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TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA

                
• 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.

A importância da linguagem

Na abertura da sua obra Política, Aristóteles 
afirma que somente o homem é um “animal 
político”, isto é, social e cívico, porque 
somente ele é dotado de linguagem. Os outros 
animais, escreve Aristóteles, possuem voz 
(phone) e com ela exprimem dor e prazer, mas 
o homem possui a palavra (logos) e, com ela, 
exprime o bom e o mau, o justo e o injusto. 
Exprimir e possuir em comum esses valores é 
o que torna possível a vida social e política e, 
dela, somente os homens são capazes.

Segue a mesma linha o raciocínio de 
Rousseau no primeiro capítulo do Ensaio 
sobre a origem das línguas:

A palavra distingue os homens dos animais; 
a linguagem distingue as nações entre si. Não 
se sabe de onde é um homem antes que ele 
tenha falado.

Escrevendo sobre a teoria da linguagem, o 
linguista Hjelmslev afirma que “a linguagem é 
inseparável do homem, segue-o em todos os 
seus atos”, sendo “o instrumento graças ao 
qual o homem modela seu pensamento, seus 
sentimentos, suas emoções, seus esforços, 
sua vontade e seus atos, o instrumento graças 
ao qual ele influencia e é influenciado, a base 
mais profunda da sociedade humana.”

Prosseguindo em sua apreciação sobre a 
importância da linguagem, Rousseau considera 
que a linguagem nasce de uma profunda 
necessidade de comunicação: Desde que um 
homem foi reconhecido por outro como um ser 
sensível, pensante e semelhante a si próprio, 
o desejo e a necessidade de comunicar-lhe 
seus sentimentos e pensamentos fizeram-no 
buscar meios para isso.

Gestos e vozes, na busca da expressão e da 
comunicação, fizeram surgir a linguagem.

Por seu turno, Hjelmslev afirma que a 
linguagem é “o recurso último e indispensável 
do homem, seu refúgio nas horas solitárias 
em que o espírito luta contra a existência, e 
quando o conflito se resolve no monólogo do 
poeta e na meditação do pensador.”

A linguagem, diz ele, está sempre à nossa 
volta, sempre pronta a envolver nossos 
pensamentos e sentimentos, acompanhando-
nos em toda a nossa vida. Ela não é um simples 
acompanhamento do pensamento, “mas sim 
um fio profundamente tecido na trama do 
pensamento”, é “o tesouro da memória e a 
consciência vigilante transmitida de geração 
a geração”.

A linguagem é, assim, a forma propriamente 
humana da comunicação, da relação com 
o mundo e com os outros, da vida social e 
política, do pensamento e das artes.

No entanto, no diálogo Fedro, Platão dizia 
que a linguagem é um pharmakon. Esta palavra 
grega, que em português se traduz por poção, 
possui três sentidos principais: remédio, 
veneno e cosmético.

Ou seja, Platão considerava que a linguagem 
pode ser um medicamento ou um remédio 
para o conhecimento, pois, pelo diálogo e pela 
comunicação, conseguimos descobrir nossa 
ignorância e aprender com os outros. Pode, 
porém, ser um veneno quando, pela sedução 
das palavras, nos faz aceitar, fascinados, o 
que vimos ou lemos, sem que indaguemos se 
tais palavras são verdadeiras ou falsas. Enfim, 
a linguagem pode ser cosmético, maquiagem 
ou máscara para dissimular ou ocultar a 
verdade sob as palavras. A linguagem pode 
ser conhecimento-comunicação, mas também 
pode ser encantamento-sedução.

O fragmento acima foi extraído do livro Convite à Filosofia de Mari-
lena Chauí.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática,2000.

LÍNGUA PORTUGUESA
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1. De acordo com o texto,
(A) a linguagem, segundo o linguista Hjelmslev, 

é o instrumento que modela o pensamento 
do homem, ou seja, é o acompanhamento 
de seu pensamento.

(B) a linguagem, para Rousseau, é expressão, 
comunicação e transmissão de memórias 
para as futuras gerações. 

(C) a concepção de linguagem enquanto 
comunicação que diferencia os homens 
dos animais, em Rousseau, vai de encontro 
à concepção de linguagem do grego 
Aristóteles.

(D) a linguagem, para Aristóteles, é a palavra 
(logos), ela exprime valores e é isso que 
torna o homem capaz de vida social e 
política.

(E) a linguagem é um pharmakon para 
Platão. Essa palavra grega se traduz por 
poção e possui dois sentidos: remédio e 
medicamento.

2. Assinale a alternativa em que a oração em 
destaque tem a mesma função sintático-
semântica da oração destacada a seguir: 
“Rousseau considera que a linguagem 
nasce de uma profunda necessidade de 
comunicação (...)”

(A) “Desde que um homem foi reconhecido 
por outro como um ser sensível, pensante 
e semelhante a si próprio, o desejo e a 
necessidade de comunicar-lhe (...)”  

(B)  “No entanto, no diálogo Fedro, Platão dizia 
que a linguagem é um pharmakon.” 

(C)  “Esta palavra grega, que em português 
se traduz por poção, possui três 
sentidos principais: remédio, veneno e 
cosmético.”  

(D)  “Não se sabe de onde é um homem antes 
que ele tenha falado.”

(E)  “(...) sem que indaguemos se tais palavras 
são verdadeiras ou falsas.”

 
3. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)  Em “(...) pelo diálogo e pela comunicação, 

conseguimos descobrir nossa ignorância 
e aprender com os outros.”, o sujeito das 
orações em destaque é indeterminado.

(B)  Em “Segue a mesma linha o raciocínio de 
Rousseau...”, o sujeito da oração é simples 
e posposto.

(C)  Em “Gestos e vozes, na busca da 
expressão e da comunicação, fizeram surgir 
a linguagem.”, há sujeito determinado e 
composto. 

(D)  Em “(...) a linguagem é inseparável do 
homem, segue-o em todos os seus atos 
(...)”, tem-se o mesmo sujeito para duas 
orações.

(E)  Em “(...) o desejo e a necessidade 
de comunicar-lhe seus sentimentos e 
pensamentos fizeram-no buscar meios para 
isso.”, o verbo em destaque concorda com 
o sujeito composto.

 
4. Em “... a linguagem nasce de uma 

profunda necessidade de comunicação.”, 
a expressão destacada funciona, 
sintaticamente, como 

(A)  objeto indireto. 
(B)  complemento nominal. 
(C)  adjunto adnominal. 
(D)  aposto.
(E)  sujeito.

5. Assinale a alternativa correta a respeito 
do que se afirma entre parênteses.

(A)  “Os outros animais, escreve Aristóteles, 
possuem voz (phone) e com ela exprimem 
dor e prazer, mas o homem possui a palavra 
(logos) e, com ela, exprime o bom e o mau, 
o justo e o injusto.” (Ambos os verbos em 
destaque deveriam estar no singular para 
concordar com ‘ela’ também em destaque).

(B)  “Desde que um homem foi reconhecido 
por outro como um ser sensível, pensante 
e semelhante a si próprio, o desejo e 
a necessidade de comunicar-lhe seus 
sentimentos e pensamentos (...)” (O verbo 
em destaque está no singular para concordar 
com “si próprio” também em destaque).

(C)  “Esta palavra grega, que em português 
se traduz por poção, possui três sentidos 
principais: remédio, veneno e cosmético.” 
(Nas orações em destaque, os verbos 
“traduz” e “possui” deveriam estar no plural, 
pois tratam-se de “três sentidos”).

(D)  “Pode, porém, ser um veneno quando, 
pela sedução das palavras, nos faz aceitar, 
fascinados, o que vimos ou lemos.” (O 
verbo “faz”, no singular, está em desacordo 
com todo o período em destaque que se 
encontra, predominantemente, no plural).

(E) “Gestos e vozes, na busca da expressão e da 
comunicação, fizeram surgir a linguagem.” 
(Na locução verbal em destaque, o verbo 
auxiliar está no plural para concordar com o 
sujeito também em destaque).
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6. Sobre a figura de linguagem presente 
“Ela não é um simples acompanhamento 
do pensamento, ‘mas sim um fio 
profundamente tecido na trama do 
pensamento’, é ‘o tesouro da memória 
e a consciência vigilante transmitida de 
geração a geração”’, é correto afirmar 
que 

(A)  trata-se de personificação, pois há nas 
palavras “fio” e “tesouro” predicativos de 
seres animados, atribuindo-lhes ações 
próprias dos humanos. 

(B)  trata-se de ironia, pois as palavras “fio” e 
“tesouro” assumem sentido contrário como 
forma de produzir reflexão no leitor. 

(C)  trata-se de metáfora, pois as palavras “fio” 
e “tesouro” agregam valor diferente do 
habitual à palavra “linguagem”, formando 
uma associação de acordo com o julgamento 
do autor.

(D)  trata-se de catacrese, pois as palavras “fio” 
e “tesouro” são usadas somente por falta de 
um termo específico para designar sentidos 
para o conceito de linguagem.

(E)  trata-se de eufemismo, pois as palavras 
“fio” e “tesouro” suavizam sentidos muito 
complexos sobre o termo “linguagem”.

 
7. Assinale a alternativa cujas palavras 

apresentam a mesma regra de acentuação 
ortográfica.

(A)  Política, possível, inseparável. 
(B)  Cosmético, remédio, ignorância. 
(C)  Importância, ignorância, último. 
(D)  Português, três, poção.
(E)  Importância, remédio, próprio.
 
8. As palavras “inseparável” e 

“encantamento” são formadas, 
respectivamente, por 

(A)  derivação prefixal / derivação prefixal. 
(B)  derivação prefixal / derivação sufixal. 
(C)  derivação prefixal e sufixal / derivação 

sufixal.
(D)  composição por aglutinação / derivação 

parassintética. 
(E)  derivação prefixal e sufixal / justaposição.

9. No fragmento “(...) o instrumento 
graças ao qual o homem modela seu 
pensamento, seus sentimentos, suas 
emoções, seus esforços, sua vontade e 
seus atos (...)”, a vírgula é usada para

(A)  separação de palavras de mesma função 
sintática. 

(B)  isolamento de adjuntos adverbiais.
(C)  separação de orações subordinadas. 
(D)  separação  do verbo e de seus 

complementos.
(E)  isolamento de orações coordenadas.

10. Assinale a alternativa em que os 
elementos de coesão em destaque dão 
ideia de adição.

(A)  “A linguagem pode ser conhecimento-
comunicação, mas também pode ser 
encantamento-sedução.”

(B)  “Ela não é um simples acompanhamento do 
pensamento, “mas sim um fio profundamente 
tecido na trama do pensamento (...)” 

(C)  “No entanto, no diálogo Fedro, Platão dizia 
que a linguagem é um pharmakon.” 

(D)  “(...) o homem é um “animal político”, isto é, 
social e cívico, porque somente ele é dotado 
de linguagem.”

(E)  “Por seu turno, Hjelmslev afirma que a 
linguagem é ‘o recurso último e indispensável 
do homem’ (...)” 
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LEGISLAÇÃO
11. A Lei de Execução Penal dispõe sobre o 

condenado e o internado. Acerca desse 
assunto tratado na Lei n° 7.210/84, 
assinale a alternativa correta.

(A) Os  condenados  serão     classificados, 
segundo os seus antecedentes, 
independentemente dos aspectos de 
sua personalidade, para orientar a 
individualização da execução penal.

(B) A classificação dos condenados será feita 
por Comissão Técnica de Classificação 
existente em cada estabelecimento, que 
será presidida pelo diretor e composta, 
no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 
2 (dois) psiquiatras, 1 (um) psicólogo e 1 
(um) assistente social, quando se tratar de 
condenado à pena privativa de liberdade.

(C) A Comissão, no exame para a obtenção 
de dados reveladores da personalidade, 
observando a ética profissional e tendo 
sempre presentes peças ou informações 
do processo, poderá, dentre outras ações, 
entrevistar pessoas.

(D)  A Comissão Técnica de Classificação 
não poderá requisitar, de repartições 
ou estabelecimentos privados, dados e 
informações a respeito do condenado.

(E) O condenado ao cumprimento de pena 
privativa de liberdade, em regime aberto, 
será submetido a exame criminológico para 
a obtenção dos elementos necessários a 
uma adequada classificação e com vistas à 
individualização da execução.

 
12. São garantidos aos condenados e 

internados uma série de assistências 
previstas na Lei de Execução Penal. 
Acerca dessas assistências, assinale a 
alternativa correta.

(A) A assistência material ao preso e ao 
internado consistirá no fornecimento de 
alimentação, vestuário e instalações 
higiênicas. O estabelecimento disporá de 
instalações e serviços que atendam aos 
presos nas suas necessidades pessoais, 
além de locais destinados à venda de 
produtos e objetos permitidos e não 
fornecidos pela Administração.

(B) A assistência à saúde do preso e do 
internado ocorre em caráter apenas curativo 
e compreende o atendimento médico, 
farmacêutico e odontológico.

(C) As Unidades da Federação não deverão ter 
serviços de assistência jurídica, integral e 

gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e 
fora dos estabelecimentos penais, sendo 
obrigação do condenado providenciar 
defensor particular.

(D)  A assistência educacional compreenderá a 
instrução escolar e a formação profissional do 
preso e do internado. Dessa forma, o ensino 
de 1º grau será facultativo, integrando-se no 
sistema escolar da Unidade Federativa.

(E) A assistência ao egresso consiste na 
orientação e apoio para reintegrá-lo à vida 
em liberdade e na concessão obrigatória 
de alojamento e alimentação, em 
estabelecimento adequado, pelo prazo de 3 
(três) meses.

 
13. Sobre as sanções disciplinares previstas 

na Lei de Execução Penal, assinale a 
alternativa correta.

(A) A sanção de inclusão no regime disciplinar 
diferenciado será aplicada por ato motivado 
do diretor do estabelecimento.

(B) A sanção de restrição de direitos será 
aplicada por ato motivado do diretor do 
estabelecimento.

(C) A sanção de suspensão de direitos será 
aplicada por prévio e fundamentado 
despacho do juiz competente.

(D)   A sanção de advertência verbal será aplicada 
por prévio e fundamentado despacho do juiz 
competente.

(E) Todas as sanções poderão ser aplicadas por 
ato motivado do diretor do estabelecimento.

14. Acerca do Procedimento Administrativo 
e do Processo Judicial na Lei de 
Improbidade Administrativa, assinale a 
alternativa correta.

(A) A lei apresenta um rol taxativo das pessoas 
que poderão representar a autoridade 
administrativa competente para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar 
a prática de ato de improbidade.

(B) No procedimento administrativo, Ministério 
Público, ou Tribunal, ou Conselho de 
Contas deverá, obrigatoriamente, designar 
representante para acompanhar o 
procedimento.

(C) Havendo fundados indícios de 
responsabilidade, a comissão representará 
ao Ministério Público ou à procuradoria do 
órgão para que requeira ao juízo competente 
a decretação do sequestro dos bens do 
agente ou terceiro que tenha enriquecido 
ilicitamente ou causado dano ao patrimônio 
público.
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(D)  No procedimento judicial, estando a inicial 
em devida forma, o juiz mandará autuá-
la e ordenará a notificação do requerido, 
para oferecer manifestação por escrito, que 
poderá ser instruída com documentos e 
justificações, dentro do prazo de vinte dias.

(E) No procedimento judicial, da decisão que 
receber a petição inicial, caberá apelação.

15. São funções básicas da Superintendência 
do Sistema Penitenciário do Estado do 
Pará - SUSIPE, EXCETO

(A) implementar e executar a Política 
Penitenciária no Estado, estabelecendo 
suas diretrizes.

(B) manter e administrar, por meio de seus 
estabelecimentos penais, a custódia 
de presos provisórios, condenados e 
submetidos à medida de segurança 
detentiva, em consonância com o disposto 
em sentença ou decisão criminal.

(C) normatizar os procedimentos administrativos 
e operacionais das unidades prisionais 
do Sistema Penitenciário Estadual, 
padronizando as rotinas e processos de 
trabalho.

(D)  dimensionar e disciplinar a ocupação e a 
lotação das unidades prisionais existentes 
no Estado.

(E) desenvolver protocolos de classificação de 
pessoas presas, com vistas a homogeneizar 
a custódia cautelar e a execução da pena, de 
forma a promover o tratamento penitenciário 
igual e padronizado para todos.

16. Sobre o quadro de pessoal e o ingresso 
nos cargos previsto na Lei n° 8.322/2015, 
que trata da Reestruturação da SUSIPE, 
assinale a alternativa correta.

(A) A Gratificação de Risco de Vida tem por 
finalidade remunerar o servidor do quadro 
de pessoal da Superintendência do Sistema 
Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, 
em razão do risco à integridade física que 
a natureza do trabalho e o desempenho 
de suas atividades exijam, sejam estas 
exercidas de maneira frequente, direta ou 
indiretamente pelo servidor, no percentual 
de oitenta por cento. 

(B) Os servidores ocupantes de cargo em 
comissão ou designados para exercer 
função gratificada farão jus à percepção da 
Gratificação de Plantão Extraordinário.

(C) O ingresso nos cargos de provimento efetivo 
do quadro de pessoal da SUSIPE dar-se-
á mediante prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, 
atendidas as peculiaridades do cargo, o qual 
poderá ser regionalizado, compreendendo 
como etapas do concurso, a realização de 
exames de habilidades e conhecimentos, 
de avaliação psicológica, de exame médico, 
de prova de aptidão física, de investigação 
de antecedentes pessoais e de curso de 
formação profissional.

(D) Poderão ser reservadas até quarenta 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) É permitido o ingresso no cargo de 
provimento efetivo de Agente Prisional 
de candidato portador de necessidades 
especiais. 

17. A Lei n° 10.520/2002 institui, no âmbito 
da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, nos termos do art. 37, 
inciso XXI da Constituição Federal, a 
modalidade de licitação denominada 
pregão. Sobre as disposições dessa lei, 
assinale a alternativa correta.

(A) É permitida a exigência de garantia de 
proposta.

(B) É permitida a exigência de aquisição do 
edital pelos licitantes, como condição para 
participação no certame.

(C) É permitida a exigência de pagamento de 
taxas e emolumentos, salvo os referentes 
a fornecimento do edital, que não serão 
superiores ao custo de sua reprodução 
gráfica, e aos custos de utilização de 
recursos de tecnologia da informação, 
quando for o caso.

(D)   O prazo de validade das propostas será 
de 90 (noventa) dias, se outro não estiver 
fixado no edital.

(E)  Aplicam-se subsidiariamente, para a 
modalidade de pregão, as normas da Lei nº 
8.666/1993.
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18. A Lei n° 5.810/1994 dispõe sobre o Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis da Administração Direta, das 
Autarquias e das Fundações Públicas do 
Estado do Pará. Sobre o conteúdo dessa 
lei, assinale a alternativa correta.

(A) O servidor poderá ausentar-se do Estado, 
para estudo, ou missão de qualquer 
natureza, apenas sem receber seu 
vencimento e mediante prévia autorização 
ou designação do titular do órgão em que 
servir.

(B) O servidor autorizado a afastar-se para 
estudo em área do interesse do serviço 
público, fora do Estado do Pará, com 
ônus para os cofres do Estado, deverá, 
sequentemente, prestar serviço, pelo dobro 
do período, ao Estado.

(C) O afastamento do servidor para participação 
em congressos e outros eventos culturais, 
esportivos, técnicos e científicos não será 
permitido.

(D) O servidor preso em flagrante, pronunciado 
por crime comum, denunciado por crime 
administrativo, ou condenado por crime 
inafiançável, será afastado do exercício 
do cargo, até sentença final transitada em 
julgado.

(E) Em caso de condenação criminal, transitada 
em julgado, não determinante da demissão, 
continuará o servidor afastado até o 
cumprimento total da pena, com direito à 
metade do vencimento ou remuneração, 
excluídas as vantagens devidas em razão 
do efetivo exercício do cargo.

19. Dentre as alternativas a seguir, qual 
apresenta um direito fundamental 
previsto na constituição federal?

(A) Liberdade de expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de 
censura ou licença.

(B) Liberdade de associação para fins lícitos, 
inclusive a de caráter paramilitar.

(C) É assegurado a todos o acesso à informação, 
porém sem sigilo da fonte.

(D) Direito a ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado.

(E) Direito de não haver pena de morte em 
nenhuma hipótese.

20. A Constituição Federal prevê as normas 
no que tange à nacionalidade de 
brasileiros natos e naturalizados. Acerca 
desses preceitos, assinale a alternativa 
correta.

(A) São brasileiros natos os que, na forma da 
lei, adquiram a nacionalidade brasileira, 
exigida, aos originários de países de língua 
portuguesa, apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral.

(B) São brasileiros naturalizados os nascidos 
no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles esteja 
a serviço da República Federativa do Brasil.

(C) É privativo de brasileiro nato o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

(D)  São símbolos da República Federativa do 
Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo 
nacionais.

(E) Será declarada a perda da nacionalidade ao 
brasileiro que adquirir outra nacionalidade, 
em qualquer hipótese.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. É um Princípio do SUS e da Rede de 
Atenção à Saúde a ser operacionalizado 
na Atenção Básica,

(A) a regionalização.
(B) a territorialização.
(C) a população adscrit.
(D) o cuidado centrado na pessoa.
(E) a universalidade.

22. Sobre a Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB), é correto afirmar que

(A) tem na Saúde da Família sua estratégia 
prioritária para expansão e consolidação da 
Atenção Básica.

(B) não reconhece outras estratégias de 
organização da Atenção Básica nos 
territórios.

(C) desconsidera as especificidades 
locorregionais, ressaltando a população 
residente no território.

(D) considera a pessoa em sua generalidade, 
buscando produzir a atenção parcial e 
incorporando as ações de vigilância em 
saúde.

(E) compreende que a saúde possui 
determinantes e condicionantes singulares 
e que a melhora das condições de saúde 
das pessoas e coletividade depende do 
comportamento da população.
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23. Para um ambiente adequado em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS), 
existem componentes que atuam como 
modificadores e qualificadores do 
espaço. Nesse sentido, recomenda-se 
contemplar

(A) recepção com grades para proteção dos 
funcionários.

(B) identificação dos serviços existentes.
(C) escala dos profissionais em pastas 

específicas para cada um, com acesso 
limitado.

(D) horários de funcionamento com acesso 
restrito aos funcionários.

(E) sinalização de fluxo somente quando a UBS 
for considerada de grande porte.

24. Sobre a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde das Pessoas Privadas 
de Liberdade, é correto afirmar que

(A) foi lançada em dezembro de 2017.
(B) estende a cobertura efetiva do SUS a todas 

as pessoas privadas de liberdade, exceto 
aos condenados por crimes hediondos.

(C) cada unidade prisional passará a ser 
também um ponto de atenção da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS).

(D) os profissionais que atuarão nas equipes 
ficarão sob a gerência do serviço da 
secretaria de justiça.

(E) os fluxos, referências e contrarreferências 
para atenção à saúde da população prisional 
serão encaminhados ao atendimento de 
serviços de convênios e particulares.

25. A notificação compulsória é obrigatória 
por responsáveis pelos serviços públicos 
e privados de saúde, que prestam 
assistência ao paciente. As doenças ou 
agravos relacionados a seguir são de 
notificação compulsória, EXCETO

(A) acidente de trabalho com exposição a 
material biológico. 

(B) hepatites bacterianas. 
(C) violência sexual e tentativa de 

suicídio. 
(D) esquistossomose.
(E) óbitos infantil e materno.

26. Para fins de notificação compulsória 
de importância nacional, assinale a 
alternativa que apresenta o conceito 
correto.

(A) Notificação compulsória imediata: 
notificação realizada em até 48 (quarenta 
e oito) horas, a partir do conhecimento da 
ocorrência de doença, agravo ou evento de 
saúde pública.

(B) Notificação compulsória semanal: 
notificação realizada em até 5 (cinco) dias, 
a partir do conhecimento da ocorrência de 
doença ou agravo.

(C) Notificação compulsória negativa: 
comunicação mensal realizada pelo 
responsável pelo estabelecimento de saúde 
à autoridade de saúde, informando que 
nas semanas epidemiológicas não foram 
identificados nenhuma doença, agravo ou 
evento de saúde pública. 

(D) Notificação compulsória: comunicação 
obrigatória à autoridade de saúde, realizada 
pelos médicos, profissionais de saúde 
ou responsáveis pelos estabelecimentos 
de saúde, públicos ou privados, sobre a 
ocorrência de suspeita ou confirmação de 
doença, agravo ou evento de saúde pública, 
podendo ser imediata ou semanal.

(E) Notificação compulsória diária: comunicação 
obrigatória à autoridade de saúde, realizada 
diariamente por médicos e enfermeiros, 
sobre a ocorrência de suspeita ou 
confirmação de doença, agravo ou evento 
de saúde pública.

27. Segundo o Calendário Nacional de vacina 
(2017) do Ministério da Saúde, a vacina 
HPV está disponível

(A) para mulheres e homens de 9 a 26 anos 
vivendo com HIV/AIDS, transplantados 
de órgãos sólidos, de medula óssea ou 
pacientes oncológicos.

(B) para meninas de 8 a 15 anos.
(C) para meninos de 9 a 13 anos.
(D) para pessoas privadas de liberdade.
(E) para mulheres de 25 a 64 anos.
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28. Homem de 43 anos, residente em área 
silvestre, acaba de chegar no sistema 
carcerário e é levado à unidade de saúde 
da unidade prisional com a carteira de 
vacinação em mãos para ser analisada. 
Conforme esquema vacinal para adultos 
nessa idade e Calendário Nacional de 
vacinação (2017) do Ministério da Saúde,  
nesse caso quais as vacinas deveriam 
estar em dia?

(A) Tetra viral (1 dose); febre amarela (dose 
única); tríplice viral (1 dose); dupla adulto 
(reforço a cada 10 anos).

(B) Meningocócica C (1 reforço ou dose única); 
Hepatite B (3 doses); Febre Amarela (dose 
única); Dupla Adulto (reforço a cada 10 
anos). 

(C) Meningocócica C (1 reforço ou dose única); 
Hepatite B (3 doses); Febre Amarela (dose 
única); Penta/DTP (3 doses). 

(D) Hepatite B (3 doses); Penta/DTP (3 doses); 
tríplice viral (1 dose); dupla adulto (reforço a 
cada 10 anos); HPV (1 dose).

(E) Hepatite B (3 doses); Febre Amarela (dose 
única); Tríplice Viral (1 dose); Dupla Adulto 
(reforço a cada 10 anos).

29. A RESOLUÇÃO COFEN-358/2009 dispõe 
sobre a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem e a implementação do 
Processo de Enfermagem. Sobre essa 
resolução, é correto afirmar que

(A) o Processo de Enfermagem organiza-
se em quatro etapas inter-relacionadas, 
interdependentes e recorrentes. 

(B) a coleta de dados de Enfermagem é um 
processo deliberado, sistemático e contínuo.

(C) o diagnóstico de Enfermagem é o processo 
de interpretação e agrupamento dos dados 
coletados na terceira etapa.

(D) o Processo de Enfermagem deve ser 
realizado de modo ocasional e anárquico.

(E) a execução do Processo de Enfermagem 
deve ser registrada informalmente, 
envolvendo uma ampliação de todos os 
dados coletados.

30. Conforme prevê o Decreto nº 94.406/1987, 
qual(is) é/são atribuição(ões) 
dos profissionais de enfermagem 
relacionada(s) à AB/APS?

(A) Ao Enfermeiro incumbe privativamente: 
executar tratamentos especificamente 
prescritos ou de rotina.

(B) O Técnico de Enfermagem exerce as 
atividades auxiliares, de nível médio técnico, 

atribuídas à equipe de Enfermagem, 
cabendo-lhe:  assistir ao Enfermeiro 
na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral e em programas de 
vigilância epidemiológica.

(C) O Auxiliar de Enfermagem executa as 
atividades auxiliares, cabendo-lhe o 
planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços da 
assistência de Enfermagem.

(D) São atribuições do Técnico de Enfermagem: 
cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos científicos adequados e 
capacidade de tomar decisões imediatas.

(E) Ao Enfermeiro incumbe privativamente: 
executar tarefas referentes à conservação 
e aplicação de vacinas.

31. Em uma unidade prisional sem unidade 
local de assistência à saúde, encontram-
se 5 gestantes que necessitam de 
atendimento pré-natal. Nessa situação, 
a Rede Cegonha, concebida como 
política pública de saúde para mulheres 
e crianças, prevê

(A) que somente serão realizados 
procedimentos extremante necessários, 
como intercorrências durante a gestação. 

(B) que há possibilidades de saída para 
atendimento pré-natal. No entanto impõe 
o agendamento de todas as mulheres 
custodiadas para um mesmo dia, em 
unidades de saúde diferentes.

(C) que o deslocamento da equipe de realização 
do pré-natal até a unidade prisional, nos 
parâmetros do atendimento domiciliar 
previstos na Atenção Básica, é totalmente 
inviável. 

(D) que a possível saída seria agendar todas 
as mulheres custodiadas para um mesmo 
dia, em uma mesma unidade de saúde, que 
priorizaria, naquele momento, o atendimento 
a elas.

(E) o não atendimento a mulheres em privação 
de liberdade.

32. Ao  realizar coleta do exame citopatológico 
em uma mulher de 25 anos, o Enfermeiro 
visualizou ectopia cervical. Nesse caso, 
assinale a conduta que deveria ser 
realizada pelo profissional.

(A) Agendar consulta com o clínico da unidade 
de saúde. 

(B) Encaminhar à atenção especializada em 
oncologia. 



13Enfermagem

(C) Orientar exame citopatológico de rotina.
(D) Encaminhar ao ginecologista.
(E) Encaminhar para colposcopia.

33. Diante de um resultado de exame 
citopatológico com Lesão Intraepitelial 
de Baixo Grau, segundo o protocolo da 
atenção básica, o profissional deve

(A) repetir a citologia em 12 meses; se 
apresentar lesão igual ou mais grave, 
encaminhar para colposcopia.

(B) repetir a citologia em seis meses; se 
apresentar dois exames negativos, seguir 
rotina de rastreamento e, se apresentar 
lesão igual ou mais grave, encaminhar para 
colposcopia.

(C) repetir a citologia imediatamente; se 
apresentar exame negativo, seguir rotina de 
rastreamento e, se apresentar lesão igual 
ou mais grave, encaminhar para oncologia.

(D) seguir a rotina de exame citológico. 
(E) encaminhar para colposcopia 

imediatamente.

34. Referente à categoria BI-RADS, segundo 
o protocolo de rastreamento de câncer 
de mama da atenção básica, assinale a 
alternativa correta.

(A) BI-RADS 0 = Exame negativo; risco de 
câncer 0%. A recomendação é seguir a 
rotina de rastreamento conforme a faixa 
etária.

(B) BI-RADS 1 = Exame inconclusivo; risco de 
câncer indeterminado. A recomendação é 
realizar avaliação adicional com incidências 
e manobras.

(C) BI-RADS 2 = Exame com achado 
tipicamente benigno; risco de câncer 0%. 
A recomendação é realizar a rotina de 
rastreamento conforme a faixa etária, fora 
de risco.

(D) BI-RADS 10 = Exame com achados cuja 
malignidade já está comprovada; risco de 
câncer 100%. A recomendação é terapêutica 
específica em Unidade de Tratamento de 
Câncer.

(E) BI-RADS 5 = Exame com achado 
provavelmente benigno; risco de câncer < 
2%. A recomendação é controle radiológico 
por três anos, com repetição do exame a 
cada seis meses no primeiro ano e anual 
nos dois anos seguintes.

35. Em relação às condições padronizadas 
pelo ministério da saúde para a 
verificação da pressão arterial, assinale 
a alternativa correta.

(A) A câmara inflável deve cobrir pelo menos 
um terço da circunferência do braço. 

(B) Inicialmente deve-se palpar o pulso braquial 
e inflar o manguito até 30mmHg acima 
do valor em que o pulso deixar de ser 
sentido. 

(C) Na primeira vez, medir a pressão nos dois 
braços; se discrepantes, considerar o valor 
mais baixo.

(D) A pressão diastólica corresponde ao valor 
em que começarem a ser ouvidos os ruídos 
de Korotkoff (fase I).

(E) Registrar valores com arredondamentos 
(Exemplo: 135/85 mmHg arredondar para 
140/90). 

36. Sobre Consulta de enfermagem para 
estratificação de risco para doenças 
cardiovasculares, segundo Ministério da 
Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) A estratificação tem como objetivo 
diagnosticar a doença arterial coronariana 
e estimar o risco nos próximos vinte 
anos. 

(B) Essa estimativa não se baseia na presença 
de fatores de risco, apenas em exames 
complementares.

(C) A  partir da estratificação de risco, 
selecionam-se indivíduos com maior 
probabilidade de complicações, os quais 
entrarão na fila de espera para consultas 
especializadas.

(D) Na consulta de enfermagem para a 
estratificação de risco cardiovascular, 
recomenda-se a utilização do escore de 
Framingham.

(E) A estratificação de risco só poderá ser 
realizada por profissional médico. 
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37. Conforme protocolo de suporte básico 
de vida do Ministério da Saúde, na 
avaliação primária do paciente com 
agravo clínico, o profissional deve avaliar 
responsividade e expansão torácica. Em 
relação ao tema, assinale a alternativa 
correta.

(A) Se não responsivo e sem movimentos 
respiratórios, a próxima etapa é abrir 
vias aéreas com manobras manuais 
(hiperextensão da cabeça e elevação 
do queixo) e iniciar suporte ventilatório 
Protocolo BC4 (Parada Respiratória). 

(B) Se não responsivo com movimentos 
respiratórios, iniciar suporte ventilatório 
Protocolo BC4 (Parada Respiratória). 

(C) Se não responsivo e sem movimentos 
respiratórios, checar pulso central, se o 
pulso estiver ausente, iniciar Protocolo 
BC5 (PCR); se o pulso estiver presente, 
abrir vias aéreas com manobras manuais 
(hiperextensão da cabeça e elevação 
do queixo) e iniciar suporte ventilatório 
Protocolo BC4 (Parada Respiratória). 

(D) Se responsivo e sem movimentos 
respiratórios, abrir vias aéreas com 
manobras manuais (hiperextensão da 
cabeça e elevação do queixo) e iniciar 
suporte ventilatório Protocolo BC5 (PCR) 
(Parada Respiratória). 

(E) Se responsivo, encerrar avaliação.

38. Paciente adulto com suspeita de dor 
torácica não traumática apresentando 
dor prolongada, localizada nas regiões 
retroesternal, epigástrica, com irradiação 
para dorso, pescoço, ombro, mandíbula e 
membro superior esquerdo.  Apresenta, 
ainda, dor opressiva, contínua, com 
duração de vários minutos, acompanhada 
de náuseas e vômitos, sudorese fria, 
dispneia, sensação de morte iminente e 
ansiedade. Segundo o protocolo básico 
de vida, a primeira conduta a ser tomada 
é

(A) realizar avaliação primária (Protocolo 
BC1) com ênfase em manter o paciente 
com cabeceira elevada em torno de 45° e 
tranquilizá-lo.

(B) realizar avaliação primária (Protocolo BC2) 
com ênfase em monitorar sinais vitais, 
oximetria de pulso e caracterização da dor.

(C) oferecer O2 por máscara não reinalante 20 
a 25 l/mim se SatO2 < 98%. 

(D) realizar contato com a Regulação Médica e 
passar os dados de forma sistematizada.

(E) tranquilizar a equipe e o paciente e aguardar 
a orientação da Regulação Médica para 
procedimentos e/ou transporte para a 
unidade de saúde.

39. Paciente vítima de acidente por arma 
de fogo, apresentando lesão aberta no 
tórax com franca comunicação entre 
o ar ambiente e a cavidade pleural, 
evidenciada pela visível passagem do 
ar através do ferimento. Nesse caso, 
conforme protocolo básico de vida, 
suspeita-se de

(A) pneumotórax aberto.
(B) pneumotórax fechado.
(C) tórax instável. 
(D) contusão cardíaca.
(E) contusão pulmonar.

40. Criança de 4 anos, vítima de queimadura, 
apresenta lesões da epiderme e derme 
com presença de pele branca nacarada. 
Diante desse caso, identifique a seguir o 
grau da lesão e o cuidado adequado.

(A) 1º grau - Irrigar com SF em abundância, 
objetivando o resfriamento da área 
queimada; em seguida, cobrir com cascas de 
banana para contribuir com a cicatrização.

(B) 2º grau - Irrigar com água em abundância, 
objetivando o resfriamento da área 
queimada; em seguida, cobrir com 
compressas molhadas, não estéreis e não 
aderentes.

(C) 3º grau - Irrigar com SF em abundância, 
objetivando  o  resfriamento da área 
queimada; em seguida, cobrir com 
compressas secas, estéreis e não aderentes.

(D) 2º grau - Irrigar com SF em abundância, 
objetivando o resfriamento da área 
queimada; em seguida, cobrir com 
compressas molhadas, estéreis e não 
aderentes.

(E) 3º grau - Irrigar com SF em abundância, 
objetivando o resfriamento da área 
queimada; em seguida, cobrir com cascas de 
banana para contribuir com a cicatrização.

41. Instrumento utilizado na avaliação 
neurológica para determinar o 
nível de consciência e detectar 
precocemente alterações. Permite, 
ainda, avaliação objetiva da função 
cerebral, principalmente em avaliações 
neurológicas seriadas. O enunciado 
refere-se à
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(A) escala de coma de Glasgow.
(B) escala de Cincinnati.
(C) escala de CARS.
(D) escala de Stanford.
(E) escala de Epworth.

42. Em relação às regras gerais de 
biossegurança, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Para a lavagem das mãos, dar preferência 
ao uso de dispensadores de parede com 
acionamento manual e secagem com o uso 
de secadores de mão elétrico.

(B) Trocar as luvas durante o atendimento 
caso exista contato com materiais com 
alta concentração de microrganismos ou 
em caso de realização de procedimentos 
invasivos diferentes em um mesmo paciente.

(C) Utilizar os dedos como anteparo para 
entortar, quebrar ou desconectar a agulha 
da seringa.

(D) Descartar material perfurocortante em saco 
de lixo branco.

(E) Usar sapatos fechados de preferência de 
tecido para proteção dos pés, em presença 
de material biológico ou onde haja risco de 
acidente percutâneo.

43. As principais causas da Insuficiência 
Respiratória por afecções neurológicas 
que envolvem o sistema nervoso central 
são:

(A) hipofosfatemia, hipomagnesemia, 
hipopotassemia, alcalose metabólica grave.

(B) choque, insuficiência cardíaca, alterações 
metabólicas, intoxicação por cianeto. 

(C) derrame pleural, pneumotórax, trauma 
torácico, hérnia diafragmática.

(D) obstrução de vias aéreas superiores 
laringite, epiglotite, corpo estranho.

(E) medicamentos (sedativos, anestésicos), 
epilepsia, encefalopatia hipóxicoisquêmica, 
trauma cranioencefálico, infecções 
(meningites, encefalites).

44. Paciente adulto hospitalizado por 
infecção renal aguda apresenta 15 ml de 
diurese/dia. Segundo a classificação da 
IRA (Insuficiência Renal Aguda), quanto 
à diurese, da Sociedade Brasileira de 
Nefrologia, esta pode ser definida como

(A) anúrica total.
(B) oligúrica.
(C) não-oligúrica.
(D) poliúrica.
(E) hiperpoliúrica.

45. A Resolução 0554/2017 – COFEN – 
estabelece os critérios norteadores das 
práticas de uso e de comportamento dos 
Profissionais de Enfermagem nos meios 
de comunicação de massa e resolve que

(A) é permitido expor a imagem de pacientes 
em redes sociais e grupos sociais tais como 
o WhatsApp. 

(B) é permitido expor a figura do paciente 
como forma de divulgar técnica, método ou 
resultado de tratamento. 

(C) é vedado oferecer consultoria a pacientes 
e familiares por mídia social, como 
substituição da consulta de enfermagem 
presencial. 

(D) é permitido expor imagens comparativas, 
referentes às intervenções realizadas 
relativas ao “antes e depois” de 
procedimentos, como forma de assegurar a 
outrem a garantia de resultados.

(E) é vedado intitular-se como especialista, 
quando o título estiver registrado no 
Conselho Regional de Enfermagem. 

46. Considerando o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, é dever:
Art. 52. Manter sigilo sobre fato de 
que tenha conhecimento em razão 
da atividade profissional, exceto nos 
casos previstos na legislação ou 
por determinação judicial, ou com 
o consentimento escrito da pessoa 
envolvida ou de seu representante ou 
responsável legal.
Em relação ao assunto, assinale a 
alternativa correta.

(A) § 1º Permanece o dever mesmo quando 
o fato seja de conhecimento público e em 
caso de falecimento da pessoa envolvida.

(B) § 1º O fato sigiloso deverá ser mantido 
mesmo em situações de ameaça à vida e à 
dignidade, na defesa própria ou em atividade 
multiprofissional, quando necessário à 
prestação da assistência.

(C) § 1º O profissional de Enfermagem intimado 
como testemunha deverá comparecer 
perante a autoridade e, obrigatoriamente, 
deverá quebrar o sigilo profissional.

(D) § 1º Em casos de violência contra crianças e 
adolescentes, a comunicação externa, para 
os órgãos de responsabilização criminal, 
depende de autorização prévia.

(E) § 1º A comunicação externa para os órgãos 
de responsabilização criminal, em casos de 
violência doméstica e familiar contra mulher, 
será devida, dependendo de autorização 
prévia.
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47. A retirada  post mortem de tecidos, 
órgãos ou partes do corpo humano, 
destinados a transplante ou tratamento, 
deverá ser precedida de diagnóstico de 
morte encefálica, constatada e registrada 
por

(A) um médico intensivista e um 
enfermeiro. 

(B) no mínimo dois médicos, sendo um deles 
especialista em neurologia.

(C) um médico especialista em neurologia e um 
enfermeiro intensivista.

(D) no mínimo dois enfermeiros, sendo um 
deles especialista em neurologia.

(E) dois médicos e um enfermeiro participantes 
das equipes de remoção e transplante.

48. Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e a The Transplantation 
Society (TTS), a respeito dos critérios e 
nomenclatura que definem um paciente 
com possibilidades de se tornar um 
doador de órgãos e tecidos, assinale a 
alternativa correta.

(A) Possível doador: paciente que apresenta 
lesão encefálica grave sem necessidade de 
ventilação mecânica.

(B) Potencial doador: paciente é considerado 
potencial doador a partir do momento que 
o profissional pensa em abrir o protocolo de 
morte encefálica. 

(C) Elegível para a doação: quando se confirma 
o diagnóstico de morte encefálica, mesmo 
apresentando contraindicação conhecida 
para doação. 

(D) Doador efetivo: quando inicia a operação 
para remoção dos órgãos.

(E) Doador com órgãos transplantados: quando 
pelo menos três dos órgãos removidos é 
transplantado.

49. Ao realizar uma visita domiciliar a 
uma criança de 5 anos, o enfermeiro 
constatou atraso de vacinas na carteira 
de vacinação. Na tentativa de orientações 
sobre o ocorrido, os pais recusaram-
se em aceitar. Quanto à natureza da 
violência, proposta pela Organização 
Mundial da Saúde, assinale a alternativa 
correta para esse caso.

(A) Física comunitária.
(B) Autoprovocada.
(C) Psicológica social.
(D) Negligência.
(E) Comunitária.

50. Homem de 35 anos apresenta odor de 
álcool no hálito, fala pastosa, alterações 
do humor, prejuízo da coordenação 
motora, da atenção e do julgamento, 
com presença de náuseas e vômitos, 
ansiedade, irritabilidade, taquicardia, 
hipertensão arterial, alucinações, 
agitação psicomotora, fraqueza, 
tremores, febre, sudorese profusa, 
convulsão e delírio. Diante desse caso, 
há suspeita de

(A) intoxicação alcoólica. 
(B) intoxicação por medicamentos depressores 

do SNC.
(C) exposição a solventes.
(D) intoxicação por organofosforados e 

carbamatos.
(E) abstinência alcoólica.

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