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1) A prática da Enfermagem é regulamentada pela lei 
 

a) 2.351 de agosto de 2011. 
b) 5.905 de 12 de julho de 1973. 
c) 7.498 de 25 de junho de 1986.  
d) 1.891 de 01 de janeiro de 1944. 
e) 3.493 de 10 de julho de 1977. 

 

2) O Conselho Federal de Enfermagem foi criado para 
 

a) cobrar a anuidade dos profissionais de enfermagem. 
b) evitar que os profissionais faltem ao serviço de enfermagem. 
c) cuidar dos aspectos legais da Enfermagem e das demandas relativas à saúde. 
d) disciplinar o exercício das profissões compreendidas nos serviços de enfermagem. 
e) controlar o número de profissionais que trabalham no serviço público da saúde. 

 

3) Os profissionais que exercem a enfermagem são 
       

a) Técnicos de Enfermagem, Visitadores e Agentes de Saúde. 
b) Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem. 
c) Agente de saúde. Auxiliares de Enfermagem e Visitadores. 
d) Cuidadores, Agentes de Saúde e Enfermeiros. 
e) Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e Agentes de Saúde. 

 

4) As atividades de Auxiliar de Enfermagem asseguradas na Lei do Exercício são 
 

a) Observar, reconhecer e descrever os sinais e sintomas. 
b) Cuidar, examinar e tratar da roupa do doente. 
c) Preparar, conservar e cozer os alimentos do doente. 
d) Planejar, executar e aferir atividades de Enfermagem. 
e) Prestar cuidados de higiene, conforto e segurança do doente. 
 

5)  No juramento que fazemos para o exercício de nossa profissão, inclui-se 
 

a) nunca chegar atrasado ao serviço. 
b) manter os direitos da pessoa humana e exercer a enfermagem com fidelidade. 
c) cuidado com risco à integridade física e psíquica do paciente. 
d) dedicar a vida profissional ao serviço da humanidade e respeitar os direitos da pessoa. 
e) respeitar os colegas de trabalho. 

 

6)  Em relação ao exercício da Enfermagem, o Código de Ética estabelece que o profissional tem direito de 
 

a) obedecer a qualquer outro profissional dentro da área hospitalar. 
b) interromper todos os cuidados dos doentes em períodos de paralisação. 
c) se recusar a executar atividades que não são de sua função. 
d) desenvolver os estudos restritos à área da saúde que interessem ao meio acadêmico. 
e) se despreocupar com os movimentos políticos que interessam à categoria de Enfermagem. 
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7)  Quanto à responsabilidade do profissional de Enfermagem, é correto afirmar que deve 
 

a) manter o Hospital limpo. 
b) assegurar  uma assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia. 
c) somente aceitar encargos ou atribuições sem capacidade de desempenhá-las. 
d) avaliar sua competência técnica e legal para segurança do desempenho de sua função. 
e) promover e/ou facilitar o aperfeiçoamento técnico. 

 
 

8)  Quanto aos deveres do profissional de Enfermagem, é correto afirmar que deve 
 

a) fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão, mantendo segredo sobre fato sigiloso de que 
tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional. 

b) chegar cedo ao trabalho, disponibilizando-se para quaisquer tarefas necessárias. 
c) receber o plantão no Posto de Enfermagem, com zelo e dedicação ao doente. 
d) esterilizar o material para evitar qualquer tipo de infecção. 
e) não é dever estar atento aos casos previstos em lei. 

 
 

9)  É permitido, no exercício da Enfermagem, que o profissional possa 
 

a) negar assistência em caso de urgência ou emergência. 
b) cuidar do ambiente, mantendo-o limpo, arejado, confortável. 
c) cuidar do paciente sem garantia de continuidade. 
d) deixar que a família visite o doente quando ele o solicita, independente da sua situação. 
e) participar e cooperar com prática destinada a interromper a gestação. 

 
 

10)  O comportamento INADEQUADO do profissional de Enfermagem está indicado, exceto em: 
 

a) Ministrar medicamentos sem se certificar da natureza das drogas que compõem e da existência de risco 
para o cliente. 

b) Prescrever medicamentos ou praticar ato cirúrgico de forma indiscriminada. 
c) Tratar o cliente com cuidado e atenção quando ele faz quimioterapia. 
d) Executar assistência de enfermagem mesmo quando o paciente ou seu representante não desejar. 
e) Evitar assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que outros o façam por 

você. 
 
 

11)  Florence Nightingale foi uma enfermeira 
 

a) brasileira que cuidou dos soldados na Guerra da Crimeia. 
b) Inglesa, fundadora da Enfermagem Moderna. 
c) que trabalhou no Brasil para ensinar a enfermagem no pós-guerra mundial. 
d) pesquisadora da área de enfermagem materno-infantil. 
e) enfermeira chefe na Guerra do Paraguai. 
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12)  A função do hospital é 
 

a) resolver os problemas sociais e políticos da instituição. 
b) fazer diagnóstico em serviços de ambulatório e internação. 
c) restaurar, prevenir e educar, visando à recuperação do paciente. 
d) manter os clientes fora de casa quando doentes, para que não contaminem sua família. 
e) deixar de participar da formação, promoção e nas ações sanitárias, visando à comunidade. 

 

13)  Sendo a função básica da enfermagem cuidar do outro, são conhecimentos necessários para o 
profissional de enfermagem: 
 

a) A ética, procedimentos e conforto. 
b) O local e as condições de moradia. 
c) O ambiente e condição de trabalho. 
d) As políticas públicas de vacinação. 
e) O cuidado e o modo de conduta da Supervisão da Enfermagem. 

 
A afirmativa a seguir é referente às questões 14, 15, 16 e 17. 
“No dia-a-dia de seu trabalho você está sempre diante de acidentes que podem acontecer com ou sem o seu 
controle.” 

 

14)  É possível um acidente mecânico quando o paciente 
 

a) respira por aparelhos. 
b) chega à enfermaria exaurido. 
c) conversa com a família desanimadamente. 
d) é transportado de uma cama para a cadeira. 
e) toma banho de água quente. 

 

15)  Constitui acidente por agente físico: 
 

a) Cama mal arrumada. 
b) Água fria. 
c) Vento entrando pela janela. 
d) Fios desencapados. 
e) Portas, janelas e móveis quebrados. 

 

16)  É possível acontecer um acidente por agente químico, exceto ao : 
 

a) Rotular todos os frascos de modo igual. 
b) Colocar substâncias diferentes em locais diferentes. 
c) Rotular os frascos com letras em cores diferentes com atenção para o tipo de substância. 
d) Lavar as mãos com detergente. 
e) Manusear o instrumental em solução sem E.P.I. 

 

17)  Considera-se acidente por agente biológico, quando 
 

a) há infecções hospitalares. 
b) estão ligados diretamente à saúde das pessoas. 
c) as roupas hospitalares não provocam riscos para o paciente. 
d) o ambiente hospitalar produz riscos físicos. 
e) O curativo está contaminado. 
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18)  Uma das formas de prevenção de infecções é: 
 

a) Lavar as mãos a cada procedimento, após cuidar do paciente. 
b) Chegar ao hospital, tomar banho e trocar toda a roupa.  
c) Falar perto do doente. 
d) Tocar na roupa do doente sem o uso de luvas. 
e) Comunicar à Supervisão de Enfermagem diante de uma ocorrência registrada. 

 

19)  Você é um dos profissionais da Equipe de Enfermagem e, na maioria das vezes, está muito presente na 
prática de cuidar. Faz parte da composição do ambiente de um paciente que está para ser internado é 
 

a) a limpeza do assoalho e conservação dos móveis. 
b) mesinha de alimentação e cama. 
c) limpeza das janelas e portas. 
d) supervisão da lavagem e acondicionamento da roupa de cama. 
e) manutenção do prontuário médico. 

 

20)  Ao receber o paciente, na enfermaria, o procedimento adequado é 
 

a) deixá-lo sentado, esperando que seja arrumado o espaço onde vai ficar. 
b) deixá-lo à vontade, mostrando a ele onde é o lugar que vai ficar. 
c) chamá-lo pelo nome, orientando-o onde deve ficar, apresentar todo o espaço e as pessoas que vão 

cuidar dele. 
d) deixá-lo aprender a rotina do hospital, a hora da alimentação, dos exames e os lugares por onde pode 

se movimentar. 
e) instruí-lo quanto ao comportamento adequado, bem como orientá-lo quanto às atitudes a serem 

tomadas no recinto. 
 

21)  A finalidade do banho no leito, para os pacientes que não podem se cuidar sozinhos é  
 

a) manter o doente cheiroso, estimulando seu bem-estar. 
b) proporcionar alegria e relaxamento em contexto tão difícil. 
c) evitar o aparecimento de úlcera de pressão. 
d) diminuir o calor do corpo e do ambiente de internação. 
e) proporcionar limpeza da pele e estimular a circulação. 

 

22)  Quando você está banhando um doente acamado, você deve estar atento  
 

a) a sintomas, tais como Dispnéia, hipotermia, cansaço, tonturas ou calafrios. 
b) às anormalidades que podem surgir na água do banho. 
c) às condições de limpeza da roupa de cama. 
d) à temperatura da água, para evitar calafrios ou calor excessivo. 
e) a rubores faciais que podem indicar aumento de pressão arterial. 

 

23)  Você é uma das pessoas da equipe que faz Balanço Hídrico. Os índices que você registra, 
respectivamente, como entrada e perda de líquido no organismo são 
 

a) Chá e suco. 
b) Diarréia e vômito. 
c) Hidratação venosa e urina. 
d) Fezes e urina. 
e) Hemotransfusão e hidratação oral. 
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24)  Um dos procedimentos que merece maior atenção e cuidado é a administração de medicamentos. Muitas 
vezes, você é orientado a fazer isto no seu espaço de trabalho. Ao administrar medicamentos, você deve 
conhecer 
 

a) tipos de seringa a serem utilizados na endovenosa. 
b) o tamanho de agulha e o tipo de solução para aplicar injeção. 
c) o local de moradia do doente e seu diagnóstico precoce. 
d) a quantidade de medicamento a ser utilizada. 
e) farmacologia e cuidados com a administração. 

 

25)  As vias de acesso dos medicamentos permitidos aos profissionais de enfermagem são: 
 

a) Tópico e Sistêmico. 
b) Endovenosa e Intracardíaca. 
c) Pele e Punção Sinovial. 
d) Mucosa oral e Infiltração articular. 
e) Oftalmológicae Intratecal. 

 

26)  Os cuidados fundamentais que o auxiliar de enfermagem deve ter quando administra medicamentos, seja 
por que via for, são: 
 

a) Fazer o medicamento que já está prescrito e explicar o procedimento utilizado. 
b) Lavar as mãos depois do procedimento e se apresentar falando nome. 
c) Lavar as mãos antes do procedimento e evitar contato com o paciente. 
d) Aplicar a dosagem de medicamentos em horários diversos e apresentar os horários ao paciente. 
e) Estar atento aos cinco certos.  

 

27)  Quando se trata de crianças, é uma ação associada à administração de medicamentos: 
 

a) Verificar a dosagem correta. 
b) Agasalhar o paciente. 
c) Avisar o responsável sobre os procedimentos a serem adotados. 
d) Verificar a prescrição médica. 
e) Retirar o acompanhante do local. 

 

28)  Os cuidados que devem ser tomados pelo auxiliar de enfermagem ao colher exame laboratoriais são: 
 

a) Colocar numa caixa e encaminhá-los ao laboratório. 
b) Pedir aos funcionários do laboratório realizar a coleta em domicílio. 
c) Deixar o material com a família do doente. 
d) Chamar o plantonista para analisar o material. 
e) Identificar o tipo de material, colocar o nome do paciente e a data da coleta. 

 

29)  É classificado como sexualmente transmissível a seguinte doença: 
 

a) Diabetes mellitus. 
b) Hepatite B. 
c) Insuficiência renal. 
d) Hipertensão arterial. 
e) Incontinência urinária. 
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30)  As mulheres gestantes precisam ser vacinadas? E com que vacina? 
 

a) Sim, com vacina contra tétano. 
b) Sim, com vacina contra AIDS. 
c) Sim, com vacina contra pneumonia. 
d) Não, elas já têm imunidade natural. 
e) Não. 

 

31)  Ao atender a mulher gestante, quando vai ao Ambulatório ou Posto de Saúde, o auxiliar de enfermagem 
deve estar atento 
 

a) ao tamanho do abdômen da barriga da gestante. 
b) à roupa que a paciente está vestindo. 
c) aos batimentos cardíacos do bebê e à avaliação do peso. 
d) às unhas e aos cabelos. 
e) ao tamanho do feto. 

 

32)  Uma das vacinas que deve ser administrada na criança é: 
 

a) Contra AIDS. 
b) Contra Diabetes. 
c) Do pezinho. 
d) BCG. 
e) Contra DST. 

 

33)  Os princípios do SUS são: 
 

a) Saúde Única da Saúde, ética, nacionalidade e destreza. 
b) Sistema Uniformizado de Saúde, lealdade, fraternidade. 
c) Universalidade, Igualdade e Equidade. 
d) Sistema Nacional de Saúde com seriedade, nacionalidade. 
e) Sistema unificante de saúde com igualdade e equidade. 

 

34)  Na portaria nº 399/06 de 22/2/2006 está definida a consolidação do SUS o que é chamado de pacto pela 
Saúde. Este pacto inclui os seguintes aspectos: 
 

a) Saúde do ambiente, lazer e transporte.  
b) Saúde dos alimentos, atenção ao adolescente, cuidados com o idoso. 
c) Melhor distribuição de renda, promoção da equidade. 
d) Transporte e lazer para o idoso, com Atenção básica à saúde. 
e) Saúde do idoso, Câncer de colo de útero e de mama e mortalidade infantil. 

 

35)  Uma das atividades propostas nas políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais é: 
 

a) Fome zero.  
b) Saneamento e meio ambiente. 
c) Bolsa família. 
d) Limpeza urbana. 
e) Plano de aceleração e crescimento. 
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36)  O idoso faz parte de um dos grupos de atenção com prioridade nas políticas públicas. Uma das diretrizes 
propostas que devam ser seguidas pela enfermagem é 
 

a) Caminhar com ele. 
b) Promover o envelhecimento ativo e saudável. 
c) Oferecer livros e trabalhos manuais. 
d) Visitar suas famílias. 
e) Orientar a comunidade no cuidado do idoso. 

 

37)  A vigilância sanitária 
 

I)  é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. 
II)  deve intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 
III)  deve estar atenta aos cuidados epidemiológicos das zonas de risco. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) apenas a II. 
e) apenas a III. 

 
 

38)  Um dos objetivos específicos do Programa de Saúde da Família (PSF) é 
 

a) Orientar para cuidar da higiene do ambiente. 
b) Fazer com que a saúde seja reconhecida para efeito do controle social. 
c) Prestar assistência integral à família na Unidade de Saúde e no Domicílio. 
d) Cuidar dos alimentos e medicamentos da família. 
e) Fazer visita domiciliar, quando houver calamidade. 

 
 

39)  É função do Auxiliar de Enfermagem 
 

a) fazer diagnóstico simplificado de saúde. 
b) auscultar o coração. 
c) avaliar cuidados. 
d) realizar procedimentos de enfermagem dentro de suas competências técnicas e legais. 
e) Preencher formulário de notificação compulsória. 

 
 

40)  As demências crônicas irreversíveis que acometem a pessoa idosa são: 
 

a) hipertensão cerebral e multi-infarto. 
b) tremores e dificuldade de andar. 
c) Alzheimer e Demência por multi-infarto. 
d) má alimentação e dificuldade de movimentos. 
e) dificuldade de falar e reconhecer as pessoas. 
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Texto I 
 
E LA NAVE VA ... 
 

Atenção, senhores passageiros. Lamentamos informar que neste momento navegamos pelo universo a 
bordo de uma nave que vem inspirando cuidados cada vez maiores em todos os passageiros. Tecnicamente 
estamos à deriva, mas não há motivo para pânico. Ainda é possível restabelecer as condições de voo, desde 
que todos colaborem. Os passageiros da primeira classe, principalmente. A fumaça lançada no ar pelos mais 
ricos fez a temperatura da nave aumentar 0,6ºC no último século. Nesse ritmo chegaremos ao final deste século 
com a temperatura aumentando de um a seis graus centígrados. Nosso sistema de refrigeração não é capaz de 
enfrentar esse aquecimento global. 

É importante lembrar a situação do passageiro norte-americano, sentado na primeira fila. Se todos a 
bordo quiserem imitar os hábitos de consumo dele, não haverá água, alimentos e energia para seguir viagem. 

A distribuição dos passageiros pela nave se dá de forma desigual. Quase metade dos lugares é 
ocupada por passageiros que sobrevivem com apenas 2 dólares por dia. Pedimos desculpa pelas péssimas 
condições de viagem desse grupo, mas lembramos que a culpa não é da nave.(...) 
 

                                        Publicado no jornal O Globo em 27/08/2002, na semana da Conferência das Nações Unidas sobre Pobreza e 
Desenvolvimento Sustentável – Rio+10 – na cidade sul-africana de Joanesburgo. 

 
 

41) Constatação é um conceito adquirido a respeito de algum assunto ou situação, após uma averiguação. Na 
perspectiva do enunciador do texto, o trecho que apresenta uma constatação é 
 

a) “Os passageiros da primeira classe, principalmente.” 
b) ”Pedimos desculpas pelas péssimas condições de viagem (...)” 
c) “Se todos a bordo quiserem imitar os hábitos de consumo (...)” 
d) “Nosso sistema de refrigeração não é capaz de enfrentar esse aquecimento global.” 
e) ”É importante lembrar a situação do passageiro norte-americano, sentado na primeira fila.” 

 
 

42) No trecho “Atenção, senhores passageiros”, a função da linguagem predominante é 
 

a) Fática, pois visa à tentativa de comunicação dado o propósito comunicativo do texto. 
b) Conativa, pois objetiva denunciar aos passageiros as situações referentes à viagem. 
c) Metalinguística, pois visa à explicação sobre a natureza do problema denunciado. 
d) Emotiva, pois reflete o caráter humanitário do tema proposto. 
e) Poética, pois reproduz as riquezas de imagens. 

 
 

43) Em relação ao primeiro, o segundo parágrafo tem como objetivo  
 

a) indicar polarização de comportamentos. 
b) fazer alusão ao aspecto linear narrado. 
c) criticar o comportamento anunciado. 
d) sugerir a transformação do problema exposto. 
e) reforçar juízo de valor a respeito do caso relatado. 
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44) No texto I, a nave, apresentada com valor conotativo, é 
 

a) O universo. 
b) O nosso planeta. 
c) A nossa esperança. 
d) A humanização da terra. 
e) A preservação da natureza. 

 
 
Texto II 
 

 
 

                                                 http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira195.htm 
 
 

45) Pode-se estabelecer uma relação de intertextualidade entre o texto II e o texto I. O trecho do texto I que 
ratifica a ideia central expressa em II é 
 

a) ”A fumaça lançada no ar pelos mais ricos (...)” 
b) (...) ”mas não há motivo para pânico. Ainda é possível estabelecer as condições de voo, (...)” 
c) ”Nesse ritmo chegaremos ao final desse século com a temperatura aumentando (...)” 
d) (...) ”água, alimentos e energia para seguir viagem.” 
e) ”A distribuição dos passageiros pela nave se dá de forma desigual.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concurso Público Técnico – Administrativo em Educação                                                                                           AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

10 

 

Texto III 
 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, O USO E O APROVEITAMENTO 
ADEQUADOS DA ÁGUA 
 

                               Maria Cristina de Brito Lima 
 
 

É crescente a importância da água na conjuntura mundial. São cada vez maiores os desafios a serem 
enfrentados para permitir o crescimento das atividades econômicas de forma compatível com a preservação dos 
recursos naturais. 

Ao lado dessa questão, há de se ressaltar que, com o grande crescimento da população, os recursos 
naturais ficaram cada vez mais escassos em quantidade e qualidade, mais difíceis e complexos de serem 
obtidos e conservados e mais caros para distribuir, entregar, prover e ampliar. 
 Não há dúvida de que o atual modelo de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios; se, por 
um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miséria, a degradação ambiental e a 
poluição aumentam dia a dia. 

Mas, diante dessa constatação, emerge a ideia do desenvolvimento sustentável, buscando conciliar o 
desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, atacando, ainda, a pobreza no mundo. O 
desenvolvimento, nesta base, preocupa-se com a geração de riquezas e tem o objetivo de distribuí-las, com o 
escopo de melhorar a qualidade de vida de toda a população, levando em consideração, portanto, a qualidade 
ambiental do planeta. 

Dessa forma, o desenvolvimento sustentável tem seis aspectos prioritários que devem ser entendidos 
como metas, a saber: a satisfação das necessidades básicas da população (educação, alimentação, saúde, 
lazer, etc); a solidariedade para com as gerações futuras (preservar o ambiente, de modo que elas tenham 
chance de viver); a participação da população envolvida (todos devem se conscientizar da necessidade de 
conservar o ambiente e fazer cada um a parte que lhe cabe para tal); a preservação dos recursos naturais (água, 
oxigênio, etc); a elaboração de um sistema social, garantindo emprego, segurança social e respeito a outras 
culturas (erradicação da miséria, do preconceito e do massacre de populações oprimidas, como por exemplo os 
índios); a efetivação dos programas educativos. 

No que toca ao desenvolvimento econômico de uma sociedade, é certo que ele depende de muitos 
fatores, entre os quais o clima, o uso viário, a tecnologia utilizada e a capacidade de obtenção de água. E, nesta 
esteira destaca-se que o valor econômico da água é cada vez mais evidenciado, na medida em que 
disponibilidade de água é uma condição necessária para o referido desenvolvimento. 

Os padrões de uso da água nos diversos setores, urbano, agrícola e industrial, incluindo os níveis de 
adequação da sociedade, são fatores que importam em que a demanda seja maior e determine o 
desenvolvimento econômico. Ajunte-se, também, que o crescimento populacional é determinante de ponta, no 
que se refere às demandas sociais. 
 Mas não se pode deixar de considerar que a espécie necessita de um gerenciamento. E, ao gerenciar 
os recursos hídricos, há de se considerar três vetores fundamentais: o primeiro é o vetor ambiental, que consiste 
no uso sustentável do recurso; o segundo é o vetor social, qual seja, a equidade da disposição, enfim, o acesso 
igualitário à água; e o terceiro é o vetor econômico. Com efeito, sem esses três pilares de apoio não haverá 
equilíbrio, não se dando, assim, à sociedade a sustentabilidade necessária à sua própria sobrevivência.(...) 
 

                                Água, Justiça e Desenvolvimento   Desafios para Gestão dos Recursos Hídricos. 
 Revista da AMAERJ – edição especial  
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46) O texto III apresenta como consequência para os problemas apontados uma forte dicotomia identificada 
em  
 

a) modelos econômico e ambiental X crescimento e compatibilidade da população. 
b) aumento e conservação da poluição ambiental X conjuntura e prioridade mundial. 
c) recursos naturais X importância da água. 
d) riqueza e fartura X miséria e degradação ambiental. 
e) atividade econômica X participação da população. 

 

47) Nos três primeiros parágrafos, a autora apresenta aspectos negativos acerca do desafio ambiental que 
enfrentamos. O quarto parágrafo ressalta, do ponto de vista desenvolvido, uma perspectiva de 
 

a) esperança e viabilidade. 
b) tolerância e abnegação. 
c) coragem e adequação. 
d) degradação e sofrimento. 
e) exclusividade e isenção. 

 

48) No sexto parágrafo, a palavra água aparece três vezes regida pela preposição de/da. A variação do uso 
dessa preposição – com a presença ou a ausência do artigo – revela, respectivamente, valor semântico de  
 

a) caracterização – definição – afastamento. 
b) generalização – especificação – generalização. 
c) instrumento – posição – instrumento. 
d) causa – temporalidade – origem. 
e) ação – materialidade – ação. 

 

49) O ponto de vista defendido no texto III é da existência de desafios cada vez maiores para o efetivo e 
sustentável crescimento das atividades econômicas. Estes desafios estão elencados no 
 

a) 7º parágrafo, ao sequenciar ações de inclusão. 
b) 8º parágrafo, ao admitir a necessidade de gerenciamento. 
c) 4º. parágrafo, ao indagar sobre os tipos de desenvolvimento. 
d) 6º. parágrafo, ao relatar os tipos de fatores de desenvolvimento. 
e) 5º. parágrafo, ao apresentar os aspectos prioritários. 

 

50) A expressão “Há de se” é utilizada nos 2º. e 8º. parágrafos. O uso dessa expressão tem a seguinte 
finalidade: 
 

a) revelar a combinação de estratégias de convencimento. 
b) atribuir a limitação de riscos ambientais e éticos. 
c) avaliar a real importância dos fatos relatados. 
d) enfatizar a necessidade de realização da ação. 
e) exortar os aspectos comuns da situação. 
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Texto IV 
 

 
 

JB ECOLOGICO. Jornal do Brasil ano 4 nº. 38 março de 2005. 
 
 

51) Além de outras marcas, o humor da charge decorre do jogo semântico entre “ Até 2012!” e “ Até lá...”. As 
expressões em destaque denotam 
 

a) fim, atribuindo opinião.  
b) movimento, estabelecendo limites. 
c) inclusão, reforçando caráter assertivo. 
d) simultaneidade, indicando ajuntamento. 
e) oposição, generalizando ponto de vista. 

 
 

52) O uso do sinal de exclamação, na primeira fala do Texto IV, reforça o seguinte propósito comunicativo em 
relação à situação anunciada: 
 

a) Dispensar possível resposta dos personagens.  
b) Conferir a incompletude do pensamento do falante. 
c) Denotar a gradação da surpresa dos enunciadores. 
d) Intensificar a posição do enunciador. 
e) Intercalar repetições de ideias para os interlocutores. 

 
 
 



Concurso Público Técnico – Administrativo em Educação                                                                                           AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

13 

 

53) Na segunda fala, o uso da palavra difícil no início da frase reforça 
 

a) a perspectiva exagerada imposta ao assunto. 
b) a falta de visão sistêmica para análise do tema. 
c) a explicação dada para solucionar o problema indicado. 
d) a formalidade do enunciador perante o seu interlocutor. 
e) a visão crítica do enunciador com relação ao problema. 

 
 

Texto V 
     

ECOHOUSE URCA 
 

Por Alexandra Lichtenberg 

 
Tudo começou com uma crescente insatisfação em relação à localização geográfica de nossa 

residência. Morávamos no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro. Eu trabalhava no centro da cidade e meus 
dois filhos estudavam em Botafogo. O destino nos finais de semana era velejar na baía de Guanabara. Muitas e 
muitas horas perdidas em engarrafamentos, grandes gastos com combustível. Hora de providenciar uma 
mudança. 

A escolha natural foi o bairro da Urca, central em relação às atividades de toda a família. O carro nem 
sai da garagem nos finais de semana, sendo as bicicletas o meio de transporte utilizado por nós. Primeiro ponto 
positivo: otimização do transporte. 

A primeira vez que visitei a casa pude ver todo o seu potencial. Estava em estado muito precário de 
conservação, necessitando de muitas intervenções para se tornar confortável – sendo, portanto, ideal para a 
aplicação de várias técnicas de arquitetura sustentável que sempre quis utilizar. 

O projeto Ecohouse foi criado em 2002 com intuito de avaliar a eficácia de estratégias de conforto 
térmico, de iluminação e de racionalização do uso da água aplicadas a edificações residenciais urbanas em 
clima quente úmido. A ideia era verificar a viabilidade de adequação de uma residência existente, visando a 
tornar mais eficiente sua demanda de energia elétrica e de água potável, bem como a correção de eventuais 
problemas de conforto ambiental de uma residência convencional. (...)  

 
                            Mundo Sustentável. Rio de Janeiro: Globo, 2005. 

  
 

54)  O fragmento do texto que apresenta um posicionamento do narrador em relação ao fato narrado é 
 

a) “ O carro nem sai da garagem nos finais de semana, (...)” 
b) “ O projeto Ecohouse foi criado em 2002 (...)” 
c) “ era velejar na baía de Guanabara.” 
d) “ A primeira vez que visitei a casa...” 
e) “ Hora de providenciar uma mudança.” 
 
 

55)  As expressões que indicam estágios do processo de narração do texto V são: 
 

a) “ bairro de São Conrado” e “ centro da cidade” 
b) “ localização geográfica de nossa residência” e “ nos finais de semana” 
c) “ Tudo começou” e “ A primeira vez” 
d) “ Primeiro ponto positivo” e “ bairro da Urca” 
e) “ portanto, ideal” e “ a ideia” 
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56)  Considerando a temática desenvolvida no texto III, um aspecto do texto V que ratifica o conceito de 
desenvolvimento sustentável é  
 

a) a forte demanda de energia elétrica, o que caracteriza o programa educativo.         
b) a escolha do novo bairro, o que naturaliza a solidariedade com as gerações futuras. 
c) a visita à casa, o que gera o reconhecimento de seu potencial para preservar os recursos naturais. 
d) a otimização do transporte, com o uso da bicicleta, o que mostra a consciência de conservação do 

ambiente. 
e) a localização geográfica da residência em São Conrado, o que indica satisfazer uma necessidade 

básica. 
    
 

57)  No trecho:” sendo, portanto, ideal para aplicação de várias técnicas de arquitetura sustentável que 
sempre quis utilizar.”, a palavra em destaque pode ser substituída, sem alteração de sentido, por 
 

a) tanto 
b) entretanto 
c) todavia 
d) consoante 
e) por conseguinte 

 
 

58)  No fragmento “acesso igualitário à água.” (texto III), o uso do acento indicativo de crase justifica-se pela 
relação estabelecida entre os termos acesso e água. O mesmo tipo de relação se verifica em 
 

a) ”Sustentabilidade necessária à sua própria sobrevivência”(texto III) 
b) “Não se dando, assim, à sociedade”(texto III) 
c) “No que se refere às demandas sociais”(texto III) 
d) ”Estamos à deriva”(texto I) 
e) ”Central em relação às atividades de toda família”(Texto V) 

 
 

59)  A leitura do texto V exorta a um tipo de comportamento que direciona para a possibilidade de 
 

a) a promoção do bem-estar social, confrontando os paradigmas de integração social. 
b) fortalecimento da fiscalização do poder público, com incentivo à educação ambiental. 
c) adoção de políticas públicas que aprofundem a discussão sobre custos de projetos alternativos. 
d) enfrentamento dos problemas de sustentabilidade, integrando informação, conscientização ambiental e 

prática social. 
e) mobilização da população para o questionamento dos problemas ambientais que sacrificam a 

sociedade. 
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60)  Em relação à temática da sustentabilidade, a perspectiva comum a todos os textos apresentados está 
contemplada na seguinte afirmativa: 
 

a) Com certeza, constitui-se um fato irrealístico que uma sociedade extremamente antiecológica como as 
atuais deixem de sê-lo com tanta sofreguidão. É necessário alavancar benéfica conversão de valores. 

b) Também é necessário avaliar que um problema causado numa mudança climática por uma emissão no 
Brasil, nos Estados Unidos ou na França afeta o planeta como um todo. É necessário um crescimento 
simétrico no planeta. 

c) Sem dúvida, a redução dos gases do efeito estufa é um dos instrumentos para combater todos os 
problemas ambientais do planeta. É interessante propor um enxugamento sustentável dos gases 
poluentes. 

d) Também é produtivo o aumento da diversidade de energia pois, embora de forma ainda embrionária, se 
constitui em caminho sustentável. 

e) Ainda é possível desenvolver ações para resolver o problema do qual o mundo todo está consciente. É 
necessário o desenvolvimento com vistas à sustentabilidade. 

 
 

61) Os emails podem ser caracterizados como mecanismo de comunicação conhecido como 
 

a) online. 
b) síncrono. 
c) seguro. 
d) alternativo. 
e) assíncrono. 

 
 

62) A expressão vírus de computador tornou-se comum no vocabulário dos usuários de computador, embora a 
maior parte destas pessoas não tenha uma boa noção do que seja o vírus. Um vírus de computador é 
 

a) causado por alguma mutação em algum vírus ou bactéria. 
b) resultado da exposição frequente de computadores ao meio ambiente. 
c) um defeito no hardware do computador, que pode ser provocado por uma pessoa. 
d) oriundo de uma mensagem com algum problema, tendo perdido parte de seu conteúdo. 
e) um programa criado por uma pessoa que pode provocar danos aos dados e aos softwares instalados 

no computador. 
 
 

63) O hardware que pode ser usado para conexão à Internet é  
 

a) um kit multimídia. 
b) um scanner. 
c) um navegador. 
d) uma placa de modem (ou fax modem). 
e) um provedor de acesso. 
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Figura 1: planilha de notas 

 
 

64) Considerando a Figura 1, a fórmula correta para calcular a média do aluno Abel é 
 

a) = (B2+C2+D2)/3 
b) = B2+C2+D2/4 
c) = B2+ C2+ D2/3 
d) = B2+B3+B4/3 
e) = (B2+B3+B4)/3 

 
65) Em relação à Internet, a assertiva considerada falsa é 
 

a) HTML é um padrão de editoração que permite criar páginas para a publicação na Internet. 
b) Através da Internet, é possível acessar páginas de HTML, enviar emails e enviar arquivos.  
c) É possível anexar arquivos, como fotos e vídeos, às mensagens de e-mail.  
d) Um exemplo de endereço de email válido é cosea@unirio.br 
e) http://www.mec.gov.br é uma URL, ou seja, o endereço de correio eletrônico. 

 

66) Em relação ao processo administrativo disciplinar em que a autoridade instauradora determina o 
afastamento preventivo de servidor, conforme a Lei nº 8.112/90, constitui-se medida cautelar na apuração de 
irregularidade a seguinte situação: 
 

a) O afastamento do exercício do cargo pode-se dar até sessenta dias, prorrogado por igual período para 
a conclusão do processo disciplinar, sem prejuízo da remuneração. 

b) O afastamento tem por objetivo evitar que o servidor venha a influir na apuração da sua privacidade,  
como ler documentos institucionais de assuntos de vida íntima.  

c) O afastamento do exercício do cargo pode-se dar sem fixação de prazo, no mínimo de até sessenta 
dias até concluir o processo disciplinar, com prejuízo da remuneração. 

d) A determinação do afastamento do servidor, após a oitiva, por trinta dias, cabe ao Presidente da 
Comissão do Inquérito disciplinar.   

e) O afastamento do servidor ocorre com prejuízo da remuneração, quando o inquérito não estiver 
concluso em trinta e cinco dias.  

 

67) A reinvestidura do servidor no cargo de técnico administrativo anteriormente ocupado, conforme a Lei nº 
8.112/90, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de 
todas as vantagens, é a forma de provimento denominada 
 

a) readaptação.  
b) reintegração.  
c) recondução.  
d) reversão.  
e) readmissão.  
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68)  João Pedro, servidor nomeado para um cargo público de agente administrativo, toma posse, mas não 
entra em exercício dentro do prazo. Conforme a Lei nº 8.112/90 e atualizações, deverá ser 
 

a) demitido de ofício, por não entrar em exercício no prazo de quinze dias. 
b) transferido para outra carreira, no prazo de trinta dias. 
c) condenado à pena de advertência ou de suspensão. 
d) exonerado ou demitido com a nota de “a bem do serviço público”, conforme o regime de trabalho, por 

não entrar em exercício no prazo de trinta dias. 
e) exonerado de ofício, por não entrar em exercício no prazo de quinze dias. 

 

69)  O décimo terceiro salário é vantagem paga ao servidor, além do seu vencimento, correspondente a um 
doze avos da sua remuneração mensal, no exercício do respectivo ano. A fração superior a quinze dias será 
considerada como mês integral e, em caso de exoneração, perceberá proporcionalmente aos meses de 
exercício. Essa vantagem pela Lei 8.112/90 é denominada  
 

a) abono natalino. 
b) auxílio natalino. 
c) indenização natalina. 
d) gratificação natalina. 
e) adicional por tempo de serviço. 

 

70)  A UNIRIO realizou concurso público para o cargo de Auxiliar Administrativo, sendo aprovado no certame 
José Xisto, que nomeado tomou posse e, no prazo legal, entrou em exercício. Durante seu estágio probatório, 
verificou-se, na avaliação final daquele período, que infringiu, apenas, o dever de produtividade. Considerando 
essa situação, analise a questão do estágio probatório e os deveres funcionais do servidor José Xisto, conforme 
descritos como fatores de observância pela Lei nº 8.112/90 e atualizações. 
 

a) Caso adquirisse estabilidade no novo cargo, só mediante sentença judicial poderia perdê-lo, em virtude 
de que, após estágio probatório em que se afere a capacidade para o desempenho do cargo, o servidor 
José Xisto violou, apenas, um fator: o da produtividade, cumprindo os demais de forma integral 
(disciplina, assiduidade e da responsabilidade). Nesse caso, o servidor José Xisto, apenas, não foi 
aprovado no estágio probatório e não será exonerado. 

b) Durante o estágio probatório se afere, apenas, a aptidão para o desempenho do cargo. Por isso, José 
Xisto não poderá ser exonerado, apenas em razão da infringência de um dever funcional, o da 
produtividade, que deveria se somar a outros fatores, para somente levar à reprovação no estágio 
probatório. Assim, o servidor José Xisto não será exonerado. 

c) Mesmo que José Xisto fosse servidor estável da UNIRIO, somente seria afastado do serviço público 
devido à reprovação no estágio probatório sob o fundamento da baixa produtividade aliado à baixa 
assiduidade, já que, no estágio probatório, se afere, apenas, a capacidade para o desempenho do 
cargo. 

d) A disciplina, a assiduidade, a responsabilidade, o comportamento, a ética no serviço público, a higiene 
pessoal são causas que podem levar o servidor à reprovação no estágio probatório, exceto o dever da 
produtividade, que é subjetivo. Assim o servidor José Xisto não será exonerado. 

e) No estágio probatório se afere a aptidão e a capacidade para o desempenho do cargo, sendo que o 
servidor José Xisto tem observado os fatores da disciplina, a capacidade de iniciativa, a assiduidade, a 
responsabilidade, exceto o da produtividade. Assim o servidor José Xisto não foi aprovado no estágio 
probatório e será exonerado. 
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