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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

NÍVEL MÉDIO 

 

CARGO: NM – Agente Sócio-Geriátrico 

 

 

 

Antes de iniciar, confira as páginas de seu Caderno de Prova e sua sequência numérica das questões, comunicando 

qualquer falha ao fiscal para providências, pois não poderá fazê-lo posteriormente. 

 

 

 Este caderno contém a PROVA OBJETIVA com 65 (sessenta e cinco) questões, sem falhas.  

 

 O tempo disponível para realização da prova será de 4 horas, não havendo prorrogação por qualquer motivo. 

 

 Para cada uma das questões, serão apresentadas 5 (cinco) alternativas designadas pelas letras: 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

 Assinale UMA ÚNICA ALTERNATIVA PARA CADA QUESTÃO. 

 

 A rasura ou a marcação em mais de uma alternativa no CARTÃO-RESPOSTA, ANULA A MARCAÇÃO 

DA QUESTÃO. 

 

 No CARTÃO-RESPOSTA, as questões são representadas por seus respectivos números. Apesar de constar 

100 (cem) questões, o candidato deverá marcar apenas as 65 (sessenta e cinco) iniciais, correspondentes ao 

número de questões deste caderno de prova.  

 

 Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, toda a área correspondente à 

opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. Exemplo: 

 
 O candidato deverá assinar o Cartão-Resposta e transcrever para ele o texto/frase a seguir, sob pena de 

eliminação: 

 

“Acredite! Você pode.” 

 

 O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, riscado ou manchado, pois este 

documento não é substituível.  

 

 Os três últimos candidatos deverão sair juntos e assinar a ata de sala.  

 

INSTRUÇÕES 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXO I 

Escola primária na Finlândia testa o uso de 

robôs em sala de aula. 

Objetivo é avaliar se as máquinas podem 

melhorar a qualidade do ensino. 

 

por O GLOBO 

28/03/2018 10:36 / Atualizado 28/03/2018 11:06  

 

TAMPERE, Finlândia — Com paciência infinita 

para repetir os ensinamentos e carisma para que as 

crianças não se sintam envergonhadas em fazer 

perguntas, Elias, que ensina línguas numa escola 

primária na Finlândia, está fazendo sucesso entre os 

alunos. Com cerca de 30 centímetros de altura, o 

novo professor é um robô equipado com um 

software que o permite compreender as perguntas 

dos estudantes e encorajar o aprendizado, se 

comunicando em três línguas: finlandês, inglês e 

alemão. 

Elias é um dos quatro robôs que estão sendo 

empregados num programa piloto na cidade de 

Tampere, no sul do país. Ele é construído pela 

modificação do robô humanoide NAO, da japonesa 

Softbank, com software desenvolvido pela Utelias, 

uma firma local especializada em programas 

educativos para robôs sociais. 

 

Além do Elias, a escola está fazendo testes com três 

OVObots, pequenas máquinas, com cerca de 25 

centímetros de altura, que lembram corujas e 

ensinam matemática. O projeto piloto pretende 

avaliar se os robôs podem melhorar a qualidade do 

ensino. Isso não significa que eles irão substituir os 

professores, mas serão parceiros em sala de aula. 

— Eu acho que a principal ideia do novo currículo 

é envolver as crianças, motivá-las, torná-las ativas 

— disse à Reuters Riikka Kolunsarka, professora de 

línguas na escola. — Eu vejo Elias como uma das 

ferramentas para aplicar diferentes atividades na 

sala de aula. Nesse sentido, eu acho que robôs, a 

programação de robôs e o trabalho com eles é algo 

de acordo com o novo currículo e algo com que 

nós, professores, precisamos ter a mente aberta. 

Os OVObots são emprestados pela firma finlandesa 

AI Robots, e ficarão na escola por um ano. Já o 

Elias foi adquirido pela instituição. O uso de robôs 

em sala de aula já aconteceu em outros países no 

passado, mas somente agora as tecnologias estão 

ficando maduras o suficiente para o emprego mais 

rotineiro desses ajudantes. Até mesmo start-ups, 

como a AI Robots, conseguem disputar espaço 

neste mercado. E as crianças estão aprovando. 

— Bem, é divertido, interessante e excitante e estou 

um pouco chocada — disse a pequena Abisha Jinia, 

sobre o Elias. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/escola-

primaria-na-finlandia-testa-uso-de-robos-em-sala-de-

aula-22534037 

 

QUESTÃO 1  

O avanço da tecnologia é uma realidade presente no 

cotidiano e o texto I aponta essa compreensão: 

 

A) De maneira que torna evidente que os avanços 

tecnológicos e seus recursos se limitam ao benefício 

de determinada classe social. 

B) Crítica para os benefícios e malefícios do avanço 

tecnológico associado à educação. 

C) Por meio de julgamento da funcionalidade dos 

recursos tecnológicos adotados, com frequência, na 

realidade diária de qualquer sala de aula. 

D) De forma positiva como recurso auxiliador no 

processo de aprendizagem do educando, citando o 

julgamento dos usuários a respeito do assunto. 

E) De maneira sucinta, generalizando o uso dos 

recursos tecnológicos como aplicáveis a todo e 

qualquer meio universitário. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
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QUESTÃO 2  

Analisando as informações abaixo, podemos 

direcionar a compreensão para que a associação da 

robótica ao processo de ensino e aprendizagem 

objetiva, exceto: 

 

A) O uso de Elias tem por um dos objetivos que as 

crianças se sintam a vontade para fazer perguntas a 

respeito do conteúdo ensinado. 

B) Melhorar a qualidade de ensino, tornando o 

processo educacional inteiramente informatizado. 

C) Envolver os estudantes, motivá-los e torná-los 

mais ativos. 

D) Auxiliar no emprego do novo currículo escolar. 

E) Encorajar o aprendizado por meio de mais de 

uma língua. 

 

QUESTÃO 3  

Observe as relações entre frases, orações e períodos 

e assinale o item em que a conjunção ou expressão 

sugeridas farão a substituição do vocábulo 

sublinhado sem qualquer perda sintática e/ou 

semântica. 

 

A) O projeto piloto pretende avaliar se os robôs 

podem melhorar a qualidade do ensino. Isso não 

significa que eles irão substituir os professores, mas 

serão parceiros em sala de aula.(Parágrafo 03) – NO 

ENTANTO. 

B) Elias é um dos quatro robôs que estão sendo 

empregados num programa piloto na cidade de 

Tampere, no sul do país. Ele é construído pela 

modificação do robô humanoide NAO, da japonesa 

Softbank, com software desenvolvido pela Utelias, 

uma firma local especializada em programas 

educativos para robôs sociais. (Parágrafo 02) – 

PORTANTO. 

C) Eu vejo Elias como uma das ferramentas para 

aplicar diferentes atividades na sala de aula. Nesse 

sentido, eu acho que robôs, a programação de robôs 

e o trabalho com eles é algo de acordo com o novo 

currículo e algo com que nós, professores, 

precisamos ter a mente aberta.(Parágrafo 04) – 

NÃO IMPLICA DIZER QUE. 

D) Com paciência infinita para repetir os 

ensinamentos e carisma para que as crianças não se 

sintam envergonhadas em fazer perguntas, Elias, 

que ensina línguas numa escola primária na 

Finlândia, está fazendo sucesso entre os alunos. 

Com cerca de 30 centímetros de altura, o novo 

professor é um robô equipado com um software [...] 

(Parágrafo 01) – MAS. 

E) Os OVObots são emprestados pela firma 

finlandesa AI Robots, e ficarão na escola por um 

ano. Já o Elias foi adquirido pela instituição. 

(Parágrafo 05) – CONFORME. 

 

QUESTÃO 4  

A supressão da vírgula, em algumas situações, pode 

alterar o sentido da frase. A partir do declarado, 

assinale o item onde suprimir a vírgula ou vírgulas, 

em trechos sublinhados, causaria mudança de 

sentido. 

 

A) Eu acho que a principal ideia do novo currículo 

é envolver as crianças, motivá-las, torná-las ativas 

[...] (Parágrafo 04) 

B) Com paciência infinita para repetir os 

ensinamentos e carisma para que as crianças não se 

sintam envergonhadas em fazer perguntas, Elias, 

que ensina línguas numa escola primária na 

Finlândia, está fazendo sucesso entre os alunos. 

(Parágrafo 01) 

C) Nesse sentido, eu acho que robôs, a 

programação de robôs e o trabalho com eles é algo 

de acordo com o novo currículo e algo com que 

nós, professores, precisamos ter a mente aberta. 

(Parágrafo 04) 

D) Até mesmo start-ups, como a AI Robots, 

conseguem disputar espaço neste mercado. 

(Parágrafo 05) 

E) Isso não significa que eles irão substituir os 

professores, mas serão parceiros em sala de aula. 

(Parágrafo 03) 
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QUESTÃO 5  

Aponte alternativa onde o vocábulo sublinhado tem 

a mesma função sintática gramatical do indicado no 

trecho seguinte. 

Elias é um dos quatro robôs que estão sendo 

empregados num programa piloto na cidade de 

Tampere, no sul do país. (Parágrafo 02) 

 

A) Com paciência infinita para repetir os 

ensinamentos e carisma para que as crianças não se 

sintam envergonhadas em fazer perguntas, Elias, 

que ensina línguas numa escola primária na 

Finlândia, está fazendo sucesso entre os alunos. 

(Parágrafo 01) 

B) Além do Elias, a escola está fazendo testes com 

três OVObots, pequenas máquinas, com cerca de 25 

centímetros de altura, que lembram corujas e 

ensinam matemática. (Parágrafo 03) 

C) Com cerca de 30 centímetros de altura, o novo 

professor é um robô equipado com um software que 

o permite compreender as perguntas dos estudantes 

e encorajar o aprendizado, se comunicando em três 

línguas: finlandês, inglês e alemão. (Parágrafo 01) 

D) O uso de robôs em sala de aula já aconteceu em 

outros países no passado, mas somente agora as 

tecnologias estão ficando maduras o suficiente para 

o emprego mais rotineiro desses ajudantes. 

(Parágrafo 05) 

E) Bem, é divertido, interessante e excitante e estou 

um pouco chocada. (Parágrafo 06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO II 

 

Cientistas criam cadeira de rodas que pode ser 

controlada apenas com os olhos. 

Equipamento ainda passa por testes e não tem 

data para chegar ao Brasil. 

 

por Sérgio Matsuura 

22/03/2018 17:17 / Atualizado 22/03/2018 19:07  

 

RIO- A inteligência artificial, vista por vezes 

como uma ameaça, pode melhorar a qualidade de 

vida de pessoas com deficiência. Ao menos essa é a 

aposta do brasileiro Henrique Malvar, cientista-

chefe da Microsoft Research, que comanda um time 

de cientistas na gigante do software que busca 

soluções de acessibilidade. Como exemplo, o 

pesquisador demonstrou nesta quinta-feira um 

sistema baseado na tecnologia que permite o 

controle de uma cadeira de rodas motorizada 

apenas com o movimento dos olhos.  

— Tudo precisa ser inteligente — profetiza Rico, 

como é conhecido. — Em particular, estamos 

prestando atenção cada vez maior à acessibilidade, 

especialmente para pessoas com deficiência. Não 

são as pessoas que precisam se ajustar à tecnologia, 

é a tecnologia que precisa se ajustar às pessoas. 

A cadeira de rodas controlada pelo olhar ainda está 

em fase de protótipo, sem data para chegar ao 

mercado, explica Alessandro Jannuzzi, diretor de 

Engenharia e Inovação da Microsoft Brasil. A ideia 

é demonstrar o potencial da tecnologia para atrair 

empresas interessadas no desenvolvimento de um 

produto. 

O sistema consiste numa câmera especial — Tobii 

Eye Tracker, vendida nos EUA por US$ 150 — 

acoplada a um tablet, que por sua vez está 

conectado ao sistema de controle da cadeira de 

rodas. Apenas com o olhar, a pessoa com limitações 

motoras “clica” em setas apresentadas na tela, 

movimentando a cadeira. 
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Também é possível gravar movimentos para que a 

cadeira realize trajetos corriqueiros de forma 

autônoma. O objetivo, diz Jannuzzi, é que o sistema 

seja oferecido, principalmente, a pacientes com 

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), como o físico 

britânico Stephen Hawking, morto na semana 

passada: 

—A inteligência artificial é muito importante. 

Combinada com novas interfaces, pode empoderar 

as pessoas com deficiência — comenta. 

A invenção está baseada na tecnologia Eye Control, 

tornada pública na última atualização do Windows. 

Com sistemas de inteligência artificial, os cientistas 

da Microsoft conseguiram “treinar” um sensor, no 

caso a câmera, a terem a precisão necessária para 

que pessoas com deficiência tenham acesso à 

computação. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/cientistas

-criam-cadeira-de-rodas-que-pode-ser-controlada-

apenas-com-os-olhos-22516281 

 

 

QUESTÃO 6  

A respeito dos textos I e II, são elencadas 

declarações. Analise-as e julgue apenas as 

verdadeiras para assinalar alguma opção da questão. 

 

I- Tanto o texto I como o II tratam de avanços 

tecnológicos e das possibilidades positivas que seus 

recursos podem oferecer aos cidadãos em geral. 

II- Os textos desmistificam claramente a ideia de 

que a tecnologia depende de investimento 

financeiro para ser articulada às atividades em prol 

da comunidade. 

III- Ambos os textos podem articular a 

discussão da necessidade de mobilizar a ciência a 

favor da bem estar e da formação  intelectual do 

homem. 

Assinale a alternativa que aponta a(s) 

declaração(ões) verdadeira(s). 

 

A) Apenas a I 

B) Apenas a II 

C) Apenas a III 

D) Apenas a I e a II 

E) Apenas a II e a III 

 

QUESTÃO 7  

Assinale a alternativa que indica, de maneira 

incorreta, a função morfossintática do vocábulo 

sublinhado. 

 

A) Como exemplo, o pesquisador demonstrou nesta 

quinta-feira um sistema baseado na tecnologia[...] 

(Parágrafo 01) -  Objeto direto. 

B) Em particular, estamos prestando atenção cada 

vez maior à acessibilidade,[...] (Parágrafo 02) – 

Adjunto adverbial. 

C) Tudo precisa ser inteligente[...] (Parágrafo 02)- 

Predicativo do sujeito. 

D) [...]os cientistas da Microsoft conseguiram 

“treinar” um sensor, no caso a câmera,[...] 

(Parágrafo 07) – Objeto direto oracional. 

E) Equipamento ainda passa por testes e não tem 

data para chegar no Brasil. (Título auxiliar do texto) 

– Objeto indireto oracional. 

 

QUESTÃO 8  

Para a construção de um texto, é importante 

compreender que todo discurso parte da tessitura 

semântica de um aglomerado de ideias. Sendo 

assim, o usuário da língua deve ter a capacidade de 

estabelecer associações de significados entre as 

frases.  Nesse sentido, aponte a alternativa onde 

existe, entre as frases 1 e 2, relação de explicação, 

ou seja, uma frase se coloca como explicação para a 

ação de outra. 

 

A) [Frase 1] A inteligência artificial é muito 

importante. [Frase 2]Combinada com novas 

interfaces, pode empoderar as pessoas com 

deficiência — comenta. (Parágrafo 06) 

B) [Frase 1] A invenção está baseada na tecnologia 

Eye Control, tornada pública na última atualização 

do Windows. [Frase 2] Com sistemas de 

inteligência artificial, os cientistas da Microsoft 

conseguiram “treinar” um sensor, no caso a câmera 

[...] (Parágrafo 07) 
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C) [Frase 1] A inteligência artificial, vista por 

vezes como uma ameaça, pode melhorar a 

qualidade de vida de pessoas com deficiência. 

[Frase 2] Ao menos essa é a aposta do brasileiro 

Henrique Malvar, cientista-chefe da Microsoft 

Research,[...] (Parágrafo 01) 

D) [ Frase 1] A cadeira de rodas controlada pelo 

olhar ainda está em fase de protótipo, sem data para 

chegar ao mercado[...] [Frase 2] A ideia é 

demonstrar o potencial da tecnologia para atrair 

empresas interessadas no desenvolvimento de um 

produto. (Parágrafo 03) 

E) [Frase 1] Cientistas criam cadeira de rodas que 

pode ser controlada apenas com os 

olhos.(Manchete)  [Frase 2] Equipamento ainda 

passa por testes e não tem data para chegar ao 

Brasil. (Título auxiliar) 

 

QUESTÃO 9  

Compreenda sintaticamente a classificação das 

orações subordinadas no trecho transcrito abaixo 

para assinalar o item que contenha oração, transcrita 

do texto, com mesma classificação sintática. 

Não são as pessoas que precisam se ajustar à 

tecnologia, é a tecnologia que precisa se ajustar às 

pessoas. (Texto II, parágrafo 02) 

 

A) Com paciência infinita para repetir os 

ensinamentos e carisma para que as crianças não se 

sintam envergonhadas em fazer perguntas[...] 

(Texto I, parágrafo 01) 

B) Eu acho que a principal ideia do novo currículo 

é envolver as crianças, motivá-las, torná-las 

ativas[...] (Texto I, parágrafo 04) 

C) O uso de robôs em sala de aula já aconteceu em 

outros países no passado, mas somente agora as 

tecnologias estão ficando maduras o suficiente para 

o emprego mais rotineiro desses ajudantes. (Texto I, 

parágrafo 05) 

D) [...] o trabalho com eles é algo de acordo com o 

novo currículo e algo com que nós, professores, 

precisamos ter a mente aberta. (Texto I, parágrafo 

04) 

E) Ele é construído pela modificação do robô 

humanoide NAO, da japonesa Softbank, com 

software desenvolvido pela Utelias [...] (Texto I, 

parágrafo 02) 

QUESTÃO 10  

Segundo o Manual de Redação da Presidência da 

República, podemos afirmar sobre o memorando, 

exceto: 

 

A) Tem como finalidade exclusiva o tratamento de 

assuntos oficiais pelos órgãos da Administração 

Pública entre si. 

B) É a modalidade de comunicação entre unidades 

administrativas de um mesmo órgão. 

C) Pode ter caráter meramente administrativo, ou 

ser empregado para a exposição de projetos, ideias, 

diretrizes,etc. a serem adotados por determinado 

setor do serviço público, em seu âmbito interno. 

D) Quanto a sua forma, o memorando segue o 

modelo do padrão ofício, com a diferença de que o 

seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo 

que ocupa. 

E) A tramitação do memorando em qualquer órgão 

deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de 

procedimentos burocráticos. 

 

 

ATUALIDADES GERAIS 

 

QUESTÃO 11  

A guerra está presente na história humana em todos 

os tempos. Não raro, a experiência limite da 

violência e da luta entre seres humanos até a morte 

deixa marcas profundas nos indivíduos e na 

sociedade. Essas marcas podem ser notadas nos 

hábitos e nas conversas do cotidiano, nas artes, nas 

construções e na expressão das pessoas que se 

cruzam pelas ruas. Em 2018, completa-se o 

centenário do fim da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918). Em relação ao tema, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) No início do século XX, a Europa se encontrava 

em um período de poucas expectativas com relação 

ao progresso. Mesmo com a forte aliança entre a 

Grã-Bretanha, França e Alemanha o mercado 

europeu se encontrava em decadência, 

principalmente no que diz respeito ao avanço 

tecnológico. 
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B) O país de menor índice de crescimento 

econômico era a Alemanha tendo como principal 

causa o atraso na corrida imperialista.  

C) A disputa entre as nações europeias se 

manifestou de forma não declarada. O 

desenvolvimento da indústria era fraco, não havia 

produção de armamentos e o Estado se ausentava 

de investimentos em tecnologia armamentista. 

D) Um dos aspectos mais surpreendentes da 

Primeira Guerra Mundial foi o envolvimento 

patriótico da população civil, que se engajou 

ativamente no conflito, de forma romântica e 

ingênua, que a guerra possibilitava a conquista da 

glória e uma experiência de vida intensa e que 

apoiá-la era uma questão de lealdade à pátria.  

E) A economia de guerra, envolvia uma política de 

abundância de alimentos. Apesar da guerra, a 

maioria da população tinha acesso à saúde e 

moradia. Havia uma preocupação do Estado em 

atender às necessidades da população em primeiro 

lugar. 

 

QUESTÃO 12  

“Laranja-pera, laranja-baia, laranja-seleta... laranja 

lima. Aquilo que todo hortifruticultor sempre 

soube, lima é um tipo de laranja, terá que ser posto 

à prova no âmbito político. Com seu sigilo 

quebrado, o coronel João Baptista Lima Filho, 

amigo de longa data do presidente, está um bagaço 

com a decisão do STF. O ministro Luís Roberto 

Barroso está disposto a espremer todos os que 

cercam Temer até que saia algum caldo. Há quem 

aposte que, apesar de o presidente fingir que está 

tudo sempre doce, o que vai sair de tudo isso será 

bem azedo.” (Revista Veja, edição 2557 de 21 de 

março de 2018, p. 31). Qual o motivo da prisão do 

coronel João Baptista Lima Filho? 

 

A) Formação de quadrilha, juntamente com, Temer 

na Operação Lava Jato. 

B) Coordenador do cartel das empreiteiras e 

pagamento de propina a dezenas de políticos. 

C) Com base na delação da JBS, é um dos 

intermediários de propina que supostamente seria 

paga ao presidente Michel Temer no caso do 

decreto de portos. Lima é o dono da empresa de 

engenharia e arquitetura Argeplan. 

D) Dono da Argeplan é acusado por ter financiado a 

campanha do ex-presidente Lula e a campanha do 

atual presidente Michel Temer com dinheiro de 

propina recebido da JBS. 

E) Corrupção e formação de quadrilha no processo 

da Petrobrás.  

 

QUESTÃO 13  

A crise na Venezuela desde 2013 refere-se à crise 

socioeconômica que a Venezuela sofre desde os 

últimos meses do mandato de Hugo Chávez, se 

estendendo ao longo dos anos para a atual 

presidência de Nicolás Maduro. Como uma das 

consequências da crise na Venezuela, assinale a 

alternativa correta. 

A) No âmbito econômico, o impacto da crise na 

Venezuela está sendo importante para o Brasil pelo 

aumento da exportação de produtos alimentícios 

para o país vizinho com o objetivo de abastecer o 

mercado. 

B) A crise está contribuindo para a entrada de mão 

de obra qualificada no Brasil, proporcionando 

maior desenvolvimento do mercado de trabalho 

brasileiro. 

C) Uma grande demanda por trabalho e por 

atendimento médico dos novos moradores vem 

sobrecarregando o sistema de saúde de Roraima. 

D) A prefeitura de Manaus se organizou para 

receber os imigrantes e com isso conseguir 

reabastecer as vagas de emprego que se encontram 

em aberto na Zona Franca.  

E) O Governo de Roraima se mobilizou junto à 

Polícia Federal no sentido de agilizar a emissão de 

passaportes para os Venezuelanos, incentivando o 

aumento da imigração e com isso impulsionar o 

crescimento do PIB do Estado.   

 

QUESTÃO 14  

O Brasil foi a primeira seleção a se classificar para 

a Copa do Mundo de 2018, excluindo a seleção do 

país sede, que com esta prerrogativa garante sua 

vaga. A seleção brasileira segue sendo a única que 

disputou todas as Copas. Este será um dos 

principais eventos esportivos do ano. Outro evento 

importantíssimo, já realizado entre os dias 9 e 25 de 

fevereiro de 2018, foi a Olimpíada de Inverno de 

PyeogChang na Coreia do Sul, marcado pela 
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presença da Coreia do Norte nos jogos. Assinale a 

alternativa que indica o nome dos países que 

sediarão a Copa do Mundo de 2018 e a Olímpiada 

de inverno de 2022, respectivamente. 

A) Coreia do Norte e Japão. 

B) Rússia e Japão. 

C) Brasil e China. 

D) Rússia e China. 

E) Coreia do Norte e Rússia. 

 

QUESTÃO 15  

“Em seu desenvolvimento concreto, a busca de 

novas fronteiras de expansão impôs a intensificação 

da concorrência capitalista. Na contramão das 

superstições dos “economistas do mercado”, a 

intensificação da concorrência culminou na 

centralização dos capitais mediante a farra das 

fusões e aquisições. A centralização do poder em 

um grupo restrito de grandes empresas foi 

acompanhada da concentração da renda e da 

riqueza. No mesmo movimento, o encolhimento do 

espaço jurídico-político ocupado pelos Estados 

Nacionais debilitou a soberania popular. Nos países 

desenvolvidos, foram revertidas as tendências à 

maior igualdade – tanto no interior das classes 

sociais quanto entre elas – observadas no período 

que vai do fim da Segunda Guerra até meados dos 

anos 1970. Desenjaulada, a Coisa desembestou, 

liberando os impulsos mais profundos de sua 

natureza. Os bem-sucedidos acumulam “tempo 

livre” sob a forma de capital fictício (títulos que 

representam direitos à apropriação da renda e da 

riqueza), enquanto para os mais fracos a “liberação” 

do esforço se apresenta como a ameaça permanente 

do desemprego, a crescente insegurança e 

precariedade das novas ocupações, a exclusão 

social” (Carta Capital em tempo real, 30 de março 

de 2018). A crítica citada no texto está relacionada 

ao processo de: 

 

A) Globalização. 

B) Socialização econômica. 

C) Urbanização entre os países. 

D) Regionalização interna. 

E) Imigração internacional. 

 

QUESTÃO 16  

No dia 14 de março de 2018, no Estado do Rio de 

Janeiro, a vereadora Marielle Franco, de 38 anos, é 

a primeira vítima política da barbárie do Rio de 

Janeiro, foi assassinada com quatro tiros. Em 

relação a este fato, assinale a alternativa correta. 

 

A) Quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro, 

com aproximadamente 46 mil votos em 2016, 

concorrendo pelo PSOL, Marielle lutava pelos 

direitos humanos, a favor das mulheres, dos negros, 

dos homossexuais e dos favelados, categorias que 

se encaixava pessoalmente, esta luta incomodava 

muitas pessoas.  

B) Foi comprovado pela equipe de inteligência da 

polícia do Estado do Rio que a ação foi comandada 

por policiais que fazem parte da intervenção militar 

nas policias fluminenses. 

C) A vereadora foi mais uma vítima da violência 

que assola a cidade maravilhosa. A polícia carioca 

tem como principal hipótese assalto a mão armada, 

cometido por bandidos pertencentes à facções 

criminosas.  

D) Por ter sido muito bem votada e por defender 

classes não convencionais à determinados políticos. 

Já ficou comprovado que Marielle foi vítima de um 

crime cometido por políticos contraditórios às 

causas defendidas por ela junto a Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro. 

E) Marielle tinha muitos inimigos principalmente 

chefes de facções criminosas localizadas nos 

morros do Rio de Janeiro, em 2010 a vereadora foi 

responsável pelo projeto de lei que instalou uma 

unidade de polícia pacificadora no Morro do 

Alemão. 

 

QUESTÃO 17  

O Planeta pede água. “A má gestão e o descuido 

com as fontes naturais estão na gênese de uma das 

marcas de nosso tempo, a permanente crise hídrica 

e a inaceitável imundície dos oceanos. O quadro é 

dramático, mas ainda há tempo para uma reversão.” 

Foi nesse preocupante cenário que entre os dias 18 

e 23 de março de 2018, aconteceu a oitava edição 

do Fórum Mundial da Água, realizado pela primeira 

vez na América do Sul. Assinale abaixo a 

alternativa que indica em qual país e cidade foi 

realizado este Fórum. 

https://www.cartacapital.com.br/revista/958/as-eleicoes-e-as-reformas
https://www.cartacapital.com.br/revista/958/as-eleicoes-e-as-reformas


 
 

UERR | Concurso Público da SETRABES – 2017 

 

 

Cargo: NM – Ag. Sócio-Geriátrico                        Caderno da Prova Objetiva                                                                - 9 - 

 

A) Equador – Quito. 

B) Argentina – Buenos Aires. 

C) Brasil – Brasília. 

D) Colômbia – Bogotá.  

E) Brasil – Rio de Janeiro. 

 

QUESTÃO 18  

A Isto É notícias, de 21 de março de 2017, publicou 

que pela primeira vez desde 2004, o Brasil ficou 

estagnado em seu desenvolvimento, o país alcançou 

o indicador 0,754, de uma escala de 0 a 1, o mesmo 

obtido no ano anterior. Com esse desempenho, o 

país se mantém na 79ª posição no ranking, 

empatado com a Ilha de Granada. A Noruega, 

primeira da lista, alcançou 0,949. A pior colocação 

foi da República Centro-Africana, com 0,352. Ao 

todo, participam do ranking 188 países e territórios. 

O desemprego, por sua vez, cresceu de forma 

expressiva neste mesmo período. Os mais afetados 

foram jovens. A taxa de desemprego entre 15 a 24 

anos em 2015 era de 23,1%, bem acima dos 17% 

identificados em 2014. Em seguida, estavam as 

mulheres. O nível de desemprego entre mulheres 

cresceu de 8,9% para 11,8% no biênio 2014-2015, 

de acordo com dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD). Conforme o 

artigo, com o objetivo de avaliar eficientemente o 

nível de bem-estar social atingido por um país ou 

uma sociedade, o PNUD (Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento) criou o: 

 

A) Indicador de Desenvolvimento Social (IDS). 

B) Indicador de Desenvolvimento Humano (IDH). 

C) Indicador de Desenvolvimento Nacional (IDN). 

D) Indicador de Desenvolvimento Regional (IDR). 

E) Indicador de Desenvolvimento Humano e Social 

(IDHS). 

 

 

QUESTÃO 19  

Lixo nos rios e no mar, substâncias tóxicas no solo 

e no ar. Esses são alguns dos problemas ambientais 

ocasionados pelo ser humano ao meio ambiente, 

como consequência do modo consumista pelo qual 

temos vivido. Esses problemas têm se intensificado 

cada vez mais nos últimos anos, deixando de se 

questões locais para ser tornarem problemáticas de 

âmbito global. (Martinez, Rogério. Contato 

geografia, 3º ano, 1. ed. São Paulo: Quinteto 

Editorial, 2016, p. 239. (Coleção Contato 

Geografia)). Sobre as questões ambientais 

planetárias, é incorreto afirmar: 

 

A) A alta concentração de poluentes no ar forma 

uma camada de partículas em suspensão, parecida 

com uma neblina, conhecida como smog, fazendo 

com que a visibilidade diminua. Também causa 

muitos problemas de saúde, principalmente 

relacionados ao sistema respiratório e 

cardiovascular.  

B) Embora imprevisíveis, as consequências do 

aquecimento global provocam alterações no clima 

e, por conseguinte, nos ecossistemas terrestres. As 

grandes florestas tropicais, por exemplo, podem 

ficar mais secas e até mesmo desaparecer em certas 

regiões, enquanto as florestas temperadas correm o 

risco de ser devastadas pela seca e pelo calor.  

C) A concentração elevada de poluentes na 

atmosfera é provocada pelo lançamento de gases e 

material particulado, principalmente pelos veículos 

motorizados, pela indústria e pela incineração de 

resíduos sólidos e, corno consequência, ocorre o 

aumento da incidência de doenças corno asma, 

enfisema pulmonar, bronquite e irritação nos olhos. 

D) A Lei nº 12.305/10, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é bastante 

atual e contém instrumentos importantes para 

permitir o avanço necessário ao País no 

enfrentamento dos principais problemas ambientais, 

sociais e econômicos decorrentes do manejo 

inadequado dos resíduos sólidos. Em Roraima, esta 

lei só não está sendo cumprida nos municípios de 

Normandia e Cantá, por falta de licenciamento. 

E) A partir da Revolução Industrial, os problemas 

ambientais foram se agravando cada vez mais em 

quase todo o mundo, principalmente com o 

desenvolvimento e expansão do capitalismo. 

 

QUESTÃO 20  

A Prefeitura de Boa Vista tem intensificado a 

vacinação contra o sarampo em toda a capital, e, 

nesta segunda (26/03/2018) e terça-feira 
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(27/03/2018), realizou uma grande ação na área 

rural, que faz parte do calendário de atividades da 

campanha, antecipada este ano no Estado, devido 

ao surto da doença. Para se vacinar basta ir a 

qualquer uma das unidades básicas de saúde, de 

preferência a mais próxima de sua casa. (Roraima 

em Foco, 28 de março de 2018). Assinale a 

alternativa correta. 

 

A) A partir do diagnóstico de uma bebê 

venezuelana de 1 ano com indícios da doença, foi 

feita uma força tarefa de combate, prevenção e 

busca de novos casos da doença. Foi constatado 

pela Secretaria de Saúde do Estado que o maior 

foco da doença está no sul do Estado. 

B) De acordo com porta voz da prefeitura de Boa 

Vista, foi intensificada a vacinação contra o 

sarampo em toda a capital. Como a concentração da 

doença está na capital, não há necessidade de 

vacinação na zona rural da cidade. Não há indícios 

de surto nestas áreas. 

C) Para se vacinar, as pessoas devem se dirigir ao 

Hospital Geral de Roraima. Quem não apresentar a 

carteira de vacinação não é atendido e a prioridade 

no atendimento se restringe aos Venezuelanos já 

que o surto teve como origem uma bebê 

venezuelana. 

D) O sarampo é uma doença de alta contagiosidade 

e potencialmente grave. Pode evoluir para 

complicações, principalmente em crianças. A 

pneumonia causada pelo sarampo não tem 

tratamento específico. Outra complicação grave é 

denominada panencefalite esclerosante subaguda, 

que frequentemente leva ao óbito. Não é o caso de 

Roraima, pois foi afirmado pela Secretaria de Saúde 

do Estado que os casos constatados não correm este 

risco, está tudo sob controle. 

E) Dados do Ministério da Saúde apontam que, no 

Brasil, os últimos registros da doença ocorreram 

entre 2013 e 2015, quando foram confirmados 

1.310 casos em todo país. Nesse período, Roraima 

confirmou um caso, importado do Ceará. 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO GERAL 

 

QUESTÃO 21  

A Constituição do Estado de Roraima prevê 

expressamente que, nas atividades produtivas a 

serem desenvolvidas no Território Estadual, 

observar-se-ão os seguintes princípios, exceto: 

 

A) os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa. 

B) da função social da propriedade. 

C) do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

D) da razoabilidade e da proporcionalidade. 

E) da dignidade da pessoa humana. 

 

QUESTÃO 22  

Nos termos da Lei Complementar Estadual n° 053, 

de 31 de dezembro de 2001 - Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis do Estado de Roraima, a 

investidura em cargo público ocorrerá com o(a): 

 

A) recondução. 

B) reintegração. 

C) reversão. 

D) exercício. 

E) posse. 

 

QUESTÃO 23  

Considerando a Lei nº 1.032, de 08 de janeiro de 

2016 – Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações 

– PCCR dos Servidores Público Efetivos do Quadro 

Geral do Poder Executivo do Estado de Roraima, a 

jornada de trabalho dos titulares dos cargos que 

compõem o Quadro Geral de Pessoal será de:  

 

A) 36 (trinta e seis) horas semanais. 

B) 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

C) 30 (trinta) horas semanais, sendo 6 (seis) horas 

diárias ou mediante horário corrido de 5 (cinco) 

horas. 
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D) 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) 

horas diárias ou mediante horário corrido de 6 (seis) 

horas. 

E) 40 (quarenta) horas semanais, ou ainda reduzida 

para o mínimo de 30 (trinta) horas semanais. 

 

QUESTÃO 24  

Considerando a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, é incorreto dizer que todo homem tem 

direito: 

 

A) à segurança nacional. 

B) à liberdade. 

C) à propriedade. 

D) à vida. 

E) de ser, em todos os lugares, reconhecido como 

pessoa perante a lei. 

 

QUESTÃO 25  

Assinale a alternativa correta de acordo com a 

Constituição Federal. 

 

A) Todos podem reunir-se pacificamente, sem 

armas, em locais abertos ao público, mediante 

prévia autorização da autoridade competente. 

B) É plena a liberdade de associação para fins 

lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. 

C) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou 

a permanecer associado, salvo por decisão judicial. 

D) É livre a manifestação do pensamento, 

permitido, excepcionalmente, o anonimato. 

E) É livre a expressão da atividade intelectual, 

independentemente de censura ou licença. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 26  

Para os efeitos da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

considera-se: 

 

A) criança, a pessoa até quatorze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre quatorze e 

dezoito anos de idade. 

B) criança, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e 

dezoito anos de idade. 

C) criança, a pessoa até doze anos de idade 

completos, e adolescente aquela entre doze e 

dezoito anos de idade. 

D) criança, a pessoa até quatorze anos de idade 

completos, e adolescente aquela entre quatorze e 

dezoito anos de idade. 

E) criança, a pessoa até dezesseis anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre dezesseis e 

vinte e um anos de idade. 

 

QUESTÃO 27  

O Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741, de 01 de 

outubro de 2003 – é destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com: 

 

A) idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos. 

B) idade igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) 

anos. 

C) idade superior a 60 (sessenta) anos, desde que 

aposentado, somente. 

D) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

E) idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) 

anos, apenas. 
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QUESTÃO 28  

Em conformidade com o Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal, Decreto nº 1.171, de 22 de 

junho de 1994, assinale a alternativa correta. 

 

A) O servidor público poderá desprezar, em 

determinadas hipóteses, o elemento ético de sua 

conduta. 

B) O servidor público não terá que decidir somente 

entre o oportuno e o inoportuno. 

C) O servidor público terá que decidir apenas entre 

o justo e o injusto. 

D) O servidor público terá que decidir apenas entre 

o conveniente e o inconveniente. 

E) O servidor público terá que decidir somente 

entre o legal e o ilegal. 

 

QUESTÃO 29  

Conforme disposto na Lei nº 8.429, de 2 de junho 

de 1992, reputa-se agente público, para os efeitos 

desta lei, aquele que: 

 

A) exerce transitoriamente função no Estado de 

Roraima. 

B) exerce, desde que com remuneração, cargo na 

União. 

C) exerce, exceto se transitoriamente, por 

designação, cargo no Município de Boa Vista. 

D) exerce, transitoriamente, desde que com 

remuneração, emprego no Estado de Roraima. 

E) exerce, desde que com remuneração, por 

nomeação, cargo em empresa incorporada ao 

patrimônio público do Estado de Roraima. 

 

QUESTÃO 30  

De acordo com a Lei nº 418, de 15 de janeiro de 

2004, Processo Administrativo no âmbito da 

Administração Pública Estadual, são deveres do 

administrado perante a Administração, exceto: 

 

A) expor os fatos conforme a verdade. 

B) proceder com lealdade. 

C) agir de modo temerário. 

D) proceder com boa-fé. 

E) proceder com urbanidade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

QUESTÃO 31  

O Estado, consoante o Direito Administrativo, 

possui três elementos originários e indissociáveis: 

 

A) povo, território e governo soberano. 

B) povo, nação e governabilidade. 

C) povo, território e governabilidade. 

D) Governo soberano, independência e nação. 

E) povo, soberania e governo independente. 

 

QUESTÃO 32  

São pessoas jurídicas da Administração Indireta de 

direito privado: 

 

A) autarquias.  

B) fundações públicas.  

C) fundações governamentais. 

D) agências reguladoras. 

E) associações públicas. 

 

QUESTÃO 33  

São hipóteses de vacância do cargo público:  

I – exoneração. 

II – disponibilidade. 

III – readaptação. 

Estão corretas as afirmativas constantes nos itens: 

 

A) Somente I. 

B) Somente II e III. 

C) I, II e III. 

D) I e III somente. 

E) Somente III. 

QUESTÃO 34  

Instituto conceituado como investidura do servidor 

em cargo de atribuições e responsabilidades 

compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 

sua capacidade física ou mental verificada em 

inspeção médica: 

 

A) readaptação. 

B) reversão. 

C) condução. 

D) reintegração. 

E) exoneração. 

 

QUESTÃO 35  

São requisitos básicos para investidura em cargo 

público: 

 

A) nacionalidade brasileira ou estrangeiros com 

mais de dez anos no Brasil; o gozo dos direitos 

políticos; a quitação com as obrigações militares e 

eleitorais; nível de escolaridade; a idade mínima de 

dezesseis anos; e aptidão física e mental.  

B) nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos 

políticos; a quitação com as obrigações militares e 

eleitorais; filiação partidária; nível de escolaridade; 

a idade mínima de dezesseis anos; e aptidão física e 

mental.  

C) nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos 

políticos; a quitação com as obrigações militares e 

eleitorais; o nível de escolaridade exigido para o 

exercício do cargo; a idade mínima de dezoito anos; 

e aptidão física e mental. 

D) nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos 

políticos; a quitação com as obrigações militares, 

fiscais e eleitorais; nível de escolaridade; a idade 

mínima de dezoito anos; e aptidão física e mental.  

E) nacionalidade brasileira ou estrangeiros com 

mais de dez anos no Brasil; o gozo dos direitos 

políticos; a quitação com as obrigações militares e 

eleitorais; filiação partidária; nível de escolaridade; 
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a idade mínima de dezoito anos; e aptidão física e 

mental. 

QUESTÃO 36  

São formas de provimento de cargo público: 

 

A) nomeação, promoção, posse em outro cargo 

inacumulável, adaptação, aproveitamento, 

reintegração e recondução. 

B) nomeação, promoção, readaptação, reversão, 

aproveitamento, reintegração e recondução. 

C) nomeação, promoção, readaptação, reversão, 

falecimento, reintegração e recondução. 

D) nomeação, promoção, exoneração, reversão, 

demissão, aproveitamento, reintegração e 

recondução.  

E) nomeação, promoção, reversão, posse em outro 

cargo inacumulável, aproveitamento, reintegração e 

recondução. 

 

QUESTÃO 37  

São atributos do ato administrativo, exceto: 

A) presunção de legitimidade. 

B) tipicidade. 

C) imperatividade.  

D) exigibilidade.  

E) sujeito vinculado. 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

QUESTÃO 38  

Aos autores pertence o direito exclusivo de 

utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 

transmissível aos herdeiros pelo tempo: 

 

A) indeterminado. 

B) de dez anos. 

C) de vinte anos. 

D) que a lei fixar. 

E) de cinquenta anos, se a lei não dispor de modo 

distinto. 

QUESTÃO 39  

A lei considerará crimes inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia, a prática: 

 

A) da tortura. 

B) do descaminho. 

C) do contrabando. 

D) de improbidade. 

E) de homicídio simples. 

 

QUESTÃO 40  

A prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de: 

 

A) dez anos de reclusão. 

B) prisão perpétua. 

C) reclusão, nos termos da lei. 

D) detenção, nos termos da lei. 

E) trinta anos de detenção. 

 

QUESTÃO 41  

O civilmente identificado não será submetido a 

identificação criminal, salvo: 

 

A) após decisão de tribunal superior. 

B) após o trânsito em julgado de decisão judicial. 

C) em caso de decisão de órgão judicial 

internacional. 

D) após o trânsito em julgado de decisão 

administrativa. 

E) nas hipóteses previstas em lei. 

 

QUESTÃO 42  

Sempre que a falta de norma regulamentadora torne 

inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania, conceder-

se-á: 
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A) mandado de segurança. 

B) habeas data. 

C) habeas corpus. 

D) mandado de injunção. 

E) ação popular. 

 

QUESTÃO 43  

O registro civil de nascimento e a certidão de óbito, 

na forma da lei, são gratuitos para os 

reconhecidamente: 

 

A) vulneráreis. 

B) hipossuficientes. 

C) pobres. 

D) hipersuficientes. 

E) desempregados. 

 

QUESTÃO 44  

É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda 

ou suspensão só se dará, por exemplo, no caso de: 

 

A) confirmação da naturalização por sentença 

transitada em julgado. 

B) improbidade administrativa. 

C) condenação administrativa transitada em 

julgado, enquanto durarem seus efeitos. 

D) recusa de cumprir obrigação individualmente 

imposta ou prestação alternativa. 

E) incapacidade civil relativa ou absoluta. 

 

 

 

 

 

 

 

DIREITO DO IDOSO E ESTATUTO DO 

IDOSO 

 

QUESTÃO 45  

O direito à liberdade, previsto no Estatuto do Idoso, 

compreende os seguintes aspectos, exceto: 

 

A) opinião e expressão. 

B) faculdade de ir, vir e estar nos logradouros 

públicos e espaços comunitários, sem ressalvas. 

C) prática de esportes e de diversões. 

D) participação na vida familiar e comunitária. 

E) faculdade de buscar refúgio, auxílio e 

orientação. 

 

QUESTÃO 46  

A respeito dos direitos fundamentais do idoso é 

correto afirmar: 

 

A) Compete somente ao Estado assegurar à pessoa 

idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como 

pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 

individuais e sociais, garantidos na Constituição e 

nas leis. 

B) É dever da sociedade zelar pela dignidade do 

idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, desmocratizante, vexatório ou 

constrangedor. 

C) É obrigação do Estado e de toda sociedade, 

garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, 

mediante efetivação de políticas sociais públicas 

que permitam um envelhecimento saudável e em 

condições de dignidade. 

D) O direito ao respeito consiste, unicamente, na 

inviolabilidade da integridade física, psíquica e 

moral. 

E) O envelhecimento é um direito personalíssimo e 

a sua proteção um direito social, nos termos desta 

Lei e da legislação vigente. 
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QUESTÃO 47  

A garantia de prioridade prevista no estatuto do 

idoso compreende: 

I – atendimento preferencial mediato e 

individualizado junto aos órgãos públicos e 

privados prestadores de serviços à população. 

II – preferência na formulação e na execução de 

políticas sociais públicas específicas. 

III – destinação privilegiada de recursos públicos 

nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. 

IV – viabilização de formas alternativas de 

participação, ocupação e convívio do idoso com as 

demais gerações. 

Estão corretas as afirmativas constantes nos itens: 

 

A) II,III e IV. 

B) III e IV, apenas. 

C) I, II e III. 

D) I e III, apenas. 

E) I e IV. 

 

QUESTÃO 48  

Aponte a alternativa incorreta quanto à previsão 

contida no Estatuto do Idoso: 

 

A) É obrigação da família, da comunidade, da 

sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 

com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 

ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. 

B) Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, crueldade ou 

opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação 

ou omissão, será punido na forma da lei. 

C) É dever de todos prevenir a ameaça ou violação 

aos direitos do idoso. 

D) Todo ser humano tem o dever de comunicar à 

autoridade competente qualquer forma de violação 

a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha 

conhecimento.  

E) Os idosos tem prioridade no recebimento da 

restituição do Imposto de Renda. 

QUESTÃO 49  

João, Maria e Pedro têm, respectivamente, 65, 60 e 

55 anos de idade. Nos termos do Estatuto do Idoso, 

são assegurados direitos somente a: 

 

A) João, Pedro e Maria.  

B) Pedro e João.  

C) Maria.  

D) Maria e Pedro.  

E) João e Maria. 

 

QUESTÃO 50  

Nos termos do Estatuto do Idoso, quanto aos 

direitos fundamentais é correto afirmar: 

 

A) Assegura-se prioritariamente a saúde mental do 

idoso. 

B) Os direitos dos idosos são os previstos apenas no 

Estatuto do Idoso.  

C) O idoso goza de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana.  

D) Não há previsão do seu aperfeiçoamento moral, 

mas apenas intelectual.  

E) O envelhecimento é um direito universal e a sua 

proteção um direito privado. 

 

QUESTÃO 51  

É obrigação da família, da comunidade, da 

sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 

com absoluta prioridade, a efetivação do direito, 

exceto: 

 

A) à aposentadoria. 

B) à vida.  

C) à saúde.  

D) à alimentação.  

E) ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. 
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FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM 

 

QUESTÃO 52  

“Higiene das mãos “, é um termo geral que se refere 

a qualquer ação de higienizar as mãos para prevenir 

a transmissão de micro-organismos e 

consequentemente evitar que pacientes e 

profissionais de saúde adquiram Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde – IRAS. De 

acordo com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, “higiene das mãos”, pode ser: 

higiene simples, higiene antisséptica e fricção 

antisséptica das mãos com preparação alcoólica 

(Programa Nacional de Segurança do Paciente, 

Anexo 1. 2013. p. 6). Marque a alternativa que 

explica corretamente a finalidade da higiene 

antisséptica. 

 

A) Higienizar as mãos com água e sabonete 

associado a agente antisséptico. 

B) Promover a remoção de sujidades e da 

microbiota transitória, reduzindo a microbiota 

residente das mãos, com auxílio de um antisséptico. 

C) Reduzir a carga microbiana das mãos e pode 

substituir a higienização com água e sabonete 

líquido quando as mãos não estiverem visivelmente 

sujas. 

D) Remover os micro-organismos que colonizam as 

camadas superficiais da pele, assim como o suor, a 

oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade 

propícia à permanência e à proliferação de micro-

organismos. 

E) Melhorar a prática de higienização das mãos, de 

forma bem sucedida e sustentada. 

 

QUESTÃO 53  

Marque a alternativa que completa corretamente a 

seguinte frase: “O uso de luvas _____________ a 

higienização das mãos, seu uso por profissionais de 

saúde não deve ser adotado indiscriminadamente” 

(Programa Nacional de Segurança do Paciente, 

Anexo 1. 2013. p. 10) 

 

A) não altera e substitui. 

B) altera e não substitui. 

C) não altera nem substitui. 

D) altera e substitui. 

E) substitui. 

 

QUESTÃO 54  

Marque a alternativa que descreve corretamente 

medidas específicas, para a prevenção das 

pneumonias relacionadas à assistência à saúde, 

especialmente a Pneumonia Associada a Ventilação 

Mecânica (Brasil. Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária Medidas de Prevenção de Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde. Brasília: 

ANVISA, 2017. p. 22-23). 

 

A) Manter decúbito elevado (30 – 45º), fazer a 

higiene oral com antissépticos. 

B) Não aspirar secreção subglótica, manter decúbito 

reto para promover drenagem brônquica. 

C) Fazer higiene oral sem antissépticos, manter 

decúbito em Fawler elevado. 

D) Realizar a troca rotineira do circuito respiratório, 

jamais trocar o sistema fechado de aspiração. 

E) Realizar mobilidade precoce do paciente, 

realizar descontaminação digestiva seletiva. 

 

QUESTÃO 55  

Marque a alternativa que não corresponde às 

estratégias para prevenção de infecção do trato 

urinário associada à cateter vesical. (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

Medidas de prevenção de infecção relacionada à 

assistência à saúde. 2017). 

 

A) Esvaziar a bolsa coletora regularmente. 

B) Manter o fluxo de urina desobstruído. 

C) Manter sempre a bolsa coletora abaixo do nível 

da bexiga. 

D) Manter o sistema de drenagem fechado e estéril. 

E) Quando houver obstrução do cateter por muco, 

coágulos ou outras causas, proceder a irrigação com 

sistema fechado. 
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QUESTÃO 56  

Marque a alternativa correta quanto à abordagem 

na utilização de curativos impregnados com 

antissépticos de rotina. (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. Medidas de 

Prevenção de Infecção cirúrgica. 2017). 

 

A) É uma abordagem não recomendada. 

B) É uma abordagem de controle. 

C) É uma abordagem de controle pré-operatório. 

D) É uma abordagem básica recomendada para uso 

em todos os serviços de saúde. 

E) É uma abordagem especial. 

 

QUESTÃO 57  

Foi prescrito infundir 95ml de determinada solução 

a 20 gotas por minuto por via endovenosa. Devido 

ao volume prescrito, a solução foi instalada em 

bureta microgotas. Após os ajustes de gotas por 

minuto para microgotas por minuto sem alterar o 

volume de vazão por minuto. O início da infusão 

ocorreu às 16 horas e 45 minutos. Marque a 

alternativa que informa corretamente em quanto 

tempo a solução foi infundida. 

 

A) 1 hora e 58 minutos. 

B) 18 horas e 19 minutos. 

C) 1 hora 34 minutos e 48 segundos. 

D) 5 horas e 14 minutos. 

E) 18 horas e 33 minutos. 

 

QUESTÃO 58  

Você precisa aspirar 50 Unidades de insulina NPH 

do frasco-ampola que contém 10ml na concentração 

de 100 U/ml. O material disponível são seringas de 

3ml. Marque a alternativa correta quanto ao 

volume em ml que precisa ser aspirado do frasco-

ampola. 

 

A) 1 ml. 

B) 1,5 ml. 

C) 0,05 ml. 

D) 0,5 ml  

E) Essa conversão de U para ml não é possível de 

ser realizada. 

 

 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

QUESTÃO 59  

Leia os três itens abaixo: I, II e III) (Anexo da 

Resolução do Conselho Federal de Enfermagem – 

COFEN Nº 0564/2017. Capítulo II Dos Deveres). 

I) Art. 46 Recursar-se incondicionalmente a 

executar prescrição de Enfermagem e Médica na 

qual não constem assinatura e número de registro 

do profissional prescritor. 

II) § 1º O profissional de Enfermagem deverá 

recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e 

Médica em caso de identificação de erro e/ou 

ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o 

prescritor ou outro profissional, registrando no 

prontuário. 

III) § 2º É vedado incondicionalmente ao 

profissional de Enfermagem o cumprimento de 

prescrição à distância, conforme Resolução vigente. 

Marque a alternativa correta. 

 

A) Somente os itens I e II estão corretos. 

B) Somente o item III está correto. 

C) Os itens I, II e III estão corretos. 

D) Somente o item II está correto. 

E) Somente o item I está correto. 

 

QUESTÃO 60  

De acordo com o Anexo da Resolução do Conselho 

Federal de Enfermagem – COFEN Nº 0564/2017. 

Capítulo II – Dos Deveres Art. 51, seu parágrafo 

único diz: Quando a falta for praticada em equipe a 

responsabilidade será....... 

Marque a alternativa que completa corretamente a 

frase. 
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A) do responsável pela equipe. 

B) exclusivamente pelo prescritor. 

C) atribuída na medida do(s) ato(s) praticado(s) 

individualmente. 

D) atribuída coletivamente independente do(s) 

ato(s) praticados individualmente. 

E) daquele que administrou a medicação errada. 

 

QUESTÃO 61  

De acordo com a Lei Nº 7.498 de 25 de junho de 

1986 que “Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras providências”. 

Quem pode exercer privativamente a Enfermagem? 

Marque a alternativa que responde corretamente a 

questão. 

 

A) Somente profissionais de Enfermagem que 

tenham concluído curso de formação em 

enfermagem, são eles: Auxiliar de Enfermagem, 

Técnico de Enfermagem, Bacharelado e ou 

Licenciatura em Enfermagem.  

B) A enfermagem é exercida privativamente pelo 

Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo 

Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, 

respeitando os respectivos graus de habilitação. 

C) A enfermagem é exercida privativamente pelo 

Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo 

Auxiliar de Enfermagem, atendente de Enfermagem 

e pela Parteira, respeitando os respectivos graus de 

habilitação 

D) A enfermagem é exercida privativamente pelo 

Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo 

Auxiliar de Enfermagem, Agente comunitário de 

Saúde e pela Parteira, respeitando os respectivos 

graus de habilitação. 

E) A enfermagem é exercida privativamente pelo 

Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo 

Auxiliar de Enfermagem, pelo cuidador de idosos, 

pelo agente comunitário de Saúde e pela Parteira, 

respeitando os respectivos graus de habilitação. 

 

QUESTÃO 62  

Marque a alternativa que transcreve corretamente 

o texto contido no Artigo 2º da Lei Nº 7.498/86, de 

25 de Junho de 1986, que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem e dá 

outras providências. 

A) A Enfermagem e suas atividades Auxiliares 

somente podem ser exercidas por pessoas 

legalmente habilitadas e inscritas no Conselho 

Regional de Enfermagem com jurisdição na área 

onde ocorre o exercício. 

B) É livre o exercício da Enfermagem em todo o 

território nacional para todas as pessoas que 

concluíram cursos na área da saúde. 

C) A Enfermagem e suas atividades Auxiliares 

somente podem ser exercidas por pessoas 

legalmente habilitadas e inscritas no Conselho 

Federal de Enfermagem, sem a necessidade de 

inscrição no Conselho Regional de Enfermagem na 

área onde ocorre o exercício. 

D) É livre o exercício da Enfermagem somente para 

os enfermeiros, os demais profissionais da 

Enfermagem devem observar e respeitar os 

respectivos graus de habilitação. 

E) A Enfermagem e suas atividades Auxiliares 

somente podem ser exercidas por pessoas que 

tenham concluído cursos legalmente registrados e 

reconhecidos pelo Ministério da Educação – MEC. 

 

QUESTÃO 63  

A Resolução COFEN Nº 564/2017, que aprova o 

novo Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, aplica-se para quais profissionais? 

Marque a alternativa correta: 

A) Aplica-se para Enfermeiros e Técnicos de 

Enfermagem. 

B) Aplica-se para Enfermeiros, Técnicos de 

Enfermagem, Parteiras e Agente comunitários de 

Saúde. 

C) Aplica-se aos Enfermeiros, Técnicos de 

Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem. 

D) Aplica-se aos Enfermeiros, Técnicos de 

Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem, Parteiras, 

Atendentes de Enfermagem e Cuidadores de idosos. 

E) Aplica-se aos Enfermeiros, Técnicos de 

Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem, 

Obstetrizes e Parteiras, bem como aos atendentes de 

Enfermagem. 
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QUESTÃO 64  

Marque a alternativa que responde corretamente: 

De acordo com a Lei Nº 7.498/86, de 25 de Junho 

de 1986, que Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras providências. 

O que deverá ser feito com aquele que se encontra 

executando tarefas de Enfermagem, em virtude de 

carência de recursos humanos de nível médio nesta 

área, sem possuir formação específica regulada em 

lei? 

 

A) Esse artigo foi vetado. 

B) Será autorizado, pelo Conselho Federal de 

Enfermagem, a exercer atividades elementares de 

Enfermagem, observando o dispositivo no Art. 15 

desta Lei. 

C) Responderá por infração ética e disciplinar, 

conforme previsto no Cap. IV Das Infrações e 

Penalidades Éticas do Novo Código de Ética. 

D) Terá registro exclusivo de Enfermeira(o) ou 

Técnica(o) de Enfermagem, no COREN da região 

onde está atuando, conforme a complexidade do 

trabalho que estiver sendo realizado. 

E) Pagará multa na obrigatoriedade de 1 (um) a 10 

(dez) vezes o valor da anuidade da categoria 

profissional à qual pertence. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 65  

O novo Código de Ética (Resolução COFEN Nº 

564/2017) possui V capítulos. O I descreve os 

direitos e o II os deveres. Marque a alternativa 

abaixo que descreve sobre os Direitos. 

A) Abster-se de revelar informações confidenciais 

de que tenha conhecimento em razão de seu 

exercício profissional. 

B) Fundamentar suas relações no direito, na 

prudência, no respeito, na solidariedade e na 

diversidade de opinião e posição ideológica. 

C) Apor nome completo e/ou nome social, ambos 

legíveis, número e categoria de inscrição no 

Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou 

rubrica nos documentos, quando no exercício 

profissional. 

D) Recusar-se a executar prescrição de 

Enfermagem e Médica na qual não constem 

assinatura e número de registro do profissional 

prescritor, exceto em situação de urgência e 

emergência. 

E) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais 

normativos do Sistema COFEN/Conselhos 

Regionais de Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 


