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1) As BIGUANIDAS são um tipo de medicamento classificado como 

 
a) Anti-hipertensivo. 
b) Antidiabético. 
c) Antidiurético. 
d) Antidepressivo. 
e) Antibiótico. 

 

2) Para o adequado funcionamento da tireoide, uma glândula de atividade metabólica, localizada na parte inferior 

do pescoço, é necessário que, em nossa dieta alimentar, tenha a presença de 
 

a) Sódio. 
b) Potássio. 
c) Magnésio. 
d) Cálcio. 
e) Iodo. 

 

3) A grande maioria dos pacientes com hipotireoidismo de longo tempo apresenta níveis séricos elevados de 

colesterol, aterosclerose e doença arterial coronariana. Portanto, é necessário que nestes pacientes a equipe de 
enfermagem monitore a possibilidade de 

 
a) Tireoidite. 
b) Hipoparatideoidismo. 
c) Hipertireoidismo. 
d) Isquemia e infarto do miocárdio. 
e) Hiperparatireoidismo. 

 

4) A sonda gástrica é conhecida como 

 
a) Dobb-Hoff. 
b) Folley. 
c) Levin. 
d) Penrose. 
e) Kher. 

 

5) Existem vários métodos que podem ser utilizados de forma combinada, para confirmação do posicionamento 

adequado da sonda gástrica. Dos métodos abaixo aquele que NÃO está relacionado com o de confirmação de 
posicionamento da sonda gástrica é 
 

a) Insuflação de ar pelo cuff da sonda. Garante que o balonete na porção distal fique insuflado, impedindo o 
deslocamento da sonda.  

b) Medição do comprimento da porção exposta da sonda. A cada plantão a equipe de enfermagem mede a 
porção exposta e a compara com a medição original. 

c) Avaliação visual da coloração do aspirado. O aspirado gástrico é frequentemente turvo e esverdeado, 
bronzeado. 

d) Medidas do pH do aspirado. O pH do aspirado gástrico é ácido (1 a 5). 
e) Ausculta de ar. Injetar ar através da sonda enquanto ausculta área epigástrica com estetoscópio. 
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6) O procedimento cirúrgico no qual uma abertura é criada no estômago com a finalidade de administrar alimento e 

líquido por meio de uma sonda de alimentação e para descompressão gástrica na vigência de obstrução intestinal é 
a 
 

a) Traqueostomia. 
b) Ureterostomia. 
c) Gastrostomia. 
d) Colonostomia. 
e) Ileostomia. 

 

7) O oxímetro de pulso é um aparelho que faz a medição da 

 
a) pressão arterial sistólica. 
b) frequência respiratória. 
c) temperatura corporal. 
d) pressão arterial diastólica. 
e) oxigenação no sangue. 

 

8) No ambiente pré-hospitalar, para ajudar um paciente sufocado por um objeto estranho, utiliza-se a Manobra do 

Golpe Abdominal, também, conhecida como Manobra de 
 

a) Valsalva. 
b) Sellick. 
c) Ritgen.  
d) Kocher. 
e) Heimlich. 

 

9) O Edema Agudo de Pulmão caracteriza-se pelo acúmulo de líquido nos espaços intersticiais dos pulmões, que 

se difunde para dentro dos alvéolos. Nesta condição clínica, uma das medicações utilizadas é a MORFINA, que 
diminui a ansiedade do paciente, e, além disso, também proporciona 
 

a) excreção de sódio e água pelos rins, produzindo um efeito diurético, diminuindo o acúmulo de líquido nos 
pulmões. 

b) bloqueio dos canais de cálcio, reduzindo a resistência vascular sistêmica e o retorno venoso, diminuindo o 
acúmulo de líquido nos pulmões. 

c) redução da resistência periférica e do retorno venoso, de modo que o sangue é redistribuído para outras 
partes do corpo, diminuindo o acúmulo de líquido nos pulmões. 

d) aumento da contratilidade cardíaca, que aumentará o débito cardíaco, facilitará a diurese, diminuindo o 
acúmulo de líquido nos pulmões. 

e) vasoconstrição sistêmica, aumentando a pressão arterial, diminuindo o acúmulo de líquido nos pulmões. 
 

10) A indicação da Ventilação Mecânica é a presença de  

 
a) frequência cardíaca aumentada. 
b) insuficiência respiratória grave. 
c) frequência respiratória aumentada. 
d) insuficiência renal grave. 
e) frequência respiratória diminuída. 
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11) Infecção comum em mulheres jovens representa a complicação clínica mais frequente na gestação, sendo 

conhecida como 
 

a) Anemia. 
b) Síndromes hemorrágicas. 
c) Hipertensão arterial. 
d) Infecção do trato urinário. 
e) Varizes e tromboembolismo. 

 

12) Complete as lacunas adequadamente, considerando as opções abaixo: 

A realização do teste  ______________________ (sorologia para sífilis), no início do terceiro trimestre de 
gestação, permite que o tratamento materno seja instituído e finalizado até ________________  antes do parto, 
intervalo mínimo necessário, para que o recém-nascido seja considerado tratado intra-útero. 
 

a) VDRL, 30 dias. 
b) HIV, 30 dias. 
c) VDRL, 60 dias. 
d) HIV, 60 dias. 
e) VDRL, 90 dias. 

 

13) A ausculta dos batimentos cardíacos fetais em nível ambulatorial é feita por meio  

 
a) do estetoscópio de Pinard. 
b) da tococardiografia. 
c) da ultrassonografia abdominal. 
d) da ultrassonografia transvaginal. 
e) do esfigmomanômetro. 

 

14) Logo após o nascimento, o RN deve respirar de maneira regular e suficiente para manter a Frequência 

Cardíaca, batimentos por minuto, acima de 
 

a) 100. 
b) 90.  
c) 80.  
d) 70.  
e) 60.  

 

15)  A melhor definição para um medicamento classificado como DIURÉTICO é medicamento 

 
a) utilizado para inibir a secreção gástrica. 
b) utilizado no controle e na regulação da glicemia. 
c) utilizado para aumento da excreção de água e de eletrólitos pelos rins. 
d) que auxilia no controle e no alívio da diarreia, lentificando a motilidade intestinal. 
e) que promove a dilatação dos brônquios, favorecendo a melhor troca gasosa e, consequentemente, uma 

melhor oxigenação dos tecidos. 
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16) Foi prescrito para um lactente internado, com quadro de pneumonia, 200mg de dipirona gotas, via oral, em 

caso de febre. Na farmácia do hospital, havia dipirona gotas, 500mg/ml. O número de gotas de dipirona a ser 
administrada neste lactente, caso ele apresente episódio de hipertermia, é de 
 

a) 4 gotas. 
b) 8 gotas. 
c) 6 gotas. 
d) 10 gotas. 
e) 12 gotas. 

 

17) Para diluir determinado antibiótico, foram prescritos 125 ml de Soro Fisiológico a 0,9%. A concentração de 

sódio dessa solução é de 
 

a) 1,125 g de sódio. 
b) 11, 25 g de sódio. 
c) 0,9 g de sódio. 
d) 9,0 g de sódio. 
e) 0,11 g de sódio. 

 

18) Complete a lacuna, adequadamente, considerando as opções abaixo: 

Existem drogas que podem levar à depressão respiratória. Um importante cuidado de enfermagem ao recém-
nascido, durante a administração de ________________________, é o controle da frequência respiratória. 
 

a) Anticoagulante. 
b) Anticonvulsivante. 
c) Analgésico. 
d) Antihipertensivo. 
e) Antiemético. 

 

19) Sempre que as condições da mãe e do recém-nascido permitirem, o primeiro contato pele a pele deve ser feito 

 
a) imediatamente, após a mãe alimentar-se. 
b) imediatamente, após o parto. 
c) após 6 horas de vida do recém-nascido. 
d) após 12 horas de vida do recém-nascido. 
e) após 24 horas de vida do recém-nascido. 

 

20) O Câncer de maior ocorrência em crianças é 

 
a) Tumores do Sistema Nervoso Central. 
b) Câncer de pulmão. 
c) Câncer de Intestino. 
d) Linfomas. 
e) Leucemia. 

 

21) Sintoma é tudo que o paciente relata; sinal é tudo que a enfermagem observa ou mensura. São sinais 

EXCETO: 
 

a) hemorragia. 
b) escoriação. 
c) vômito. 
d) equimose. 
e) cefaleia. 
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22) A oxigenioterapia consiste na administração de oxigênio com finalidade terapêutica. É INCORRETO afirmar 

que, quando utilizamos a nebulização, 
 

a) coloca-se soro fisiológico no copo do nebulizador. 
b) conecta-se a cânula nasal à extensão plástica, abre-se e regula-se o fluxômetro, conforme a prescrição 

médica. 
c) identifica-se o nebulizador com etiqueta adesiva, anotando data e horário. 
d) recolhe-se o material após o uso e registra-se nas anotações de enfermagem as reações do paciente. 
e) explica-se ao paciente o procedimento e a sua finalidade. 

 

23) O cuidado criterioso na hora de administrar medicação por qualquer via, evita o erro e garante a segurança do 

paciente. É CORRETO afirmar que 
 

a) a associação de medicamentos causa efeito deletério. 
b) na falta de um medicamento em dado horário, duplicaremos a dose no próximo horário. 
c) medicamentos, por via oral, devem ser diluídos em água, quando o paciente tiver dificuldade em deglutir. 
d) o registro, após a execução de uma medicação, se faz necessário. 
e) as aplicações por via retal ocorrerão duas horas, após as alimentações. 

 

24) Na lavagem das mãos, deve ser garantido 

 
a) o uso de água filtrada ou destilada. 
b) a aplicação de sabão glicerinado. 
c) a remoção de esmalte antes da lavagem. 
d) o enxágue com água corrente no sentido dos dedos para os punhos. 
e) a utilização de toalhas esterilizadas. 

 

25) O artigo 13 da Lei n. 7.498/86 assegura como atividades do Auxiliar de Enfermagem 

 
a) assistir a parturiente e o parto normal. 
b) participar de projetos de construção ou reforma de unidades de saúde. 
c) controlar sistematicamente a infecção hospitalar. 
d) observar, sinais e sintomas, reconhecê-los e descrevê-los. 
e) elaborar prescrição de enfermagem. 

 

26) Em relação à responsabilidade e a deveres, o Código de Ética estabelece que o profissional deve 

 
a) comunicar ao sindicato dos profissionais de saúde, fatos que infrinjam os dispositivos legais. 
b) participar da assistência à saúde, mesmo sem o consentimento do paciente. 
c) aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos e culturais, melhorando a assistência. 
d) cooperar em prática destinada a interromper a gravidez. 
e) assinar ações de enfermagem, por outro profissional, quando este se esquecer de fazê-lo. 

 

27) Os sinais vitais nos permitem visualizar o quadro geral de um paciente. É possível a verificação de pulso na 

região 
 

a) hipogástrica. 
b) sacral. 
c) occiptal. 
d) temporal. 
e) parietal. 
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28) A limpeza da unidade do paciente garante conforto e diminui o risco de infecção. Na alta hospitalar, deve-se 

proceder à limpeza 
 

a) concomitante. 
b) terminal. 
c) diária. 
d) concorrente. 
e) esterilizante. 

 

29) Na aplicação do calor, deve-se 

 
a) aquecer a água a 1000 C para garantir a eficácia do tratamento. 
b) deixar a bolsa por 45 minutos no local prescrito. 
c) aplicar uma camada de dersane, ativando a circulação. 
d) elevar a cabeceira da cama a 450. 
e) colocar uma toalha entre a bolsa e a pele do paciente. 

 

30) São consideradas precauções de contato 

 
a) avental, bota e gorro. 
b) pro-pé, avental e óculos. 
c) higienização das mãos, avental e luvas. 
d) óculos, máscara e higienização das mãos. 
e) máscara, pro-pé e luvas. 

 

31) A úlcera de pressão ocorre com pacientes acamados por longos períodos. Podemos evitá-las da seguinte 

forma: 
 

a) dieta rica em fibras. 
b) glicemia capilar matinal. 
c) controle dos sinais vitais. 
d) utilização de vitamina D. 
e) mudança de decúbito de 2/2 horas. 

 

32) O uso das luvas esterilizadas está indicado 

 
a) no banho de leito. 
b) no auxílio à alimentação. 
c) na troca da roupa de cama. 
d) no cateterismo vesical. 
e) no recebimento do paciente cirúrgico. 

 
 

33) Antes de alimentarmos um paciente por sonda nasogástrica, deve-se 
 

a) observar e registrar, no balanço hídrico, o líquido aspirado. 
b) aspirar com uma seringa, verificando se ela se encontra no estômago. 
c) introduzir 100 ml de soro fisiológico para facilitar a alimentação. 
d) proceder à sifonagem do conteúdo gástrico. 
e) trocar a sonda, a fim de garantir sua permeabilidade. 
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34) A equipe de enfermagem é composta por 

 
a) enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. 
b) enfermeira obstetriz, agentes de saúde e cuidadores. 
c) técnicos de enfermagem, visitadores sanitários e agentes de saúde. 
d) auxiliar de enfermagem, parteiras e instrumentadores cirúrgicos. 
e) supervisor, superintendente e chefia de enfermagem. 

 

35) Para obtermos uma amostra limpa de urina, deve-se 

 
a) colher o jato médio da urina. 
b) orientar o paciente a ingerir bastante líquido. 
c) solicitar jejum de 6h. 
d) administrar um comprimido de lasix, 2h antes do exame. 
e) suspender as medicações no dia anterior. 

 

36) Faz parte do cuidado no pré-operatório o seguinte procedimento: 

 
a) oferecer dieta leve. 
b) administrar pré-anestésico. 
c) manter níveis pressóricos em 120X80 mm Hg. 
d) hidratar com solução de glicose a 5%. 
e) reservar leito em enfermaria de cuidados intermediários. 

 

37) Na recuperação pós – anestésica, deve-se 

 
a) monitorar FC, PA, saturação de oxigênio, temperatura, nível de consciência e dor. 
b) pesquisar a presença de íleo paralítico relacionado ao anestésico. 
c) auxiliar na alimentação líquida do paciente. 
d) elevar a cabeceira da maca, facilitando a ventilação. 
e) garantir a estabilidade do sistema límbico. 

 

38) O Programa Nacional de  Humanização no Pré-Natal e Nascimento prevê 

 
a) garantia da visita de familiares duas horas por dia. 
b) atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério. 
c) permissão do acompanhamento do marido durante as amamentações. 
d) identificação com três indicadores no período de sua internação. 
e) garantia do registro do recém-nascido no próprio hospital. 

 

39) Drenos são materiais colocados no interior de uma ferida ou cavidade, com o objetivo de facilitar a saída de 

fluídos. Com o dreno de penrose, deve-se 
 

a) trocar o selo de água diariamente. 
b) anotar o extravasamento de ar no sistema ou fístula broncopleural.  
c) observar a extensão do dreno, evitando dobras e torções. 
d) clampear o dreno com a pinça. 
e) conectar a bomba de aspiração com capacidade de 500 ml. 
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40) O material esterilizado tem seu tempo maior de validade, quando se utiliza 

 
a) óxido de etileno. 
b) autoclave de alto vácuo. 
c) vácuo fracionado. 
d) vapor saturado sob pressão. 
e) flambagem. 

 
 

Demarcação das Terras Indígenas 
O Instituto Socioambiental (ISA) vem alertando para a lentidão na demarcação das terras indígenas e para 

o baixo grau de efetividade nos processos de consulta aos grupos cujas terras estão sujeitas ao impacto de grandes 
obras públicas. 

Nos governos eleitos sob a égide da Constituição de 1988, foram identificados e demarcados cerca de dois 
terços das terras indígenas. Grandes batalhas foram travadas e o reconhecimento das terras avançou de forma 
desigual. 

Hoje, a maior parte dos conflitos está no Sul, Sudeste, Nordeste e em Mato Grosso do Sul, na metade não 
amazônica do país, onde vivem 40% da população indígena em 1,5% da extensão total das terras dos índios. Nessa 
metade se concentrou o processo de colonização e é onde estão 85% da população brasileira. A aplicação do artigo 
231 da Constituição resultaria no reconhecimento de terras indígenas em extensão suficiente para garantir a 
reprodução física e cultural de seus ocupantes. Já há e ainda haverá situações em que sua aplicação não será 
suficiente para prover terras em extensão mínima que garanta a sobrevivência e a reprodução cultural de grupos 
específicos. Não faz sentido desprover de direitos as pessoas que dispõem de títulos legítimos e às quais não se 
pode atribuir responsabilidades por políticas impostas aos índios no passado pela União ou pelos estados. 

Assim como na Amazônia, também é maior a extensão das propriedades, dos assentamentos, das 
unidades de conservação ou de áreas destinadas à defesa nacional. 

No resto do país, diante do denso processo de ocupação econômica e demográfica, o reconhecimento de 
terras indígenas enfrentou mais dificuldades, assim como tende a afetar mais pessoas e interesses econômicos. 
Pior ficou a situação de povos, como os Guarani-Kaiowá do Mato Grosso do Sul, que permaneceram invisíveis ao 
Estado brasileiro por longo tempo, sendo que hoje se sabe tratar-se da mais populosa etnia no Brasil, mas que não 
dispõe de terras nem sequer na dimensão destinada aos assentados da reforma agrária. 

Há equívoco quando é advogada a revisão pela Embrapa dos laudos antropológicos que embasam as 
demarcações. O critério de “produtividade”, evocado para excluir áreas com potencial produtivo dos limites das 
terras a serem demarcados, além de inconstitucional e discriminatório, deixaria a Embrapa na situação de ter que 
responder, judicialmente, por prejuízos causados aos índios. 

Pior ainda é a iniciativa da bancada ruralista, que pretende emendar a Constituição para exigir a 
homologação das terras pelo Congresso, que tem exercido com dificuldade a sua função legislativa e não teria 
como produzir juízo técnico sobre a destinação de terras, tarefa típica do Executivo. O resultado seria a paralisação 
das demarcações e a transferência das decisões para o Congresso. 

Nos casos em que a aplicação do artigo 231 forem insuficientes, como é o caso dos Guarani-Kayowá, uma 
solução justa e legal é a desapropriação de áreas, indenizando-se os proprietários pelo valor das terras, o que 
poderá representar um custo menor do que suportar processos conflitivos, com recurso à violência ou à justiça e 
com resultados menos efetivos para todos. 

Não é preciso burocratizar o procedimento administrativo para a demarcação, que já foi juridicamente 
saneado em 1996. É preciso dotar a Funai de instrumentos para desapropriar e indenizar com presteza com títulos 
de efetivo valor (como os títulos da dívida agrária), para enfrentar situações específicas que geram conflitos e 
perpetuam injustiças. 

O bater de cabeças entre ministros e parlamentares não resolve a questão. Cabe ao ministro da Justiça a 
responsabilidade de retomar o processo demarcatório, provendo os instrumentos para que a União conclua, de 
forma ágil e justa, o resgate de direitos que se espera há 25 anos. 

 Márcio Santilli. O Globo Amanhã. P.29 28-05-2013. ( Adaptado) 
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41) O uso de aspas no sintagma critério de “produtividade”, 6º parágrafo, denota quanto à intenção comunicativa 

do enunciador, 
 

a) fixação repetitiva. 
b) associação enfática. 
c) posicionamento crítico. 
d) marca de coloquialidade. 
e) relativização do ponto de vista. 

 
 
 

42) No 2º parágrafo, a expressão “Já há e ainda haverá...” implica, semanticamente, em 

 
a) pressuposição. 
b) experienciação. 
c) atribuição persuasiva. 
d) certeza do enunciador. 
e) simplificação factual. 

 

43) O trecho do 5º parágrafo “Pior ficou a situação de povos, como os Guarani-Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, 

que permaneceram invisíveis ao Estado brasileiro, por longo tempo, sendo que hoje se sabe tratar-se da mais 
populosa etnia no Brasil, mas não dispõe de terras, nem sequer na dimensão destinada aos assentados da reforma 
agrária.” é longo, apresentando repetição do conectivo que, desnecessária para sua estruturação. A reescrita mais 
adequada, sem alteração de sentidos, é a seguinte:  

 
a) Pior ficou a situação de povos como os Guarani-Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, cuja invisibilidade 

permanece ao Estado brasileiro, ainda por longo tempo, mesmo sabendo tratar-se da mais populosa etnia 
no Brasil, todavia indispondo de terras, em sequer na dimensão destinada aos assentados da reforma 
agrária. 

b) Pior ficou a situação de povos como os Guarani-Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, para os quais 
permaneceram invisíveis ao Estado brasileiro, por longo tempo, como hoje se sabe tratar-se da mais 
populosa etnia do Brasil, na qual não dispõe de terras nem sequer na dimensão destinada aos assentados 
da reforma agrária. 

c) Pior ficou a situação de povos como os Guarani-Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, os quais permaneceram 
invisíveis ao Estado brasileiro, por longo tempo. Hoje, trata-se da mais populosa etnia no Brasil, cuja 
disposição de terras nem sequer na dimensão destinada aos assentamentos da reforma agrária. 

d) Pior ficou a situação de povos como os Guarani-Kaiowá, do Mato Grasso do Sul, permanentemente 
invisíveis ao Estado brasileiro por longo tempo, sendo que hoje se sabe tratar-se da mais populosa etnia no 
Brasil. Entretanto, não dispõe de terras, nem sequer na dimensão destinada aos assentados da reforma 
agrária. 

e) Pior ficou a situação de povos como os Guarani-Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, caso permaneçam 
invisíveis ao Estado brasileiro, por longo tempo, tratando-se da mais populosa etnia no Brasil, porém que 
não dispõe de terras nem sequer na dimensão destinada aos assentados da reforma agrária. 
 

44) A finalidade do 1º parágrafo é contextualizar o leitor acerca da 

 
a) função do Instituto Socioambiental sobre a questão da demarcação de terras. 
b) lentidão na demarcação das terras a pedido da Embrapa ao Instituto Socioambiental.  
c) transferência da responsabilidade governamental ao Instituto Socioambiental. 
d) preocupação dos sujeitos indígenas sobre a problemática das terras caracterizada pelo Instituto 

Socioambiental. 
e) responsabilidade das obras públicas frente às necessidades de diferentes grupos de assentamento de 

terras. 
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45) No 2º parágrafo, há um uso da língua que não atende ao exigido pela norma culta, embora aceito como uso 

informal. Este uso está identificado em 
 

a) “(...) avançou de forma desigual.” 
b) “cerca de dois terços das terras indígenas.” 
c) “Nos governos eleitos sob a égide da Constituição de 1988, (...)” 
d) “Grandes batalhas foram travadas e o reconhecimento das terras (...)” 
e) “garanta a sobrevivência e a reprodução cultural de grupos específicos (...)” 

 
 

46) O trecho em que o ponto de vista do enunciador acerca do tema central do texto está apresentado é  

 
a) ” (...) vem alertando para a lentidão na demarcação das terras indígenas (...)” (1º.§) 
b) “ (...) não faz sentido desprover de direitos as pessoas que dispõem de títulos legítimos e às quais (...)”  

                                                                                                                                             (3º. §). 

c)  “ Hoje, a maior parte dos conflitos está no Sul, Sudeste, Nordeste e em Mato Grosso dos Sul, na metade 
da Amazônia do país, (...)”  (3º.§) 

d) “(...) também é maior a extensão das propriedades, dos assentamentos, das unidades de conservação ou 
de áreas destinadas à defesa nacional. “(4º.§) 

e) “ Nos casos em que aplicação do artigo 231 forem insuficientes, como é o caso dos Guarani- Kayoná (...) “  
                                                                                                                                                     (8º.§) 

 

47) Na organização do texto, o enunciador utiliza recursos para enfatizar as ideias expressas. Do ponto de vista 

semântico, há gradação das ideias entre 
 

a) o 2º. e o 4º. parágrafos, ao comparar a extensão de propriedades e áreas destinadas a que denominam 
“defesa nacional”. 

b) o 1º. e o 2º. parágrafos, ao intensificar o alerta feito pelo Instituto Socioambiental. 
c) o 3º. e 5º. parágrafos, ao descrever as situações de “conflitos” nos diferentes Estados brasileiros. 
d) o 5º. e 7º. parágrafos, ao apresentar, de forma discursiva, as situações a que denomina “Pior”. 
e) o 8º. e o 9º. parágrafos, ao se referir à insuficiência de aplicação do artigo 231, apontando uma solução 

para o problema. 
 

48) No trecho,  “ (...) às quais não se pode atribuir responsabilidade”, (3º. parágrafo), o uso do acento indicativo de 

crase está justificado devido à 
 

a) relação nominal  entre títulos legítimos e políticas impostas. 
b) exigência do sintagma nominal responsabilidade. 
c) subordinação do relativo “quais” e a preposição por. 
d) regência do verbo atribuir.  
e) expressão “desprover de direitos as pessoas”. 

 

49) O emprego do futuro do pretérito em “seria”, 7º. parágrafo, aponta para o fato 

 
a) permanente, dogmático. 
b) simultâneo, hipotético. 
c) limitado, pontual. 
d) restritivo, asseverativo. 
e) não realizado, categórico. 
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50) O trecho em que o enunciador evidencia caráter sugestivo sobre o tema desenvolvido é 

 
a) “É preciso dotar a Funai de instrumentos para desapropriar e indenizar com presteza com títulos (...) “  

                                                                                                                                             (9º. §). 
b) “A aplicação do artigo 231 da Constituição resultaria no reconhecimento de terras indígenas (...)“ 

                                                                                                                                    (3º. §). 
c) “Assim como na Amazônia, também é maior a extensão das propriedades, dos assentamentos, das 

unidades de conservação (...) “ (4º. §). 
d) “O critério de “produtividade”, evocado para excluir áreas com potencial produtivo dos limites (...)” (6º. §). 
e) “Cabe ao Ministro da Justiça a responsabilidade de retomar o processo demarcatório, (...)” (10º. §). 

 

51) A estratégia argumentativa utilizada no terceiro parágrafo se sustenta, além da introdução de dados 

estatísticos, pela presença de 
 

a) analogia. 
b) comparação. 
c) contradição. 
d) exemplo histórico. 
e) argumento de autoridade. 

 

52) A palavra  “públicas” recebe acentuação pela mesma razão de 

 
a) agrária / ágil. 
b) invisíveis / há. 
c) juízo / técnico. 
d) Amazônia / país. 
e) indígenas / demográficas.  

 

53) No trecho, “(como os títulos da dívida agrária)”, nono parágrafo,  o uso dos parênteses é justificado para 

 
a) indicação de  pausa ascendente, marcada na referência anterior. 
b) delimitação de trecho citado textualmente. 
c) esclarecimento à referência anterior. 
d) transcrição de citação alheia para reforçar a argumentação. 
e) separação de duas orações subordinadas expressas anteriormente.  

 

54) O trecho cujo uso da vírgula é justificado pela mesma razão de uso desse sinal de pontuação, no 2º. parágrafo, 

é  
 

a) O critério de “produtividade”, evocado para excluir páreas com potencial produtivo dos limites das terras (...)  
                                                                                                                                                   (6º. §) 

b) No resto do país, diante do denso processo de ocupação econômica de demográfica, o reconhecimento 
das terras indígenas enfrentou (...)  ( 2º. §) 

c) Pior ainda é a iniciativa da banca ruralista, que pretende emendar a Constituição para exigir (...) (7º.§) 
d) (...) no Sul, Sudeste, Nordeste e em Mato Grosso do Sul, na metade não amazônica do país, onde vivem 

40% da população indígena (...) ( 3º.§) 
e) (...) também é maior a extensão das propriedades, dos assentamentos, das unidades de conservação (... ) 

                                                                                                                                                   ( 4º.§) 
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55) Em “ É preciso dotar  a Funai”, a palavra sublinhada pode ser substituída, sem alteração de sentidos, por  

 
a) indicar. 
b) induzir. 
c) prover. 
d) obliterar. 
e) gerar. 

 

56) O par de palavras que apresenta oposição semântica é  

 
a) Constituição/ Inconstitucional. 
b) lento/ lentidão. 
c) demarcado/ marcado. 
d) produto/ produtividade. 
e) judicialmente/ juridicamente.  

 

57) A estrutura oracional que indica a existência de  sujeito indeterminado é a seguinte:  

 
a) “(...) sendo que hoje se sabe tratar-se da mais popular (...)” ( 5º. §) 
b) “(...) foram identificados e demarcados cerca de dois terços (...)” (2º.§) 
c) “Nessa metade se concentrou o processo de colonização (...)” (3º.§) 
d) “(...) indenizando-se os proprietários pelo valor da terra, (...) “ ( 8º.§) 
e) “ (...) e não teria como produzir juízo técnico sobre destinação de terras, (...)”(7º.§) 

 

58) A estrutura verbal sublinhada que denota aspecto semântico de continuidade é  

 
a) “(...) nos processos de consulta aos grupos cujas terras estão sujeitas ao impacto de grandes obras 

públicas.” (1º. §) 
b) “O Instituto Socioambiental (ISA) vem alertando para a lentidão na demarcação das terras indígenas (...)  

                                                                                                                                                 (1º. §) 
c)  “(...), o reconhecimento de terras indígenas enfrentou mais dificuldades, assim como tende a afetar mais 

pessoas (...) “(5º. §) 
d) “(...) o que poderá representar um custo menor do que suportar processos conflitivos, (...) (8º. §) 
e) (...) deixaria a Embrapa na situação de ter que responder, judicialmente, por prejuízos causados aos índios.  

                                                                                                                                                   (6º. §) 
 

59) No 3º. Parágrafo, a função da linguagem predominante é a  

 
a) emotiva, porque apresenta claramente o ponto de vista defendido.   
b) poética, porque organiza as palavras conotativamente, ao descrever os indígenas.   
c) referencial, porque informa com números percentuais a relação extensão de terras / população. 
d) metalinguística, porque explica, por indicação numérica, os conflitos existentes no país.  
e) conativa, porque visa ao convencimento do leitor sobre as garantias de reprodução cultural dos sem terras.  

 

60) Considere a relação sintático-semântica na expressão  “demarcação das terras indígenas”, marcada pelo uso 

da preposição. A palavra em destaque que mantém a mesma relação com a palavra a que se refere é  
 

a) Cabe ao Ministro da Justiça a responsabilidade (...) 
b) (...) tratar-se da mais populosa etnia no Brasil (...) 
c) (...) e é onde estão 85% da população brasileira.  
d) (...) o reconhecimento das terras avançou de forma igual (...) 
e) A aplicação do artigo 231 da Constituição resultaria(...)  
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61) Suponha que um usuário está utilizando um computador com Sistema Operacional Windows e, para liberar 

espaço no disco rígido (Hard Disk - HD) do computador, resolveu apagar alguns arquivos do HD da seguinte forma: 
selecionar o arquivo, clicar com o botão direito do mouse e, posteriormente, escolher a opção Excluir. Após terminar 
de apagar todos os arquivos desejados, ele percebeu que apagou por engano um arquivo muito importante. A fim 
de recuperá-lo, o usuário deve 
 

a) acessar a Cache, selecionar o arquivo que deseja recuperar, clicar com o botão direito do mouse e 
escolher a opção Restaurar. 

b) acessar o diretório onde estava o arquivo que deseja recuperar, clicar com o botão direito do mouse e 
escolher a opção Restaurar. 

c) acessar a Lixeira, selecionar o arquivo que deseja recuperar, clicar com o botão direito do mouse e 
escolher a opção Restaurar. 

d) o arquivo não pode ser recuperado sem a utilização de ferramentas específicas para a recuperação de 
arquivos. 

e) desligar o computador para que este atualize o controle dos arquivos a serem recuperados. 
 

62) Uma loja decide dar um prêmio aos funcionários que alcançarem vendas 50% acima da meta estipulada. 

Suponha uma tabela em que cada linha terá os dados de um vendedor, na coluna C terá a meta de cada vendedor 
(valor na moeda brasileira Real) e na coluna D, o somatório da venda de cada vendedor no período pré-estipulado 
(valor em Reais). Deseja-se que as palavras "Recebe Prêmio" e "Não Recebe Prêmio" sejam colocadas 
automaticamente na coluna E em função dos valores presentes nas colunas C e D. Como exemplo, o conteúdo da 
célula E2 seria 
 

a) =SE(D2>(C2*1,5);ENTÃO ="Recebe Prêmio"; SENÃO="Não Recebe Prêmio"). 
b) =CASO(D2>(C2*1,5);"Recebe Prêmio";"Não Recebe Prêmio"). 
c) =CASO(D2>(C2*1,5);ENTÃO ="Recebe Prêmio"; SENÃO="Não Recebe Prêmio"). 
d) =SE(D2>(C2*1,5);"Recebe Prêmio";"Não Recebe Prêmio"). 
e) =CONDIÇÃO(SE(D2>(C2*1,5);"Recebe Prêmio";"Não Recebe Prêmio")). 

 

63) Após fazer várias buscas na internet, um profissional não salvou, como anotação em papel nem utilizando a 

pasta adequada do navegador de internet, os endereços dos sites interessantes que visitou. Para não precisar 
realizar as buscas novamente, o profissional poderá ter acesso aos sites visitados na lista presente 
 

a) na cache do computador. 
b) nos cookies armazenados localmente. 
c) no diretório de downloads local. 
d) nos favoritos do navegador utilizado. 
e) no histórico de navegação do navegador utilizado. 

 

64) Para proteger a rede (ou um sistema) de uma empresa, impedindo que hackers ou softwares mal-

intencionados (como worms) obtenham acesso aos computadores através da rede ou da Internet, a empresa deve 
instalar um 
 

a) Bloqueador de Pop-ups. 
b) Bloqueador de Spam. 
c) Firewall. 
d) DNS. 
e) Phishing. 

 
 
 

mshelp://windows/?id=85b8c3e6-28c4-464d-b883-7764d16f54a2#gtmt_malicious_software_def
mshelp://windows/?id=85b8c3e6-28c4-464d-b883-7764d16f54a2#gtmt_malicious_software_def
mshelp://windows/?id=33a9d478-ea9c-4bf3-83da-96819d601bf2#gtmt_worm_def


Concurso Público Técnico-Administrativo - UNIRIO  2014 Auxiliar de Enfermagem 

14 
 

65) Suponha que você está viajando a trabalho e deve encaminhar relatórios diários sobre as reuniões, em um 

arquivo digital, para seu chefe. Nesse caso, considere as seguintes possibilidades pelas quais você pode 
encaminhar diariamente os seus relatórios: 
 

I) Salvando o arquivo na área de trabalho do seu computador. 
II) Enviando mensagens eletrônicas (e-mail) para o chefe, anexando relatórios. 
III) Utilizando um serviço de armazenamento de dados em nuvem, salvando os relatórios em uma área de 

dados, compartilhada entre você e o seu chefe, e enviando, em seguida, mensagens eletrônicas (e-mail) 
para seu chefe, informando o armazenamento dos relatórios. 
 

 A(s) assertivas, VERDADEIRA(S) é(são), somente 
 

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

 

66) A reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por 

decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, conforme a Lei 8.112/90, denomina-se  
 

a) reintegração. 
b) aproveitamento. 
c) readaptação. 
d) recondução. 
e) disponibilidade. 

 

67) Na reintegração de servidor e encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao 

cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo. Quando o cargo público foi extinto, por 
decorrência no campo do avanço tecnológico, o servidor não será demitido, mas colocado  

 
a) em aproveitamento. 
b) em readaptação. 
c) em recondução. 
d) em disponibilidade. 
e) na reserva. 

  

68) No caso de deslocamento de cargo de provimento efetivo, por interesse da administração, ocupado ou vago no 

âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão 
central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), denomina-se 

 
a) ajustamento de lotação e da força de trabalho.  
b) reserva renumerada. 
c) reorganização de órgão ou entidade.  
d) redistribuição. 
e) disponibilidade ou aproveitamento. 
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69) O servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias radioativas gozará férias, 

proibida em qualquer hipótese à acumulação, devido às características da atividade laboral, de 
 

a) 15 (quinze) dias consecutivos de férias em cada semestre. 
b) 30 (trinta) dias consecutivos de férias no ano da atividade profissional. 
c) 20 (vinte) dias consecutivos de férias em cada semestre de atividade profissional. 
d) 60 (sessenta) dias consecutivos ou não de férias no ano da atividade profissional. 
e) 30 (vinte) dias não consecutivos de férias em cada semestre de atividade profissional. 

 

70) Constituem indenizações ao servidor, segundo a Lei nº 8.112/90 e atualizações, 

 
a) as indenizações que sempre se incorporam ao vencimento para qualquer efeito. 
b) gratificações e adicionais. 
c) diárias, transporte, auxílio-moradia e ajuda de custo. 
d) adicional de férias e noturno. 
e) retribuição por exercício de função de direção e chefia. 

 
 


