns produtos para saúde e instrumentais cirúrgicos se-
rão esterilizados por vapor saturado sob pressão. De acor-
do com as recomendações da SOBECC, deve-se 
 

(A) regular o aparelho de esterilização de forma que o 
vapor penetre em todas as regiões dos pacotes, por 
meio da formação de bolhas de ar. 

 
 
(B) apertar de forma intensiva os pacotes para ajudar a 

penetração do vapor. 
 
 
(C) dispor os materiais têxteis na parte inferior da auto-

clave e os instrumentais cirúrgicos na parte superior. 
 
 
(D) dispor os materiais de modo vertical para facilitar a 

entrada e a circulação do vapor, bem como a elimi-
nação do ar. 

 
 
(E) utilizar, no máximo, 60-70% da capacidade da câ-

mara da autoclave. 
_________________________________________________________ 
 

60. O Ministério da Saúde formalizou, em julho de 2010, um 
calendário de vacinação para os povos indígenas. De 
acordo com a Portaria no 1.946/2010, a aplicação da va-
cina pentavalente inicia-se 
 

(A) ao nascer. 
 
 
(B) a 1 mês de idade. 
 
 
(C) aos 2 meses de idade. 
 
 
(D) aos 4 meses de idade. 
 
 
(E) aos 5 meses de idade. 
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