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Língua Portuguesa 

 
TEXTO 1 
 

     Existem dois conceitos frequentemente utilizados no dia a dia do enfermeiro: o cuidar e o tratar. Ao refletir sobre o 
significado dessas palavras, constatamos a grande diferença existente entre esses dois termos, que não devem ser 
confundidos, apesar de se encontrarem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde. Assim, 
revela-se fundamental a atitude e o comportamento adotado pelo enfermeiro quando da prestação de cuidados de 
enfermagem, dado que a natureza desses diferenciará o enfermeiro que cuida do enfermeiro que trata, embora a essência da 
enfermagem se baseie apenas no cuidar por excelência.  

     Os enfermeiros que tratam concentram todos os seus cuidados apenas na enfermidade, descurando o ser humano com 
receios, crenças, dúvidas e sentimentos por trás da doença, que se constitui para esse profissional apenas mais um caso, a 
ser resolvido aplicando-se as técnicas corretas e adequadas à situação. Esta prática simplista e contraditória das diretrizes 
preconizadas pela profissão da enfermagem apresenta-se como a mais cômoda e fácil para o desenvolvimento do exercício 
profissional, constituindo uma negligência muito grave que atenta contra todos os princípios inerentes à profissão.  

     Por outro lado, os enfermeiros que cuidam dirigem todos os seus cuidados de modo holístico, respeitando a pessoa 
enferma como ser biopsicossocial, valorizando-a como pessoa única e insubstituível, com características e vontade próprias, 
conforme a ideologia adotada e defendida pela profissão, dignificando-a e elevando-a ao seu mais alto nível.  

     Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias que conduzam à prestação de cuidados com qualidade, reunindo todas 
as competências adequadas para interagir de maneira eficaz com a pessoa enferma e com os familiares, de modo a que esses 
depositem toda a sua confiança e empenho nos cuidados oferecidos, participando ativamente nesses cuidados. No entanto, 
para a concretização do cuidar no dia a dia também é fundamental que a equipe de enfermagem assuma completamente o 
espírito de equipe e a congruência de comportamentos, abandonando quaisquer metas individuais, visando apenas alcançar o 
mesmo objetivo comum e final: a prestação de cuidados holísticos com qualidade, minimizando tanto quanto possível a 
crescente problemática da desumanização de cuidados.  

     Torna-se de grande importância, então, que o enfermeiro repense cuidadosamente o verdadeiro significado da essência da 
enfermagem, aperfeiçoando os pontos menos positivos encontrados nos seus atos profissionais e fortalecendo os mais altos. 
Para a prestação de cuidados de qualidade é imperativo que o enfermeiro promova um ambiente de empatia com o paciente, 
recorrendo à comunicação verbal e não verbal para estabelecer uma relação de ajuda eficaz, nunca descurando o toque, 
quando necessário. Esse profissional também deverá criar e contribuir para um ambiente de trabalho agradável e responsável 
entre os outros elementos da equipe multidisciplinar.  

     Afinal, existirá emoção mais nobre e sublime do que nós, enfermeiros, sentirmos que estamos colaborando na mais rica de 
todas as atividades humanas – o alívio do sofrimento do nosso próximo?  

 
António Carvalho e Marily Abreu. Disponível em: http://www.webartigos.com/artigos/cuidar-em-enfermagem/14277. Acesso em 25/04/2012. 

Adaptado. 

01. Analisando o conteúdo global do Texto 1, podemos afirmar que, por meio dele, o autor intenciona, privilegiadamente: 

A) divulgar técnicas e procedimentos atualizados a serem aplicados pelo enfermeiro quando do exercício de sua 
profissão. 

B) fazer a distinção entre dois tipos de comportamento recorrentes no exercício da enfermagem e discorrer acerca de 
cada um deles.   

C) defender, com argumentos convincentes, sua opinião desfavorável à participação do enfermeiro   na equipe 
multidisciplinar.  

D) denunciar profissionais de enfermagem que não têm cuidado dos pacientes de modo holístico, nem como seres 
biopsicossociais. 

E) compartilhar um pouco da sua prática diária, dos problemas que enfrenta com os pacientes e desabafar suas queixas.  

02. Analisando a abordagem do tema, o Texto 1 revela um autor: 

A) que domina a teoria e a prática, já que também exerce a profissão de enfermeiro, sobre a qual comenta. 
B) desejoso de ingressar na profissão de enfermeiro, estando para isso já bem preparado do ponto de vista teórico. 
C) desprovido de embasamento teórico e prático, uma vez que não experimenta o cotidiano da profissão de enfermeiro. 
D) cujas opiniões se fundamentam em observações da rotina dos enfermeiro, feitas na condição de paciente.   
E) que tem leituras aprofundadas sobre o assunto abordado, mas carece de conhecimento prático mais consistente. 
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03. A análise da argumentação construída no Texto 1 nos 
permite afirmar que o autor tem uma opinião: 

A) favorável a uma prática de enfermagem que 
apenas trata os pacientes, e não que cuida deles. 

B) contrária a um cuidado dos pacientes, pelos 
enfermeiros, de modo multidisciplinar e holístico. 

C) favorável à ideia de que o enfermeiro seja o 
profissional que lidera a equipe multidisciplinar. 

D) contrária ao envolvimento dos familiares do 
enfermo no percurso do trabalho da equipe de 
enfermagem. 

E) favorável a um trabalho de enfermagem que 
objetive a prestação de cuidados holísticos com 
qualidade. 

04. O Texto 1 apresenta as seguintes características: 

1) predomínio de trechos narrativos. 
2) obediência às regras do padrão culto da língua. 
3) respeito total às normas da morfossintaxe. 
4) preferência pela conotação, e não pela denotação. 

Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1 e 2, apenas. 

05. Acerca do parágrafo conclusivo, é correto afirmar que: 

A) está estruturado na forma de uma pergunta, e 
deve ser respondida pelo leitor do texto, já que o 
autor parece não saber a resposta. 

B) nele, o autor se revela desgostoso, e confessa sua 
insatisfação com a profissão que exerce, pelo 
excesso de responsabilidades.  

C) diferente dos outros, nele o autor fala em primeira 
pessoa, sendo, por isso, um parágrafo mais 
subjetivo que os demais. 

D) em tom de ironia, nele o autor se revela bastante 
conformado com os problemas do cotidiano do 
exercício da enfermagem. 

E) por meio dele, o autor faz uma provocação aos 
enfermeiros que são descomprometidos e estão 
desiludidos com a profissão. 

06. No Texto 1, o autor faz uma distinção entre os termos 
„curar‟ e „tratar‟, no âmbito do exercício profissional do 
enfermeiro. São da esfera do cuidar as seguintes ideias: 

1) negligência 
2) cuidados holísticos 
3) valorização do paciente 
4) doença como mais um caso 
 

Estão corretas: 

A) 2 e 3, apenas. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

07. O autor discorre sobre os “enfermeiros que tratam”, em 
oposição aos “enfermeiros que cuidam”. Em relação 
ao termo “enfermeiros”, os segmentos sublinhados têm 
valor de: 

A) substantivo. 
B) pronome. 
C) adjetivo. 
D) advérbio. 
E) conjunção. 

08. “Torna-se de grande importância, então, que o 
enfermeiro repense cuidadosamente o verdadeiro 
significado da essência da enfermagem, aperfeiçoando 
os pontos menos positivos encontrados nos seus atos 
profissionais e fortalecendo os mais altos.” Nesse 
trecho, o autor convoca os leitores enfermeiros a: 

A) confessarem seus erros. 
B) desistirem da profissão. 
C) não pararem de estudar. 
D) procurarem apoio psicológico. 
E) reavaliarem sua prática profissional. 

09. “Para a prestação de cuidados de qualidade é 
imperativo que o enfermeiro promova um ambiente de 
empatia com o paciente, recorrendo à comunicação 
verbal e não verbal para estabelecer uma relação de 
ajuda eficaz, nunca descurando o toque, quando 
necessário.” Nesse trecho, o autor é: 

A) permissivo. 
B) incisivo. 
C) dúbio. 
D) reticente. 
E) irônico. 

10. Assinale a alternativa na qual a concordância está de 
acordo com o padrão culto da língua. 

A) Nenhum dos enfermeiros devem cuidar dos 
pacientes de maneira irresponsável. 

B) Embora não falte problemas na profissão do 
enfermeiro, ela é desafiadora. 

C) Segundo afirma os enfermeiros, nada é mais 
sublime do que aliviar o sofrimento do próximo. 

D) Não sei se haverá outros profissionais tão 
importantes como os enfermeiros.  

E) O trabalho dos profissionais de enfermagem, junto 
aos pacientes, vão além de apenas tratá-los. 
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11. “Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias 
que conduzam à prestação de cuidados com 
qualidade”. Se esse trecho fosse modificado, em qual 
alternativa as normas da regência verbal estariam 
atendidas? 

A) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias as quais se baseie seu trabalho.  

B) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias às quais esteja submetido seu 
trabalho.  

C) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias nas quais dependa seu trabalho.  

D) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias das quais apoiem seu trabalho. 

E) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar 
metodologias cuja as quais valorize seu trabalho.  

12. “Ao refletir sobre o significado dessas palavras, 
constatamos a grande diferença existente entre esses 
dois termos, que não devem ser confundidos, apesar 
de se encontrarem de forma paralela em qualquer 
exercício da equipe multidisciplinar de saúde.” O 
sentido desse segmento destacado está mantido em: 

A) ainda que se encontrem de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

B) devido ao fato de se encontrarem de forma 
paralela em qualquer exercício da equipe 
multidisciplinar de saúde. 

C) desde que se encontrem de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

D) porém se encontram de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

E) uma vez que se encontram de forma paralela em 
qualquer exercício da equipe multidisciplinar de 
saúde. 

13. Assinale a alternativa em que a palavra destacada 
está grafada de acordo com as regras de ortografia 
vigentes. 

A) Todos os pacientes merecem um cuidado 
responsável, sem qualquer excessão. 

B) Não se admite que os enfermeiros tenham hojeriza 
por qualquer um dos procedimentos de 
enfermagem. 

C) O trabalho de enfermagem deve ser realizado sem 
obseção pela perfeição. 

D) Para o profissional responsável, não há empecilho 
para a realização de um bom trabalho. 

E) No exercício da enfermagem, é preciso ter 
paciência e perseveransa. 

 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 
 

 
Texto disponível em: www.nossacara.com.  

Acesso em 25/04/2012. 

14. O Texto 2 é explicitamente apresentado como um 
“convite”. No entanto, mais do que um simples convite, 
o que se pretende com o texto é, prioritariamente: 

A) fazer propaganda da Prefeitura Municipal de 
Eunápolis. 

B) convencer os leitores idosos da importância da 
vacinação. 

C) estimular os casais a usarem camisinha nas 
relações sexuais.  

D) convocar os idosos a valorizarem os cuidados 
geriátricos. 

E) divulgar um novo plano de saúde a ser oferecido 
pela Prefeitura. 

15. Sobre aspectos gerais da organização do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 

1) Se o trecho: “Não importa a idade. O que vale é 
ter saúde.” tivesse sido escrito da seguinte forma: 
“Não importa a idade, o que vale é ter saúde.”, 
seu sentido global ficaria inalterado. 

2) No trecho: “A Prefeitura Municipal de Eunápolis 
quer lhe fazer este convite.”, o termo destacado 
corresponde ao complemento indireto do verbo 
„fazer‟. 

3) Com o termo destacado no trecho: “A Prefeitura 
Municipal de Eunápolis quer lhe fazer este 
convite.”, o autor se reporta ao leitor do texto. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
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Conhecimentos Específicos 

16. Considerando a nova versão do sistema brasileiro de 
classificação de solos hoje adotada no Brasil assinale 
a alternativa que corresponde à única ORDEM 
eliminada. 

A) Alissolos. 
B) Argissolos. 
C) Chernossolos. 
D) Espodossolos. 
E) Luvissolos. 

17. Analise as afirmativas abaixo. 

1) A meteorologia é uma ciência que estuda os 
processos atmosféricos e a previsão do tempo. 

2) As variáveis atmosféricas são principalmente: a 
temperatura, a pressão atmosférica e a umidade 
do ar. 

3) A meteorologia de mesoescala limita-se ao 
estudo dos fenômenos atmosféricos restritos à 
tropopausa. 

 
Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 1 e 2. 
E) 1 e 3. 

18. Para o cultivo do milho sob a ótica da chamada 
agricultura de precisão, os tratores são 
necessariamente equipados com:  

A) satélites. 
B) sensores de movimento. 
C) equipamentos de climatização. 
D) equipamentos de manutenção. 
E) equipamentos de uso na robótica. 

19. Um dos consórcios menos comum no Nordeste do 
Brasil é o do feijão comum com a mandioca. Por que, 
quando se cultiva a mandioca em fileira única, 
recomenda-se semear apenas uma fileira de feijão 
entre duas de mandioca? 

A) A mandioca é sempre a cultura principal. 
B) O feijão é sempre a cultura principal. 
C) Em um consórcio nunca existe uma cultura 

principal. 
D) A mandioca cresce mais rápido que o feijão. 
E) O feijão compete por luz com a mandioca. 

 
 
 
 

20. Segundo a Embrapa, entre as cultivares de banana 
encontradas abaixo, qual tem mostrado melhor 
desempenho em cultivos orgânicos? 

A) Maravilha. 
B) Prata. 
C) Mysore. 
D) Pacovan. 
E) Terra. 

21. Assinale a alternativa que corresponde a uma cultivar 
de uva sem caroço. 

A) Bordô. 
B) BRS Rúbea. 
C) BRS Morena. 
D) Concord. 
E) Cabernet Sauvignon. 

22. Considerando os coeficientes técnicos do cultivo de 
tomate industrial, analise as proposições abaixo. 

1) Quando o semeio é feito em plantio direto, as 
quantidades de FTE BR-12 são menores que 
quando se efetua o plantio de mudas. 

2) Quando se semeiam mudas, o custo com 
fungicidas é maior que quando se efetua o cultivo 
em plantio direto. 

3) O controle fitossanitário no geral diminui quando 
se efetua o semeio de mudas. 

 
Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 1 e 3. 
E) 2 e 3. 

23. A batata (Solanum tuberosum ssp. tuberosum) é uma 
cultura cujo órgão de reserva se desenvolve no solo. 
Uma das práticas de manejo rotineiras nessa cultura é 
a amontoa, que quando não realizada, pode permitir 
que os tubérculos recebam luz solar e desenvolvam 
uma substância prejudicial à saúde denominada de: 

A) saponina. 
B) solanina. 
C) fenol. 
D) frutose. 
E) sacarose. 

24. Na cultura do Inhame, a capação é uma prática 
realizada apenas na cultivar: 

A) São Tomé. 
B) Nambú. 
C) Florido. 
D) Da Costa. 
E) Roxo. 
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25. Assinale a alternativa que corresponde ao nematoide 
dos cistos da soja. 

A) Meloidogyne javanica. 
B) Meloidogyne arenaria. 
C) Meloidogyne incognita. 
D) Heterodera glycines. 
E) Xiphinema brasiliense. 

26. No viveiro, o tratamento de mudas de citros para 
controle da Gomose é efetuado com a pulverização 
de: 

A) Benomyl. 
B) Thiabendazole. 
C) Tiofanato metílico. 
D) Fosetyl-Al. 
E) Mancozeb. 

27. Na cultura do algodão, a amostragem para detecção 
da presença do bicudo é feita a cada cinco dias, em 
100 plantas, para talhões de até 100 ha, coletando-se: 

A) um botão floral na altura da metade da planta. 
B) um botão floral no ápice da planta. 
C) três botões florais na altura da metade da planta. 
D) três botões florais no ápice da planta. 
E) cinco botões florais em toda a planta. 

28. Para o controle biológico da broca do coqueiro, é 
recomendado o uso de iscas contaminadas com: 

A) Baculovirus. 
B) Penicillium sclerotigenum. 
C) Beauveria bassiana. 
D) Aspergillus flavus. 
E) Phoma sp. 

29. No manejo da cultura do milho, é recomendado o 
controle de plantas invasoras com herbicidas à base 
de: 

A) permetrina. 
B) atrazina. 
C) furamicina. 
D) alaclor. 
E) tetraciclina. 

30. Qual o volume de água necessário por planta e por dia 
de um sistema de irrigação por gotejo em que: EA= 8, 
f= 0,75, A= (4x6), K= 0,4 e Ef=0,9? 

A) 20 l/planta. 
B) 48 l/planta. 
C) 60 l/planta. 
D) 73 l/planta. 
E) 100 l/planta. 

 

31. Considerando uma área de 16 ha (400m x 400m) 
cultivada com citrus, no espaçamento de 8m x 8m, 
com evapotranspiração máxima de 6mm/dia, com solo 
de capacidade de retenção de água de 180mm/dia, 
taxa de infiltração de água de 8mm/h e profundidade 
de raiz de 1m, qual deverá ser o total de água 
armazenada na zona das raízes deste sistema de 
irrigação por aspersão?  

A) 6mm 
B) 8mm 
C) 48mm 
D) 112mm 
E) 180mm 

32. Entre as raças zebuínas de bovinos, qual representa a 
maioria do rebanho brasileiro? 

A) Guzerá. 
B) Mocho Nacional. 
C) Indubrasil. 
D) Gir. 
E) Nelore. 

33. A Parvovirose é uma das doenças mais sérias na 
criação de suínos. Em um Programa mínimo de 
vacinação um cachaço deve ser vacinado: 

A) uma vez ao ano. 
B) duas vezes ao ano. 
C) três vezes por ano. 
D) a cada três meses. 
E) todos os meses. 

34. No manejo de frangos de corte, a vacinação contra 
Marek é realizada quando as aves têm: 

A) um dia de vida. 
B) um mês de vida. 
C) um ano de vida. 
D) seis meses de vida. 
E) seis semanas de vida. 

35. Em ovinos, quando se trata de raças de grande porte, 
o tamanho dos cochos para um carneiro empregado 
para cobertura deve ter em média:  

A) 20cm 
B) 30cm 
C) 40cm 
D) 50cm 
E) 60cm 

36. Na alimentação de bovinos, um bom volumoso deve 
contribuir significativamente para o fornecimento de 
proteínas. Entre os volumosos abaixo, qual é o que 
menos contribui com proteínas para o 
desenvolvimento animal? 

A) Alfafa. 
B) Feno de mandioca. 
C) Silagem de mandioca. 
D) Silagem de sorgo. 
E) Cana-de-açúcar. 
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37. Dentro do conceito de agroecologia, o primeiro 
princípio para garantia da sustentabilidade é: 

1) a criação da biodiversidade. 
2) apenas a preservação da biodiversidade. 
3) a preservação e a ampliação da biodiversidade. 

 
        Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 1 e 2. 
E) 2 e 3. 

38. Nos laudos de perícia técnica agronômica para fins de 
desapropriação de terras, os valores do Grau de 
Utilização da Terra (GUT) e o Grau de Eficiência na 
Exploração da terra (GEE) devem ser de: 

A) igual ou superior a 80 % para o GUT e igual ou 
superior a 100 % para o GEE. 

B) no mínimo superior a 80 % para o GUT e superior 
a 100 % para o GEE. 

C) igual a 100 % para o GUT e igual a 100 % para o 
GEE. 

D) no mínimo 90 % para o GUT e 90 % para o GEE. 
E) pelo menos 50 % para o GUT e 50 % para o 

GEE. 

39. De acordo com a Lei 4.074 de 04 de janeiro de 2002, 
referente ao uso de agrotóxicos, analise as 
proposições abaixo. 

1) Ingrediente ativo ou princípio ativo é o agente 
químico ou físico, com exceção do biológico, que 
confere eficácia aos agrotóxicos e afins. 

2) Intervalo de reentrada é o intervalo de tempo 
entre a aplicação de agrotóxicos ou afins e a 
entrada de pessoas na área tratada sem a 
necessidade de uso de EPI. 

3) Limite máximo de resíduo (LMR) é a quantidade 
máxima de resíduo de agrotóxico ou afim 
oficialmente aceita no alimento, em decorrência 
da aplicação adequada em uma fase específica, 
desde sua produção até o consumo, expressa em 
partes (em peso) do agrotóxico, afim ou seus 
resíduos por milhão de partes de alimento (em 
peso) (ppm ou mg/kg). 

 
Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 1 e 2. 
E) 2 e 3. 

 
 
 

40. No processo de fermentação de mandioca para 
fabricação de polvilho azedo, o pH do polvilho deve 
diminuir para valores entre: 

A) 1,0 a 2,0 
B) 2,5 a 3,5 
C) 3,0 a 4,0 
D) 4,5 a 5,0 
E) 5,0 a 5,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




