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• Confira, na sua Folha de Respostas, seu nome, 

documento e o número de sua inscrição, assinando-a 
no lugar indicado;

• Confira, no caderno de questões, se o cargo 
corresponde àquele para o qual você se inscreveu e 
se há falhas de impressão e numeração, preenchendo 
seu nome e número de inscrição.

ATENÇÃO

TEMPO
            

• O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo 
o preenchimento da Folha de Respostas e a transcrição 
da Versão Definitiva da Prova Discursiva;

• A liberação para deixar o local de aplicação e utilizar o 
sanitário ocorrerá após 60 minutos do início da prova, 
não podendo, no entanto, levar o caderno de questões,  
nem qualquer tipo de anotação de suas respostas;

• Os 3 últimos candidatos deverão retirar-se da sala 
juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do 
envelope de retorno.

                
• Não é permitido o uso ou a emissão de ruído 

de qualquer equipamento eletrônico durante 
a realização da prova, ainda que esse  
equipamento esteja devidamente acondicionado 
no envelope de guarda de pertences;

• O NÃO cumprimento de qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no 
presente Caderno ou na Folha de Respostas 
incorrerá em eliminação.

IMPORTANTE

                
• De acordo com o edital, os cadernos de questões 

poderão ser levados somente pelos candidatos 
que permanecerem em sala até o final do tempo 
de aplicação da prova de cada período;

• Os cadernos de questões serão divulgados, 
no site www.aocp.com.br, juntamente com os 
gabaritos, no dia posterior à aplicação da prova.

FOLHA DE RESPOSTAS
            

• Os únicos documentos válidos para avaliação são a 
Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova 
Discursiva, que devem ser devolvidas ao fiscal ao 
término da prova;

• O candidato deve preencher e assinar, com caneta 
esferográfica transparente de cor azul ou preta, sua 
Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova 
Discursiva.

• O preenchimento da Folha de Respostas deve ser 
realizado da seguinte maneira: 

PROVA
 01

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO 
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA 

FOLHA DE  RESPOSTAS!
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ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

Nossa liberdade está sendo deturpada
Bianca Pinheiro

A contemporaneidade é reconhecida pelas 
múltiplas liberdades que oferece. Desde os 
anos 1960, temos reivindicado de maneira 
veemente o direito de expressar livremente 
nossas identidades e a nossa sexualidade. 
A pílula foi inventada, e a liberdade sexual 
feminina vem sendo incrementada desde 
então, com um incrível avanço de diversas 
vertentes do feminismo; as hierarquias 
são questionadas, culminando naquilo que 
chamamos de crise de representação; a 
homossexualidade foi retirada do rol das 
doenças psiquiátricas; novos modelos 
familiares surgiram e foram legitimados; entre 
outros fatores. Esse cenário certamente nos 
oferece múltiplas possibilidades e caminhos. 
Podemos escolher o que desejamos entre 
uma gama de opções. No entanto, há sinais 
de que toda essa nossa liberdade vem sendo 
deturpada.

O sociólogo francês Alain Ehrenberg 
reconheceu muito precisamente que a 
sociedade contemporânea, por trás da fachada 
de emancipação, autonomia e soberania 
do indivíduo, na verdade, substitui antigos 
imperativos por outros, mais difíceis de serem 
identificados por conta de sua natureza sutil. 
Assim, se em épocas passadas devíamos 
resguardar nossa intimidade e valorizar 
nossa vida interior e ter uma postura mais 
contemplativa e reflexiva diante do mundo, 
hoje, senão nos expomos, praticamente não 
existimos; se gostamos de estar sozinhos, 
somos recriminados; se passamos um feriado 
inteiro dentro de casa, somos considerados 
“estranhos”; se estamos tristes e se 
interagimos pouco, somos doentes.

A liberdade de ser continua limitada 
pelo que a sociedade requer de nós. Se não 
correspondemos às expectativas do mundo, 
uma gama de diagnósticos e remédios 
psiquiátricos nos é oferecida. Assim, em vez 
de lutarmos para afirmar nossa identidade 

e nossas vontades, simplesmente nos 
submetemos ao status quo, ainda que isso 
signifique a autoanulação e o fingimento. 
Como não podemos estar tristes, a gente se 
contenta em aparentar ser feliz. Como não 
podemos estar sozinhos, estamos sempre 
atualizando nossas contas do Instagram com 
fotos nas quais aparecemos rodeados de 
gente, apesar de nos sentirmos extremamente 
sós. Como não podemos estar calados, 
sustentamos conversas que só fazem sentido 
em um contexto de abominação do silêncio.

Que liberdade é essa que classifica 
como doentes quem não está de acordo 
com a norma de ser feliz e popular? Que 
liberdade é essa que nos oferece verdadeiros 
cardápios de parceiros em potencial, mas só 
proporciona desencontros, porque devemos 
ser desapegados? (...) Que liberdade é essa 
que nos oprime e nos esmaga para que 
possamos, finalmente, dizer “somos livres”, 
“somos felizes”, “somos incríveis”?

Joel Birman, renomado psicanalista 
brasileiro, diz que vivemos em uma era em que 
a alteridade tende ao desaparecimento, o que 
gera um cenário onde os indivíduos agem como 
meros predadores uns dos outros, utilizando 
uns aos outros como meios para alcançar o 
gozo e a estetização de si. Eu prefiro não ter 
essa liberdade de usar o outro para meu próprio 
prazer. Eu prefiro não ter essa liberdade que 
me faz temer dizer “eu gosto de você”, porque 
o que se espera é que só gostemos de nós 
mesmos e sejamos objetos com fins precisos, 
e não seres humanos dotados de emoção. Eu 
prefiro não ter essa liberdade que me impede 
de ficar triste, de chorar, de enfrentar o luto, de 
me revelar. Eu prefiro não ter essa liberdade 
que poda a humanidade existente em mim, 
excluindo a falta de sentido, o desespero e a 
maravilha de ser alguém imperfeito.

Fonte: adaptado de <http://obviousmag.org/sangria_desatada/2017/
nossa-liberdade-esta-sendo-deturpada.html>. Acesso em: 10 jan. 
2018.

LÍNGUA PORTUGUESA



6Técnico em Enfermagem

1. Qual das alternativas a seguir retrata 
melhor a ideia principal apresentada 
no texto “Nossa liberdade está sendo 
deturpada”? 

(A) A liberdade, hoje, pode ser considerada 
uma prisão, pelo fato de não podermos 
nos expressar, nem viver da forma como 
gostaríamos.

(B) Só é considerada livre aquela pessoa 
que faz postagens de fotos de momentos 
alegres nas redes sociais.

(C) É livre quem consegue assumir sua 
sexualidade no mundo contemporâneo e 
definir a sexualidade das pessoas ao seu 
redor.

(D) É a sociedade quem define a liberdade do 
indivíduo e a maneira como ele deve agir, 
proibindo o direito de ir e vir para onde ele 
quiser.

(E) Para ser verdadeiramente livre você deve 
ser perfeito, inclusive, aprimorando-se cada 
vez mais em suas atitudes no dia a dia.

2. Em “Desde os anos 1960, temos 
reivindicado de maneira veemente o 
direito de expressar livremente nossas 
identidades e a nossa sexualidade”, 
a palavra destacada poderia ser 
substituída, sem prejuízo de sentido, por

(A) ativa.
(B) negativa.
(C) impossível.
(D) incerta.
(E) cansativa.

3. Sobre a Morfologia das palavras na 
Língua Portuguesa, isto é, a forma e 
a classificação delas tendo em vista 
as classes gramaticais, assinale a 
alternativa correta.

(A) “Reconheceu”, “substitui” e “vivemos” são 
todos verbos conjugados no mesmo tempo 
verbal.

(B) A frase “O sociólogo francês Alain 
Ehrenberg reconheceu muito precisamente 
que a sociedade contemporânea, por trás 
da fachada de emancipação, autonomia 
e soberania do indivíduo, na verdade, 
substitui antigos imperativos por outros 
(...)” apresenta os advérbios, “muito”, e 
“precisamente”, ambos de afirmação.

(C) “Livres”, “felizes” e “incríveis” são exemplos 
de pronomes utilizados na frase “Que 
liberdade é essa que nos oprime e nos 
esmaga para que possamos, finalmente, 
dizer “somos livres.”, “somos felizes”, 
“somos incríveis”?

(D) “Nossa” e “nossas” são exemplos de artigos 
definidos, vistos na frase “Assim, em vez 
de lutarmos para afirmar nossa identidade 
e nossas vontades, simplesmente nos 
submetemos ao status quo, ainda que isso 
signifique a autoanulação e o fingimento.”.

(E) Na frase “Eu prefiro não ter essa liberdade 
de usar o outro para meu próprio prazer.”, 
temos, respectivamente, “não”, como 
advérbio de negação, “essa”, como pronome 
demonstrativo e “para”, como preposição.

4. Identifique qual é o sentido atribuído 
pelos elementos de coesão destacados, 
respectivamente, no seguinte excerto: 
“Assim, se em épocas passadas 
devíamos resguardar nossa intimidade 
e valorizar nossa vida interior e ter uma 
postura mais contemplativa e reflexiva 
diante do mundo, hoje, senão nos 
expomos, praticamente não existimos.”.

(A) Estabelecer importância e indicar hipótese. 
(B) Indicar uma ressalva e somar informações. 
(C) Introduzir conclusão de causa e 

consequência e indicar acréscimo de 
informações.

(D) Apresentar uma ideia e ressaltá-la, logo em 
seguida. 

(E) Justificar uma ideia e comparar um fato a 
outro. 

5. Identifique, dentre as frases a seguir, 
qual apresenta INCORRETAMENTE a 
função da pontuação ao contexto em que 
está sendo utilizada.

(A) No trecho “A pílula foi inventada, e a 
liberdade sexual feminina vem sendo 
incrementada desde então, com um incrível 
avanço de diversas vertentes do feminismo; 
as hierarquias são questionadas, 
culminando naquilo que chamamos de crise 
de representação; a homossexualidade foi 
retirada do rol das doenças psiquiátricas; 
novos modelos familiares surgiram e foram 
legitimados; entre outros fatores.”, há várias 
ideias desenvolvidas em sequência. Para 
indicar essa enumeração, a autora do texto 
preferiu usar ponto e vírgula, sugerindo 
essa relação entre elas.

(B) A frase “Podemos escolher o que desejamos 
entre uma gama de opções.” apresenta 
ponto final por finalizar uma ideia tratada na 
oração.

(C) Na frase “(...) Que liberdade é essa que nos 
oprime e nos esmaga para que possamos, 
finalmente, dizer “somos livres”, “somos 
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felizes”, “somos incríveis”?”,  os parênteses 
com sinal de reticências indicam que houve 
uma supressão do texto, ou seja, houve um 
corte, indicando que o texto continuou a ser 
desenvolvimento após essa parte a mais 
que não foi apresentada.

(D) Na frase “Eu prefiro não ter essa liberdade 
que me faz temer dizer “eu gosto de você”, 
porque o que se espera é que só gostemos 
de nós mesmos e sejamos objetos com fins 
precisos, e não seres humanos dotados 
de emoção.”, o uso das aspas na oração 
destacada marca o discurso direto dentro 
do texto, representando a fala de alguém.

(E) Na frase “Assim, em vez de lutarmos 
para afirmar nossa identidade e nossas 
vontades, simplesmente nos submetemos 
ao status quo, ainda que isso signifique 
a autoanulação e o fingimento.” as três 
vírgulas utilizadas são opcionais, já que 
não possuem uma função específica nesse 
contexto.

6. De acordo com a acentuação gráfica das 
palavras na Língua Portuguesa, assinale 
a alternativa que está correta em relação 
às regras e exemplos apresentados.

(A) As palavras “época” e “sociólogo” levam 
acento agudo porque são paroxítonas 
e todas as palavras paroxítonas são 
acentuadas.

(B) “Há” e “nós” levam acento, pois são 
monossílabos terminados em “a” e “os”, 
respectivamente.

(C) A palavra “múltipla” é exemplo de uma 
palavra paroxítona terminada em “a”, por 
isso é acentuada graficamente.

(D) A palavra “você” só leva acento porque é 
uma palavra paroxítona iniciada por “v”.

(E) As palavras “incrível” e “difícil” levam acento 
porque são proparoxítonas terminadas em 
“l”.

7. Em relação aos usos e às funções que 
o elemento “se” pode desempenhar, 
assinale a alternativa correta referente ao 
excerto “se gostamos de estar sozinhos, 
somos recriminados; se passamos um 
feriado inteiro dentro de casa, somos 
considerados “estranhos”; se estamos 
tristes e se interagimos pouco, somos 
doentes.”.

(A) Conjunção subordinativa integrante. 
(B) Partícula de realce.
(C) Conjunção subordinativa causal.
(D) Partícula apassivadora.
(E) Pronome pessoal reflexivo.

8. De acordo com a Concordância verbal e 
nominal da Língua Portuguesa, analise 
os seguintes excertos e assinale a única 
alternativa que apresenta justificativa 
correta em relação ao exemplo 
apresentado.

(A) No excerto “O sociólogo francês Alain 
Ehrenberg reconheceu muito precisamente 
que as sociedades contemporâneas, por trás 
da fachada de emancipação, autonomia e 
soberania do indivíduo, na verdade, substitui 
antigos imperativos por outros, mais difíceis 
de serem identificados por conta de sua 
natureza sutil.”, o verbo “substitui” concorda 
com o substantivo “sociedades”.

(B) O excerto “(...) as hierarquias são 
questionadas, culminando naquilo que 
chamamos de crise de representação (...)” 
apresenta termos conjugados no singular e 
no plural, mas não apresentam incoerência, 
já que o leitor consegue compreender o 
sentido que os dois termos denotam no 
contexto da frase.

(C) Na frase “Que liberdade é essa que classifica 
como doentes quem não está de acordo 
com a norma de ser feliz e popular?”, não há 
incoerência entre as palavras conjugadas 
no plural, “doentes” e no singular “quem não 
está de acordo”.

(D) No excerto “Eu prefiro não ter essa liberdade 
que me faz temer dizer “eu gosto de você”, 
porque o que se espera é que só gostemos 
de nós mesmos e sejamos objetos com fins 
precisos, e não seres humanos dotados de 
emoção.”, os verbos “prefiro” e “gosto” estão 
conjugados em relação à primeira pessoa 
do discurso, no singular (eu), e outros 
verbos como “gostemos” e “sejamos” estão 
conjugados na primeira pessoa do plural 
(nós), o que causa uma grave contraposição 
em relação à concordância da nossa língua.

(E) Na frase “Se não correspondemos às 
expectativas do mundo, uma gama de 
diagnósticos e remédios psiquiátricos nos 
é oferecida.”, há os verbos “corresponder” 
e “oferecer” conjugados, cada um a seu 
modo, mas não são acompanhados das 
pessoas do discurso, o que gera uma grave 
incoerência para a concordância verbal. 
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9. Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta corretamente a justificativa 
utilizada em relação à Regência verbal 
e nominal, tendo em vista o excerto “A 
liberdade de ser continua limitada pelo 
que a sociedade requer de nós. Se não 
correspondemos às expectativas do 
mundo, uma gama de diagnósticos e 
remédios psiquiátricos nos é oferecida. 
Assim, em vez de lutarmos para afirmar 
nossa identidade e nossas vontades, 
simplesmente nos submetemos ao 
status quo, ainda que isso signifique a 
autoanulação e o fingimento.”.

(A) No trecho “A liberdade de ser continua 
limitada pelo que a sociedade requer de 
nós.”, a preposição “por” retoma sua forma 
antiga “per”, em que per + o = pelo, indicando 
um dos termos da regência nominal. 

(B) Em “Se não correspondemos às expectativas 
do mundo, uma gama de diagnósticos e 
remédios psiquiátricos nos é oferecida.”, 
“de” funciona como uma preposição, em 
que “uma gama” é o substantivo e “de” 
complementa esse nome, sendo o termo 
regido.

(C) Em “(...) nos submetemos ao status quo, 
ainda que isso signifique a autoanulação e 
o fingimento.”, há, com a preposição “ao” 
(a + o), um objeto indireto, já que o verbo 
“submeter”, nesse contexto, funciona como 
verbo transitivo indireto.  

(D) No trecho “(...) ainda que isso signifique 
a autoanulação e o fingimento.”, as 
preposições “a” e “o” funcionam como 
elementos que introduzem os substantivos 
na frase, caracterizando o verbo “significar” 
como verbo transitivo indireto.

(E) No trecho “Assim, em vez de lutarmos 
para afirmar nossa identidade e nossas 
vontades (...)”, a preposição “para” é uma 
preposição que acompanha o verbo “lutar”, 
configurando um verbo transitivo indireto.

10. De acordo com o conteúdo Formação de 
palavras na Língua Portuguesa, assinale 
a alternativa que apresenta exemplo e 
regras adequados.

(A) As palavras “identidades” e “sexualidade” 
são formadas por derivação prefixal.

(B) A palavra “imperativo” é formada por 
composição por justaposição.

(C) O verbo “expressar” e o advérbio 
“extremamente” possuem o prefixo “ex”, 
portanto, são palavras formadas por 
derivação prefixal. 

(D) “Desespero” e “Imperfeito” são exemplos de 
palavras que contêm os prefixos “des” e “im” 
e são relacionadas aos verbos “esperar” e ao 
substantivo “perfeição”, respectivamente.

(E) A palavra “postura” tem, em sua formação, 
uma composição por aglutinação.

LEGISLAÇÃO

11. A Lei Federal no 7.210/1984, ao dispor 
sobre a Execução Penal, apresentou em 
seu Título II considerações sobre a pessoa 
do condenado e do internado, tratando 
de sua classificação e assistência. Com 
base nessas informações e no contido 
na respectiva lei, assinale a alternativa 
correta.

(A) A classificação dos condenados 
ao cumprimento de pena privativa de 
liberdade em regime fechado servirá para 
individualizar a aplicação da lei penal, 
ocasião em que, havendo elementos 
suficientes para se aferir a personalidade 
e os antecedentes criminais, não haverá 
a necessidade de realização de exame 
criminológico.

(B) Como forma de prevenir o crime e orientar 
o retorno do preso ou do internado à 
convivência em sociedade, é obrigatório ao 
Estado, ao Poder Público e à coletividade 
o dever de assistência material, jurídica, 
social, educacional, religiosa, social e de 
saúde.

(C) É entendido que o dever de auxílio 
(estrutural, pessoal e material) das Unidades 
da Federação à Defensoria Pública, no 
exercício de suas funções, dentro e fora 
dos estabelecimentos penais, faz parte da 
assistência material ao preso e ao internado. 

(D) No estabelecimento prisional ou de 
internação, por força da assistência 
religiosa, haverá local apropriado para os 
cultos religiosos, respeitando, inclusive, a 
posse de livros de instrução religiosa.

(E) Por ser a implementação de cursos 
profissionais em nível de iniciação ou 
aperfeiçoamento técnico uma assistência 
social ao preso, como forma de sua melhor 
efetivação, pode ser realizado o convênio 
com entidades públicas ou particulares.

12. Direitos, deveres e disciplina fazem 
parte do cotidiano social e sendo 
exigidos, também, daqueles que venham 
a ser recolhidos pelo Estado para o 
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cumprimento da pena derivada de um 
descumprimento normativo vigente. 
Assim, conforme determina a Lei das 
Execuções Penais (LEP), assinale a 
alternativa correta.

(A) O regime disciplinar diferenciado, além 
de outras sanções, é aplicado ao preso 
provisório ou ao condenado quando da 
prática de crime doloso, tendo como uma 
de suas características a limitação de duas 
horas diárias de banho de sol.

(B) Por não haver condenação definitiva, é 
garantido os direitos da LEP aos presos 
provisórios, mas não se aplicam os deveres 
estipulados na referida lei.

(C) Como forma de garantir a segurança nos 
estabelecimentos prisionais, é vedada a 
contratação de médico particular por seus 
familiares ou dependentes do condenado, 
para orientar e/ou acompanhar o tratamento 
ambulatorial.

(D) A inclusão no regime disciplinar diferenciado 
ao preso poderá ser aplicada de ofício pelo 
diretor do estabelecimento.

(E) Quando ocorrer um isolamento preventivo, 
em razão de sua característica (preventiva), 
não será computado no período de 
cumprimento da sanção disciplinar.

13. Como  forma  de  garantir  a  individualização  
da   pena e, ainda,  efetivar o princípio 
da igualdade, é necessário se observar 
as disposições legais em relação aos 
estabelecimentos penais, bem como aos 
regimes de pena. Pautando-se no contido 
na Lei Federal no 7.210/84, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Tratando-se de estabelecimentos penais 
destinados a mulheres, estes serão dotados 
de berçário onde as condenadas possam 
cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-
los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade.  

(B) Os estabelecimentos penais destinam-
se ao condenado, ao submetido à medida 
de segurança, ao preso provisório e ao 
egresso. 

(C) Os presos condenados ficarão separados 
de acordo com os seguintes critérios: 
(1) condenados pela prática de crimes 
hediondos (ou equiparados); (2) condenados 
pela prática de crimes cometidos com 
violência ou grave ameaça (reincidentes 
ou não); (3) demais condenados em crimes 
ou contravenção em situação diversa das 
anteriores.

(D) Durante o curso da execução penal, 
ocorrendo nova condenação do preso, será 
somada a pena ao restante da que está 
sendo cumprida, para determinação do 
regime.

(E) Quando o condenado praticar fato definido 
como crime doloso ou falta grave, ou sofrer 
condenação, por crime anterior, cuja pena, 
somada ao restante da pena em execução, 
torne incabível o regime que está cumprindo, 
este ficará sujeito à regressão de sua pena 
restritiva de liberdade.

14. Por almejar dar condições de                                     
(re)inserção social, a Lei de Execuções 
Penais, dentre outros institutos, tratou 
das autorizações de saída, da remição 
da pena, do livramento condicional, da 
comutação e do indulto. Assim, conforme 
o contido na legislação em vigor, assinale 
a alternativa correta.

(A) O indulto, um dos benefícios legais que 
podem ser concedidos ao condenado, 
por se tratar de ordem pública, poderá 
ser provocado por iniciativa exclusiva do 
Ministério Público, não podendo, assim, 
outros atuarem.

(B) O livramento condicional ocorrerá em 
cerimônia solene no estabelecimento onde 
está sendo cumprida a pena, na presença 
dos demais condenados, ocasião em 
que será lida sentença que concede tal 
benefício, juntamente de suas condições e, 
uma vez realizado tal ato, deverá o liberando 
manifestar se aceita ou não o que lhe foi 
oferecido (o benefício e suas respectivas 
condições).

(C) O preso impossibilitado, por acidente, de 
prosseguir no trabalho ou nos estudos terá 
o benefício da remição suspenso.

(D) Quando do falecimento ou doença grave 
do cônjuge, companheira, ascendente, 
descendente ou irmão do condenado, este, 
por concessão do diretor do estabelecimento 
onde se encontra o preso, terá direito a 
obtenção da saída temporária sem vigilância 
direta.

(E) A autorização para saída de condenados 
em regime semiaberto será concedida por 
ato motivado do Juiz da execução, ouvidos 
o Ministério Público e a administração 
penitenciária, não dependendo de outros 
requisitos legais.
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15. A Lei Federal no 8.429/1992 dispõe sobre 
as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento 
ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional. 
Com base na referida lei, assinale a 
alternativa correta.

(A) Em razão da função exercida pelo agente 
público, quando for responsável por ato 
de improbidade administrativa, este ficará 
sujeito exclusivamente às penas descritas 
na Lei no 8.429/92, sendo inaplicável outras 
sanções legais.

(B) A apresentação de declaração dos bens 
e valores que compõem o patrimônio 
privado do agente público é condicionante 
para sua posse e respectivo exercício 
da atividade pública. Tal documentação 
deverá ser arquivada no serviço de pessoal 
competente, atualizada a cada dois anos e 
na data em que o agente público deixar o 
exercício do mandato, cargo, emprego ou 
função.

(C) Constitui ato de improbidade administrativa, 
que atenta contra os princípios da 
administração pública, qualquer ação 
ou omissão  dolosa, mas  não culposa, 
que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento  ou 
dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades previstas na respectiva Lei.

(D) Desde que não seja extensível a terceiros 
e não estejam pré-agendadas a alguma 
atividade pública, é possível que o 
agente público se utilize, em obra ou 
serviço particular, de veículos, máquinas, 
equipamentos ou material de qualquer 
natureza, de propriedade ou à disposição 
de qualquer das entidades definidas na 
presente Lei.

(E) É aplicável ao sucessor do agente público 
que causar lesão ao patrimônio público ou 
se enriquecer ilicitamente as cominações da 
referida lei até o limite do valor da herança 
recebida.

16. Os atos da Administração Pública 
obedecem os princípios e as regras do 
Direito Administrativo, que, por sua vez, 
conforme limites constitucionais, irá 
ponderar sobre os poderes de atuação 
do órgão público frente aos particulares. 
Com base nas presentes considerações 
e nas regras gerais de Direito 
Administrativo, assinale a alternativa 
correta.

(A) A autoridade administrativa possui 
alguns poderes, entre eles está o poder 
discricionário, comumente entendido como 
arbitrário, uma vez que é possível realizar 
atos com total liberdade, sem ficar preso 
aos limites da lei.

(B) Quando o Poder Público interfere na órbita 
do interesse privado para salvaguardar 
o interesse público, restringindo direitos 
individuais, atua no exercício do poder de 
polícia.

(C) O fato gerador da responsabilidade é o 
ato ilícito. Assim, considerando haver 
presunção de legitimidade e legalidade dos 
atos realizados pela Administração Pública, 
não é possível se falar em responsabilidade 
civil do Estado.

(D) A titularidade dos serviços públicos 
pertence ao Estado que, sob a ótica 
federativa, podem ser federais, estaduais, 
distritais ou municipais. Todavia, ao delegar 
a competência para a execução destes 
aos entes privados, também transfere sua 
titularidade.

(E) Um ato administrativo inquinado de vício 
não pode ser anulado pela Administração 
Pública, mas sim pelo Judiciário.

17. Considerando as regras de Direito 
Administrativo sobre a administração 
pública direta e indireta, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   ) A nomeação de cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, para 
o exercício de cargo em comissão 
ou de confiança ou, ainda, de função 
gratificada na administração pública 
direta, viola a Constituição, não sendo o 
mesmo aplicado à administração pública 
indireta.

(   ) É admitido, pela Constituição Federal 
de 1988, que Lei Complementar institua, 
regule e defina novos meios de controle 
financeiro da administração pública 
direta e indireta.

(   ) O conjunto de órgãos que integram 
as pessoas federativas, ao qual foi 
atribuída a competência para o exercício, 
de forma centralizada, das atividades 
administrativas do Estado, é entendido 
como administração indireta. 
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(A) V – V – F.
(B) V – F – V.
(C) F – V – V.
(D) F – V – F.
(E) V – F – F.

18. A Lei Estadual no 8.322/2015 dispõe sobre 
a reestruturação da Superintendência 
do Sistema Penitenciário do Estado do 
Pará – SUSIPE. Com base na referida 
legislação, assinale a alternativa correta.

(A) À Corregedoria Geral Penitenciária, 
subordinada diretamente ao 
Superintendente, compete assistir ao 
titular da Superintendência e executar 
todas as atividades administrativas e de 
assessoramento direto e imediato ao 
Superintendente.

(B) A Função Gratificada de Supervisão de 
Equipe Penitenciária – FGEP – será 
concedida ao servidor designado a 
supervisionar as equipes de agentes 
prisionais, por ato específico da Diretoria 
Geral Penitenciária, podendo a qualquer 
tempo ser dispensado da função, quando 
cessará o seu pagamento.

(C) Poderão ser reservadas até o máximo de 
20% (vinte por cento) do total de vagas 
ofertadas para o cargo de provimento 
efetivo de Agente Prisional, aos candidatos 
do sexo feminino, em razão da necessidade 
de atuação nas ações de revista no controle 
de acesso das unidades penitenciárias 
e, ainda, em atendimento às disposições 
constantes na Lei de Execução Penal.

(D) O candidato matriculado no Curso de 
Formação Profissional receberá bolsa 
mensal, no percentual de 80% (oitenta 
por cento) do vencimento base dos cargos 
de nível fundamental, uma vez que tal 
bolsa é apenas uma ajuda transitória, não 
configurando vínculo empregatício do aluno 
com a SUSIPE.

(E) Os membros do Conselho Gestor do Fundo 
Penitenciário do Estado do Pará (FUNPEP) 
serão nomeados por ato do Governador 
do Estado e devem ser substituídos em 
suas faltas e impedimentos, pelos seus 
substitutos legais.

19. Com base na Lei Estadual nº 5.810/1994, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

(   ) Às pessoas portadoras de deficiência 
é assegurado o direito de inscrever-se 
em concurso público para provimento 
de cargo cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de 
que são portadoras, às quais serão 
reservadas até 10% (dez por cento) das 
vagas oferecidas no concurso.

(   ) Não haverá posse nos casos de 
promoção e reintegração.

(   ) No âmbito de cada Poder ou órgão, o 
setor competente de pessoal processará 
as promoções que serão efetivadas 
por atos específicos no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de 
abertura da vaga.

(A) V – V – F.
(B) V – F – V.
(C) F – V – V.
(D) F – V – F.
(E) V – F – F.
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20. A Constituição Federal Brasileira é o 
instrumento normativo superior às 
demais regras jurídicas. Não obstante, 
para a efetivação de diversas regras 
constitucionais, é necessário que seja 
criada uma lei infraconstitucional. 
Assim, considerando o contido no texto 
constitucional, na Lei de Licitações e na 
Lei do Acesso à informação, assinale a 
alternativa correta.

(A) O direito constitucional de receber dos 
órgãos públicos informações de interesse 
coletivo ou geral deve ser promovido 
independente de requerimentos.

(B) A Lei de Licitações  almeja garantir o 
exercício do princípio constitucional da 
isonomia, razão pela qual não pode dar 
preferência aos bens ou serviços produzidos 
no Brasil como critério de desempate.

(C) Por força do direito constitucional da 
segurança, nos casos de guerra, é 
dispensável a licitação, mas o mesmo não é 
aplicado quando ocorrer grave perturbação 
da ordem. 

(D) Os Poderes Executivo e Legislativo ficam 
sujeitos às regras contidas na Lei de Acesso 
à Informação. Todavia, no que tange ao 
Poder Judiciário, por ser distinto dos demais, 
tal legislação não é aplicável.

(E) Mesmo em razão do direito ao acesso 
à informação, por força do direito da 
inviolabilidade à intimidade, à vida privada, 
à honra e à imagem, constitucionalmente 
reconhecido, a obtenção de informações 
pessoais de terceiros prescinde de 
autorização destes, razão pela qual tal 
direito pode ser invocados quando se tratar 
de fatos históricos de extrema relevância a 
serem recuperados.

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Um homem de 53 anos, hipertenso e sob 
custódia do Estado, procura atendimento 
na Enfermaria da Unidade Penal para 
verificar a Pressão Arterial e solicitar sua 
medicação de uso contínuo.  Faz uso de 
um fármaco diurético pela manhã e um 
fármaco betabloqueador uma vez ao dia. 
De acordo com a classe a qual pertencem 
esses fármacos, eles estão corretamente 
descritos, respectivamente, em qual 
alternativa?

(A) Hidroclortiazida e propranolol.
(B) Hidralazina e nifefipino.

(C) Furosemida e losartana.
(D) Hidralazina e captopril.
(E) Clonidina e enalapril.

22. Para aferição da Pressão Arterial (PA), o 
técnico em enfermagem deve determinar 
a circunferência do braço no ponto médio 
entre acrômio e olécrano; selecionar 
o manguito de tamanho adequado ao 
braço e colocar o manguito, sem deixar 
folgas, 2 a 3 cm acima

(A) do ramo palmar do nervo ulnar.
(B) da face superior da clavícula.
(C) da fossa cubital.
(D) da porção livre do membro superior ao 

esqueleto axial.
(E) da artéria plantar medial.

23. Alguns dos fatores de risco para doença 
cardiovascular   são   tabagismo, 
obesidade, hipertensão e diabetes. 
A maioria desses fatores de risco 
contribuem diretamente com o 
desenvolvimento da aterosclerose, 
também conhecida como

(A) angiogênese.
(B) endurecimento das artérias.
(C) enfraquecimento das veias.
(D) ruptura dos vasos.
(E) hipertrofia ventricular.

24. O técnico de enfermagem de uma unidade 
penal orienta aos internos hipertensos 
que diminuam o sal na alimentação, 
porque ele causa

(A) vasodilatação.
(B) hiperfagia.
(C) retenção de água.
(D) diminuição do débito cardíaco.
(E) enurese.

25. O sangue pode ser considerado como 
um tecido líquido. As células do 
sangue pertencem a duas linhagens de 
características morfológicas e funcionais 
diferentes, sendo os glóbulos brancos 
constituídos por vários tipos celulares, 
como a seguir, EXCETO

(A) monócito.
(B) eosinófilo.
(C) neutrófilo.
(D) linfócito.
(E) eritrócito.
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26. Para eliminação dos micro-organismos 
de materiais médico-hospitalares, 
qual é o procedimento de esterilização 
considerado seguro, um dos mais 
usados e que utiliza calor e umidade 
para provocar a termocoagulação das 
proteínas desses micro-organismos?

(A) Vapor saturado sob pressão.
(B) Esterilização por vapor de peróxido de 

hidrogênio.
(C) Radiação gama.
(D) Calor seco/estufa.
(E) Desinfecção.

27. Informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) o que se afirma a seguir e assinale 
a alternativa com a sequência correta. 
São fatores potenciais de ocorrência 
de evento adverso na administração de 
medicamentos:

(   ) Nomes de medicamentos semelhantes 
ao de outras drogas.

(   ) Realização de prescrição médica 
informatizada.

(   ) Uso de siglas e abreviaturas.
(   ) Ler atentamente o rótulo ao “pegar”, 

ao “preparar” e ao “administrar” a 
medicação.

(A) F – F – V – V.
(B) V – F – F – V.
(C) V – F – F – F.
(D) V – F – V – F.
(E) F – V – F – V.

28. Foi prescrito a um paciente 30 UI de 
insulina NPH tendo frasco de 100 UI/ml. 
Na unidade, não há seringa de insulina, 
apenas seringas hipodérmicas de                        
3 ml. Então, para realizar a prescrição, é 
necessário aspirar 

(A) 0.1 ml.
(B) 0.2 ml.
(C) 0.3 ml.
(D) 0.4 ml.
(E) 0.5 ml.

29. A Penicilina cristalina é um antibiótico 
largamente utilizado, quando se coloca 
8 ml de Água Destilada em 1 Frasco-
Ampola de 5.000.000 UI, obtém-se como 
resultado uma solução contendo 

(A) 8 ml.
(B) 9 ml.
(C) 10 ml.

(D) 11 ml.
(E) 12 ml.

30. A Resolução - RDC nº 306, de 07 de 
dezembro de 2004, dispõe sobre 
o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços 
de saúde e classifica-os em grupos. 
Assim, o grupo A são resíduos com a 
possível presença de agentes biológicos 
e devem ser identificados com símbolo 
de substância

(A) perfurocortante.
(B) química.
(C) radioativa.
(D) infectante.
(E) disseminante.

31. Sobre os acidentes ocupacionais com 
material biológico, assinale a alternativa 
correta.

(A) Em uma exposição percutânea com sangue, 
o risco de transmissão estimado para o HIV 
é de 88%. 

(B) Os materiais de maior risco para transmissão 
de HIV são saliva e suor em contato direto 
com mucosas.

(C) O cuidado imediato com o ferimento deve 
ser fricção intensa, pressionando o local 
para evitar que o vírus circule pelo sangue.

(D) Todos os funcionários sujeitos a acidente 
com material biológico devem ser vacinados 
contra Hepatite B e Hepatite C.

(E) O sangue é o material biológico que tem os 
maiores títulos de vírus da hepatite B e é 
o principal responsável pela transmissão do 
vírus nos serviços de saúde.

32. Nos acidentes ocupacionais com 
material biológico, a profilaxia com 
antirretrovirais está indicada apenas se 
forem preenchidos todos os seguintes 
critérios, EXCETO

(A) o acidente envolver material biológico com 
risco de transmissão do HIV.

(B) o tipo de exposição ocorrido representar 
risco de transmissão do HIV (percutânea, 
mucosa, pele não íntegra).

(C) o atendimento ocorrer após 72 horas da 
exposição.

(D) a pessoa exposta apresentar exame de HIV 
negativo.

(E) a pessoa fonte apresentar exame de HIV 
positivo ou desconhecido.
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33. Sobre o tratamento de feridas, assinale a 
alternativa correta.

(A) Nas feridas infectadas, deve-se limpar 
primeiro a ferida e depois a pele circundante.

(B) O desbridamento envolve a remoção do 
tecido viável.

(C) A bota de unna é uma cobertura utilizada 
para úlceras arteriais em membros 
inferiores.

(D) Nas feridas por primeira intenção, ocorre 
grande perda de tecido e as bordas da pele 
ficam distantes.

(E) Para que ocorra cicatrização, é necessário 
manter o equilíbrio da umidade da ferida.

34. Paciente de 35 anos, ex-usuário de 
craque, sexo masculino, procura o 
serviço de saúde relatando ouvir vozes. 
As alterações de sensopercepção, nas 
quais há sensações ou percepções 
de que o objeto não existe, mas que é 
extremamente real para o paciente, e ele 
não pode controlá-las, pois independem 
de sua vontade, denominam-se

(A) fuga de ideias.
(B) alucinações.
(C) despersonalizações.
(D) estupores.
(E) confusões.

35. A saúde das populações privadas de 
liberdade é um direito estabelecido 
em leis internacionais e nacionais 
que definem a responsabilidade do 
Estado na preservação de sua saúde. A 
tuberculose – TB – nas prisões constitui 
um importante problema de saúde e, 
considerando o ambiente confinado e 
hiperendêmico das prisões, prioridade 
deve ser dada à detecção de casos 
bacilíferos identificados a partir da 
existência de tosse por mais de 

(A) duas semanas.
(B) três semanas.
(C) quatro semanas.
(D) cinco semanas.
(E) seis semanas.

36. Paciente de 25 anos está há 60 dias 
em confinamento cumprindo pena em 
regime fechado. Permanece encarcerado 
com mais 12 pessoas e foi recentemente 
diagnosticado com Tuberculose 
pulmonar.  Diante do caso, qual é a 
medida de isolamento adequada?

(A) Realizar isolamento de contato.
(B) Transferir o paciente para uma cela com 

menor número de presos.
(C) Fornecer máscaras N 95 para todos os 

presos confinados na cela.
(D) Isolar o preso em cela individual por 24 

horas e depois transferir para hospital de 
referência.

(E) Se houver suspeita de resistência, o 
isolamento respiratório é indicado.

37. Jéssika tem 18 anos é gestante de 24 
semanas, usuária de drogas e está sob 
custódia do Estado há 45 dias. Márcia 
tem 28 anos, é casada, mãe de 02 filhos 
e também está gestante, nunca usou 
drogas e mora na área de abrangência de 
uma unidade de saúde. Márcia reclama 
que os profissionais de saúde atendem 
Jéssika com maior frequência e dão 
maior prioridade à presidiária do que a 
ela que é mãe de família. Nesse caso, 
para dar essa prioridade de atendimento 
a Jéssika, os profissionais se apoiam 
em um dos princípios doutrinários do 
SUS que remete à justiça social. Esse 
princípio é a

(A) hierarquização.
(B) integralidade.
(C) universalidade.
(D) equidade.
(E) regionalização.

38. No âmbito Estadual, vinculado às 
secretarias estaduais de saúde, qual, 
dos citados a seguir, deve pactuar a 
organização e o funcionamento das 
ações e serviços de saúde integrados em 
redes de atenção à saúde?

(A) Central de Regulação de Leitos.
(B) Comissão Intergestores Bipartite.
(C) Fórum Estadual de Saúde.
(D) Conferência de Saúde.
(E) Movimento de planejamento estratégico do 

SUS.
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39. Preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta.
A participação social é também 
denominada “participação 
comunitária” no contexto da saúde, 
é estabelecida e regulada pela 
Lei nº _____________________, 
a partir da criação de 
______________________________ e 
__________________________ de Saúde, 
nas três esferas de governo, bem como 
de colegiados de gestão nos serviços de 
saúde. 

(A) 8142/90 / Conselhos / Conferências
(B) 8080/90 / Fóruns / Comissões
(C) 8944/88 / Bancas / Comitês
(D) 8765/86 / Núcleos / Estratégias
(E) 8598/88 / Contratos / Organizações

40. A Política Nacional de Atenção Integral 
à Saúde das Pessoas Privadas de 
Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) 
foi instituída por meio da Portaria 
Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 
2014, e tem como objetivo principal

(A) formar equipes de especialistas para atuar 
apenas dentro de unidades penais.

(B) garantir que os presos não recebam 
atendimento fora da unidade penal.

(C) aumentar a fiscalização e vigilância em 
saúde dentro do sistema penitenciário.

(D) garantir o acesso das pessoas privadas de 
liberdade no sistema prisional ao cuidado 
integral no SUS.

(E) minimizar o risco de contaminação e 
epidemias no sistema penitenciário.

41. Homem de 23 anos, portador de 
Diabetes tipo I, procurou a Enfermaria 
da Unidade Prisional apresentando 
sudorese e taquicardia, e queixando-se 
de fraqueza e dor de cabeça. O técnico 
de enfermagem, ao verificar a glicemia 
capilar, informou ao enfermeiro que o 
homem estava com Hipoglicemia. Nesse 
caso, provavelmente a glicemia estava 
abaixo de 

(A) 100 mg/dl.
(B) 90 mg/dl.
(C) 80 mg/dl.
(D) 75 mg/dl.
(E) 60 mg/dl.

42. Um interno se cortou durante atividade 
laboral na Horta da Unidade Penal de 
Regime Semiaberto. Além dos cuidados 
com o ferimento, deve-se observar a 
necessidade de aplicação da vacina

(A) BCG.
(B) dT.
(C) VTV.
(D) MMR.
(E) VIP.

43. É possível adotar formas de classificar 
os usuários de determinado serviço de 
acordo com a gravidade da enfermidade 
ou potencial para seu desenvolvimento. 
Essa ferramenta é chamada de 

(A) atendimento à livre demanda.
(B) inclusão programada.
(C) participação na vulnerabilidade.
(D) estratificação de risco.
(E) grupo gerencial.

44. Conforme a Portaria n° 29, de 17 de 
dezembro de 2013, qualquer profissional 
pode realizar o teste rápido para 
detecção de algumas doenças, desde 
que tenha sido capacitado pessoalmente 
ou à distância. Estão disponíveis pelo 
SUS os testes rápidos para as doenças 
sexualmente transmissíveis descritas a 
seguir, EXCETO

(A) HIV.
(B) Sífilis.
(C) Hepatite B.
(D) Hepatite C.
(E) Hepatite A.

45. No caso suspeito de Dengue, é 
contraindicado o uso de

(A) Soro de Reidratação Oral.
(B) Paracetamol.
(C) Dipirona Sódica.
(D) Codeína.
(E) AAS.
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46. Na Dengue, a fase crítica pode estar 
presente em alguns pacientes, podendo 
evoluir para as formas graves e, por essa 
razão, medidas diferenciadas de manejo 
clínico e observação devem ser adotadas 
imediatamente. Essa fase tem início com 
o/a

(A) defervescência da febre, entre o terceiro e o 
sétimo dia do início da doença.

(B) prova do laço positiva.
(C) aumento discreto do hematócrito nos 

primeiros dois dias da doença.
(D) inclusão de sintomas como mialgia e dor 

retro-orbitária.
(E) aumento do débito urinário devido à 

desidratação.

47. É necessário indicar esquema profilático 
da raiva em caso de acidentes causados 
por

(A) ratazana de esgoto.
(B) camundongo.
(C) hamster.
(D) morcego.
(E) coelho.

48. Em paciente de 32 anos, sexo masculino, 
em Parada Cardiorrespiratória e com 
diagnóstico de overdose por opioides, 
é necessário iniciar as medidas 
convencionais de ressuscitação e 
administrar 

(A) atropina.
(B) amiodarona.
(C) naloxona.
(D) fentanil.
(E) midazolam.

49. Existem várias escalas pré-hospitalares 
de Acidente Vascular Encefálico (AVE) 
validadas e disponíveis, podendo-se 
citar a Escala Pré-hospitalar para AVE de 
Cincinnati, sendo que um dos três sinais/
sintomas avaliados nessa escala é o/a

(A) diplopia.
(B) queda facial.
(C) torpor.
(D) bradicardia.
(E) hipertensão arterial.

50. Exercitar uma escuta com 
responsabilização e resolutividade e, 
quando for o caso, orientar o usuário 
e a família para continuidade da 
assistência em outros serviços, requer 
o estabelecimento de articulações com 
esses serviços para garantir a eficácia 
desses encaminhamentos. Esse modo 
de operar os processos de trabalho em 
saúde é conhecido como

(A) acolhimento.
(B) busca ativa.
(C) integração social.
(D) ambiência.
(E) gestão por resultados.

ATENÇÃO!
Não se ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.



17Técnico em Enfermagem


