
 
 

 

SETRABES-RR (Secretaria de Estado do Trabalho e 

Bem-Estar Social do Governo do Estado de Roraima) 
 

Agente Sócio-Geriátrico (Auxiliar de 

Enfermagem) - Nível Médio 
 
 

 
Língua Portuguesa 

 

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.  ................................................................................ 1 

Reconhecimento de tipos e gêneros textuais;  ............................................................................................................. 2 

Domínio da ortografia oficial. Emprego das letras. Emprego da acentuação gráfica.  ...................................... 10 

Domínio dos mecanismos de coesão textual. Emprego de elementos de referenciação, substituição e 
repetição, de conectores e outros elementos de sequenciação textual. Emprego/correlação de tempos e modos 
verbais.  ..................................................................................................................................................................................... 16 

Domínio da estrutura morfossintática do período. Emprego das classes de palavras. Relações de 
coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de subordinação entre orações e entre termos 
da oração.  ................................................................................................................................................................................. 22 

Emprego dos sinais de pontuação.  ............................................................................................................................... 53 

Concordância verbal e nominal.  ................................................................................................................................... 55 

Emprego do sinal indicativo de crase.  ......................................................................................................................... 57 

Colocação dos pronomes átonos.  ................................................................................................................................. 60 

Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.  .................................................................... 60 

Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). Adequação da 
linguagem ao tipo de documento. Adequação do formato do texto ao gênero.  ...................................................... 66 

 

Atualidades Gerais 
 

Domínio de assuntos relevantes e atuais divulgados pelos principais meios de comunicação, tais como: 
desenvolvimento sustentação, ecologia, tecnologia, energia, política, economia, sociedade, relações 
internacionais, educação, saúde e segurança. Dos últimos 12 meses. ......................................................................... 1 

 

Legislação Geral 
 

Legislação e suas alterações posteriores: Constituição do Estado de Roraima .................................................... 1 
Lei Complementar Estadual n° 053, de 31 de dezembro de 2001 - Regime Jurídicos dos Servidores Públicos 

Civis do Estado de Roraima e suas alterações.. ................................................................................................................ 27 
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 e suas alterações ........................ 43 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU 10.12.1948)........................................................................... 49 
Os Direitos Humanos na Constituição Federal de 1988 (arts. 5º ao 15). Proteção dos direitos fundamentais 

e ações constitucionais. ......................................................................................................................................................... 53 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - arts. 1º ao 6º) ......................... 67 
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003 - arts. 1º ao 10)  ................................................... 67 
Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/1994) ........................................................ 69 
Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992). .................................................... 72 
Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual (Lei nº 418, de 15 de janeiro de 

2004). ........................................................................................................................................................................................ 76 



 

Noções de Direito Administrativo 
 

Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, fins e 
princípios. ................................................................................................................................................................................... 1 

Organização administrativa da União; administração direta e indireta. ............................................................... 3 

Agentes públicos: espécies e classificação; poderes, deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função 
públicos; regime jurídico único: provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; direitos e 
vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, criminal e administrativa. ................................................... 7 

Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso 
e abuso do poder.. ................................................................................................................................................................... 37 

Atos administrativos: conceitos, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação. ........................ 43 

Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle 
legislativo.................................................................................................................................................................................. 45 

Responsabilidade civil do Estado. ................................................................................................................................. 47 

 

Noções de Direito Constitucional 
 

Direitos e garantias fundamentais: direitos e garantias individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade; cidadania e direitos políticos. (arts. 5 
a 16)  ............................................................................................................................................................................................ 1 

Poder Legislativo: composição.  ....................................................................................................................................... 9 

Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de Governo. Defesa do Estado e das 
instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança pública.  ............................................... 21 

Poder judiciário: disposições gerais.  ........................................................................................................................... 30 

Anistia e Indulto: generalidades e competência.  ...................................................................................................... 34 

 

Direito do Idoso e Estatuto do Idoso 
 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU 10.12.1948)............................................................................. 1 

Os Direitos Humanos na Constituição Federal de 1988 (arts. 5º ao 15). Proteção dos direitos fundamentais 
e ações constitucionais. ........................................................................................................................................................... 4 

Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003 - arts. 1º ao 10) .................................................... 18 

 

Fundamentos de Enfermagem 
 

Tipos de unidades de saúde, a equipe de saúde e a equipe de enfermagem;  ....................................................... 1 

Normatização do Sistema Único de Saúde do Brasil;  ................................................................................................. 4 

Necessidades básicas do paciente;  ............................................................................................................................... 13 

Primeiros socorros;  ......................................................................................................................................................... 18 

Princípios básicos de Enfermagem;  ............................................................................................................................. 36 

Fundamentos de anatomia e fisiologia humanas, microbiologia, parasitologia, nutrição e higiene; princípios 
e métodos de desinfecção e esterilização;  ....................................................................................................................... 37 

Admissão e alta do paciente;  ......................................................................................................................................... 53 

A participação do Técnico de Enfermagem no plano de cuidados de Enfermagem;  ........................................ 54 

Verificação de sinais vitais, peso e mensuração;  ...................................................................................................... 54 

Alimentação, conforto, higiene e segurança do paciente, meios e métodos;  ..................................................... 58 

Preparo e manutenção da unidade do paciente; ....................................................................................................... 64 

Administração e cálculo de medicamentos;  ............................................................................................................... 65 

Noções de farmacologia;  ................................................................................................................................................. 76 

Registro e anotações dos cuidados prestados ao paciente; .................................................................................... 82 

Aplicação de calor e frio;  ................................................................................................................................................ 91 

Terapia intravenosa;  ....................................................................................................................................................... 92 

O paciente terminal e cuidados pós-morte;  ............................................................................................................... 92 

Oxigenioterapia e curativos.  .......................................................................................................................................... 93 



 

Ética e Legislação em Enfermagem 
 

Responsabilidade do Técnico de Enfermagem em relação ao paciente, à família e à comunidade;  ............... 1 

Sigilo profissional;  .............................................................................................................................................................. 1 

Relações interpessoais, o papel do Técnico de Enfermagem na equipe de Enfermagem;  ................................ 6 

Código de Deontologia de Enfermagem;  ....................................................................................................................... 9 

Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 (dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem). ...... 11 

Dimensões ético-legais na Enfermagem.  .................................................................................................................... 13 


