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Nas questões de 1 a 60, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova.

PROVA OBJETIVA

QUESTÃO 1

Com base nas normas legais, todos os profissionais que atuam na

área de saúde devem conhecer o sistema adotado para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS). Acerca

desse assunto, assinale a opção correta.

A O grupo A de RSS é representado pelo símbolo internacional
de presença de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em

rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido de
informação sobre rejeito radioativo.

B O grupo B de RSS é identificado pelo símbolo de substância
infectante com rótulos de fundo branco, desenho e contornos

pretos, acrescido da inscrição de resíduo perfurocortante, que
indica o risco apresentado pelo resíduo.

C As normas legais determinam que os resíduos sólidos sejam
acondicionados em sacos constituídos de material impermeável

e resistente a ruptura e vazamento, contudo não há restrições
acerca do esvaziamento ou reaproveitamento desses sacos. 

D Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes
constituídos de material compatível com o líquido armazenado,

resistentes, maleáveis, com tampa vedante.

E A identificação dos sacos de armazenamento e dos recipientes

de transporte poderá ser feita por adesivos, desde que seja
garantida a resistência destes aos processos normais de

manuseio.

QUESTÃO 2

A propósito da sistematização da assistência de enfermagem e da
execução do processo de enfermagem em ambientes públicos ou

privados, assinale a opção correta.

A Durante a realização do processo de enfermagem, cabe ao
técnico de enfermagem assistir o enfermeiro em planejamento,

programação, orientação e supervisão das atividades de
assistência de enfermagem.

B O processo de enfermagem é um instrumento metodológico
que orienta o cuidado profissional de enfermagem, mas não a

documentação da prática profissional.

C A execução do processo de enfermagem, que é privativa do

enfermeiro, inclui a realização de ações ou intervenções
determinadas na etapa de planejamento de enfermagem.

D Em conformidade com a legislação vigente, o técnico de
enfermagem e o auxiliar de enfermagem devem participar da

execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber,
independentemente da supervisão do enfermeiro.

E O diagnóstico de enfermagem, que pode ser estabelecido por
todos os membros da equipe multidisciplinar, é um processo de

interpretação e agrupamento dos dados que culminam com a
tomada de decisão em um dado momento do processo saúde e

doença.

QUESTÃO 3

Os consultórios na rua constituem uma modalidade de atendimento
extramuros dirigida aos usuários de drogas que vivem em condições
de maior vulnerabilidade social e distanciados da rede de serviços
de saúde e intersetorial. A respeito dessa modalidade de assistência,
assinale a opção correta.

A Embora existam recomendações, não se conseguiu alinhamento
das práticas do consultório na rua com as diretrizes da política
para atenção integral a pessoas que usam álcool e outras drogas
bem como com as demais políticas do Ministério da Saúde. 

B A etapa que antecede a operacionalização do consultório na
rua é a abertura de campo, em que se buscam identificar as
lideranças do grupo ou da comunidade, para que a equipe
possa se instalar no território, sem com isso interferir de forma
invasiva no seu espaço de vida.

C Embora atue na ponta, com um público de especificidades
complexas, que apresenta queixas e demandas múltiplas, o
consultório na rua não deve ser visto como um instrumento
de saúde para articulação, pois opera com equipe
multiprofissional, capaz de executar suas atividades com
autonomia.

D A estrutura de funcionamento dessa modalidade de assistência
é constituída por uma equipe volante mínima com formação
multidisciplinar, integrada por profissionais da saúde mental,
da atenção básica, de pelo menos um profissional da
assistência social e, eventualmente, oficineiros que possam
desenvolver atividades de arte-expressão.

E Nem o tratamento para o usuário de álcool e outras drogas,
ofertado pela rede de serviços públicos de saúde, nem o acesso
a ações e serviços compatíveis são especificamente prioritários
do consultório na rua, visto que compreendem uma ação
prevista nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) para
qualquer cidadão.

QUESTÃO 4

Com base em procedimentos técnicos de enfermagem relacionados
à terapia nutricional, assinale a opção correta.

A A hipercapnia não é considerada uma complicação metabólica
decorrente de nutrição enteral.

B Em caso de pneumonia aspirativa, a principal intervenção de
enfermagem deve ser a interrupção da dieta.

C Durante a infusão da terapia nutricional enteral, a cabeceira do
leito do paciente deve ser elevada em 15º para evitar
complicações gastrointestinais, como náuseas e vômitos. 

D Complicações infecciosas, como gastroenterocolite, não têm
relação com contaminação da fórmula enteral e(ou) com sua
manipulação, visto que seu uso é feito apenas em sistema
aberto. 

E A obstrução da sonda enteral e a irritação nasofaríngea e
nasolabial são complicações de natureza mecânica que podem
ser causadas por irrigação inadequada da sonda enteral,
diluição inadequada e(ou) viscosidade elevada da fórmula
enteral.

Cargo 12: Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem  – 1 –



||TRT8R13_012_43N245995|| CESPE/UnB – TRT 8.ª Região/2013

QUESTÃO 5

Medicamentos administrados por via injetável têm a vantagem de

fornecer uma resposta mais rápida ao tratamento comparativamente

a medicamentos ministrados por outras vias. Com relação a esse

assunto, assinale a opção correta.

A Um paciente adulto, com massa muscular dentro dos

parâmetros de normalidade, pode tolerar bem a administração

de até 8 mL de medicamento na região glútea, e de até 8 mL no

músculo vasto lateral da coxa.

B A região dorsal da mão é o local mais indicado para se realizar

a punção de longa duração, visto que nela são encontradas as

veias superficiais basílica, cefálica e cefálica acessória.

C A região glútea ventral deve ser utilizada apenas para casos em

que for necessária a aplicação profunda do medicamento, pois,

nessa região, há vasos calibrosos e nervos grandes.

D A técnica de aplicação de medicamentos por via intradérmica

inclui, após a introdução da agulha no ângulo de até 15º, a

aspiração, para posterior aplicação do medicamento de forma

lenta e suave.

E A administração de medicamentos por via subcutânea

possibilita que ele seja absorvido lentamente a partir do tecido

subcutâneo, prolongando, assim, seus efeitos.

QUESTÃO 6

As taxas de sobrevivência, em uma parada cardiorrespiratória

(PCR), dependem do atendimento, de sua eficácia e do tempo de

início das manobras. Em relação a PCR e manobras de reanimação

cardiopulmonar (RCP), assinale a opção correta.

A As interrupções nas compressões torácicas devem ser

minimizadas para, no máximo, 30 segundos.

B Os sinais de uma vítima de PCR incluem apneia, inconsciência

e hipóxia.

C A ordem correta do atendimento cardiovascular de emergência

compreende o reconhecimento imediato da PCR e acionamento

do serviço de emergência, RCP precoce com ênfase nas

compressões torácicas, rápida desfibrilação, cuidados pós-PCR

integrados e suporte avançado de vida eficaz.

D Na sistematização do suporte básico de vida (SBV) ou BLS

(basic life support), que consiste na sequência de atendimento

ABCD, houve, recentemente, alteração da sequência ABC para

CAB.

E Durante as manobras de RCP, as compressões devem ser

rápidas e fortes, a uma frequência de, pelo menos, 120

compressões por minuto, aplicando-se pressão suficiente para

deprimir o esterno em, no mínimo, 6 cm.

QUESTÃO 7

No âmbito da Rede Cegonha, preconiza-se a realização da primeira
semana de saúde integral (PSSI), que consiste em uma estratégia de

saúde na qual são realizadas atividades na atenção à saúde de
puérperas e recém-nascidos. Com referência a esse assunto, assinale

a opção correta.

A Os testes anti-HIV e VDRL são disponibilizados para
realização apenas durante o pré-natal ou na maternidade. Após

receber alta, a puérpera deverá procurar o serviço de saúde
para realizar os testes fora da PSSI.

B A condição de residência da família, a escolaridade da mãe e
a renda familiar não são fatores de risco para o recém-nascido,

embora seja necessário relatar tais informações no prontuário
da criança.

C Não se deve incluir a família nas consultas puerperais, pois a
mulher pode se sentir constrangida com a presença do marido

durante seus relatos.

D O agendamento das consultas deve obedecer ao seguinte

calendário previsto para o seguimento da criança: 2.º, 4.º, 6.º,
9.º, 12.º, 18.º e 24.º meses de vida.

E Recomenda-se uma visita domiciliar na segunda semana após
a alta do bebê. Caso o recém-nascido tenha sido classificado

como de risco, a visita deverá acontecer nos primeiros seis dias
após a alta. 

QUESTÃO 8

Considerando o conceito de nível de consciência como o grau de

alerta comportamental apresentado pelo indivíduo, nota-se uma
grande possibilidade de variação desse parâmetro em pacientes. No

que se refere à avaliação do nível de consciência em pacientes
vítimas de trauma, assinale a opção correta.

A Segundo o indicador melhor resposta motora, os pacientes

recebem pontuações que variam de 1 a 5 na escala de coma de
Glasgow.

B Em vítimas de trauma com déficit de consciência, deve-se
considerar inicialmente abuso de álcool ou outras drogas e,

depois de descartadas essas hipóteses, devem-se investigar
hipoperfusão e hipóxia.

C De acordo com o indicador abertura ocular, da escala de coma
de Glasgow, o paciente recebe pontuação que varia de 1 a 5.

Esse indicador está diretamente ligado à aparência de vigília,
que é um parâmetro de avaliação do funcionamento do

mecanismo de ativação do córtex cerebral.

D Quando presente, a resposta verbal coerente indica o mais alto

grau de integração do sistema nervoso central, e o paciente
pode ser categorizado com pontuação de 1 a 3 na escala de

coma de Glasgow.

E Após a avaliação e correção dos fatores envolvidos na

ventilação e oxigenação pulmonar e na circulação do sangue,
a próxima etapa da avaliação primária do paciente

politraumatizado é a avaliação da função cerebral.
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QUESTÃO 9

Os cuidados com a pele de recém-nascidos, lactentes e crianças
devem buscar preservar a integridade cutânea, prevenir toxicidade
e evitar exposições químicas prejudiciais à pele. A respeito de
cuidados com a pele de recém-nascidos, assinale a opção correta.

A O banho deve ser realizado rotineiramente, como método
preventivo de infecções, sendo recomendado logo após o
nascimento.

B Como método preventivo de infecção, deve-se utilizar
clorexidine no coto umbilical nos primeiros dez dias de vida ou
até o coto umbilical cair.

C Após as evacuações, deve-se limpar a região perianal do
recém-nascido com lenços umedecidos.

D As fitas usadas na fixação dos acessos venosos na criança
devem ser as mesmas usadas em adultos, para não haver risco
de soltura.

E Os sabonetes mais adequados para utilização no recém-nascido
são os de glicerina.

QUESTÃO 10

No que concerne às mudanças que costumam ocorrer no período de
climatério e menopausa, assinale a opção correta.

A Não há relação entre as alterações hormonais e os sintomas
considerados psicofísicos, como ansiedade, depressão,
irritabilidade, choro fácil, nervosismo e angústia.

B A mulher não possui nenhuma proteção hormonal na pré-
menopausa contra doenças cardiovasculares.

C Não há evidência científica de que as mulheres sejam as mais
atingidas pela osteoporose.

D A atrofia urogenital e o envelhecimento da pele não são
queixas significativas no período de climatério e menopausa.

E A estática pélvica pode ser afetada com as mudanças
hormonais durante a menopausa, causando incontinência
urinária.

QUESTÃO 11

Com referência às medidas recomendadas para favorecer a
adaptação da criança durante a hospitalização, assinale a opção
correta.

A A equipe de saúde e os familiares não devem aceitar
comportamento de regressão ou infantilização.

B Os pais só devem ser envolvidos nos cuidados quando a
criança receber alta, para não interferirem na qualidade do
atendimento hospitalar.

C A criança não deve ser incluída na elaboração dos cuidados,
que é responsabilidade da equipe de saúde.

D Os procedimentos devem ser explicados à criança com o uso
de brinquedos terapêuticos.

E Deve-se explicar à criança que, por estar ela em ambiente
hospitalar, os responsáveis pela organização de seus pertences
serão os membros da equipe de enfermagem.

QUESTÃO 12

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é um estado

patológico caracterizado pela limitação do fluxo de ar.

Considerando a DPOC e os cuidados de enfermagem para o

paciente portador dessa enfermidade, assinale a opção correta.

A A ventilação mecânica não invasiva é indicada em casos de

taquipneia (menos de 24 irpm); uso de musculatura acessória,

respiração paradoxal; rebaixamento do nível de consciência

(hipocapnia); PaO
2
 menor que 60 mmHg e SaO

2
 menor que

90% com O
2
.

B O paciente deve ser orientado a evitar temperaturas muito

baixas, pois o frio tende a promover o broncoespasmo, não

havendo restrição quanto às temperaturas elevadas.

C Lesão da medula espinhal pode causar DPOC.

D O tabagismo é responsável por menos de 20% dos casos de

DPOC; portanto, cessar o tabagismo não é uma das principais

orientações de enfermagem.

E A vacinação contra influenza deve ser indicada aos pacientes

com DPOC.

QUESTÃO 13

Para aferição da pressão arterial, o paciente deve estar

A em posição de decúbito dorsal, com as pernas descruzadas, os

pés justapostos e os braços estendidos junto ao tronco.

B sentado, com pernas estendidas, o dorso recostado na cadeira

e relaxado, com o braço abaixo da altura do coração.

C sentado, com as pernas descruzadas, os pés apoiados no chão,

o dorso recostado na cadeira e relaxado.

D em qualquer posição, desde que livre de roupas nos membros

superiores.

E sentado e relaxado, não importando a posição das pernas.

QUESTÃO 14

Constitui um cuidado pré-operatório imediato 

A suspender ingestão oral, conforme a cirurgia a ser realizada.

B instruir o cliente no exato momento em que estiver receptivo

quanto às sensações que experimentará durante essa fase.

C realizar prescrições especiais, relacionadas ao tipo e à

gravidade da cirurgia, como transfusão de sangue.

D dar banho de aspersão e lavagem do couro cabeludo, a fim de

tornar a pele livre de microrganismos.

E verificar os sinais vitais do paciente e registrá-los no respectivo

prontuário.
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QUESTÃO 15

Considere o seguinte diagnóstico de enfermagem: “Desobstrução

ineficaz de vias aéreas superiores, relacionada à presença de via

aérea artificial, muco excessivo, cianose, inquietação e olhos

arregalados”. Com base nessas informações, assinale a opção em

que se apresenta uma intervenção de enfermagem correta para

paciente com o referido diagnóstico.

A Administrar medicamentos prescritos, como broncodilatadores,

para promover a desobstrução das vias aéreas e favorecer a

troca de gases.

B Prevenir extubação espontânea.

C Observar as tendências e as flutuações da pressão arterial.

D Monitorar a fadiga muscular respiratória.

E Aspirar a orofaringe após finalizar a aspiração da traqueia e

interromper a aspiração traqueal, oferecendo oxigênio

suplementar.

QUESTÃO 16

A respeito do tétano, doença infecciosa aguda, não contagiosa,

causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo Clostridium

tetani, que provoca um estado de hiperexcitabilidade do sistema

nervoso central, assinale a opção correta.

A O agente etiológico do tétano é um bacilo gram-positivo,

anaeróbio e capaz de produzir esporos que lhe permitem

sobreviver no meio ambiente por vários anos.

B O tétano acidental tem período de transmissibilidade de dez a

quatorze dias.

C O principal modo de transmissão do tétano neonatal é o

contato direto entre recém-nascidos.

D O período de incubação tanto do tétano acidental como do

tétano neonatal é de trinta a quarenta dias.

E O C. tetani é comumente encontrado na natureza sob a forma

vegetativa e no trato intestinal do cavalo e do homem.

QUESTÃO 17

Assinale a opção correta a respeito da dengue.

A O agente etiológico da dengue é o mosquito da espécie Aedes

aegypti, que também pode ser transmissor da febre amarela

urbana.

B Por apresentar um grande número de casos suspeitos, a dengue

não é considerada uma doença de notificação compulsória.

C A dengue é considerada de padrão sazonal, de incidência

coincidente com o inverno, devido à maior ocorrência de

geadas e à queda de temperatura nessa estação.

D A fonte de infecção e reservatório para o agente etiológico da

dengue é o ser humano, tendo sido descrito na Ásia e na África

um ciclo selvagem com o envolvimento de macacos.

E O tratamento da dengue é sintomático, mediante a utilização

frequente de analgésicos, antipiréticos, antibióticos e sulfas.

QUESTÃO 18

Acerca da leishmaniose, assinale a opção correta.

A O período de incubação da leishmaniose visceral é maior no
homem, comparativamente ao cão.

B Deve ser levantada suspeita clínica da leishmaniose tegumentar
americana sempre que o paciente apresentar febre e
esplenomegalia associada ou não a hepatomegalia.

C A leishmaniose tegumentar americana é uma doença
infectocontagiosa causada por um helminto do gênero
Leishmania, transmitida por vetor, que acomete as vísceras do
sistema digestório.

D A leishmaniose visceral é uma doença crônica sistêmica
caracterizada por febre de longa duração, perda de peso,
astenia, adinamia e anemia, entre outras manifestações.

E Calazar, esplenomegalia tropical, febre dundum, entre outras
denominações menos conhecidas, são sinonímias da
leishmaniose tegumentar americana.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei n.o 8.142/1990, que dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do SUS, assinale a opção
correta.

A Manter vínculo dos serviços do SUS com os seus usuários é
função do gestor federal.

B A Conferência Nacional de Saúde reúne-se a cada quatro anos,
a fim de avaliar a situação da saúde e formar novas diretrizes.

C O Conselho de Saúde, que é permanente e conta com poder
deliberativo, constitui-se de prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários do SUS.

D Formular e controlar a execução de estratégias que norteiem o
funcionamento do SUS, excetuada a utilização de recursos
financeiros, cabe ao Conselho de Saúde.

E Exercer funções de normatização e de coordenação da gestão
nacional do SUS é papel do gestor estadual.

QUESTÃO 20

Acerca das entidades de classe da enfermagem e de suas
finalidades, assinale a opção correta.

A A Associação Brasileira de Enfermagem organiza, a cada
quatro anos, o Congresso Brasileiro dos Conselhos de
Enfermagem.

B É facultativo ao profissional inscrever-se no conselho regional
de enfermagem na jurisdição em que exerça suas atividades.

C A Associação Brasileira de Enfermagem visa ao
desenvolvimento cultural e profissional, com filiação
obrigatória para enfermeiros, técnicos de enfermagem e
estudantes do curso de graduação.

D O Congresso Brasileiro de Enfermagem ocorre a cada dois
anos, organizado pelo conselho regional de enfermagem da
localidade de sua realização.

E A União Nacional dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem,
responsável pelo desenvolvimento cultural e profissional
dos técnicos e auxiliares de enfermagem, é de filiação
facultativa.
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QUESTÃO 21

Acerca do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem,

assinale a opção correta.

A A penalidade de multa consiste na obrigatoriedade de

pagamento de dez a vinte vezes o valor da anuidade da

categoria profissional a que pertença o infrator, em vigor no

ato do pagamento.

B Ter maus antecedentes profissionais é considerado uma

circunstância gravíssima.

C A censura consiste em repreensão que será divulgada nas

publicações oficiais dos sindicatos e na Associação Brasileira

de Enfermagem.

D A enfermagem tem como princípio fundamental ser uma

profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da

pessoa, da família e da coletividade.

E São consideradas infrações graves procedimentos e(ou)

comportamentos que provoquem morte, deformidade

permanente, perda ou mutilação de membro, sentido, função

ou ainda dano moral irremediável em qualquer pessoa. 

QUESTÃO 22

Acerca dos princípios norteadores, das diretrizes, dos dispositivos

e das estratégias de implantação da Política Nacional de

Humanização (PNH), assinale a opção correta.

A Assegurar a participação dos trabalhadores nas discussões e

decisões, motivando-os quanto ao autodesenvolvimento e ao

crescimento profissional, é estratégia da PNH.

B No âmbito da PNH, entre a atenção e a gestão de processos

de produção da saúde e de sujeitos, existe a separação de

modelos.

C A transversalidade, entendida como aumento do coeficiente de

comunicação entre as instâncias hierárquicas (eixo horizontal)

e os setores e serviços (eixo vertical), promove a abertura das

corporações e multiplicação das rodas de discussão e decisão

coletiva.

D O acolhimento com classificação de risco corresponde ao

acolhimento por meio de um processo dinâmico de

identificação dos clientes que carecem de tratamento a longo

prazo.

E A valorização do trabalho e da saúde do trabalho ainda não

contempla ações voltadas para a promoção da saúde e

qualidade de vida no trabalho.

QUESTÃO 23

Hipertensão arterial é definida como pressão arterial sistólica maior
ou igual a 140 mmHg e pressão arterial diastólica maior ou igual a
90 mmHg, em indivíduos que não estejam fazendo uso de
medicação anti-hipertensiva. Acerca da hipertensão arterial,
assinale a opção correta.

A Quadros clínicos de pacientes que tenham a pressão arterial
rapidamente reduzida em salas de emergência devem ser
diagnosticados como urgência ou emergência hipertensiva.

B A urgência hipertensiva pode ser tratada com administração de
tratamento medicamentoso tradicional.

C A prevalência de hipertensão arterial em diabéticos é pelo
menos duas vezes menor do que na população em geral.

D A hipertensão arterial severa é uma das principais causas da
doença renal crônica no Brasil.

E Existem valores pressóricos fixos que, acompanhados de
situações predefinidas, constituem um delimitador diagnóstico.

QUESTÃO 24

Acerca da doença de Chagas, assinale a opção correta.

A Nas formas digestivas, em estágios mais avançados da doença
de Chagas, contraindica-se a dilatação ou correção cirúrgica do
órgão afetado.

B Os casos crônicos da doença de Chagas são de notificação
compulsória.

C A transmissão natural ou primária da doença de Chagas é
vetorial, feita pelo Trypanosoma cruzi.

D Além do homem, mamíferos domésticos e silvestres têm sido
infectados pelo Trypanosoma cruzi, tais como gatos, cães,
porcos domésticos, ratos domésticos, macacos, tatus e gambás,
entre outros.

E As síndromes de megaesôfago e de megacólon são comuns na
forma aguda da doença de Chagas.

QUESTÃO 25

Assinale a opção correta a respeito da hanseníase. 

A As principais vias de eliminação dos bacilos causadores da
hanseníase são a urina e a pele, por meio do processo de
transpiração.

B A hanseníase apresenta curto período de incubação, de duas
a quatro semanas em média, podendo ser menor.

C Para tratamento da hanseníase, é sempre necessária a
internação em leprosário, a fim de administrar uma associação
de medicamentos, também conhecida como poliquimioterapia.

D A hanseníase parece ser uma das mais antigas doenças que
acometem o homem, com referências que datam de 600 a.C. na
Ásia e na África.

E O agente etiológico dessa doença é o Mycobacterium leprae,
um parasita intracelular obrigatório que apresenta afinidade
com células ósseas e com células do sistema nervoso central.
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QUESTÃO 26

A respeito da tuberculose, assinale a opção correta.

A As drogas utilizadas nos esquemas padronizados pelo
Ministério da Saúde para tratamento da tuberculose são
isoniazida, etambutol, neomicina, despacilina e penicilina
cristalina.

B A maioria dos casos curados de tuberculose necessita de
controle pós-tratamento, devendo-se orientar o paciente a
retornar ao serviço de saúde sempre que surgirem sintomas da
doença.

C A associação HIV/tuberculose não constitui problema de
saúde pública, podendo levar à diminuição da morbidade
e mortalidade em muitos países.

D O tratamento da tuberculose deve ser feito em regime
hospitalar, supervisionado, no serviço de saúde mais próximo
da residência do paciente.

E O exame sorológico anti-HIV deve ser oferecido a todos
pacientes com diagnóstico de tuberculose confirmado.

QUESTÃO 27

Assinale a opção correta a respeito da meningite.

A Meningite é uma síndrome caracterizada por febre, cefaleia
intensa, vômito e sinal de irritação meníngea, sem alteração do
líquido cefalorraquidiano constatável em amostra obtida por
punção lombar.

B As meningites têm distribuição apenas em países
subdesenvolvidos ou emergentes e sua expressão
epidemiológica depende de fatores como agente infeccioso,
existência de aglomerados populacionais e características
socioeconômicas dos grupos populacionais e do meio
ambiente.

C O paciente acometido por meningite deve permanecer em
isolamento durante sete dias, mesmo tendo iniciado o
tratamento com o antibiótico adequado.

D Não há contraindicação de contato íntimo do portador de
meningite com moradores do mesmo domicílio, indivíduos que
compartilhem o mesmo dormitório ou que, de alguma forma,
mantenham contato com creches.

E Essa doença pode ser causada por diversos agentes infecciosos,
como bactérias, vírus e fungos, entre outros, e agentes não
infecciosos, como traumatismos.

QUESTÃO 28

Em relação a doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), assinale
a opção correta.

A A sífilis congênita não pode ser considerada um indicador no
processo de avaliação de qualidade da assistência à gestante.

B As lesões das fases primária e secundária da sífilis apresentam
baixa infectividade, o que torna dispensável o uso de luvas
pelo profissional de saúde durante a manipulação das lesões. 

C A vigilância epidemiológica das DSTs tem como base a
notificação tardia, procedimento que se completa com o estado
de prevalência nos grupos de risco.

D A gonorreia acomete apenas as regiões dos órgãos genitais.
E A doença infecciosa causada pelo papilomavírus (HPV),

conhecida como condiloma acuminado, verruga genital ou
crista de galo, é transmitida frequentemente por meio de
contato sexual.

QUESTÃO 29

Com relação à patogênese da transmissão vertical do vírus HIV,
assinale a opção correta.

A O diagnóstico de HIV, no início da gestação, é pouco eficaz
para a redução da transmissão vertical dessa doença.

B O aleitamento materno não representa risco de transmissão.

C Fatores obstétricos, tais como a duração da ruptura das
membranas amnióticas, a via do parto e a presença de
hemorragia intraparto, são fatores importantes na transmissão
vertical desse vírus. 

D Não está comprovado que o uso da terapia com antirretroviral
combinada seja capaz de reduzir significativamente a carga
viral plasmática de HIV para níveis indetectáveis.

E Fatores bacterianos, tais como infecções, genótipo e fenótipo,
não interferem na evolução do processo de transmissão vertical
de HIV.

QUESTÃO 30

Acerca das ações e programas do SUS, assinale a opção correta.

A O Programa Farmácia Popular do Brasil foi criado com o
objetivo de auxiliar o acesso aos medicamentos para o
tratamento das doenças infectocontagiosas mais comuns no
Brasil.

B Com exceção das centrais de regulação, o SAMU realiza o
atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar:
residências, locais de trabalho e vias públicas.

C O SAMU 192, principal componente da Política Nacional de
Atenção às Urgências, criada em 2007, tem como finalidade
proteger a vida das pessoas, não garantindo a qualidade no
atendimento no SUS.

D Entre os objetivos da Rede Cegonha, operacionalizada pelo
SUS, inclui-se um novo modelo de atenção ao parto, ao
nascimento e à saúde da criança.

E Após a implantação do programa Brasil Sorridente, a saúde
odontológica de adolescentes, adultos e idosos brasileiros está
entre as melhores do mundo.

QUESTÃO 31

Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF)
acerca de princípios fundamentais, assinale a opção correta.

A Não é fundamento da República Federativa do Brasil a
soberania.

B A República Federativa do Brasil é formada pela união
dissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal (DF).

C O pluralismo político não é fundamento da República
Federativa do Brasil.

D Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são poderes da
União, dependentes e harmônicos entre si.

E Constitui objetivo fundamental da República Federativa do
Brasil, expresso no texto constitucional, a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária.
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QUESTÃO 32

Ainda com relação aos princípios fundamentais, assinale a opção

correta.

A Apesar de seu inegável valor humanitário, a dignidade da

pessoa humana não é considerada um fundamento da

República Federativa do Brasil.

B A erradicação da pobreza e da marginalização não foi

consagrada na CF de 1988 como objetivo fundamental da

República Federativa do Brasil.

C Todo o poder emana do presidente da República, que o exerce

por meio de ministros de Estado, após consulta ao Congresso

Nacional.

D Defesa da paz, igualdade entre os Estados e concessão de asilo

político são princípios, entre outros, que regem a República

Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. 

E Não existe previsão expressa no texto constitucional para que

a República Federativa do Brasil busque a integração política

dos povos da América Latina.

QUESTÃO 33

Assinale a opção correta acerca dos direitos e deveres individuais

e coletivos previstos na CF.

A Não será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se

esta não for intentada no prazo legal.

B São asseguradas as ações de habeas corpus e habeas data,

desde que paga a respectiva taxa.

C Conceder-se-á mandado de injunção para a retificação de

dados, ao não se preferir fazê-lo por processo sigiloso, judicial

ou administrativo.

D O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por

associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo

menos um ano, em defesa dos interesses de seus associados.

E Proíbe-se qualquer espécie de prisão civil por dívida.

QUESTÃO 34

Acerca de direitos e deveres individuais e coletivos previstos na CF,

assinale a opção correta.

A É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a

de caráter paramilitar.

B A criação de associações e de cooperativas independe de

autorização, sendo permitida a interferência estatal em seu

funcionamento.

C A lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou

ameaça a direito.

D A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

E Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais

abertos ao público, independentemente de qualquer condição.

QUESTÃO 35

No que se refere aos direitos sociais estabelecidos na CF, assinale

a opção correta.

A É garantida a criação de mais de uma organização sindical, em

qualquer grau, representativa de categoria profissional ou

econômica, na mesma base territorial.

B O aposentado filiado não terá direito a votar e ser votado nas

organizações sindicais.

C O lazer é um direito social expressamente consagrado no texto

constitucional.

D Só será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato

o trabalhador que se enquadrar nas previsões legais.

E Nas empresas com mais de cinquenta empregados, é

assegurada a eleição de um representante, com a finalidade

exclusiva de promover o entendimento direto entre

empregadores e empregados.

QUESTÃO 36

A respeito dos direitos de nacionalidade, assinale a opção correta.

A Os municípios não poderão ter símbolos próprios.

B São brasileiros natos os que, na forma da lei, adquirem a

nacionalidade brasileira, sendo exigida aos originários de

países de língua portuguesa apenas residência por um ano

ininterrupto em território nacional e idoneidade moral.

C A lei complementar poderá estabelecer distinção entre

brasileiros natos e naturalizados.

D É privativo a brasileiro nato o cargo de juiz federal.

E São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o

hino, as armas e o selo nacionais.

QUESTÃO 37

Assinale a opção correta acerca dos direitos políticos previstos

na CF.

A Os inalistáveis e os analfabetos são elegíveis na forma da lei.

B A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data

de sua publicação, aplicando-se sempre à eleição subsequente.

C Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros os

brasileiros naturalizados e, durante o período do serviço militar

obrigatório, os conscritos.

D A idade mínima de vinte e um anos de idade é condição de

elegibilidade para o candidato a vereador.

E Para concorrerem a outros cargos, os governadores dos estados

e do DF devem renunciar aos respectivos mandatos até seis

meses antes do pleito.
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QUESTÃO 38

Com relação à organização político-administrativa, assinale a opção

correta com base na CF.

A Compete aos estados explorar os respectivos portos marítimos,

fluviais e lacustres.

B Os territórios federais integram a União e o DF. Sua criação,

transformação em estado ou reintegração ao estado de origem

deverão ser reguladas por lei ordinária.

C Compete à União manter o serviço postal.

D Ao DF incumbe a tarefa de exercer a classificação, para efeito

indicativo, de diversões públicas.

E Aos municípios compete explorar, diretamente ou mediante

autorização, concessão ou permissão, os serviços de

radiodifusão sonora, e de sons e imagens.

QUESTÃO 39

Assinale a opção correta acerca de direitos e deveres individuais e

coletivos previstos na CF.

A Ninguém jamais será privado de direitos por motivo de crença

religiosa ou de convicção filosófica ou política.

B Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização,

publicação ou reprodução de suas obras. Esse direito é

intransmissível aos herdeiros.

C Configura crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos

armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o

Estado democrático.

D A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,

durante o dia ou à noite, por determinação judicial.

E É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência

religiosa nas entidades de internação coletiva, exceto nas

militares.

QUESTÃO 40

No que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais,

assinale a opção correta.

A As normas constitucionais de eficácia limitada não dependem

de lei integradora para a imediata produção de seus efeitos.

B As normas de eficácia contida são aquelas que produzem a

plenitude dos seus efeitos, mas podem ter o seu alcance

restringido.

C As normas programáticas consubstanciam programas e

diretrizes estabelecidos pelo legislador ordinário para atuação

futura dos órgãos estatais administrativos.

D O direito de greve dos servidores públicos foi consagrado,

segundo o STF, em norma constitucional de eficácia plena.

E As normas constitucionais de eficácia plena são também

chamadas de normas de eficácia redutível.

QUESTÃO 41

Acerca dos princípios básicos da administração pública, assinale a

opção correta.

A O princípio da impessoalidade traduz-se no dever de

transparência e ampla divulgação dos atos e comportamentos

dos administradores.

B Os princípios básicos da administração pública, expressos na

CF, não se aplicam à administração indireta.

C O princípio da eficiência, apesar de não constar expressamente

na CF, traduz-se na busca de maior presteza e rendimento

funcional dos serviços públicos, sendo um dos vários

princípios implícitos criados pela doutrina.

D Incorre em ofensa ao princípio da impessoalidade o

administrador público que age com atos de perseguição pessoal

contra seu subordinado, por não concordar com certa ideologia

partidária.

E Ao contrário do que ocorre com os particulares, que só podem

atuar quando a lei autoriza, o administrador público poderá

fazer tudo o que a lei não veda, desde que sua atuação esteja

balizada pelos princípios básicos da administração pública.

QUESTÃO 42

O legislador, assim como o administrador público, procura

concretizar os princípios da administração pública ao editar e

executar as normas. Nesse sentido, o direito às certidões expedidas

por órgãos públicos expressa uma das formas de concretização do

princípio básico da administração pública, que é o princípio da 

A eficiência.

B impessoalidade.

C moralidade.

D publicidade.

E legalidade.

QUESTÃO 43

Com base na Lei n.º 8.112/1990, que trata do Regime Jurídico dos

Servidores Públicos Civis da União, assinale a opção correta.

A Compete ao presidente da República prover os cargos públicos

de todos os poderes da República.

B Referida lei não se aplica às empresas públicas e às fundações

públicas, tendo em vista que elas são formadas pela

conjugação de capital público e privado.

C É possível a ocupação de cargos públicos por estrangeiros.

D A investidura do cargo público dá-se com a nomeação e com

o ato da posse, quando se inicia a contagem do tempo de

serviço para aposentadoria.

E A nomeação e a reintegração representam formas de

provimento originário em cargo público.

Cargo 12: Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem  – 8 –



||TRT8R13_012_43N245995|| CESPE/UnB – TRT 8.ª Região/2013

QUESTÃO 44

O cargo de um servidor estável foi extinto, mediante lei, e o
servidor foi colocado em disponibilidade. Meses depois, ele
reingressou na atividade em cargo de atribuições e vencimentos
compatíveis com o do cargo extinto. Nesse caso, o provimento
ocorreu por

A readaptação.
B aproveitamento.
C recondução.
D reintegração.
E reversão.

QUESTÃO 45

Daniel foi aprovado em determinado concurso público; seu
ato de provimento foi publicado, mas ele deixou transcorrer o prazo
legal para a posse sem entrar no exercício do cargo.

Nessa situação hipotética, de acordo com a Lei n.º 8.112/1990,

A a classificação de Daniel no concurso público será anulada.
B Daniel deverá ser demitido.
C Daniel poderá ser readaptado a cargo que eventualmente tenha

ocupado anteriormente.
D o ato de provimento será tornado sem efeito.
E Daniel deverá ser exonerado do cargo.

QUESTÃO 46

A respeito da Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção correta.

A Servidores em estágio probatório não poderão ocupar cargos
comissionados.

B O servidor público não estável que for reprovado no estágio
probatório será exonerado do cargo público que ocupa.

C Cada concurso público terá validade de até dois anos, podendo
ser prorrogado por duas vezes, até o limite de dois anos.

D A posse do candidato aprovado somente ocorrerá mediante
comparecimento pessoal.

E Em razão da estabilidade no serviço público, o servidor estável
somente perderá o cargo em virtude de processo administrativo
disciplinar, assegurada a ampla defesa.

QUESTÃO 47

Com relação a direitos e vantagens previstos na Lei n.º 8.112/1990,
assinale a opção correta.

A O servidor que faltar ao serviço injustificadamente poderá,
mediante autorização expressa, compensar a falta com suas
férias.

B Embora exista um teto remuneratório no funcionalismo
público, não se previu um mínimo salarial, de forma que é
possível um servidor receber um valor inferior ao salário
mínimo como remuneração.

C As indenizações a que um servidor faz jus não se incorporam
ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

D A ajuda de custo, em caso de mudança de domicílio, é devida
aos servidores públicos de cargo efetivo, porém não é devida
aos servidores ocupantes de cargo em comissão por não
possuírem estes vínculo com o serviço público.

E O direito ao adicional de insalubridade é de caráter permanente
e torna-se direito adquirido do servidor, não podendo ser
retirado, mesmo com a eliminação do risco.

QUESTÃO 48

Considerando que um servidor público, titular de cargo efetivo, seja
preso em flagrante em razão de uma operação realizada pela Polícia
Federal por desvio de verbas públicas, assinale a opção correta de
acordo com a Lei n.º 8.112/1990.

A Se o servidor for condenado a reparar o prejuízo causado ao
erário e vier a falecer, a obrigação não poderá se estender aos
seus  sucessores, pois a pena tem caráter pessoal.

B A absolvição por falta de provas no juízo criminal vincula a
decisão na esfera administrativa.

C O servidor poderá ser responsabilizado nas esferas
administrativa, civil e criminal.

D Ocorrendo o ajuizamento de ação penal, o procedimento na
esfera administrativa ficará suspenso até o trânsito em julgado
do processo criminal.

E O servidor será demitido apenas se houver condenação do
juízo criminal transitada em julgado.

QUESTÃO 49

Um servidor vinculado à administração unicamente por
cargo em comissão cometeu uma infração administrativa. Após o
regular processo administrativo disciplinar, a autoridade julgadora,
concordando com o relatório final da comissão processante,
entendeu que a falta se enquadrava nas hipóteses de suspensão.

Nessa situação hipotética, e nos termos da Lei n.º 8.112/1990, a
penalidade a ser aplicada ao servidor deverá ser a

A demissão.

B suspensão.

C exoneração do cargo em comissão.

D exoneração de ofício.

E destituição do cargo em comissão.

QUESTÃO 50

Ana é analista administrativo de um tribunal regional do
trabalho (TRT) e, quando ingressou nesse tribunal, possuía a
graduação do curso de contabilidade. Ao longo dos anos, ela
concluiu os cursos de especialização lato sensu, mestrado e
doutorado.

De acordo com essa situação hipotética, e nos termos da Lei
n.º 11.416/2006, Ana terá direito ao adicional de qualificação

A apenas relativo ao doutorado.

B apenas relativo ao mestrado, uma vez que o curso possui
pertinência com as atribuições do cargo que ocupa.

C em relação à especialização lato sensu, mestrado e doutorado,
pois a gratificação visa retribuir o servidor que se aperfeiçoa
durante o exercício do cargo. 

D apenas da especialização, pois foi o que possibilitou a ela o
direito ao percebimento da gratificação.

E apenas do mestrado e do doutorado, cumulativamente.
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QUESTÃO 51

No que tange à gestão estratégica do Poder Judiciário, o órgão de

controle da atuação administrativa e financeira dos TRTs é o

A tribunal de justiça da região a que se vincule o TRT.

B Tribunal Superior do Trabalho.

C Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

D Supremo Tribunal Federal.

E Superior Tribunal de Justiça.

QUESTÃO 52

A elaboração e implementação do planejamento estratégico em

cada órgão da justiça, à luz do que preconiza o CNJ, é

responsabilidade da unidade administrativa denominada

A Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica.

B Coordenadoria de Acompanhamento Gerencial.

C Diretoria de Controladoria.

D Centro de Governança Administrativa.

E Gerência de Planejamento Institucional.

QUESTÃO 53

O componente do planejamento estratégico do Poder Judiciário

pelo qual o servidor busca garantir agilidade nos trâmites judiciais

e administrativos é 

A a visão organizacional.

B o objetivo estratégico.

C o atributo organizacional.

D o fator crítico de sucesso.

E a missão organizacional.

QUESTÃO 54

Com base na Resolução n.º 70 do CNJ, promover a efetividade no

cumprimento das decisões é um objetivo estratégico vinculado ao

tema

A responsabilidade social.

B atuação institucional.

C alinhamento e integração.

D acesso ao sistema de justiça.

E eficiência operacional.

QUESTÃO 55

O servidor de um tribunal, ao implementar os objetivos estratégicos

preconizados no planejamento estratégico do Poder Judiciário, deve

orientar-se pela visão de futuro desse poder, que consiste em 

A estabelecer-se como órgão digno da credibilidade do usuário

do Poder Judiciário.

B ser percebido como órgão que proporciona uma prestação

jurisdicional ágil, imparcial e competente. 

C aumentar a participação do Poder Judiciário no cotidiano do

cidadão brasileiro, proporcionando paz social.

D ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de

justiça, equidade e paz social.

E alcançar o reconhecimento dos operadores do direito e

cidadãos como órgão de excelência na prestação de serviço.

QUESTÃO 56

Com relação à elaboração do planejamento estratégico, previsto na

Resolução n.º 70 do CNJ, assinale a opção correta.

A Cada objetivo estratégico contemplado no planejamento

estratégico deverá conter, no mínimo, dois indicadores de

resultado.

B O planejamento estratégico deverá conter metas de curto,

médio e longo prazos, associadas aos indicadores de resultado.

C As propostas orçamentárias serão independentes dos

planejamentos estratégicos, de forma a manter a independência

dos gastos obrigatórios, a despeito das mudanças de

presidência dos tribunais.

D A elaboração do plano estratégico é prerrogativa exclusiva dos

magistrados de segundo grau.

E O CNJ elaborará um plano estratégico comum para si e para

todos os tribunais a ele vinculados.

QUESTÃO 57

Os tribunais, entre os quais se inclui o TRT da 8.ª Região, a fim de

acompanhar os resultados das metas fixadas no planejamento

estratégico do Poder Judiciário, deverão 

A realizar encontros anuais do Poder Judiciário nos quais será

avaliado o desempenho dos tribunais.

B realizar uma reunião de avaliação semestral para

acompanhamento dos indicadores levantados.

C deliberar anualmente, por meio de um conselho de

desembargadores, acerca dos objetivos e metas anteriormente

fixados.

D realizar uma reunião de análise da estratégia, com

periodicidade trimestral, na qual poderão ser promovidos os

ajustes necessários à melhoria do desempenho.

E analisar o relatório anual de execução de metas e, se

necessário, promover o ajuste das metas.
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QUESTÃO 58

Considerando, por hipótese, que o de desembargador José tenha sido eleito para o cargo de vice-presidente do TRT da 8.ª Região por dois

anos consecutivos, assinale a opção correta com base no Regimento Interno do TRT da 8.ª Região.

A Se o cargo de vice-presidente ficar vago antes de decorrido um ano do mandato, o presidente do tribunal cumulará as funções de

presidente e vice-presidente até o final do mandato.

B Se José for sucedido por algum outro desembargador, na segunda metade do mandato, o sucessor ficará impedido de ser eleito para

o respectivo cargo no período imediato.

C José exercerá cumulativamente a função de corregedor regional do referido tribunal no mesmo período.

D José poderá candidatar-se para o mesmo cargo por mais um período de dois anos.

E Se José ocupar qualquer outro cargo de direção por mais dois anos, não poderá ele figurar entre os elegíveis para tais cargos, até que

se esgotem todos os nomes, na ordem de antiguidade.

QUESTÃO 59

Com base no Regimento Interno do TRT da 8.ª Região, é facultada ao Ministério Público do Trabalho a emissão de parecer em

A processo cuja matéria, por sua relevância, recomende a prévia manifestação do Ministério Público.

B processo no qual Estado estrangeiro atue como parte.

C dissídios coletivos.

D ação rescisória.

E processos nos quais incapazes atuem como parte.

QUESTÃO 60

Considere que, em determinado processo que tramite no TRT da 8.ª Região, uma das partes tenha proposto exceção de suspeição do

presidente do tribunal, em feito de sua competência. Nessa situação, de acordo com o Regimento Interno do referido TRT, a competência

para processar e julgar a referida exceção será 

A do Tribunal Pleno do TRT em única instância.

B do Superior Tribunal de Justiça.

C das sessões especializadas do TRT.

D do Tribunal Pleno do TRT em última instância.

E das turmas do TRT.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva

o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado

fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

• Ao domínio do conteúdo, serão atribuídos até 10,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação

(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Discorra sobre os três princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988 para orientar o Sistema Único de Saúde. [valor: 3,00 pontos

para cada princípio]
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