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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. Nas sondagens a percussão, a quantidade mínima de 
furos, em uma área de até 1200m² de projeção em 
planta da edificação é de: 

A) um furo de sondagem para cada 200m². 
B) dois furos de sondagem para cada 100m². 
C) um furo de sondagem para cada 50m². 
D) três furos de sondagem para cada 250m². 
E) um furo de sondagem para cada 250m². 

17. O Sistema de Avaliação da Conformidade - SiAC de 
Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil foi 
criado em março de 2005 em substituição ao SiC-
Construtoras. Analise as afirmativas abaixo. 

1) O SiAC possui caráter evolutivo, estabelece 
níveis de qualificação progressiva, segundo os 
quais os sistemas de gestão da qualidade das 
empresas construtoras são avaliados e 
classificados.  

2) O objetivo do SiAC é o de estabelecer o 
referencial técnico básico do sistema de 
qualificação evolutiva adequado às 
características especificas das construtoras 
atuantes no subsetor de edifícios. 

3) O SiAC é regional, criado para atender apenas as 
Regiões Nordeste e Norte, em função das suas 
características especificas. 

4) Os atestados de Qualificação só terão validade, 
para os diversos níveis, se emitidos por 
Organismo de Certificação Credenciado (OCC), 
autorizado pela Comissão Nacional (CN) do 
SiAC. 

 

Estão corretas, apenas: 

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

18. Na Política da Qualidade, a Direção da Empresa, 
observando os itens e requisitos dos diferentes níveis 
de qualificação, deve implantar um sistema de 
medição de indicadores referentes aos objetivos da 
qualidade, para o seguinte nível de qualificação: 

A) D 
B) C 
C) B 
D) A 
E) E 

 
 
 

19. O almoxarifado da obra é dividido em seções. O 
material de segurança do trabalho é guardado na 
seção: 

A) geral. 
B) de material elétrico. 
C) de pintura. 
D) de hidráulica. 
E) de esquadrias. 

20. A fundação profunda transmite a carga ao terreno pela 
base, por sua superfície lateral ou por combinação das 
duas. A penetração da estaca em milímetros, para os 
últimos dez golpes é chamada de: 

A) estaca de equilíbrio. 
B) pressão admissível. 
C) nega. 
D) radiação. 
E) prova de carga.  

21. Na execução de aterros, é obrigatório o controle 
tecnológico para aterros com altura superior a: 

A) 10m 
B) 5m 
C) 3m 
D) 2m 
E) 1m  

22. Faz-se necessário a orientação e fiscalização de um 
consultor especialista em mecânica dos solos quando 
o volume a ser a aterrado for superior a: 

A) 300m² 
B) 150m² 
C) 1000m² 
D) 500m² 
E) 750m² 

23. Na execução de alvenaria, sem função estrutural, as 
paredes devem ser moduladas de modo a facilitar o 
uso de um número máximo possível de elementos 
inteiros e as juntas devem ser do tipo de amarração. 
Quando se executarem alvenarias com as juntas do 
tipo prumo, é obrigatório a utilização de: 

A) armaduras longitudinais. 
B) aditivos e cal hidratada. 
C) concreto protendido.  
D) armaduras horizontais. 
E) dreno perfurado.  
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24. Nas obras que possuem estrutura de concreto armado, 
a alvenaria deverá ser interrompida abaixo das vigas 
ou lajes. Para garantir o perfeito travamento entre a 
alvenaria e a estrutura, esse espaço deverá ser 
preenchido, após o período de: 

A) 12h 
B) 24h 
C) 2 dias 
D) 5 dias 
E) 7 dias 

25. As juntas de assentamento de argamassa devem ter 
no máximo 1cm de espessura e não podem possuir 
espaços vazios. Na alvenaria aparente, as juntas 
devem ser: 

A) frisadas. 
B) moduladas. 
C) aparadas. 
D) onduladas. 
E) coroadas. 

26. Na execução de uma obra, devem ser considerados 
dois tipos de custos: os diretos e os indiretos. É custo 
indireto de uma obra: 

A) a mão de obra produtiva. 
B) o salário pago. 
C) os encargos sociais recolhidos. 
D) pagamento de aluguel. 
E) aquisição de equipamentos. 

27. O memorial descritivo é uma peça que deve descrever 
e explicitar todos os materiais a serem utilizados na 
execução de uma obra. Analise as afirmativas abaixo. 

1) O memorial é uma peça escrita que complementa 
o projeto e pode ser elaborada em forma de 
texto, ou simplesmente em forma de tabela. 

2) O memorial aborda os três níveis de um projeto, 
ou seja: o Estudo Preliminar, o Anteprojeto e o 
Projeto Executivo.  No Estudo Preliminar, o 
memorial contempla a análise prévia do 
empreendimento. 

3) Na etapa de Anteprojeto, o memorial justifica a 
solução adotada e no Projeto Executivo se faz a 
discriminação dos itens que compõem toda a 
obra propriamente dita. 

4) No memorial são apresentados os itens 
importantes relativos à construção. O Caderno de 
Encargos não faz parte do Memorial Descritivo. 

 
Estão corretas, apenas: 

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

 

28. A cal gorda é usada em revestimentos e alvenaria. A 
cal é gorda quando 1m³ de cal virgem fornece, de 
pasta, mais de: 

A) 2,5m³  
B) 1,8m³ 
C) 3,0m³ 
D) 2,0m³ 
E) 4,0m³ 

29. O concreto é mais consistente quando os espaços 
entre as britas maiores são preenchidos por britas 
menores e areia. Analise as afirmativas abaixo. 

1) A quantidade excessiva de aditivo no concreto 
lançado pode acarretar inibição de pega. 

2) Quando o concreto depois de misturado ficar 
seco, utiliza-se apenas mais água com a 
finalidade de hidratá-lo. 

3) Para concreto aparente é recomendado aumentar 
a quantidade de cimento com 1/5 de saco por 
saco previsto. 

4) A quantidade de água e de areia utilizada na 
mistura de concreto deve ser adaptada ao grau 
de umidade da areia. 

  
Estão corretas, apenas: 

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

30. Existem vários tipos de aditivos para o concreto. O 
acelerador de pega proporciona o rápido 
endurecimento e alta resistência inicial ao concreto. 
Para utilizar o acelerador de pega em concreto 
estrutural, o teor de cimento tem de ser maior que: 

A) 400 kg/m³ 
B) 500 kg/m³ 
C) 350 kg/m³ 
D) 380 kg/m³ 
E) 450 kg/m³ 

31. A produção da madeira, como material de construção 
civil, ocorre passando por diversas etapas. A etapa 
onde é realizado o corte de costaneiras, ficando a 
seção da madeira aproximadamente quadrada, é 
chamada de: 

A) desdobro radial. 
B) falquejamento. 
C) beneficiamento. 
D) toragem. 
E) aparelhamento. 
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32. A classificação das telhas é feita em função das 
características geométricas e do tipo de fixação. 
Analise as afirmativas abaixo. 

1) A telha Romana é composta de encaixe, capa e 
canal no mesmo componente e apresenta furos e 
pinos para fixação. 

2) As telhas simples de sobreposição, com capa e 
canal independentes, cujo canal possui furos e 
pinos independentes são chamadas de telha 
Alemã. 

3) A retilinearidade e a planaridade são 
características das telhas que podem evitar 
problemas de encaixe. 

 
Está(ão) correta(s), apenas: 

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

33. Os esmaltes são obtidos adicionando pigmentos aos 
vernizes ou às lacas. O tempo de secagem, para o 
toque, do esmalte sintético é de: 

A) ½ h a 1h 
B) 2h a 4h 
C) 4h a 6h 
D) 5h a 7h 
E) 6h a 8h  

34. Nas instalações elétricas residenciais, os condutores 
vivos dos circuitos terminais, que alimentam chuveiros 
elétricos, deverão ter seções iguais ou superiores a: 

A) 1,5mm² 
B) 2,5mm² 
C) 4mm² 
D) 6mm² 
E) 0,5mm² 

35. A tubulação e as caixas das instalações de telefonias 
são destinadas exclusivamente para uso das 
concessionárias. Existem critérios para definição da 
quantidade mínima de pontos telefônicos. Para um 
escritório com área útil de 40m², deverão ser previstos 
quantos pontos telefônicos? 

A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 6 

 
 
 
 
 

 

36. A distribuição da água quente em apartamentos 
poderá ser realizada pelo sistema de aquecimento 
individual, central privado e central coletivo. Quando o 
aquecimento é obtido através do contato imediato da 
fonte de calor com a água, o aparelho usado é o 
aquecedor do tipo: 

A) direto. 
B) indireto. 
C) passagem. 
D) livre. 
E) pressão. 

37. As propriedades básicas do concreto são 
determinadas de acordo com os tipos do concreto, que 
são: endurecido e não endurecido. É propriedade 
básica do concreto não endurecido a(o): 

A) resistência aos esforços mecânicos. 
B) deformação em face das ações extrínsecas.  
C) permeabilidade. 
D) brilho externo. 
E) trabalhabilidade. 

38. Em uma estrutura qualquer, B é o número de barras, 
incluindo também as dos tipos vinculares equivalentes. 
E N é o número de nós de uma treliça plana. A 
condição necessária para que a estrutura tenha a 
posição geométrica determinada é: 

A) B≥2N 
B) B≤ 2N 
C) B=2N 
D) B<2N 
E) B>2N 

39. Visando o aumento do nível organizacional das 
empresas, as medidas de racionalização construtiva 
baseiam-se na aplicação de princípios. É tipo de 
principio da racionalização construtiva a(o): 

A) construtibilidade.  
B) liderança. 
C) vulnerabilidade. 
D) descentralização. 
E) monitoramento.  

40. A Resolução N° 307 do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) estabelece as diretrizes, critérios 
e procedimentos para a gestão de resíduos sólidos de 
construção e divide os resíduos de construção em 
quatro classes. O gesso é um material que está na 
classe 

A) B 
B) D 
C) A 
D) C 
E) F  

 




