
 

 

 

 Edital nº 002/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais 
 

CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – CASE/ANÁPOLIS 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 

  
2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

 

 
EDUCADOR SOCIAL 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consul-
ta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente 
excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário 
de início anunciado pelo orientador de sala. 

 
BOA PROVA! 



 

 

 

 
PROVA – EDUCADOR SOCIAL 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Questões 

 

Leia o texto a seguir, para responder às 
questões 01 e 02.  

“Eu sei que a gente se acostuma. Mas não 
devia. A gente se acostuma a morar em 
apartamento de fundos e a não ter outra 
vista que não seja as janelas ao redor. E por-
que não tem vista, logo se acostuma a não 
olhar para fora. E porque não olha para fora, 
logo se acostuma a não abrir de todo as cor-
tinas. E porque não abre as cortinas, logo se 
acostuma a acender mais cedo a luz. E à 
medida que se acostuma, esquece o sol, 
esquece o ar, esquece a amplidão...” (Mari-
na Colasanti - Eu sei, mas não devia.) 

 

QUESTÃO 01 – A repetição da expressão “se 
acostuma”, presente no texto, indica que:  

(A) A rotina pode alienar as pessoas, 
transforma-as em autômatos incapazes de 
questionar o porquê de suas próprias ações.  

(B) A vida na cidade grande é muito 
progressista, portanto, as janelas mostram 
sempre um belo visual. 

(C) O homem se acomoda diante da 
crueldade e da violência na sociedade.  

(D) As janelas e as cortinas ficam abertas 
porque morar em apartamento de fundos 
desenvolve este hábito.  

 

 

 

QUESTÃO 02 – Faça a análise dos sentidos 
expressos entre as orações encabeçadas 
pelos conectores destacados e a oração an-
terior, e assinale a alternativa que apresenta 
os diferentes tipos de valores, na ordem de 
ocorrência: 

(A) Oposição, consequência, conclusão, 
espaço, lugar. 

(B) Consequência, tempo, tamanho, 
oposição, causa.   

(C) Efeito, razão, tamanho, causa, oposição.   

(D) Oposição, adição, causa, conclusão, 
proporção. 

 

QUESTÃO 03 – As palavras sublinhadas, no 
fragmento abaixo, classificam-se quanto à 
classe de palavras, respectivamente, como: 

“Terei liberdade para realizar do meu jeito, 
mas é claro que vou respeitar a criação do 
que a Zélia já fez”. 

(A) Verbo, substantivo, verbo, verbo.  

(B) Verbo, pronome, verbo, verbo.  

(C) Verbo, pronome, substantivo, adjetivo.  

(D) Verbo, adjetivo, verbo, verbo.  

 

QUESTÃO 04 – Muitas vezes, quando utili-
zamos o Excel na orientação retrato, não 
conseguimos imprimir todo o conteúdo que 
gostaríamos e, por isso, mudamos a orienta-
ção para paisagem. Em que aba encontra-
mos essa opção para troca de orientação?  

Quais estão corretas? 

(A) Orientação.  

(B) Layout da Página.  

(C) Impressão.  

(D) Revisão.  

 



 

 

 

QUESTÃO 05 – No Word, o ícone

  serve para: 

(A) Copiar a formatação de um local e aplicá-
la em outro.  

(B) Copiar um texto.  

(C) Colar um texto.  

(D) Limpar uma formatação. 

 

QUESTÃO 06 – Analise a imagem do Google 
Chrome e responda: 

 

Qual a funcionalidade do ícone indicado 
pela seta? 

(A) Adicionar o site atual aos favoritos.  

(B) Pesquisar no site.  

(C) Tornar o site a página inicial do Google 
Chrome.  

(D) Abrir as configurações do Google 
Chrome. 

 

QUESTÃO 07 – Dentre as medidas socioedu-
cativas a que se refere o ECA em seu 
Art.112, podemos citar: 

(A) Obrigação facultativa de reparar o dano.  

(B) Qualquer uma das formas previstas no 
Art.101, I a VI.  

(C) Inserção em regime fechado.  

(D) Internação em estabelecimento prisional 
convencional. 

 

QUESTÃO 08 – Na aplicação da medida soci-
oeducativa se levará em conta a: 

(A) Gravidade da infração e a idade do 
infrator.  

(B) Capacidade do adolescente de cumprir a 
medida socioeducativa e os vínculos 
familiares.  

(C) Capacidade do adolescente de cumprir a 
medida socioeducativa, as circunstâncias e a 
gravidade da infração.  

(D) Gravidade da infração e as 
circunstâncias. 

 

QUESTÃO 09 – Conforme o ECA, as medidas 
protetivas à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que seus direitos forem 
ameaçados ou violados  

I. Por ação ou omissão da sociedade ou do 
Estado.  

II. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou 
responsável.  

III. Em razão de sua conduta.  

IV. Por omissão dos seus vizinhos e comuni-
dade escolar. 

Está(ão) CORRETA(s) apenas 

(A) I e II.  

(B) I e III.  

(C) I, II e III.  

(D) II e IV.  

 



 

 

 

QUESTÃO 10 – Sobre os direitos individuais 
contidos no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, é correto afirmar que: 

(A) Nenhum adolescente será privado de sua 
liberdade senão em flagrante de ato 
infracional ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária 
competente.  

(B) O adolescente não tem direito à 
identificação dos responsáveis pela sua 
apreensão.  

(C) A apreensão de qualquer adolescente 
será comunicada à autoridade policial 
competente.  

(D) Não poderá haver internação de 
adolescente infrator antes da sentença 
judicial ou administrativa.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questões 

QUESTÃO 11 – Leia o texto abaixo extraído 
do Manual de Procedimentos das Ações de 
Segurança do Sistema Socioeducativo do 
Estado de Goiás. 

“O objetivo final do trabalho é estabelecer 
condições, normas, regras comuns, direitos 
e deveres a serem cumpridos por todos, e 
com isso propiciar um ambiente salutar e 
seguro para socioeducandos e socioeduca-
dores. Este documento se constitui em um 
instrumento metodológico de normas e pro-
cedimentos para realização da segurança e 
intervenções em casos de situações-limite. 
Para além, almeja-se a confiabilidade e es-
tabilidade das relações interpessoais e inter-
setoriais no trabalho.” 

Responda, dentre as questões apresentadas 
abaixo, qual delas não corresponde aos ob-
jetivos descritos na página 8, do Manual de 

Procedimentos das Ações de Segurança do 
Sistema Socioeducativo do Estado de Goiás: 

(A) Definir o conceito de segurança socioe-
ducativa, a partir das normativas legais naci-
onais e internacionais, considerando os prin-
cípios básicos de uso seletivo da força; 

(B) Buscar a padronização dos procedimen-
tos nas atividades diárias de cada unidade, 
levando em consideração a especificidade de 
cada uma; 

(C) Disponibilizar o documento a todos os 
servidores, tornando-o de fácil acesso para 
ciência e divulgação. 

(D) Preservar a identidade e oferecer ambi-
ente de respeito e dignidade ao adolescente 
atendido, bem como a sua família; 

 

QUESTÃO 12 – O emprego da força dentro 
das Unidades de Socioeducação somente 
será usado após esgotada todas as possibili-
dades de diálogo, devidamente fundamen-
tado e em casos excepcionais. Deverá obe-
decer aos seguintes princípios: 

Marque a alternativa correta: 

(A) Legalidade, Emergência, Proporcionali-
dade e Conveniência 

(B) Legalidade, Necessidade, Proporcionali-
dade e Conveniência 

(C) Emergência, Necessidade, Proporcionali-
dade e Conveniência 

(D) Legalidade, Necessidade, Proporcionali-
dade e Finalidade 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 13 – O planejamento, a organiza-
ção e a obediência a procedimentos e roti-
nas específicas por parte dos socioeducado-
res são essenciais para a manutenção das 
condições de segurança da Unidade. Entre 
esses procedimentos, consideram-se fun-
damentais a realização das seguintes ações: 

I. Conferir sistematicamente o número de 
adolescentes da ala e alojamentos em que 
se encontram; 

II. Ter pleno domínio das informações refe-
rentes às movimentações dos adolescentes 
para a realização de atividades internas e 
externas, assim como as peculiaridades de 
cada adolescente; 

III. Informar-se sobre a quantidade de adoles-
centes que estão em atividade e em que 
local se encontram e sob o monitoramento 
de qual servidor; 

IV. Acompanhar os atendimentos psicossociais 
e de saúde, mantendo-se atento às atitudes 
do adolescente, porém em postura coopera-
tiva; 

Conforme os procedimentos descritos no 
manual, item 5.7.1 Monitoramento Específi-
co de Adolescente, assinale a alternativa 
correta: 

(A) I, II e IV estão corretas 

(B) I, II e III estão corretas 

(C) Somente I e II, estão corretas 

(D) II, III e IV estão corretas 

 

QUESTÃO 14 – Da visita familiar, é incorreto 
afirmar que: 

(A) A Unidade Socioeducativa deverá viabili-
zar a visita dos familiares ao socioeducando, 

atendendo de forma plena o Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente e demais normativas; 

(B) As pessoas autorizadas à visitação deve-
rão ser previamente definidas pela Equipe 
Técnica mediante cadastro e entrevista ante-
riores conforme o disposto no Regulamento 
Interno; 

(C) Os socioeducandos deverão ser encami-
nhados aos locais de visitas somente depois 
que seus familiares/visitantes já estiverem à 
espera e, deverão retornar aos alojamentos 
depois da saída de seus familiares/visitantes 
dos locais de visitação; 

(D) Só serão submetidos aos procedimentos 
de revista, os familiares a partir do 2º grau de 
parentesco; 

QUESTÃO 15 – Da Entrada e Saída de Obje-
tos e Alimentos no CASE, é correto afirmar 
que: 

(A) Os objetos produzidos pelos socioedu-
candos em oficinas, serão deixados com a 
equipe técnica e não poderão ser entregues 
aos visitantes; 

(B) Não é permitida a retirada de pertences 
dos socioeducandos (roupas, livros, corres-
pondências, etc.) pelos familiares, mediante 
solicitação do socioeducando, mesmo sob 
avaliação da Equipe técnica e Coordenação 
de Plantão; 

(C) Deve ser preenchido o recibo de entrega 
de pertence, constando o nome do socioedu-
cando, discriminação dos pertences, assina-
tura e data do recebedor e do servidor res-
ponsável pela entrega; 

(D) É autorizada a troca de pertences entre 
os socioeducandos, após avaliação da Equipe 
técnica e Coordenação de Plantão devendo 
ser feitas as devidas anotações em livro espe-
cífico e no prontuário do adolescente; 



 

 

 

QUESTÃO 16 – De acordo com o Manual de 
Procedimentos das Ações de Segurança do 
Sistema Socioeducativo do Estado de Goiás, 
Gerenciamento de Crise é: 

(A) É um processo de identificar, obter e 
aplicar os recursos necessários para antecipa-
ção, prevenção e resolução de uma crise. 

(B) É uma mudança brusca ou uma alteração 
importante no desenvolvimento de qualquer 
evento/acontecimento. 

(C) É um método administrativo que visa a 
redução de prejuízos no momento em que 
ocorre uma disrupção, por motivos internos 
ou externos, no processo normal de determi-
nada organização. 

(D) É um processo que tem por objetivo, 
reduzir e excluir os impactos causados por 
determinado momento de desequilíbrio. 

 

QUESTÃO 17 – De acordo com o Manual de 
Procedimentos das Ações de Segurança do 
Sistema Socioeducativo do Estado de Goiás,  

Relacione abaixo os responsáveis pelas 
ações, especificadas na tabela a seguir, no 
caso de realização do procedimento de Mo-
tins e/ou Rebeliões: 

Descrição das ações Responsável 

Trancar os portões e grades 
principais para que a situa-
ção não espalhe para ou-
tros locais na Unidade (isto 
quando o fato ocorrer nas 
alas e alojamentos); 

 

Avaliar a necessidade de 
intervenção policial; 

 

Identificar a existência de  

feridos e/ou reféns 

Após controlada a situação, 
isolar o local para verificar 
as danificações e necessi-
dades de reparos na estru-
tura física; 

 

Fazer os devidos registros 
nos respectivos livros da 
Unidade; 

 

Comunicar a família dos 
adolescentes evadidos so-
bre o fato 

 

 

I. Socioeducadores 

II. Coordenação Geral e de Segurança 

III. Equipe de Saúde 

IV. Coordenação Geral 

V. Equipe Técnica 

VI. Socieducadores e técnicos 

 

Marque a alternativa correta: 

(A) I, II, I, IV, VI, V 

(B) I, II, III, V, IV, VI 

(C) I, II, IV, V, VI, III 

(D) II, I, III, VI, V, IV 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 18 – A finalidade do Manual de 
Procedimentos de Ações de Segurança do 
Sistema Socioeducativo do Estado de Goiás 
é: 

(A) Propiciar ao adolescente as condições 
para o cumprimento da medida socieducati-
va. 

(B) Referenciar pedagogicamente a atuação 
das unidades escolares que oferecem educa-
ção de jovens e adultos nos Centros de Me-
didas Socioeducativas. 

(C) Estabelecer parâmetros para atendimen-
to ao adolescente privado de liberdade. 

(D) Apresentar conceitos, normas e proce-
dimentos básicos de ações preventivas de 
segurança para Unidades de Atendimento 
Socioeducativo. 

 

QUESTÃO 19 – Marque a alternativa correta: 

“ O sistema de segurança de um Centro 
Socioeducativo se viabiliza mediante 
o________________e___________________
_____, de ________________ e de 
_________________, impondo tarefas de 
conferir, registrar, comunicar, monitorar, 
revistar, autorizar e acompanhar. ” 

(A) Cumprimento das tarefas – procedi-
mentos – revista – conferência. 

(B) Reconhecimento – fiscalização – pessoas 
– materiais. 

(C) Controle do acesso – circulação de pes-
soas – veículos – materiais. 

(D) Cuidado – vigilância – objetos – pessoas. 

 

QUESTÃO 20 – Assinale V ou F nas 
proposições que seguem: 

(  ) No item 3, do Manual de Procedimentos 
das Ações de Segurança do Sistema 
Socioeducativo do Estado de Goiás, Das 
Normas para os Servidores, consta que os 
servidores devem “observar se todas as 
pessoas, socioeducandos e servidores estão 
onde devem estar nas condições e no tempo 
pré-definidos;” 

(  ) No que se refere ao deslocamento dentro 
das unidades, “os socioeducandos devem ser 
mantidos em formação e fila, em silêncio e 
sem qualquer manifestação entre eles, até 
que todos os procedimentos de segurança 
sejam realizados.” 

(  ) No que se refere ao monitoramento 
específico de adolescentes, podem dizer que, 
“Os cuidados referentes à segurança dos 
adolescentes abrangem todos os aspectos da 
organização da Unidade Socioeducativa no 
que se refere a sua acomodação nos 
alojamentos, distribuição nas alas, inserção 
nos grupos de atividades, deslocamentos 
internos e externos, entre outros.” 

(  ) “A revista estrutural destina-se a coibir, 
localizar e apreender objetos cuja posse, 
porte e circulação sejam vedados, bem como 
a detectar falhas ou depredações na 
estrutura física da Unidade;” 

Marque a alternativa correta: 

(A) F, V, F, F 

(B) V, F, F, F 

(C) F, V, V, V 

(D) V, F, V, F 

 



 

 

 

Edital nº 002/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais 
 

CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – CASE/ANÁPOLIS 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 

  
2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

 

 
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consul-
ta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente 
excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário 
de início anunciado pelo orientador de sala. 

 
BOA PROVA! 

 
 

 
 



 

 

 

PROVA – INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Questões 

Leia o texto a seguir, para responder às 
questões 01 e 02.  

“Eu sei que a gente se acostuma. Mas não 
devia. A gente se acostuma a morar em 
apartamento de fundos e a não ter outra 
vista que não seja as janelas ao redor. E por-
que não tem vista, logo se acostuma a não 
olhar para fora. E porque não olha para fora, 
logo se acostuma a não abrir de todo as cor-
tinas. E porque não abre as cortinas, logo se 
acostuma a acender mais cedo a luz. E à 
medida que se acostuma, esquece o sol, 
esquece o ar, esquece a amplidão...” (Mari-
na Colasanti - Eu sei, mas não devia.) 

QUESTÃO 01 – A repetição da expressão “se 
acostuma”, presente no texto, indica que:  

(A) A rotina pode alienar as pessoas, 
transforma-as em autômatos incapazes de 
questionar o porquê de suas próprias ações.  
(B) A vida na cidade grande é muito 
progressista, portanto, as janelas mostram 
sempre um belo visual. 
(C) O homem se acomoda diante da 
crueldade e da violência na sociedade.  
(D) As janelas e as cortinas ficam abertas 
porque morar em apartamento de fundos 
desenvolve este hábito.  
 

QUESTÃO 02 – Faça a análise dos sentidos 
expressos entre as orações encabeçadas 
pelos conectores destacados e a oração an-
terior, e assinale a alternativa que apresenta 
os diferentes tipos de valores, na ordem de 
ocorrência: 

(A) Oposição, consequência, conclusão, 
espaço, lugar. 

(B) Consequência, tempo, tamanho, 
oposição, causa.   
(C) Efeito, razão, tamanho, causa, oposição.   
(D) Oposição, adição, causa, conclusão, 
proporção. 
 

QUESTÃO 03 – As palavras sublinhadas, no 
fragmento abaixo, classificam-se quanto à 
classe de palavras, respectivamente, como: 

“Terei liberdade para realizar do meu jeito, 
mas é claro que vou respeitar a criação do 
que a Zélia já fez”. 

(A) Verbo, substantivo, verbo, verbo.  
(B) Verbo, pronome, verbo, verbo.  
(C) Verbo, pronome, substantivo, adjetivo.  
(D) Verbo, adjetivo, verbo, verbo.  
 

QUESTÃO 04 – Muitas vezes, quando utili-
zamos o Excel na orientação retrato, não 
conseguimos imprimir todo o conteúdo que 
gostaríamos e, por isso, mudamos a orienta-
ção para paisagem. Em que aba encontra-
mos essa opção para troca de orientação?  

Quais estão corretas? 

(A) Orientação.  

(B) Layout da Página.  

(C) Impressão.  

(D) Revisão.  

 

QUESTÃO 05 – No Word, o ícone

  serve para: 

(A) Copiar a formatação de um local e aplicá-
la em outro.  

(B) Copiar um texto.  

(C) Colar um texto.  

(D) Limpar uma formatação. 

 



 

 

 

QUESTÃO 06 – Analise a imagem do Google 
Chrome e responda: 

 

Qual a funcionalidade do ícone indicado 
pela seta? 

(A) Adicionar o site atual aos favoritos.  

(B) Pesquisar no site.  

(C) Tornar o site a página inicial do Google 
Chrome.  

(D) Abrir as configurações do Google 
Chrome. 

 

QUESTÃO 07 – Dentre as medidas socioedu-
cativas a que se refere o ECA em seu 
Art.112, podemos citar: 

(A) Obrigação facultativa de reparar o dano.  

(B) Qualquer uma das formas previstas no 
Art.101, I a VI.  

(C) Inserção em regime fechado.  

(D) Internação em estabelecimento prisional 
convencional. 

 

QUESTÃO 08 – Na aplicação da medida soci-
oeducativa se levará em conta a: 

(A) Gravidade da infração e a idade do 
infrator.  

(B) Capacidade do adolescente de cumprir a 
medida socioeducativa e os vínculos 
familiares.  

(C) Capacidade do adolescente de cumprir a 
medida socioeducativa, as circunstâncias e a 
gravidade da infração.  

(D) Gravidade da infração e as 
circunstâncias. 

 

QUESTÃO 09 – Conforme o ECA, as medidas 
protetivas à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que seus direitos forem 
ameaçados ou violados  

I. Por ação ou omissão da sociedade ou do 
Estado.  

II. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou 
responsável.  

III. Em razão de sua conduta.  

IV. Por omissão dos seus vizinhos e comuni-
dade escolar. 

Está(ão) CORRETA(s) apenas 

(A) I e II.  

(B) I e III.  

(C) I, II e III.  

(D) II e IV.  

 

QUESTÃO 10 – Sobre os direitos individuais 
contidos no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, é correto afirmar que: 

(A) Nenhum adolescente será privado de sua 
liberdade senão em flagrante de ato 
infracional ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária 
competente.  

(B) O adolescente não tem direito à 
identificação dos responsáveis pela sua 
apreensão.  

(C) A apreensão de qualquer adolescente 
será comunicada à autoridade policial 
competente.  

(D) Não poderá haver internação de 
adolescente infrator antes da sentença 
judicial ou administrativa.  

 
 
 



 

 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

Questões 

 
QUESTÃO 11 – Os equipamentos que possuem uma interface de rede e suportam os protocolos 
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) podem permitir acesso remoto. Este 
tipo de acesso facilita a configuração de dispositivos, pois o usuário não precisa de estar em 
frente a eles. Como alternativa às ações mal intencionadas em capturar as informações na rede 
dos usuários do acesso remoto foi criado o: 

(A) Telnet, que está sob a RFC 854 com TCP na porta 23 para fazer a conexão com os dispositivos 
remotos. 

(B) SSH, que hoje é muito utilizado em acessos remotos, fazendo uso de protocolos com 
criptografias sob a RFC 4251 e utiliza também o protocolo TCP na porta 22. 

(C) SSH, que estabelece a conexão com o servidor em que deverá ser informado o usuário e a 
senha para autenticação, atravessando a rede de computadores no formato conhecido como texto 
plano. 

(D) Telnet, com a mesma finalidade do SSH em prover acesso remoto do cliente a um servidor; a 
diferença está em que toda a comunicação do Telnet acontece utilizando algoritmos de criptografia 

 

QUESTÃO 12 – Protocolo é a forma de identificação de dados usada pelos dispositivos de uma 
rede, de modo que eles consigam se entender trocando informações entre si. O que se pode 
afirmar corretamente sobre o Simple NetWork Management Protocol (SNMP)? 

(A) Protocolo padrão de gerenciamento de redes IP. 

(B) Mecanismo padrão de correio eletrônico da Internet. 

(C) Padrão oferecido pela Internet para copiar um arquivo de um host para outro. 

(D) Tem por função identificar endereços IPs e manter uma tabela com os endereços.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

QUESTÃO 13 – A imagem a seguir é a de uma planilha eletrônica retirada do Microsoft Excel.  

 

O que essa planilha eletrônica mostra são as notas e as avaliações de 12 alunos a partir de al-
guns critérios. 

• Aquele aluno que conseguiu uma média final menor do que 4 é Reprovado Nota. 

• Aquele aluno que conseguiu uma nota 4 ou entre 4 e 7 está em Avaliação Final. 

• Diferente das condições citadas, o aluno é Aprovado Média. 

Sabendo disso, é correto afirmar que expõe a fórmula correta quando o cursor está selecionando 
a célula I3: 

(A) =H3<4;”Reprovado Nota”; SE(H3>=4;H3<7);”Avaliação Final”;”Aprovado Média”. 

(B) =SE(H3<4;”Reprovado Nota”;SE(E(H3>=4;H3<7);”Avaliação Final”;”Aprovado Média”)). 

(C) =B3:G3<4;”Reprovado Nota”;SE(B3:G3>=4;B3:G3<7);”Avaliação Final”;”Aprovado Média”. 

(D) =SE(B3:G3<4;”Reprovado Nota”;SE(E(B3:G3>=4;B3:G3<7);”Avaliação Final”;”Aprovado 
Média”)).  

 

QUESTÃO 14 – É comum que, durante o dia de trabalho, mais de um funcionário utilize a mesma 
estação, como no caso de empresas que possuem dois turnos para uma mesma função no de-
partamento. A esse respeito, é correto afirmar que, dos procedimentos de acesso a recursos pa-
ra usuários diferentes, na mesma estação de trabalho, o mais eficiente é: 

(A) Controlar a permissão de acesso a pastas e arquivos. 

(B) Aplicar o mecanismo de segurança pública e aberta no setor. 

(C) Limitar o uso de apenas um funcionário à estação de trabalho. 

(D) Mudar a infraestrutura dos hardwares das estações de trabalho 



 

 

 

 

QUESTÃO 15 – Associe as colunas, relacionando o dispositivo à sua característica: 

 

A sequência correta dessa associação é 

(A) (1); (2); (3); (4). 

(B) (2); (3); (4); (1). 

(C) (3); (4); (2); (1). 

(D) (4); (3); (1); (2). 

 

QUESTÃO 16 – Existem alguns equipamentos que captam imagens em geral, tal como uma foto-
copiadora. As imagens são digitalizadas (codificadas) ao serem enviadas para o computador. Ob-
serve a imagem a seguir. 

 

A imagem acima pode ser digitalizada por qual tipo de equipamento? 

(A) Touchpad. 

(B) Impressora. 

(C) Leitor ótico. 

(D) Monitor de vídeo. 



 

 

 

QUESTÃO 17 – Nos sistemas Linux, chama-se árvore de diretórios a organização dos arquivos de 
diretórios, fazendo uma alusão às suas ramificações, semelhantes aos galhos de uma árvore. Dá-
se o nome de “raiz” ao diretório principal que contém todos os outros subdiretórios. O diretório 
“home” é definido corretamente como aquele: 

(A) Contido em outro sistema de diretório. 

(B) Onde a conta do usuário está registrada. 

(C) Onde determinado arquivo ou diretório está contido. 

(D) Onde o usuário se encontra naquele determinado momento. 

 

QUESTÃO 18 – As cópias de segurança devem ser armazenadas em localidade remota, distante 
do local principal o suficiente para o caso de desastre ou impedimento, mas que não comprome-
ta o acesso para a recuperação, quando for necessário. Sobre a diretriz de cópias de segurança, 
para os casos de recuperação de desastre, é correto afirmar que: 

(A) Faz-se necessário que a infraestrutura esteja disponibilizada no mesmo local original e 
tenha as mesmas característica e configurações. 

(B) Devem ser específicas e devem levar em consideração os sistemas operacionais, as 
aplicações e os dados que possibilitem uma completa recuperação da aplicação. 

(C) As mídias devem ser substituídas no período indicado pelo fabricante ou em casos de erro 
das mesmas, resguardando os princípios de segurança. 

(D) Devem ser feitas apenas quando detectar algum problema.  

 

QUESTÃO 19 – A criptografia é baseada nas dificuldades em resolver problemas difíceis. A defi-
nição correta de criptografia é: 

(A) A prática de pegar uma mensagem e organizar os dados. 

(B) O ato de desvendar os mecanismos de segurança da informação. 

(C) O uso de mensagem cifrada e com chave para reverter ao texto original. 

(D) O estudo de técnicas matemáticas relacionadas para aspectos de segurança da informação.  

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 20 – Atualmente, criar uma máquina virtual é muito simples e ela é extremamente útil 
no dia a dia, em diversos casos, resolvendo problemas complexos de formas simples. A esse res-
peito, descrever uma máquina virtual de forma correta significa dizer que ela: 

(A) É um contêiner de hardware rigidamente isolado. 

(B) Cria uma representação baseada em hardware de algo, em vez de um processo virtual. 

(C) Permite que vários sistemas operacionais e aplicativos sejam utilizados em um só servidor 
físico. 

(D) É completamente dependente das outras máquinas virtuais e do equipamento que a 
suporta no modelo autocontido. 
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de início anunciado pelo orientador de sala. 

 
BOA PROVA! 



 

 

 

 
PROVA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Questões 

 

Leia o texto a seguir, para responder às ques-
tões 01 e 02.  

“Eu sei que a gente se acostuma. Mas não 
devia. A gente se acostuma a morar em apar-
tamento de fundos e a não ter outra vista que 
não seja as janelas ao redor. E porque não 
tem vista, logo se acostuma a não olhar para 
fora. E porque não olha para fora, logo se 
acostuma a não abrir de todo as cortinas. E 
porque não abre as cortinas, logo se acostu-
ma a acender mais cedo a luz. E à medida que 
se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, es-
quece a amplidão...” (Marina Colasanti - Eu 
sei, mas não devia.) 

 

QUESTÃO 01 – A repetição da expressão “se 
acostuma”, presente no texto, indica que:  

(A) A rotina pode alienar as pessoas, 
transforma-as em autômatos incapazes de 
questionar o porquê de suas próprias ações.  

(B) A vida na cidade grande é muito 
progressista, portanto, as janelas mostram 
sempre um belo visual. 

(C) O homem se acomoda diante da 
crueldade e da violência na sociedade.  

(D) As janelas e as cortinas ficam abertas 
porque morar em apartamento de fundos 
desenvolve este hábito.  

 

 

 

QUESTÃO 02 – Faça a análise dos sentidos 
expressos entre as orações encabeçadas pelos 
conectores destacados e a oração anterior, e 
assinale a alternativa que apresenta os dife-
rentes tipos de valores, na ordem de ocorrên-
cia: 

(A) Oposição, consequência, conclusão, 
espaço, lugar. 

(B) Consequência, tempo, tamanho, oposição, 
causa.   

(C) Efeito, razão, tamanho, causa, oposição.   

(D) Oposição, adição, causa, conclusão, 
proporção. 

 

QUESTÃO 03 – As palavras sublinhadas, no 
fragmento abaixo, classificam-se quanto à 
classe de palavras, respectivamente, como: 

“Terei liberdade para realizar do meu jeito, 
mas é claro que vou respeitar a criação do 
que a Zélia já fez”. 

(A) Verbo, substantivo, verbo, verbo.  

(B) Verbo, pronome, verbo, verbo.  

(C) Verbo, pronome, substantivo, adjetivo.  

(D) Verbo, adjetivo, verbo, verbo.  

 

QUESTÃO 04 – Muitas vezes, quando utiliza-
mos o Excel na orientação retrato, não conse-
guimos imprimir todo o conteúdo que gosta-
ríamos e, por isso, mudamos a orientação 
para paisagem. Em que aba encontramos essa 
opção para troca de orientação?  

Quais estão corretas? 

(A) Orientação.  

(B) Layout da Página.  

(C) Impressão.  

(D) Revisão.  

 



 

 

 

QUESTÃO 05 – No Word, o ícone

  serve para: 

(A) Copiar a formatação de um local e aplicá-
la em outro.  

(B) Copiar um texto.  

(C) Colar um texto.  

(D) Limpar uma formatação. 

 

QUESTÃO 06 – Analise a imagem do Google 
Chrome e responda: 

 

Qual a funcionalidade do ícone indicado pela 
seta? 

(A) Adicionar o site atual aos favoritos.  

(B) Pesquisar no site.  

(C) Tornar o site a página inicial do Google 
Chrome.  

(D) Abrir as configurações do Google Chrome. 

 

QUESTÃO 07 – Dentre as medidas socioedu-
cativas a que se refere o ECA em seu Art.112, 
podemos citar: 

(A) Obrigação facultativa de reparar o dano.  

(B) Qualquer uma das formas previstas no 
Art.101, I a VI.  

(C) Inserção em regime fechado.  

(D) Internação em estabelecimento prisional 
convencional. 

 

QUESTÃO 08 – Na aplicação da medida socio-
educativa se levará em conta a: 

(A) Gravidade da infração e a idade do 
infrator.  

(B) Capacidade do adolescente de cumprir a 
medida socioeducativa e os vínculos familiares.  

(C) Capacidade do adolescente de cumprir a 
medida socioeducativa, as circunstâncias e a 
gravidade da infração.  

(D) Gravidade da infração e as circunstâncias. 

 

QUESTÃO 09 – Conforme o ECA, as medidas 
protetivas à criança e ao adolescente são apli-
cáveis sempre que seus direitos forem amea-
çados ou violados  

I. Por ação ou omissão da sociedade ou do 
Estado.  

II. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou 
responsável.  

III. Em razão de sua conduta.  

IV. Por omissão dos seus vizinhos e comuni-
dade escolar. 

Está(ão) CORRETA(s) apenas 

(A) I e II.  

(B) I e III.  

(C) I, II e III.  

(D) II e IV.  

 

QUESTÃO 10 – Sobre os direitos individuais 
contidos no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, é correto afirmar que: 

(A) Nenhum adolescente será privado de sua 
liberdade senão em flagrante de ato infracional 
ou por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente.  

(B) O adolescente não tem direito à 
identificação dos responsáveis pela sua 
apreensão.  

(C) A apreensão de qualquer adolescente será 
comunicada à autoridade policial competente.  

(D) Não poderá haver internação de 
adolescente infrator antes da sentença judicial 
ou administrativa.  



 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questões 

QUESTÃO 11 – Os limites de definição do pe-
ríodo da adolescência são extremamente va-
riáveis. O limite inicial coincide com o começo 
da puberdade, mas o término é difícil de ser 
determinado. Do ponto de vista biológico, as 
principais transformações se referem à matu-
ração sexual e ao chamado “estirão” do cres-
cimento na adolescência. Em relação à semio-
logia da adolescência analise as afirmativas 
abaixo. 

I. O estirão do crescimento começa mais 
cedo nos meninos e ocorre em todos os 
segmentos do esqueleto ao mesmo tem-
po, na sequência proximal distal. 

II. A ovulação e os períodos menstruais re-
gulares geralmente ocorrem de 6 a 8 me-
ses depois da pubarca 

III. A maturação sexual se inicia, na maioria 
das meninas, com aparecimento do broto 
mamário, evento conhecido como te-
larca. 

IV. O aumento temporário e a sensibilidade 
das mamas, a ginecomastia, são comuns 
durante a puberdade intermediária, ocor-
rendo em até um terço dos meninos 

(A) I e III 

(B) III e IV 

(C) I e II 

(D) II e IV 

 

QUESTÃO 12 – As emergências psiquiátricas 
se constituem em qualquer situação de natu-
reza psiquiátrica em que exista um risco signi-
ficativo para o paciente ou para outros, ne-
cessitando de uma intervenção terapêutica 
imediata. Assim, são situações para atendi-
mento de emergência psiquiátrica, EXCETO: 

(A) Agitação psicomotora grave, tentativa de 
autoextermínio, crise de pânico. 

(B) Crise convulsiva, ansiedade e confusão 
mental. 

(C) Síndrome de abstinência alcoólica, 
intoxicação por álcool e por outras drogas. 

(D) Delirium, comportamento agressivo ou 
homicida. 

 

QUESTÃO 13 – Em todas as épocas e lugares, 
os seres humanos deliberadamente usaram, e 
abusaram de substâncias capazes de modifi-
car o funcionamento do sistema nervoso, in-
duzindo sensações corporais e estados psico-
lógicos alterados. O abuso de substâncias psi-
coativas pode levar o usuário a apresentar 
transtorno mental. Conforme o exposto, po-
dem ser manifestações desse abuso, EXCETO: 

(A) Intoxicação aguda 

(B) Síndrome de dependência 

(C) Síndrome de abstinência 

(D) Síndrome de Turner 

 

QUESTÃO 14 – Durante o atendimento ao 
usuário em abuso de drogas psicoativas, é 
importante a identificação da substância utili-
zada. Essa identificação poderá ser feita por 
meio de todas as fontes de informações pos-
síveis, EXCETO: 

(A) De informações fornecidas pelo próprio 
usuário, e por relatos de terceiros bem 
informados 

(B) De análise de sangue e de outros fluidos 
corpóreos, mediante autorização do usuário 
ou do responsável legal. 

(C) Dos sintomas físicos e psicológicos 
característicos 

(D) Dos sinais e comportamentos clínicos 



 

 

 

QUESTÃO 15 – Quando há uma situação que 
não pode ser adiada, que deve ser resolvida 
rapidamente, pois se houver demora, corre-se 
o risco até mesmo de morte; na enfermagem, 
esse é o conceito de: 

(A) Trauma 

(B) Emergência 

(C) Urgência 

(D) Sincope 

 

QUESTÃO 16 – Um pedestre estava passeando 
pelo centro da cidade em que reside quando 
se deparou com um aglomerado de gente em 
volta de uma pessoa deitada no solo em de-
cúbito ventral. Ao se aproximar e abordar a 
vítima, verificou que ele estava inconsciente, 
irresponsiva, sem movimentos ventilatórios 
nem pulso central presente. Em qual situação 
essa vitima se encontrava? 

(A) Dormindo 

(B) RCP 

(C) PCR 

(D) Choque 

 

QUESTÃO 17 – Nas situações de parada cardi-
orrespiratória, em que um socorrista se en-
contra sozinho, o primeiro passo recomenda-
do ao iniciar a Ressuscitação Cardiopulmonar 
(RCP) é realizar: 

(A) Ventilação 

(B) Compressão torácica 

(C) Punção em acesso venoso periférico 

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

 

QUESTÃO 18 – Paciente vítima de ferimento 
por objeto penetrante, com perfuração de 
artéria femoral direita, com sangramento ati-

vo, hipotenso e taquicárdico. Diante desse 
caso, é adequado adorar a seguinte conduta. 

(A) Retirar o objeto penetrante o mais rápido 
possível 

(B) Realizar um torniquete em membro 
inferior esquerdo para o fluxo sanguíneo ser 
direcionado para o membro inferior direito 

(C) Realizar compressão manual com 
compressa estéril 

(D) Realizar um torniquete em membro 
inferior direito para conter sangramento 

 

QUESTÃO 19 – Após o atendimento de parada 
cardiorrespiratória, o técnico de enfermagem 
precisa de repor o que foi utilizado. E dentre 
os medicamentos utilizados nesse procedi-
mento, será preciso de repor: 

(A) benziodiazepina 

(B) adrenalina 

(C) hidroclorotiazida 

(D) atropina 

 

QUESTÃO 20 – A rede de Atenção Psicossocial 
tem como característica: 

(A) Ênfase nos serviços hospitalares, que 
apresentam plasticidade na adequação na 
necessidade dos hospitais e ambulatório de 
psiquiatria 

(B) Rede de saúde mental integrada, 
articulada e efetiva nos diferentes pontos de 
atenção para atender as pessoas em 
sofrimento mental 

(C) Cuidado essencialmente prestado a 
pessoas que fazem uso de crack 

(D) Atua na perspectiva de recuperação de 
pessoas que perderam seus vínculos sociais e 
familiares por uso de crack 

 


