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CCAARRGGOO::  TTÉÉCCNNIICCOO  JJUUDDIICCIIÁÁRRIIOO//EENNFFEERRMMAAGGEEMM  ––  ÁÁRREEAA  AAPPOOIIOO  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOO  
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Mentes livres 

 

Atualmente, já está muito claro que nossas experiências mentais estão sempre criando estruturas cerebrais que 
facilitam a resposta rápida a futuras demandas semelhantes. O tema mais importante, no entanto, não é que as 
estruturas se ampliem sempre, é a liberdade natural da mente, que opera além das estruturas. 

Um motorista não é seu carro, nem por onde circula. Ele tem a liberdade de deixar o carro e seguir por outros 
meios e também de repensar seus trajetos. Ainda assim, se as estradas ficarem bloqueadas ou o carro quebrar, ele terá 
dificuldade em andar a pé e usará o tempo arrumando o carro ou colocando a estrada em condições de uso. Só ao final 
de um tempo ele conseguirá ultrapassar as fixações estruturais internas e refazer suas opções. 

Em verdade, a liberdade do motorista é tal que nem mesmo motorista ele é. Ele é um ser livre. A prática espiritual 
profunda conduz a essa liberdade, naturalmente presente. As fixações são o carma. As experiências comuns no mundo, 
eventos maiores e menores, vão se consolidando como trajetos e redes neurais internas e estruturas cármicas que 
balizam a operação da mente, estruturando recursos limitados como se fossem as únicas opções, ainda que, 
essencialmente, a mente siga livre. 

As estruturas grosseiras como os espaços das cidades, as ruas físicas, e em um sentido mais amplo tudo o que 
aciona nossos sentidos físicos, surgem também como resultado das atividades mentais repetitivas, assim como a 
circulação da energia interna, que é o aspecto sutil. Um automobilista precisa de uma transformação interna e externa 
complexa para se tornar um ciclista; não é fácil. Já o tripulante do sofá tem dificuldade em incluir exercícios, novos 
hábitos de alimentação e mudanças na autoimagem – os desafios são idênticos. 

Nossos melhores pensamentos constroem mundos melhores e também cérebros melhores. Já os pensamentos 
aflitivos constroem mundos piores e cérebros com estruturas que conduzem à aflição e à doença. 

Tanto os aspectos grosseiros como os sutis flutuam; é visível. A única expressão incessantemente presente e 
disponível é a liberdade natural silenciosa dentro de nós mesmos. É dessa natureza que surge a energia que, livre de 
condicionamentos, cria novos caminhos neurais e novas configurações de mundo. Os mestres de sabedoria apontam-na 
como sempre disponível, mesmo durante experiências como a doença e a morte. É dessa região inabalável que irradiam 
sua sabedoria, compaixão e destemor. 

(SAMTEN, Padma – Revista “Vida simples” – agosto 2014 – Ed. Abril.)  

 
01 
Depreende-se do texto que 
A) o homem jamais se liberta do carma de que sua alma se reveste.  
B) o condicionamento impede o homem de criar novas estruturas de mundo. 
C) o homem pode conseguir ser livre se obedecer às determinações cármicas e se deixar fluir. 
D) a criação dos espaços e tudo o que coloca em ação nossos sentidos não são frutos de atividades mentais. 

 
02 
Nas alternativas a seguir há um exemplo de figura de linguagem denominada “elipse”. Assinale-a. 
A) “Nossos melhores pensamentos constroem mundos melhores e também cérebros melhores.” (5º§) 
B) “A única expressão incessantemente presente e disponível é a liberdade natural e silenciosa...” (6º§) 
C) “As experiências comuns no mundo, eventos maiores e menores vão se consolidando como trajetos…”  (3º§) 
D) “Só ao final de um tempo ele conseguirá ultrapassar as fixações estruturais internas e refazer suas opções.” (2º§) 

 
03 
À frente das frases citadas a seguir, está indicado o tipo de circunstância que elas expressam no texto. A indicação 
está correta em 
A) “... para se tornar um ciclista;...” (4º§) – (finalidade) 
B) “… que nem mesmo motorista ele é.” (3º§) – (causa)  
C) “… se as estradas ficarem bloqueadas...” (2º§) – (concessão) 
D) “... como se fossem as únicas opções,...” (3º§) – (conformidade) 
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04 
Em “O tema mais importante, no entanto, não é que as estruturas se ampliem sempre,...” (1º§), a correção semântica 
é preservada substituindo-se o termo destacado por 
A) pois.                                   B) por isso.   C) contudo.   D) portanto. 
 

05 
Por sua estrutura e características, o texto em análise deve ser classificado como 
A) injuntivo.   B) narrativo.    C) descritivo.   D) dissertativo.  
 

06 
De acordo com o contexto em que os vocábulos aparecem, seu significado pode ser diverso. Assinale, a seguir, o 
significado correto atribuído ao termo destacado. 
A) “... que é o aspecto sutil.” (4º§) – sagaz 
B) “... tudo o que aciona nossos sentidos...” (4º§) – funde 
C) “... que balizam a operação da mente,…” (3º§) – limitam  
D) “... eventos maiores e menores, vão se consolidando como trajetos...” (3º§) – comovendo 
 

07 
De acordo com o texto é correto afirmar que 
A) o motorista, ainda que incipiente em sua função, é passível de sobrepor-se ao carma que condiciona as ações da sua 

mente.                                                                                                
B) seu teor, por ser eminentemente exotérico, foi produzido para um limitado círculo de pensadores, embora veiculado 

em mídia. 
C) a suposta liberdade silenciosa que existiria dentro de cada um de nós não é capaz de superar as estruturas cármicas 

que balizam a operação da mente. 
D) o surgimento e ampliação constante de estruturas do cérebro não são a parte mais importante do processo e, sim, a 

condição da mente em descondicionar-se desse processo. 
 

08 
“Atualmente, já está muito claro que nossas experiências mentais estão sempre criando estruturas cerebrais que 
facilitam a resposta rápida a futuras demandas semelhantes. O tema mais importante, no entanto, não é que as 
estruturas se ampliem sempre, é a liberdade natural da mente, que opera além das estruturas.” (1º§) Sobre as 
ocorrências do vocábulo “que” presentes nesse segmento, a afirmação correta é a de que 
A) a segunda ocorrência pertence à mesma classe da primeira. 
B) a última ocorrência pertence à classe diferente de todas as demais. 
C) a segunda e a quarta ocorrências pertencem à mesma classe gramatical. 
D) a primeira e a quarta ocorrências pertencem à mesma classe gramatical. 
 

09 
As normas que devem ser observadas pelos Magistrados no exercício típico de suas funções com relação às regras de 
suspeição e impedimento estão relacionadas a qual princípio de direito administrativo? 
A) Princípio da publicidade.      C) Princípio da impessoalidade. 
B) Princípio da razoabilidade.     D) Princípio do duplo grau de jurisdição. 
 

10 
A Sociedade de Economia Mista federal XYZ cria empresa subsidiária para exploração de atividade econômica. Com 
relação ao regime jurídico a ser aplicado à empresa subsidiária, assinale a alternativa correta. 
A) As subsidiárias não integram a estrutura da Administração Pública, não se submetendo às regras de licitação. 
B) A criação da subsidiária depende de autorização legislativa do Ente Federativo que criou a sociedade de economia 

mista. 
C) A proibição de acumulação de cargos e empregos públicos não se estende aos ocupantes de cargos e empregos nas 

subsidiárias. 
D) O teto remuneratório constitucional não se aplica aos ocupantes de cargos e empregos das subsidiárias, ainda que 

dependentes. 
 



CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO 

 TÉCNICO JUDICIÁRIO/ENFERMAGEM – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – TIPO 03 – AMARELA 
PROVA APLICADA DIA 05/03/2017 / TURNO - MANHÃ 

- 4 - 

11 
“Fábio, servidor público federal, utilizou veículo público da repartição em que trabalha, bem como de serviço de 

servidores subordinados seus, para transporte de material de construção para obra realizada em sua residência 

própria.” Sobre a responsabilidade administrativa de Fábio, assinale a afirmativa correta. 

A) Fábio responde administrativamente, salvo se em gozo de licença para o trato de interesses particulares. 

B) Por configurar crime o ato cometido, resta afastada a responsabilidade administrativa de Fábio, sob pena de bis in 

idem. 

C) Fábio não responde administrativamente caso os servidores utilizados para os serviços ocupem exclusivamente cargo 

em comissão, de livre nomeação e livre exoneração. 

D) Fábio responde administrativamente, sendo certo que, em sendo verificado dano ao erário, a obrigação de reparar 

estende-se aos sucessores, até o limite do valor da herança recebida. 

 

12 
Devido à crise financeira de diversos Estados da Federação, um dos assuntos que ganha evidência é o déficit 

previdenciário dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS.  Nesse sentido, sobre a contribuição previdenciária 

dos servidores inativos regidos pelo RPPS, assinale a alternativa correta. 

A) A contribuição previdenciária dos inativos vinculados ao RPPS foi declarada inconstitucional pelo STF em Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, sendo vedada sua cobrança. 

B) A contribuição previdenciária dos inativos vinculados ao RPPS é prevista na Constituição de 1988, mas depende da 

edição de lei complementar federal para ser disciplinada, a qual ainda não foi editada. 

C) A contribuição previdenciária dos inativos vinculados ao RPPS é prevista na Constituição de 1988, incidindo sobre 

aposentadorias e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social. 

D) A contribuição previdenciária dos inativos vinculados ao RPPS é prevista na Constituição de 1988 e pode ser exigida 

pelos Estados da Federação, até o limite do dobro da alíquota prevista para os aposentados regidos pelo Regime 

Geral de Previdência Social – RGPS. 

 

13 
“Eustáquio, pessoa muito querida, foi contratado por determinado ente federativo para ocupar um cargo em 

comissão, com carga de trabalho de oito horas por dia, tendo recebido a atribuição de ministrar aulas em certa escola 

municipal. Afinal, fora detectada uma carência muito grande de profissionais na área.” À luz das informações 

fornecidas e da sistemática constitucional, é correto afirmar que a contratação de Eustáquio está:  

A) Dissonante da Constituição da República, pois somente as funções de confiança poderiam ser utilizadas para os 

referidos fins.    

B) Dissonante da Constituição da República, pois a atribuição desempenhada por Eustáquio é incompatível com os 

cargos em comissão. 

C) Em harmonia com a Constituição da República, pois os cargos em comissão podem ser utilizados para suprir a 

carência dos cargos de provimento efetivo.                                                                                                 

D) Em harmonia com a Constituição da República, pois os cargos em comissão e os de provimento efetivo só se 

diferenciam em relação à forma de acesso, não quanto às funções. 

 

14 
“Determinado professor de direito constitucional explicou aos seus alunos que certas normas constitucionais, embora 

sejam capazes de produzir efeitos imediatos na realidade, dando ensejo ao surgimento de direitos subjetivos, fazem 

referência à lei, que pode reduzir o seu alcance, com o estabelecimento, por exemplo, de certos requisitos a serem 

observados.” Considerando a classificação das normas constitucionais quanto à aplicabilidade, é correto afirmar que 

o exemplo oferecido pelo professor é o de uma norma: 

A) Programática.       C) De eficácia limitada. 

B) De eficácia contida.       D) De eficácia plena e aplicabilidade imediata. 
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15 
“Edson era investigado pela prática de um crime e estava com receio de ser julgado por um Juiz Federal que 
considerava seu desafeto. Ao conversar com seu amigo Pedro, estudante de direito, foi informado que a Constituição 
da República dispõe, em seu Art. 5º, XXXVII, que ‘não haverá juízo ou tribunal de exceção’.” À luz da sistemática 
constitucional, o comentário de Pedro indica que: 
A) A causa de Edson será julgada pelo Juiz Federal que a escolher.                                                                                       
B) Os critérios de escolha do Juiz Federal devem anteceder a prática do crime. 
C) As regras gerais de competência não admitem exceção, aplicando-se a todos. 
D) A competência de todos os Juízes deve ser detalhada na Constituição, sem exceção. 
 

16 
“Ednilton, estudante de direito, ao analisar a composição, as competências e a forma de controle das atividades do 
Supremo Tribunal Federal, alcançou três conclusões: (1ª) os seus Ministros são nomeados pelo Senado Federal, após 
indicação do Presidente da República; (2ª) ao Tribunal compete a guarda da Constituição”; e, (3ª) como órgão do 
Poder Judiciário, está sujeito ao controle do Conselho Nacional de Justiça.” A análise das conclusões de Ednilton à luz 
da ordem constitucional permite afirmar que 
A) todas as conclusões estão corretas. 
B) somente a terceira conclusão está correta. 
C) somente a segunda conclusão está correta. 
D) somente a primeira e a segunda conclusões estão corretas. 
 

17 
“De acordo com a Lei de Abuso de Autoridade, apresentada ao Ministério Público a representação da vítima, aquele, 
no prazo de ___________, denunciará o réu, desde que o fato narrado constitua abuso de autoridade, e requererá ao 
Juiz a sua citação, e, bem assim, a designação de audiência de instrução e julgamento.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) 24 horas   B) 48 horas   C) 5 dias   D) 10 dias 
 

18 
Considere as seguintes afirmativas sobre o crime de Peculato. 
I. O peculato é um crime próprio quanto ao sujeito ativo. 
II. A reparação do dano, quando precede à sentença irrecorrível, reduz em metade a pena. 
III. O terceiro que participa do crime, sabendo da qualidade de servidor do seu companheiro criminoso, também 

responde pelo crime de peculato.   
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.    B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 
 

19 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. As unidades ou núcleos socioambientais deverão ter caráter temporário até que se realizem o planejamento, a 

implementação e o monitoramento das metas anuais de sustentabilidade, para posterior avaliação pelos conselhos 
socioambientais permanentes. 

II. O órgão deverá considerar o histórico de consumo da unidade para monitoramento de dados e deverá adotá-lo 
como critério único no levantamento da real necessidade de consumo, evitando o desperdício de materiais. 

III. As unidades ou núcleos socioambientais deverão, preferencialmente, ser subordinados à alta administração dos 
órgãos, tendo em vista as suas atribuições estratégicas e as mudanças de paradigma que suas ações compreendem.  

Nos termos da Resolução nº 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça, está correto apenas o que se afirma em 
A) I.    B) III.     C) I e II.    D) II e III. 
 

20 
Nos termos do Decreto Federal nº 7.746/2012, é considerada uma diretriz de sustentabilidade nas contrações públicas: 
A) Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local. 
B) Maior impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água. 
C) Exclusividade para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local. 
D) Maior vida útil, a despeito do maior custo de manutenção do bem e da obra. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21 
A maioria dos protozoários apresenta vida livre e aquática podendo viver também livremente em lugares úmidos no 
solo ou sobre matéria orgânica em decomposição. No entanto, algumas espécies levam vida parasitária nos 
organismos e assim passam a maior parte da vida em diversas espécies de seres vivos, causando muitas doenças. A 
giardíase e a amebíase são exemplos dessas doenças. São consideradas ações efetivas preventivas dessas doenças, 
EXCETO: 
A) Filtração da água.            C) Higienização cuidadosa dos vegetais.                                                            
B) Combate de vetores.      D) Disponibilidade de saneamento básico. 
 

22 
A dengue é uma das doenças de maior incidência no Brasil atualmente. Nos pacientes com suspeita de dengue a 
pressão arterial deve ser verificada em duas posições para identificação de hipotensão postural e pressão arterial 
convergente. Nas situações em que se verifica pressão arterial convergente, é correto afirmar que:  
A) É um sinal precoce de choque.                                                
B) Indica que o paciente está fora de perigo. 
C) Está presente em todos os pacientes com dengue. 
D) Corresponde à queda somente da pressão arterial diastólica e à manutenção da pressão arterial sistólica normal para 

a idade. 
 

23 
A prevenção combinada das doenças sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS e hepatites virais B e C abrange, além  do 
uso da camisinha (masculina ou feminina), outras ações. São elas, EXCETO: 
A) Testagem para hepatite B. 
B) Imunização para hepatite C. 
C) Prevenção da transmissão vertical do HIV. 
D) Diagnóstico e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. 
 

24 
Sabendo que a evolução das hepatites virais para as formas aguda e crônica varia de acordo com o tipo do vírus 
causador da doença, qual hepatite apresenta como evolução apenas a forma aguda, não possuindo potencial para as 
formas crônicas? 
A) Hepatite A.   B) Hepatite B.   C) Hepatite C.   D) Hepatite D. 
 

25 
As hepatites virais mais comuns no Brasil são causadas pelos vírus A, B e C. Porém, existem, também, as hepatites 
causadas pelos vírus D e E. Os tipos virais transmitidos pela forma fecal-oral por condições precárias de saneamento 
básico e água, de higiene pessoal e dos alimentos são apenas: 
A) A e D .   B) A e E.    C) C e B.   D) D e E. 
 

26 
De um modo geral, as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação podem ser administradas simultaneamente sem 
que ocorra interferência na resposta imunológica à exceção de poucas. Assinale, a seguir, a alternativa que apresenta 
a vacina que NÃO deve ser administrada simultaneamente com outras. 
A) BCG.                           B) Hepatite A.   C) Febre amarela.  D) Rotavírus Humano. 
 

27 
As mãos dos profissionais de saúde são uma fonte potencial para surtos de infecção relacionados com a assistência à 
saúde. Por isso a higienização das mãos é tão importante, sendo possível afirmar que 
A) as bactérias da flora residente das mãos são as que mais causam infecções veiculadas pelo contato.  
B) a contaminação das mãos dos profissionais ocorre sempre durante o contato direto com o paciente. 
C) os micro-organismos que podem fazer parte da flora transitória das mãos são somente os vírus e bactérias. 
D) as mãos dos profissionais de saúde podem ser persistentemente colonizadas por micro-organismos patogênicos.  
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28 
A infecção hospitalar é a infecção adquirida durante a hospitalização e que não estava presente ou em período de 
incubação por ocasião da admissão do paciente. Sobre as medidas de prevenção e controle dessas infecções, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. O uso da luva de procedimento dispensa a lavagem das mãos. 
II. O uso do álcool gel não dispensa a lavagem das mãos mesmo que não tenham sujidade visível. 
III. Salvo na existência de contraindicação, os pacientes acamados devem ser mantidos com cabeceira elevada entre 30 

e 45°.  
IV. Todo produto de saúde passível de processamento deve ser submetido ao processo de limpeza, manual ou 

automatizada, mesmo que aparentemente não apresente sujidade, antes da sua desinfecção ou esterilização. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e II, apenas.   C) II e III, apenas.  D) III e IV, apenas.  
 

29 
A oligúria é a situação clínica mais comumente observada na insuficiência renal aguda. Classicamente é observada 
quando, independente do peso do paciente, o débito urinário passa a ser menor que: 
A) 400 ml/dia.           B) 500 ml/dia.   C) 550 ml/dia.   D) 600 ml/dia. 
 

30 
O uso do sabonete comum não associado a antissépticos nos serviços de saúde favorece a remoção de sujeira, de 
substâncias orgânicas e de micro-organismos das mãos pela ação mecânica. Sobre o uso dos sabonetes, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Ocasionalmente podem se contaminar por micro-organismos.  
B) Tem efeito residual, ou seja, efeito prolongado contra os micro-organismos. 
C) É o melhor produto com ação antimicrobiana disponível para uso nos serviços de saúde. 
D) O tempo gasto na higienização das mãos não influencia na quantidade de micro-organismos removidos por essa 

prática. 
 

31 
Entre as ações de controle dos agentes físicos que oferecem risco à saúde do trabalhador da enfermagem     
destacam-se, EXCETO: 
A) Não reutilizar embalagens de produtos químicos.  
B) Conhecer os riscos radiológicos associados ao trabalho. 
C) Durante a exposição, ser monitorado individualmente quanto às doses de radiação ionizante. 
D) Permanecer o menor tempo possível em locais onde existam fontes de radiações ionizantes mesmo que o 

trabalhador utilize corretamente os equipamentos de proteção individual. 
 

32 
A notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública é obrigatória, além dos médicos, para, 
EXCETO: 
A) Profissionais da enfermagem. 
B) Responsáveis por instituições de pesquisa. 
C) Responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais. 
D) Cidadãos que tenham conhecimento da doença, agravo ou evento de saúde pública. 
 

33 
Sabendo que as vacinas são produtos termolábeis, assinale a afirmativa correta. 
A) Nas situações de uso das caixas térmicas, o sensor do termômetro deve ser posicionado logo abaixo da tampa.                                                                                               
B) Na sala de vacinação, os imunobiológicos devem ser sempre acondicionados em câmaras refrigeradas, mesmo 

aqueles que serão administrados no mesmo dia. 
C) O transporte dos imunobiológicos deve ser feito em caixas térmicas e a temperatura deve ser mantida por bobinas 

de gelo ou sacos contendo gelo em escama ou em barra. 
D) As bobinas de gelo, após retidas do freezer, somente devem ser acondicionadas nas caixas térmicas após o 

desaparecimento da névoa que, normalmente, cobre a superfície externa da bobina congelada.  
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34 
A via intramuscular é muito utilizada para a administração de medicamentos por ter rápida velocidade de absorção 
da solução administrada, perdendo apenas para a via endovenosa. Sobre a região ventroglútea utilizada para a 
administração de medicamentos pela via intramuscular, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O músculo ventroglúteo corresponde ao glúteo médio.  
B) O nervo mais importante nesta região corresponde ao nervo femoral.   
C) É um músculo recomendado para a injeção de volumes maiores que 2 ml.  
D) O músculo ventroglúteo situa-se em local profundo e afastado de nervos importantes .                                                                                               
 

35 
A Portaria nº 204/ 2016 define a Lista Nacional de Notificação Compulsória nos serviços de saúde públicos e privados 
em todo o território nacional, abrange doenças, agravos e eventos de saúde pública que, além daqueles de natureza 
infecciosa, os decorrentes de natureza, EXCETO:  
A) Autoimunes.          C) Decorrentes de vacinação.                                                                             
B) Intoxicantes.           D) Decorrentes de atividades de trabalho. 
 

36 
São consideradas falsas contraindicações à administração das vacinas de um modo geral, EXCETO: 
A) Uso de corticoide. 
B) Uso de antibiótico. 
C) História de convulsão em antecedente familiar. 
D) História de inflamação no local da aplicação da dose anterior de uma vacina.  
 

37 
Sabendo que os artigos utilizados nos serviços de saúde recebem uma classificação quanto ao risco de transmitir 
infecções para os pacientes, para o processamento dos artigos de assistência ventilatória, anestesia e os utilizados na 
inaloterapia, que são classificados como semicríticos, após a limpeza, devem ser submetidos no mínimo ao processo 
de: 
A) Esterilização.                 C) Desinfecção de baixo nível.                                                                      
B) Desinfecção de alto nível.     D) Desinfecção de nível intermediário. 
 

38 
Assinale a alternativa que melhor define o objetivo do uso dos detergentes enzimáticos utilizados nos processos de 
limpeza dos artigos hospitalares após o uso clínico. 
A) Amolecer a sujidade de artigos que não sofrem corrosão, apenas. 
B) Remover as substâncias compostas por matéria inorgânica, apenas. 
C) Remover as substâncias compostas de matéria inorgânica, orgânica ou biológica. 
D) Garantir a limpeza independente do tempo de exposição do artigo ao detergente enzimático. 
 

39 
Sobre as técnicas de administração de medicamentos injetáveis, assinale a afirmativa correta em relação à via de 
administração indicada. 
A) Via intradérmica: não fazer a antissepsia no local onde será administrada a solução, pinçar a pele, introduzir a agulha 

com o bisel voltado para baixo formando um ângulo de 15° com a pele e não aspirar para certificar que nenhum vaso 
foi puncionado, injetar a solução, retirar a agulha e não massagear a região. 

B) Via intradérmica: fazer antissepsia com álcool no local onde será administrada a solução, distender a pele, introduzir 
a agulha com o bisel voltado para cima formando um ângulo de 20° com a pele e aspirar para certificar que nenhum 
vaso foi puncionado, injetar a solução, retirar a agulha e massagear a região. 

C) Via subcutânea: fazer a antissepsia com álcool no local onde será administrada a solução, pinçar a pele e o tecido 
subcutâneo formando um prega, introduzir rapidamente a agulha com o bisel voltado para cima, soltar a prega, 
aspirar para certificar que nenhum vaso foi puncionado, injetar a solução, retirar a agulha e não massagear a região. 

D) Via subcutânea: não fazer a antissepsia com álcool no local onde será administrada a solução, distender a pele e o 
tecido subcutâneo, introduzir rapidamente a agulha com o bisel voltado para baixo, soltar a pele, aspirar para 
certificar que nenhum vaso foi puncionado, injetar a solução rapidamente, retirar a agulha e massagear a região. 

 



CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO 

 TÉCNICO JUDICIÁRIO/ENFERMAGEM – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – TIPO 03 – AMARELA 
PROVA APLICADA DIA 05/03/2017 / TURNO - MANHÃ 

- 9 - 

40 
O técnico de enfermagem, como integrante da equipe multiprofissional, tem importante papel na orientação e na 
educação para a saúde da população. Os indivíduos que estão sob risco de desenvolver a insuficiência renal crônica 
devem ser orientados a tratar e controlar os fatores de risco modificáveis da doença; entre eles podem ser 
destacados, EXCETO:     
A) Diabetes.        C) Hipertensão.  
B) Obesidade.       D) Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
 

41 
A via intradérmica, uma das vias de administração de medicamentos, consiste na aplicação de soluções: 
A) Na epiderme que é a camada mais superficial da pele. 
B) Na derme que está localizada entre o tecido subcutâneo e o músculo. 
C) Na epiderme que está localizada entre a derme e o tecido subcutâneo. 
D) Na derme que está localizada entre a epiderme e o tecido subcutâneo. 
 

42 
Observe a figura que mostra as três angulações diferentes formadas pelas agulhas em relação à pele que, geralmente, 
são utilizadas para a administração de um medicamento pela via subcutânea. 
 

 
 

Assinale a correlação mais adequada da angulação da agulha que pode ser utilizada de acordo com o biotipo do 
paciente, considerando o uso de uma agulha 13 mm X 4,5 mm ou 10 mm X 5 mm: 
A) 30°: indivíduos obesos; 45°: indivíduos com peso normal; 90°: indivíduos magros. 
B) 30°: indivíduos magros; 45°: indivíduos com peso normal; 90°: indivíduos obesos. 
C) 30°: não se aplica; 45°: indivíduos magros e com peso normal; 90°: indivíduos obesos.  
D) 30°: indivíduos magros e com peso normal; 45°: não se aplica; 90°: indivíduos obesos. 
 

43 
“A oxigenoterapia é a administração de oxigênio em uma concentração maior que aquela encontrada na atmosfera 
ambiental.”                    (Smeltzer; Bare, 2005.) 
 

Sobre esta terapia, é correto afirmar que 
A) pode ser administrado o oxigênio sem a prescrição médica.  
B) através da cânula nasal administra-se o oxigênio até 10 L/min. 
C) ao nível do mar, a concentração de O2 no ar ambiente é de 31%. 
D) quando administrado em altas concentrações, o oxigênio causa toxicidade.  
 

44 
Regasson (2012) define uma ferida como “uma consequência direta de um traumatismo ou agressão nas diferentes 
camadas da pele e nos tecidos moles adjacentes”. O curativo é o tratamento utilizado para promover a cicatrização 
da ferida e, nesse caso, a epitelização mais rápida ocorre quando: 
A) Há a formação de crosta.                                                                                               
B) A ferida é mantida sem cobertura. 
C) É mantida a umidade entre a ferida e o curativo. 
D) É mantido o exsudato proveniente do aumento da permeabilidade capilar. 
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45 
O controle da frequência respiratória normalmente é realizado em seguida à verificação do pulso por que: 

A) O pulso interfere diretamente no padrão respiratório.  

B) Está definido como regra na enfermagem para a verificação dos sinais vitais. 

C) Pode haver alteração do pulso através da mudança do padrão da respiração. 

D) Para evitar que o paciente perceba e exerça controle voluntário sobre a respiração. 

 

46 
Segundo Smeltzer (2005), a insuficiência cardíaca congestiva “é a incapacidade do coração de bombear sangue 

suficiente para satisfazer às necessidades de oxigênio e nutrientes dos tecidos”. São cuidados de enfermagem 

indicados para os indivíduos portadores desta doença:  

A) Estimular a hidratação, promover ambiente calmo e tranquilo, estimular o repouso prolongado no leito, oferecer 

dieta livre.  

B) Controle hídrico, promover restrição hídrica, promover ambiente calmo e tranquilo, estimular a prática de atividade 

física de maior intensidade.   

C) Controle hídrico, promover restrição hídrica, pesar o paciente diariamente, oferecer dieta hipossódica, promover 

ambiente calmo e tranquilo.                                                                                                

D) Estimular a hidratação, promover ambiente calmo e tranquilo, estimular a prática de atividade física de maior 

intensidade, observar o aparecimento de sinais e sintomas de intoxicação medicamentosa. 

 

47 
Nas situações de parada cardiorrespiratória em que um socorrista se encontra sozinho, o primeiro passo 

recomendado ao iniciar a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) é realizar: 

A) Ventilação.                                                                                                

B) Compressão torácica. 

C) Punção do acesso venoso periférico. 

D) Posicionamento da vítima em decúbito lateral para facilitar a ventilação. 

 

48 
Ao iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar, o socorrista estando sozinho deverá realizar as compressões torácicas e 

as respirações na proporção, respectivamente, de:  

A) 05:1.                  B) 10:2.    C) 30:2.    D) 30:5. 

 

49  
Nas situações que exijam a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), algumas recomendações devem ser observadas para 

que o atendimento no Suporte Básico de Vida seja de qualidade. Entre elas destaca-se corretamente: 

A) Minimizar as interrupções nas compressões.  

B) Apoiar-se sobre o tórax entre as compressões.  

C) Comprimir o tórax o mais profundamente possível. 

D) Realizar compressões torácicas com frequência superior a 120/min.                                                                                                

 

50  
Um dos obstáculos para a cessação do tabagismo é o ganho de peso. Algumas dicas práticas podem ser passadas pelo 

profissional de saúde aos usuários como parar de fumar sem um ganho de peso importante. Entre elas destacam-se, 

EXCETO: 

A) Não fazer compras com fome. 

B) Aumentar o consumo de chás. 

C) Hidratar-se adequadamente ingerindo de seis a oito copos de água diariamente. 

D) Na falta de controle da vontade de ter algo na boca, optar por balas e chicletes sem açúcar. 
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51 
A medida da Pressão Arterial (PA) é simples e o método é fácil; porém, exige certos cuidados e algumas 
recomendações devem ser seguidas para que quaisquer erros sejam evitados. É recomendado pela Sociedade 
Brasileira de Cardiologia que:  
A) Sejam realizadas pelo menos três medições sem intervalo entre elas. 
B) Sejam realizadas pelo menos duas medições sem intervalo entre elas. 
C) A realização de apenas uma medição é suficiente para determinar o valor da PA. 
D) Sejam realizadas pelo menos duas medições com intervalo em torno de um minuto entre elas. 

 
52  
“Sabe-se que a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é fator de risco para várias doenças crônicas não transmissíveis. É 
uma doença caracterizada pela elevação sustentada dos níveis pressóricos acima de limites predefinidos. Os indivíduos 
pré-hipertensos têm maior probabilidade de se tornarem hipertensos e maiores riscos de desenvolvimento de 
complicações cardiovasculares quando comparados a indivíduos com pressão arterial normal necessitando de 
acompanhamento periódico.”              (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016.) 
 

A pré-hipertensão caracteriza-se pela presença de pressão arterial sistólica e diastólica nos limites, respectivamente, 
de: 
A) 121-129 e/ou 81-85 mmHg.        C) 131-139 e/ou 81-89 mmHg.                                                                
B) 121-139 e/ou 81-89 mmHg.     D) 135-145 e/ou 85-95 mmHg. 

 
53 
Diversos fatores contribuem para o aumento de diabéticos no mundo, entre eles podem ser citados o envelhecimento 
populacional e o crescimento urbano. Sobre essa doença, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A frequência do Diabetes mellitus está tomando proporção epidêmica no Brasil.                                                                                               
B) As intervenções no controle da dislipidemia podem prevenir o surgimento do diabetes. 
C) Sua detecção clínica é frequentemente feita pelo aparecimento dos sintomas da doença. 
D) O bom controle da doença previne ou retarda complicações crônicas como as microangiopáticas. 

 
54  
O Diabetes mellitus classificado como tipo 2 abrange cerca de 90% dos casos de diabetes na população brasileira. 
Assinale, a seguir, a alternativa que melhor caracteriza este tipo de diabetes. 
A) Resistência à ação da insulina.                                                                                               
B) Geralmente tem aparecimento na população mais jovem. 
C) Defeitos genéticos na função das células beta do pâncreas. 
D) Destruição das células alfa do pâncreas por processos autoimunes com consequente deficiência de insulina. 

 
55 
Sobre a hanseníase, uma doença infectocontagiosa considerada endêmica no Brasil, analise as afirmativas a seguir. 
I. O agente etiológico da hanseníase é um vírus. 
II. É uma doença de notificação compulsória em todo o país. 
III. O agente etiológico tem a capacidade de infectar um grande número de pessoas, mas poucas adoecem.  
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.   B) III, apenas.                          C) I e II, apenas.   D) II e III, apenas. 

 
56 
“Dados do Ministério da Saúde revelam que a incidência da tuberculose caiu em 20,2% no Brasil nos últimos dez anos. 
Porém, esta doença continua merecendo atenção especial dos profissionais de saúde pois não há perspectiva de obter, 
num futuro próximo, sua eliminação como problema de saúde pública.”     (Ministério da Saúde, 2011.)  
 

Qualquer pessoa que apresentar tosse, com ou sem expectoração, por mais de três semanas deverá procurar uma 
unidade de saúde para fazer o diagnóstico. Dentre os grupos citados, são considerados os mais propensos a contrair a 
tuberculose, EXCETO: 
A) Idosos.                    B) Indígenas.   C) Presidiários.   D) Portadores de HIV. 
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57  
Na doença de Chagas observam-se duas fases clínicas: uma aguda, que pode ou não ser identificada, podendo evoluir 
para uma fase crônica, caso não seja tratada com medicação específica. As principais complicações que podem ser 
apresentadas na fase crônica da doença envolvem os sistemas: 
A) Nervoso e renal.         C) Cardíaco e nervoso.                                                                                  
B) Renal e digestivo.      D) Cardíaco e digestivo. 

 
58 
A dor abdominal constitui um dos sinais de alarme que orientam a classificação de risco e o manejo do paciente com 
suspeita ou com diagnóstico de dengue. Incialmente, a dor pode ser caracterizada por desconforto intenso e 
prolongado podendo ser localizada no(a): 
A) Região umbilical.      C) Região hipogástrica. 
B) Hipocôndrio direito.      D) Hipocôndrio esquerdo. 

 
59 
“A diarreia consiste na alteração da função intestinal com perda excessiva de água e eletrólitos pelas fezes e/ou 
vômitos.”                         (Ministério da Saúde, 2012.)  
 

Considerando a sua classificação quanto ao tempo de duração, afirma-se corretamente que a principal causa da 
diarreia aguda é: 
A) Infecciosa.       C) Intolerância à lactose .                                                                                       
B) Cólon irritável.      D) Ingestão de alimentos gordurosos.  

 
60 
“Em entrevista dada em outubro de 2016 ao site UOL Notícias, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, relatou que o país 
vive uma epidemia de sífilis. Naquela ocasião, a Secretaria de Vigilância em Saúde firmou um pacto com vários setores 
da sociedade para a erradicação da sífilis no Brasil em um prazo inferior a dois anos.” 

(Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2016/10/20/ministro-da-saude-admite-que-brasil-vive-uma-
epidemia-de-sifilis.htm.) 

 

Acerca desta doença, na sua fase inicial (chamada de sífilis primária – quando ocorre o aparecimento da ferida, 
geralmente única, no local de entrada do agente etiológico: pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca, ou outros 
locais da pele –, que aparece entre 10 a 90 dias após o contágio), assinale a alternativa correta. 
A) O agente etiológico da doença é uma bactéria. 
B) O tratamento de escolha é a penicilina cristalina aquosa. 
C) A transmissão vertical ocorre apenas durante a gestação. 
D) A ferida tem como característica secreção purulenta e prurido. 

 
 

 
 
 
 



   



   



   



   




