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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO 
 

QUALIDADE DE VIDA 
         Estudo de uma tipologia textual – Educação/UFRJ 
 
 

É de conhecimento geral que a qualidade de vida nas 
regiões rurais é, em alguns aspectos, superior à da zona 
urbana, porque no campo inexiste a agitação das grandes 
metrópoles, há maiores possibilidades de se obterem 
alimentos adequados e, além do mais, as pessoas dispõem 
de maior tempo para estabelecer relações humanas mais 
profundas e duradouras. 

Ninguém desconhece que o ritmo de trabalho de uma 
metrópole é intenso. O espírito de concorrência, a busca de 
se obter uma melhor qualificação profissional, enfim, a 
conquista de novos espaços lança o ambiente urbano em 
meio a um turbilhão de constantes solicitações. Esse ritmo 
excessivamente intenso torna a vida bastante agitada, ao 
contrário do que se poderia dizer sobre os moradores da 
zona rural. 

Por outro lado, nas áreas campestres há maior 
qualidade de alimentos saudáveis. Em contrapartida, o 
homem da cidade costuma receber gêneros alimentícios 
colhidos antes do tempo de maturação, para garantir maior 
durabilidade durante o período de transporte e 
comercialização. 

Ainda convém lembrar a maneira como as pessoas se 
relacionam nas zonas rurais. Ela difere da convivência 
habitual estabelecida pelos habitantes metropolitanos. Os 
moradores das grandes cidades, pelos fatos já expostos, de 
pouco tempo dispõem para alimentar relações humanas 
mais profundas. 

Por isso tudo, entendemos que a zona rural 
proporciona a seus habitantes maiores possibilidades de 
viver com tranqüilidade. Só nos resta esperar que as 
dificuldades que afligem os habitantes metropolitanos não 
venham a se agravar com o passar do tempo. 
 
 
01 - As opiniões presentes no primeiro parágrafo do texto 
(sobre a qualidade de vida nas regiões rurais) são:  
 
(A) fruto da análise do autor do texto; 
(B) resultantes dos vários estudos feitos pelo autor; 
(C) parte de um saber já estabelecido; 
(D) do conhecimento exclusivo da população rural; 

(E) pertencentes aos habitantes das cidades grandes. 
 
02 - A vantagem da vida no campo sobre a vida na cidade 
só NÃO aparece no(na): 
 
(A) tranqüilidade do ambiente; 
(B) alimentação saudável; 
(C) relação humana; 
(D) qualificação profissional; 
(E) ligações duradouras. 
 
 
03 - Cada parágrafo do texto apresenta uma função. 
Indique a função que está ERRADAMENTE indicada: 
 
(A) 1º.parágrafo: afirmação geral e argumentos; 
(B) 2º. parágrafo: desenvolvimento do 1o. argumento; 
(C) 3º. parágrafo: desenvolvimento do 2 o. argumento; 
(D) 4º.parágrafo: desenvolvimento do 3 o. argumento; 
(E) 5º.parágrafo: resumo dos parágrafos anteriores. 
 
 
04 - Em lugar de dizer que no campo há tranqüilidade, o 
autor do texto diz que ali “inexiste a agitação”, que possui o 
mesmo sentido, mas dito de forma negativa.  
O item em que a correspondência entre forma negativa e 
positiva é INADEQUADA é: 
 
(A) “Ninguém desconhece...” – todos sabem; 
(B) “...não venham a se agravar” – venham a reduzir-se; 
(C) “...de pouco tempo dispõem...” – não dispõem de 

muito tempo; 
(D) “É de conhecimento geral...” – não é de 

conhecimento amplo; 
(E) “...o ritmo de trabalho é intenso.”-  o ritmo de 

trabalho não é lento. 
 
 
05 - “há maiores possibilidades de se obterem alimentos 
adequados”; o item cuja forma é mais adequada e 
equivalente a esta frase é: 
 
(A) há maiores possibilidades de alimentos adequados se 

obterem; 
(B) há maiores possibilidades de alimentos adequados 

serem obtidos; 
(C) há maiores possibilidades de ser obtido alimentos 

adequados; 
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(D) há maiores possibilidades de que se obtenha alimentos 
adequados; 

(E) há maiores possibilidades de se obtiverem alimentos 
adequados. 

 
06 - O último parágrafo do texto se inicia por “Por isso 
tudo”; essa expressão se refere a: 
 
(A) todas as idéias afirmadas anteriormente; 
(B) todos os estudos feitos sobre a vida rural; 
(C) vantagem de nos alimentarmos com produtos mais 

saudáveis; 
(D) desvantagem da agitação dos grandes centros; 
(E) qualidade dos relacionamentos humanos no campo. 
 
 
07 - O item que NÃO serve de sinônimo dos demais é: 
 
(A) zona urbana; 
(B) cidade; 
(C) metrópole; 
(D) grande centro; 
(E) concentração. 
 
 
08 - A frase final do texto revela: 
 
(A) dúvida; 
(B) esperança; 
(C) certeza; 
(D) temor; 
(E) opinião. 
 
 
09 - A expressão “pelos fatos já expostos”, presente no 
quarto parágrafo, indica: 
 
(A) causa; 
(B) conseqüência; 
(C) modo; 
(D) meio; 
(E) comparação. 
 
 
10 - O termo sublinhado que tem uma função diferente da 
que está presente nos demais é: 
 
(A) qualidade de vida; 
(B) agitação das grandes cidades; 

(C) ritmo de trabalho; 
(D) conquista de novos espaços; 
(E) qualidade de alimentos saudáveis. 
 
 
 
 
11 - Segundo o terceiro parágrafo, os frutos são colhidos 
“antes do tempo de maturação”porque: 
 
(A) só são consumidos após algum tempo; 
(B) resistem mais a mudanças climáticas; 
(C) necessitam de mais tempo para amadurecer; 
(D) frutos maduros não agradam aos consumidores; 
(E) não há tempo de colher todos os frutos ao mesmo 

tempo. 
 
 
12 - Segundo o terceiro parágrafo do texto o homem da 
cidade come frutos que: 
 
(A) ainda não estão maduros; 
(B) levam mais tempo de amadurecimento; 
(C) custam mais caro; 
(D) são mais resistentes ao transporte; 
(E) são colhidos antes da hora adequada. 
 
 
13 - A agitação da vida urbana só NÃO está presente 
na(no): 
 
(A) busca de sucesso profissional; 
(B) concorrência exacerbada; 
(C) luta por um melhor espaço; 
(D) consumo de alimentos não-maduros; 
(E) falta de solidariedade. 
 
 
14 - O texto deve ser classificado, por seu conteúdo e 
estrutura, como: 
 
(A) expositivo: apresenta idéias consideradas verdadeiras; 
(B) argumentativo: defende uma idéia com argumentos; 
(C) didático: preocupa-se em ensinar algo de valor 

definitivo; 
(D) poético: mostra liricamente a vantagem do campo 

sobre a cidade; 
(E) descritivo: mostra as características físicas de 

ambientes. 
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AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 
 
15 - Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
relacionando as deficiências das vitaminas com as suas 
patologias:  
 
(1) Vitamina C                  ( ) raquitismo     
(2) Vitamina PP                ( ) pelagra        
(3) Vitamina A                  ( ) escorbuto    
(4) Vitamina B1                ( ) xeroftalmia  
(5) Vitamina D                  ( ) beribéri      
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) 5, 3, 1, 4, 2; 
(B) 5, 4, 3, 2, 1; 
(C) 5, 2, 1, 3, 4; 
(D) 2, 5, 4, 3, 1; 
(E) 2, 1, 5,  4, 3. 

 
 

16 - A administração de um digitálico está contra-indicado 
quando o pulso do cliente estiver:   
 
(A) acima de 120 bpm; 
(B) entre 90 e 110 bpm; 
(C) acima de 95 bpm; 
(D) entre 75 e 90 bpm; 
(E) abaixo de 60 bpm.  
 
 
17 - Marque com F (falso) ou com V (verdadeiro):  
 
(  ) o ambiente com pouca aeração é uma causa mecânica 
de asfixia; 
(  ) em um adulto a via mais eficaz para se verificar a 
temperatura corporal é a retal; 
(  ) a bissinose é uma doença pulmonar provocada por 
inalação de poeiras de algodão; 

(  ) o soro antitetânico deve ser administrado pela via 
intravenosa;  
(  ) a entrada de ar é uma das principais precauções 
durante a aplicação de um enema. 
 
Assinale a seqüência correta: 
 
(A) V, V, V, V, V; 
(B) F, F, V, F, V; 
(C) V, F, V, F, V; 
(D) F, V, F, F, F; 
(E) V, V, F, V, F. 
18 - Um passageiro chega em um vôo internacional, com 
suspeita de cólera. Deve ser mantido em isolamento:   
 
(A) total; 
(B) contato; 
(C) reverso; 
(D) parcial; 
(E) entérico. 
 
 
19 - Os agentes físicos capazes de ocasionar danos à 
saúde dos trabalhadores em aeroportos são: 
 
(A) neblinas, névoas, temperaturas, ruídos; 
(B) ruídos, vibrações, calor, radiações; 
(C) gases, ruídos, neblina, frio; 
(D) ruídos, vibrações, névoas, gases; 
(E) bactérias, vírus, frio, radiações. 
 
 
20 - Em uma situação de emergência, as principais 
manobras para se estancar uma hemorragia em membro 
inferior são:   

 
(A) elevação do membro e compressão direta da lesão;  
(B) compressão arterial antes da lesão e elevação do 

membro; 
(C) compressão direta da lesão e torniquete; 
(D) elevação do membro e torniquete; 
(E) sutura e torniquete.  

 
 
21 - Numa prescrição de 750mL de soro glicosado a 5% 
para ser transfundido em um período de 5 horas, o fluxo 
em gts/min será aproximadamente de:   
 
(A) 54; 
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(B) 50; 
(C) 46; 
(D) 40; 
(E) 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 - Relacione as Normas Regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho, à esquerda, com o objeto ou campo de 
aplicação, à direita: 
 
NR                      Objeto ou Campo de Aplicação  
1. NR-5        ( ) Programa de Controle Médico de Saúde   
                            Ocupacional - PCMSO 
2. NR-6        ( ) Condições sanitárias e de conforto no 
                            ambiente de trabalho 
3. NR-23        ( ) Comissão Interna de Prevenção de  
                            Acidentes do Trabalho – CIPA 
4. NR-7        ( ) Equipamentos de Proteção Individual 
                            – EPI  
5. NR-24        ( ) Proteção contra Incêndios 

 
A seqüência correta é: 
 
(A) 5, 2, 3, 4, 1; 
(B) 4, 5, 1, 2, 3; 
(C) 3, 4, 2, 1, 4;  
(D) 2, 1, 5, 3, 4; 
(E) 1, 3, 4, 5, 2. 

 
 

23 - Um dos sinais característicos do coma diabético é: 
 
(A) sede; 
(B) fome; 
(C) aumento de peso; 
(D) hálito cetônico;  
(E) agitação psicomotora. 
 
 
24 - A vacina cuja constituição é de suspensão de 
bactérias vivas atenuadas é: 

 
(A) BCG-ID;  
(B) Toxóide tetânico; 
(C) Toxóide diftérico; 
(D) Contra sarampo; 
(E) Contra hepatite B. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 - O uso da vitamina B6, como suplemento no 
tratamento e profilaxia do alcoolismo, tem como principal 
função evitar o aparecimento de: 
 
(A) Parkinson; 
(B) Pequeno mal; 
(C) Polineuropatia; 
(D) Wernicke-Korsakoff; 
(E) Furnier. 
 
 
26 - Marque F (falso) ou V (verdadeiro):  
 
(  ) Durante as reuniões dos grupos operativos, discutem-

se, principalmente assuntos médicos e de 
enfermagem. 

(  ) A terapia psicossocial contribui para o equilíbrio da 
conduta dos doentes mentais. 

(  ) A dependência do cliente em relação à equipe de 
enfermagem é imprescindível para sua reintegração 
social. 

(  ) O suicídio é uma possibilidade constante nos clientes 
deprimidos, ocorrendo com grande freqüência na fase 
de convalescença das depressões. 

(  ) O álcool, os tóxicos e a sífilis são os maiores 
responsáveis pelo estado de degeneração mental.   

 
Assinale a seqüência correta: 

 
(A) F, F, V, V, F; 
(B) V, F, V, F, V; 
(C) F, V, V, F, V; 
(D) F, V, F, V, V; 
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(E) V, V, F, V, F. 
 

 
27 - As atividades produtivas que interferem com a 
reprodução humana são: 
 
(A) indústria têxtil, petróleo, agroindústria; 
(B) papel celulose, farmacêutica, manipulação de 

alimento; 
(C) trabalho em laboratório, veterinária, energia nuclear. 
(D) auto-peças, borracha, combate a vetores; 
(E) química, energia elétrica, laticínios.  

 
 
 
 
 
 

28 - Os fatores de risco mais comuns no exercício da 
função de Auxiliar de Enfermagem são: 
 
(A) biológico e físico;  
(B) físico e mecânico; 
(C) químico e ergonômico; 
(D) mecânico e físico; 
(E) ergonômico e biológico.  
 
 
29 - Os aparelhos que testam e medem a capacidade 
auditiva e respiratória, respectivamente, são: 
 
(A) dinamômetro e espirômetro; 
(B) audiômetro e ortho-rater; 
(C) audiômetro e espirômetro; 
(D) ortho-rater  e dinamômetro; 
(E) decibelímetro e oxímetro. 

 
 

30 - Em um vôo vindo da África há um paciente com 
suspeita de ser portador de uma doença de notificação 
compulsória. São doenças de notificação internacional:  
 
(A) cólera, peste, febre amarela; 
(B) raiva, AIDS, tuberculose; 
(C) herpes zooster, difteria, peste; 
(D) raiva, AIDS, febre tifóide; 
(E) febre amarela, tifo, AIDS. 

 
 

31 - Um passageiro sofreu queda das escadas de uma 
aeronave necessitando de uma transfusão sangüínea. O 
tipo de sangue dele foi classificado como receptor 
universal, que é do tipo: 
 
(A) O; 
(B) A; 
(C) B; 
(D) AB; 
(E) AO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 - Marque com F (falso) ou com V (verdadeiro): 
       
(  ) a esterilização com vapor úmido na autoclave é um 

processo físico; 
(  ) a clorexedina é utilizada para antissepsia das mãos 

antes da manipulação de  pessoas imunodeprimidas;  
(  ) os instrumentos utilizados no curativo de um paciente 

com AIDS podem ser desinfetados com hipoclorito 
de sódio a 0,5%; 

(  ) o óleo mineral não pode ser esterilizado na estufa;  
(  ) instrumentos cirúrgicos e frascos de vidro podem ser 

esterilizados com solução de glutaraldeído. 
 
Indique a seqüência correta: 
 
(A) F, V, F, V, V; 
(B) V, F, V, V, F; 
(C) V, V, V, F, F; 
(D) F, F, F, V, V; 
(E) V, V, V, F, V. 
 
 
33 - A Constituição Federal de 1988 determina que as 
ações de saúde do trabalhador sejam de competência: 
 
(A) dos enfermeiros, médicos e engenheiros do trabalho; 
(B) do Sistema Único de Saúde; 
(C) dos SESMT das empresas; 
(D) da Previdência Social; 
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(E) do Ministério do Trabalho. 
 
 

34 - Ao conjunto de investigações e levantamentos 
necessários à programação e à avaliação de medidas de 
controle de doenças e situações de agravos à saúde, 
denominamos: 
 
(A) vigilância farmacêutica; 
(B) instituição sentinela; 
(C) vigilância sanitária; 
(D) vigilância nutricional; 
(E) vigilância epidemiológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 - Em relação aos benefícios previstos na Legislação 
Previdenciária, em caso de acidente de trabalho, pode-se 
afirmar que: 
 
(A) os trabalhadores afastados por um período maior que 

15 dias terão direito ao auxílio-doença acidentário; 
(B) os trabalhadores terão seus vencimentos cobertos 

pelo INSS, a partir da data de notificação da 
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT);  

(C) o seguro auxílio-acidente de trabalho é devido a partir 
do dia em que foi registrada a ocorrência do acidente; 

(D) a condição necessária para emitir a CAT é que o 
acidente leve ao afastamento do trabalhador para o 
INSS; 

(E) o período de estabilidade  no emprego é de um ano, a 
contar do dia em que ocorreu o acidente de trabalho. 

 
 

36 - De acordo com a regulamentação do Ministério do 
Trabalho (NR 16), as atividades ou operações que, pela 
sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em 
transporte e contato permanente com inflamáveis ou 
explosivos em condições de risco acentuado, são 
classificadas como:    
 
(A) de risco; 
(B) antiergonômicas; 
(C) insalubres; 
(D) perigosas; 
(E) remuneráveis. 

 
 
37 - Marque com F (falso) ou com V (verdadeiro): 
 
(  ) a paraplegia é a perda de movimentos voluntários de 

um mesmo lado do corpo, comprometendo braço e 
perna;  

(  ) a hipertermia é um sintoma obje tivo; 
(  ) a coordenação dos movimentos respiratórios é 

realizada pelos músculos intercostais e trapézios; 
(  ) o pacote de curativo, quando está esterilizado, é 

considerado como material séptico; 
(  ) o quimioterápico é administrado na imunização ativa. 

 
Indique a seqüência correta: 

 
(A) F, V, F, F, F; 
(B) V, V, V, F,V; 
(C) F, F, V, F, F; 
(D) V, V, F, V,V; 
(E) V, F, V, V, F. 

 
 

38 - As condições no ambiente de trabalho que mais têm 
sido relacionadas a quadros de sofrimento psíquico nos 
trabalhadores são: 
 
(A) remuneração por peça e distúrbios do sono; 
(B) fadiga, produtividade e pressão da chefia; 
(C) monotonia, ritmo intenso e repetitividade;  
(D) ambiente silencioso e ritmo intenso; 
(E) excesso de iluminação, frio e ruído. 

 
 
39 - Uma parada cardiorespiratória é representada por 
alguns sinais característicos. Em razão disso, o profissional 
de enfermagem deve observar: 
 
(A) nível de consciência e presença de pulso carotídeo;  
(B) palidez e anisocoria; 
(C) nível de consciência e ausência de pulso pedioso; 
(D) palidez e nível de consciência; 
(E) nível de consciência e anisocoria. 
 
 
40 - Associe o agente tóxico de exposição mais freqüente 
no ambiente de trabalho à esquerda, com o tipo de 
atividade industrial à direita: 
 
Agente      Atividade Industrial 
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(1) chumbo    (  ) siderurgia: auto-forno 
(2) benzeno    (  ) garimpo de ouro: a céu aberto 
(3) mercúrio    (  ) têxtil:  roupa de segurança 
(4) sílica     (  ) automotiva: baterias 
(5) amianto                (  )  naval: jateamento com areia  
  
 
Assinale a seqüência correta: 
 
(A) 1, 3, 5, 2, 4; 
(B) 2, 3, 5, 1, 4; 
(C) 2, 4, 5, 1, 3; 
(D) 3, 2, 4, 1, 2; 
(E) 5, 4, 1, 2, 3. 

 
 


