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SÃO PAULO TURISMO S.A. 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2007 
 

Cód 22 – Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 
 
 

1. Você é aprovado em um processo seletivo para Auxiliar de Enfermagem do Trabalho em uma empresa, porém, 
conforme sua classificação seu efetivo exercício só deverá ocorrer após 90 dias aproximadamente. Solicitam -lhe, 
contudo, que seu nome passe desde já a constar do quadro do SESMT da referida empresa. Você deve: 

 
A) aceitar, desde que já houve aprovação para o cargo, não havendo infração ética. 
B) negar,  pois  caracterizaria situação proibida pelo Código de Ética. 
C) aceitar, desde que você é habilitado como Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, independentemente da 

contratação formal. 
D) negar, se a empresa não assumir compromisso formal da empresa quanto a sua contratação.        

 
2. Leia atentamente as frases abaixo. 

 
 São direitos do profissional de enfermagem: 
 

I. recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e 
coletiva definidos na legislação específica. 

II. recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou 
ilegibilidade. 

III. recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica. 
 

São corretas: 
 

A) I e II, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) I, II e III. 

 
3. De acordo com os princípios éticos, é incorreto afirmar que: 

 
A) Comentar, durante as horas de folga, incidente ocorrido no hospital ou a respeito de seu doente não ferem 

necessariamente os princípios da ética 
B) jamais se deve criticar seu supervisor ou seus colegas de trabalho na presença de outros funcionários ou de 

pacientes. 
C) deve-se cobrir  o paciente  antes de executar qualquer posição, respeitando sua intimidade. 
D) deve-se assumir a responsabilidade de seus erros e falhas de julgamento, levando-se logo ao conhecimento 

do supervisor. 
 

4. De acordo com os princípios éticos, é incorreto afirmar que: 
 

A) é direito do profissional de enfermagem pleitear justa remuneração por seu trabalho, mesmo nas situações de 
calamidades e catástrofes públicas . 

B) é responsabilidade do profissional de enfermagem prestar informações, escritas e verbais, completas e 
fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. 

C) é proibido ao profissional de enfermagem permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. 
D) é proibido ao profissional de enfermagem aceitar função ou emprego vago em decorrência de fatos que 

envolvam recusa ou demissão motivados pela necessidade do profissional de cumprir o código do exercício 
profissional.  

 
5. O auxiliar de enfermagem executa as atividades auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de enfermagem, 

cabendo-lhe executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de 
enfermagem, sendo uma exceção: 

 
A) aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio. 
B) executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas. 
C) assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de 

enfermagem. 
D) realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico. 
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6. A primeira etapa no atendimento de um paciente com parada cárdio-respiratória é: 
 

A) a obtenção de uma punção venosa. 
B) a massagem cardíaca externa. 
C) o estabelecimento de uma via aérea permeável. 
D) retirada das vestimentas do paciente 

 
7. O carrinho de emergência deve estar organizado com soluções endovenosas e medicações de urgência tais como: 

 
A) sulfato de atropina, metaraminol e dimeticona. 
B) adrenalina, carbonato de cálcio e captopril. 
C) sulfato de atropina, carbonato de cálcio e metaraminol. 
D) adrenalina, sulfato de atropina e bicarbonato de sódio. 

 
8. Entre os princípios do Sistema Único de Saúde, não se inclui 

 
A) integralidade. 
B) estatização. 
C) eqüidade. 
D) controle social. 

 
9. A NOAS (Norma Operacional de Assistência à Saúde) tem como princípio fundamental para a consolidação do 

SUS a: 
 

A) municipalização. 
B) participação popular. 
C) redução da participação dos estados na coordenação das ações de saúde. 
D) regionalização. 

 
10. Em relação ao Sistema Único de Saúde, é incorreto afirmar que: 

 
A) os hospitais universitários são integrantes desse sistema. 
B) é previsto pela Constituição da República. 
C) é financiado pela União, Previdência Social, estados e municípios. 
D) dele fazem parte ações voltadas à Saúde do Trabalhador. 

 
11. Entre as responsabilidades do auxiliar de enfermagem na vigilância do ambiente de trabalho, não se inclui: 

 
A) elaboração do mapa de risco da empresa ou organização. 
B) verificação dos sistemas de controle destinados a eliminar ou reduzir a exposição a fatores de risco. 
C) avaliação rigorosa dos meios de proteção coletiva e individual, assim como o incentivo e a cobrança do seu 

uso. 
D) supervisão das instalações sanitárias e de outras instalações colocadas à disposição dos trabalhadores, como 

bebedouros, cantinas e alojamentos 
 

12. Trabalhador operava máquina com uso de capacete, tendo dela caído e se ferido aparentemente de forma grave. 
Você deve: 

 
A) retirar seu capacete para ver suas condições de consciência e não movê-lo mais até chegada de socorro. 
B) não movê-lo até chegada de socorro como SAMU ou Resgate. 
C) retirar seu capacete para ver suas condições de consciência, dar-lhe água em caso de sede e não movê-lo 

mais até chegada de socorro. 
D) despir o paciente e verificar sinais vitais e estado de consciência. 

 
13. A primeira medida a ser realizada em um trabalhador que  sofreu queimadura na mão por agente químico é: 

 
A) aplicar anestésicos tópicos. 
B) enfaixar a mão. 
C) lavar a mão com água e sabão. 
D) comunicar a equipe médica. 

 
14. A vacinas contra a hepatite B são aplicadas nos dias: 
 

A) 0, 30 e 180. 
B) 0, 30, 60 e 120. 
C) 0, 30 e 90. 
D) 0, 30 e 60. 
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15. Entre as vacinas indicadas para profissionais de Saúde, não se inclui a vacina contra: 
 

A) influenzae. 
B) febre amarela. 
C) tuberculose. 
D) tétano e difteria. 

 
16. Alguns tipos de trabalho são considerados fatores psicossociais de risco para o alcoolismo crônico. 
 

Observe as ocupações abaixo. 
 

• Lixeiro. 
• Coveiro. 
• Trabalhador de mineração. 
• Bancário. 
• Vigia. 
• Trabalhador que viaja freqüentemente. 
 

 Preenche(m) a condição de fator de risco para o alcoolismo: 
 

A) quatro delas. 
B) três delas. 
C) seis delas. 
D) uma delas. 

 
17. Alguns tipos de trabalho são considerados fatores associados a maior prevalência de hipertensão arterial.  

 
Observe as ocupações abaixo. 

 
• Vigia noturno. 
• Controlador de tráfego aéreo. 
• Trabalhador exposto a ruído e chumbo. 
• Motorista de ônibus. 
• Profissionais com mais de 48 horas de jornada semanal. 
• Médico radiologista. 

 
 Preenche(m) a condição de fator de risco: 
 

A) quatro delas. 
B) duas delas. 
C) cinco delas. 
D) uma delas. 

 
18. A prevenção de doença coronariana (infarto, angina) deve ocorrer com várias medidas. Observe as propostas 

abaixo. 
 

• Controle da exposição ao chumbo. 
• Controle da exposição ao monóxido de carbono. 
• Modificação da organização do trabalho, para evitar o estresse. 
• Minimizar as pressões por maior produtividade. 

 
É (são) adequada(s): 

 
A) três delas. 
B) duas delas. 
C) uma delas. 
D) quatro delas. 

 
19. Entre os profissionais com maior risco para as L.E.R. não se incluem: 

 
A) trabalhadores de linhas de montagem. 
B) costureiras. 
C) balconistas. 
D) caixas de banco. 
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20. Na Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, no caso de doença do trabalho, pode-se considerar como data 
do acidente: 

 
A) a data estimada como início da doença. 
B) o início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual. 
C) a data referida pelo trabalhador como do início da doença, desde que estabelecida e confirmada pelo médico 

que realiza o acompanham ento. 
D) a data do início real da doença. 

  
21. Não caracteriza acidente de trabalho, de acordo com a legislação vigente: 

 
A) doença endêmica adquirida na localidade onde está instalada a empresa. 
B) acidente sofrido fora do horário e local do trabalho, quando da prestação espontânea de qualquer serviço à 

empresa. 
C) acidente sofrido fora do horário e local do trabalho, no percurso da empresa para a residência do trabalhador, 

independentemente do meio de locomoção. 
D) acidente sofrido fora do horário e local de trabalho, decorrente de ofensa física praticada por pessoa privada do 

uso da razão. 
 

22. A elaboração do mapa de risco é função da (do): 
 

A) Engenheiro de segurança. 
B) Técnico de segurança, supervisionado pelo engenheiro. 
C) CIPA.  
D) SESMT. 
 

23. Você não faz parte da CIPA e é procurado por colegas sugerindo seu nome para concorrer a vice-presidente da 
CIPA. Legalmente: 
 
A) você pode participar, pois é previsto pela legislação que o vice-presidente seja escolhido pelos representantes 

dos empregados na CIPA.  
B) você pode participar, pois é previsto pela legislação que o vice-presidente seja escolhido pelos empregados 

durante a eleição da CIPA. 
C) você não pode participar, pois assim como o presidente, a indicação é feita entre os representantes do 

empregador. 
D) você pode participar, pois é previsto pela legislação que o vice-presidente seja escolhido pelos representantes 

dos empregados na CIPA entre os titulares desta. Assim, você inicialmente deve se candidatar a membro da 
CIPA.  

 
24. Em relação ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), é incorreto afirmar que. 
 

A) a CIPA tem com o objetivo a prevenção de doenças e acidentes decorrentes do trabalho.  
B) a CIPA pode requerer a paralisação de um setor considerado de risco grave ao trabalhador.  
C) na elaboração do PPRA, há preferência para medidas de proteção individual. 
D) cabe aos empregados indicar à CIPA as situações de risco e propor alternativas. 

 
25. Associe a atividade com o grau de insalubridade. 

 
I. teste de aparelhos de consumo de gás. 
II. atividade em pronto-socorro. 
III. transporte e manipulação de lixo. 
IV. empalhamento de animais à base de compostos de arsênico. 
V. motoristas de ônibus. 

 
A. mínimo. 
B. médio. 
C. máximo. 
D. periculosidade. 

 
 

A) I-C, II-C, III-D, IV-B, V-D 
B) I-D, II-B, III-C, IV-A, V-C 
C) I-C, II-C, III-D, IV-B, V-B 
D) I-B, II-D, III-C, IV-C, V-D 
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26. Complete: No dimensionamento do SESMT de uma empresa que atua na fabricação de componentes de 
informática, atualmente com 1.190 trabalhadores, haverá necessidade de _____ engenheiro(s) de segurança do 
trabalho e de _____ técnicos de s egurança do trabalho. 

 
A) 1 e 4. 
B) 1 e 8. 
C) 2 e 4. 
D) 2 e 8. 

 
27. Considerando a NR 32, é incorreto afirmar: 

 
A) é proibida a utilização do ar comprimido para fins diversos aos que se destina. 
B) com relação às drogas de risco, compete ao empregador proibir o trabalhador de portar adornos ou maquiar-

se na sala de preparo. 
C) a utilização de equipamentos em que se constate vazamentos de gás medicinal só é permitida em  caso de 

risco iminente de vida ao paciente. 
D) o empregador deve fazer o controle da eficácia da vacinação do pessoal e providenciar, se necessário, seu 

reforço. 
 

28. Sobre o perfil profissiográfico previdenciário pode-se dizer que: 
 

A) deve ser preenchido pelo médico da empresa. 
B) deve ser preenchido pelo Setor de Recursos Humanos, ouvido o SESMT e a CIPA. 
C) seu preenchimento não depende da avaliação do PCMSO. 
D) seu preenchimento depende da avaliação do PPRA. 

 
29. Analise as afirmativas abaixo. 

 
I. Considera-se o trabalho como altamente repetitivo quando mais de 50%  do ciclo é ocupado com apenas um 

tipo de movimento. 
II. De acordo com a NR-17 Ergonomia, para a prevenção de DORT em digitadores  após afastamento, a 

exigência de produção em relação ao número de toques será sempre inferior ao máximo estabelecido na 
norma. 

III. De acordo com a NR-17 Ergonomia, o trabalhador tem o direito de recusar-se ao trabalho em condição 
ergonomicamente incorreta. 

 
É(são) correta(s): 

 
A) I, II e III. 
B) apenas a III. 
C) apenas a I. 
D) I e II. 

 
30. Funcionários da área admnistrativa que trabalham o tempo todo sentados, solicitam cadeiras com altura regulável. 

Pode-se considerar o pedido: 
 

A) inadequado, pois a NR-17 nesses casos prevê mesa com altura regulável. 
B) inadequado, pois a NR-17 nesses casos prevê cadeira com altura menor. 
C) inadequado, pois a NR-17 nesses casos prevê suporte para os pés. 
D) adequado segundo a NR-17. 
 

 
Desafios da Enfermagem 

 
Não se estranha que algumas pessoas ainda retenham na memória a imagem da enfermagem como profissão 

de segunda classe. Afinal, não é fácil fazer tábua rasa de uma longa história de preconceitos , cuja origem não é 
nosso propósito lembrar aqui; como também não há registro, num extenso período, de esforço político significativo 
para conferir merecido destaque à figura do profissional de enfermagem como categoria profissional. 

É a essas pessoas que gostaríamos de propor uma curiosa experiência; tentem atualizar, se ainda não o 
fizeram, seu conceito sobre a matéria. E ficarão surpresas ao verificarem que a realidade atualmente é bem outra. 
Os enfermeiros se profissionalizaram na melhor e mais ampla acepção do termo. Hoje eles são mais de 800 mil, 
inscritos no seu Conselho Federal, em todo o país. Buscam aperfeiçoamento permanente, freqüentando cursos no 
Brasil e especializações, mestrado e doutorado. Promovem grandes congressos. Alcançaram uma posição da qual 
têm motivos para se orgulharem. O retraimento de outros tempos deu lugar a uma postura mais altiva e voluntariosa. 

Recusam -se a assumir a posição de satélites gravitando em torno de outros profissionais, pois aprenderam que 
têm luz própria. Essa tomada de consciência teve não poucos reflexos. A profissão ganhou espaços mais nobres e 
generosos na mídia, menos pelas razões convencionais e mais como reconhecimento por sua presença institucional 
e pela importância de seu trabalho na sociedade. 
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Nada, obviamente, acontece por acaso. Por trás dessas e de outras conquistas há um trabalho desenvolvido 
inclusive em nível internacional, do qual já se colhem bons frutos.[...]  

Se o futuro parece risonho para os enfermeiros na dimensão planetária, internamente os obstáculos são 
numerosos. Mas nem os boicotes, nem as ameaças veladas, nem as pedras de tropeço de certos corporativismos 
colocados no seu caminho arrefecem o ânimo de uma categoria que aprendeu a conhecer por si mesma a força que 
tem e não está disposta a ceder na busca de suas prerrogativas e direitos.  

 
Gilberto Linhares 

 
31. De acordo com o texto: 

 
A) hoje em dia tudo mudou graças ao esforço político que conferiu status à categoria. 
B) no passado, a profissão de enfermagem era mal vista. 
C) apesar das mudanças que ocorreram, os profissionais da área ainda se propõem a aperfeiçoar-se mais e mais. 
D) não obstante as mudanças, os profissionais ainda dependem de profissionais de outras áreas. 
 

32. A frase sublinhada no primeiro parágrafo significa que: 
 
A) é preciso desprezar o que ocorreu. 
B) é possível esquecer o passado. 
C) é difícil desprezar o que ocorreu. 
D) é necessário reviver o passado, mas criar o futuro. 
 

33. Queria falar com você ________ do tratamento dos pacientes. Se você ________ doutor Fausto diga ________ 
que estou a ________ espera. 
 
Preenchem as lacunas com correção as palavras da alternativa: 
 
A) acerca - vir - -lhe - sua. 
B) a cerca - ver - -o - tua. 
C) há cerca - ver - -lhe - tua. 
D) à cerca - vir - -lhe - sua. 
 

34. Leia com atenção as frases abaixo. 
 
1. O paciente cortou-se com o bisturi. 
2. As flores murcharam no vaso. 
3. Oferecem-se filhotes de gatos. 
 
Ocorre voz passiva: 
 
A) nas frases 1 e 3. 
B) nas frases 2 e 3. 
C) em nenhuma das frases. 
D) apenas na frase 3. 
 

35. A representação da crase está correta em: 
 
A) Viajamos à Porto Rico. 
B) Os inimigos encontraram -se cara à cara. 
C) Vou à casa de meus pais. 
D) Cheguei à São Paulo de madrugada. 
 

36. A alternativa em que nenhuma palavra tem problema de acentuação é: 
 
A) anestesico, paregorico. 
B) ambulatório, hipodermico. 
C) anestesia, hiperestesia. 
D) analgesico, ácido. 
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As questões de informática foram elaboradas baseadas na Ajuda dos respectivos aplicativos, versão 2000.    
 

37. O modo de exibição layout da página que o Word disponibiliza é útil para: 
 
§ visualizar como os objetos serão posicionados na página impressa;  
§ a edição de cabeçalhos e rodapés; 
§ o ajuste de margens;   
§ o trabalho com colunas e tabelas;  
§ objetos de desenho e molduras.  
 

 São itens corretos: 
 

A) apenas 4 deles. 
B) todos eles. 
C) apenas 3 deles. 
D) apenas 2 deles. 
 

38. Na fórmula abaixo do Excel, a função da planilha está indicada pelo número: 
 
 
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4. 
 
 

39. O PowerPoint é fornecido com um tipo especial de slide chamado slide-mestre. Esse slide: 
 
1) permite que se faça alteração global na aparência dos slides existentes sem ter de alterar cada um 

individualmente, mas não atualiza os que forem adicionados. 
2) controla certas características de texto, como o tipo, o tamanho e a cor da fonte, chamadas texto-mestre, a cor 

de plano de fundo e determinados efeitos especiais, como o sombreamento e o estilo de marcador. 
3) contém espaços reservados de texto e espaços reservados para rodapés, como a data, a hora e o número do 

slide.  
 

 São corretas as afirmações: 
 

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

40. O botão representado pela figura abaixo, na janela do Microsoft Outlook comanda a ação de: 
 
 
 
 

A) abrir a janela da Caixa de entrada. 
B) abrir a janela do Outlook hoje. 
C) ir para Favoritos. 
D) navegar pelas páginas da Web, diretamente da janela do Outlook. 
 

 

            1 
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