
CONCURSO PÚBLICO

2. PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

INSTRUÇÕES

� VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 40 QUESTÕES OBJETIVAS.

� PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

� LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

� RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

� ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.

� A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.

� A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.

� AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.
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manhã
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.

Anjos na terra

Os profissionais de saúde têm na vida uma oportunidade 
acrescida de ser, por momentos, anjos na terra. Porque, quando 
repousamos numa cama de hospital, quando chegamos a um bal-
cão com o coração apertado e cheio de dúvidas, quando estamos 
dentro de uma máquina qualquer de diagnóstico ou nos espetam 
uma agulha na veia, entregamos o nosso corpo e a nossa alma.

Atualmente há muitas diferenças entre as instituições públicas 
e as particulares de saúde, desde as condições de instalação até 
o atendimento, sem falar no tempo de espera por cirurgias ou 
consultas. Contudo, as diferenças de tratamento interpessoal, de 
relacionamento humano, são as mais importantes, sem, é claro, 
desconsiderar a qualidade dos cuidados médicos.

A explicação para tantas diferenças não pode estar apenas na 
questão financeira. Trabalhando no setor público ou no privado, 
todos têm uma família, todos têm uma educação, melhor ou pior, 
todos têm ideais, convicções, princípios, sonhos, ilusões, medos. 
Todos têm dúvidas, motivações e expectativas. Não se pode, 
por isso, dividir os profissionais em duas categorias e rotulá-los 
dependendo das instituições em que trabalham.

A saúde é o nosso bem mais precioso. Sermos tratados com 
respeito, dignidade e até simpatia quando estamos doentes é algo 
que não tem preço. O doente não precisa de piedade, precisa de 
respeito. Portanto, os profissionais de saúde têm na vida uma 
oportunidade acrescida de serem, por momentos, anjos na terra. 
Anjos para nós, naqueles momentos em que somos frágeis como 
plantas, em que os nossos pensamentos são donos de nós, em que 
desejamos com toda a força, quando ficarmos melhores, se ficar-
mos melhores, sermos melhores filhos, melhores pais, melhores 
colegas, melhores amigos, melhores pessoas.

(www.quiosque.aeiou.pt. Adaptado)

01. De acordo com o texto, quando estamos hospitalizados, o que 
predomina em relação aos profissionais de saúde é a

(A) incerteza.

(B) satisfação.

(C) amizade.

(D) preocupação.

(E) confiança.

02. Conforme o texto, as diferenças entre o atendimento público 
e o privado não deveriam existir porque

(A) sofrimento faz parte da vida de ricos e pobres.

(B) profissionais de saúde costumam ser éticos.

(C) familiares podem fazer denúncias.

(D) hospitais atendem aos casos mais graves.

(E) médicos podem ser punidos pela lei.

03. A ideia principal contida no último parágrafo do texto é a de que

(A) não devemos dar tanto valor às questões de ordem 
financeira.

(B) a recuperação de nossa saúde nos faz progredir como 
seres humanos.

(C) há muitas diferenças entre as instituições públicas e 
privadas.

(D) os profissionais de saúde são responsáveis por pacientes 
ricos ou pobres.

(E) não se deve rotular as pessoas devido à condição finan-
ceira que elas têm.

04. �����������O doente não precisa de piedade, precisa de respei-
to.������	�
������piedade e respeito podem ser substituídas, 
respectivamente, sem alteração de sentido, por

(A) simpatia e dignidade.

(B) compaixão e consideração.

(C) atenção e reverência.

(D) comiseração e descaso.

(E) devoção e apreensão.

05. Em – … as diferenças de tratamento interpessoal são as 
mais importantes. – as palavras diferenças e importantes 
têm sentido contrário em

(A) interferências e constantes.

(B) ocorrências e frequentes.

(C) particularidades e consideradas.

(D) semelhanças e insignificantes.

(E) espécies e interessantes.

06. A alternativa que apresenta palavra em sentido figurado 
está em:

(A) Os profissionais de saúde são anjos na terra.

(B) O doente não precisa de tanta piedade.

(C) Há muitas diferenças entre as instituições.

(D) Todos têm dúvidas, motivações e expectativas.

(E) Desejamos ser melhores amigos quando adoecemos.
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07. �����������... quando chegamos a um balcão com o coração 
apertado e cheio de dúvidas ...�������������quando esta-
belece, entre as orações, relação de

(A) oposição.

(B) explicação.

(C) conclusão.

(D) comparação.

(E) tempo.

08. Assinale a alternativa em que a pontuação está correta.

(A) Os enfermeiros considerados, anjos na terra, merecem 
muito respeito.

(B) Os enfermeiros, considerados, anjos, na terra, merecem 
muito respeito.

(C) Os enfermeiros, considerados, anjos na terra, merecem 
muito respeito.

(D) Os enfermeiros, considerados anjos na terra, merecem 
muito respeito.

(E) Os enfermeiros considerados anjos na terra, merecem, 
muito respeito.

09. Considere as frases:

 I. Foi feito vários curativos durante a semana da internação.
 II. Faziam dois meses que haviam solicitado novas ambu-

lâncias.
 III. Meio preocupada, a enfermeira trouxe os medicamentos 

prescritos.

A concordância das palavras está de acordo com a norma 
culta da língua apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

10. Considerando a norma culta da língua, assinale a alternativa 
que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da frase 
dada.

O remédio é para  tomar amanhã,  onze horas, 
 deverá ser ingerido com leite.

(A) mim ... as ... quando

(B) eu ... às ... mas

(C) mim ... as ... porém

(D) mim ... às ... todavia

(E) eu ... as ... e

MATEMÁTICA

11. Um artigo A custava R$ 15,00 e um artigo B, R$ 20,00.
O preço do artigo A sofreu um aumento de 20% e o preço do 
artigo B, um desconto de 10%.

Pode-se afirmar que após os reajustes, o preço do artigo A 
ficou

(A) superior ao preço do artigo B em R$ 1,00.

(B) superior ao preço do artigo B em R$ 3,00.

(C) igual ao preço do artigo B.

(D) inferior ao preço do artigo B em R$ 3,00.

(E) inferior ao preço do artigo B em R$ 1,00.

12. Agenor comprou um terreno retangular com 5 metros de frente 
por 12 metros de fundos. Celso também comprou um terreno 
retangular com 15 metros de frente por 24 metros de fundos. 
A área do terreno de Celso é maior que a área do terreno de 
Agenor em

(A) 240 m2.

(B) 250 m2.

(C) 280 m2.

(D) 290 m2.

(E) 300 m2.

13. A cada 12 horas, um painel eletrônico repete a mesma sequên-
cia de imagens 300 vezes. Essa sequência tem a duração de

(A) 2 minutos e 14 segundos.

(B) 2 minutos e 24 segundos.

(C) 2 minutos e 40 segundos.

(D) 2 minutos e 48 segundos.

(E) 2 minutos e 54 segundos.

14. Elias observou o seguinte: a diferença entre sua idade e a de 
seu pai é a mesma que a diferença entre a idade de seu pai 
e a de seu avô, e que essa diferença é de 21 anos. Observou  
que a diferença entre as idades de seu avô e de seu bisavô 
é de 21 anos também. Juntos, Elias, seu pai, seu avô e seu 
bisavô têm 150 anos.

A idade do avô de Elias é de

(A) 48 anos.

(B) 50 anos.

(C) 52 anos.

(D) 54 anos.

(E) 56 anos.
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15. A tabela mostra o valor arrecadado por um taxista no dia de 
ontem.

PERÍODO VALOR
Manhã R$ 35,00
Tarde R$ 49,00
Noite R$ 63,00

O gráfico mostra o gasto com combustível em cada período.

Pode-se afirmar que, em todos os períodos, ele gastou com 
combustível em relação ao arrecadado o equivalente a

(A) .

(B) .

(C) .

(D) .

(E) .

ATUALIDADES

16. Após inúmeros debates, em junho de 2009, foi sancionada pelo 
presidente Lula a MP da Amazônia, que tem como objetivo

(A) o fechamento das áreas de exploração mineral que pro-
movem desmatamento ou poluição dos rios amazônicos.

(B) a regularização da posse das terras amazônicas de peque-
nos e médios ocupantes que exploram as terras para sua 
sobrevivência.

(C) a venda de grandes áreas da floresta às empresas madei-
reiras nacionais, proibindo a entrada de grupos estran-
geiros.

(D) a liberação para a construção de novas usinas hidrelétricas 
nos rios amazônicos sem a autorização do Ibama.

(E) o desenvolvimento da rede de hidrovias formada pelo 
rio Amazonas e seus principais afluentes brasileiros.

17. No mês de junho ocorreram no Irã violentas manifestações que 
levaram milhares de pessoas às ruas, desafiando a expressa 
proibição do governo. O motivo das manifestações foi

(A) a revolta da população contra as rígidas leis islâmicas.

(B) a obrigatoriedade do uso da burca pelas mulheres iranianas.

(C) o fechamento dos laboratórios de pesquisa nuclear pela 
ONU.

(D) a exigência de que as tropas norte-americanas deixem o 
vizinho Iraque.

(E) a acusação de fraude nas eleições presidenciais.

18. Em julho de 2009, finalmente, foi dada solução ao impasse 
político-econômico entre os governos do Brasil e do Paraguai. 
Foi decidido que

(A) a Polícia Federal poderá cruzar a fronteira e reaver os 
carros roubados por quadrilhas paraguaias.

(B) a Receita Federal não deverá mais barrar na fronteira os 
sacoleiros que fazem compras no Paraguai.

(C) o Brasil fará um reajuste no valor pago ao Paraguai pela 
energia produzida na usina de Itaipu.

(D) o governo paraguaio deverá proteger os agricultores 
brasileiros que ocupam terras paraguaias.

(E) o governo brasileiro dará vistos permanentes aos para-
guaios que vivem clandestinamente no Brasil.

19. Fraudes em concorrências para obras, irregularidades em con-
tratos de construção, superfaturamento, desvio de royalties, a 
suposta evasão de R$ 4,3 bilhões em impostos e irregularida-
des orçamentárias são alguns dos motivos que levaram, em 
maio de 2009, à instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar 
de Inquérito) no Senado para investigar

(A) a Caixa Econômica Federal.

(B) o Banco do Brasil.

(C) a Rede Ferroviária Nacional.

(D) a Petrobras.

(E) a Anatel.

20. Segundo o presidente da França – Já é hora de expandir o G8 
que não apresenta mais a representatividade que tinha até 
há alguns anos atrás. – essa tem sido, também, a proposta 
de vários líderes mundiais nos encontros realizados em 2009, 
que defendem a ampliação do grupo das nações mais ricas do 
mundo com a entrada

(A) das principais nações emergentes.

(B) dos países que possuem armamentos nucleares.

(C) das nações mais populosas do globo.

(D) dos países onde a globalização está mais avançada.

(E) dos países maiores compradores de armas do mundo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A pandemia de Influenza A (H1N1) deve mobilizar as unidades
de saúde de controle de infecção hospitalar, bem como os 
Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho, no sentido 
de disponibilizar

(A) descartex para a disposição final de materiais pérfuro-
cortantes e não contaminação dos funcionários da lavan-
deria do hospital.

(B) máscaras cirúrgicas para uso dos funcionários de enfer-
magem que devem prestar cuidados de aspiração aos 
pacientes em isolamento respiratório.

(C) máscaras N95 para uso dos funcionários da limpeza, 
que realizam a limpeza concorrente da área de espera 
de atendimento médico.

(D) óculos de proteção para uso dos médicos durante a intu-
bação e enfermeiros que realizam aspiração endotraqueal 
de qualquer paciente atendido.

(E) luvas de borracha para uso dos enfermeiros durante a rea-
lização da coleta de secreção nasofaríngea dos pacientes 
suspeitos da doença.

22. Analise as afirmações a seguir, e assinale a alternativa correta 
de acordo com a chave apresentada.

Lançando um olhar sobre as crises profundas que desestru-
turam a sociedade, constata-se que a violência tanto física 
como moral, gerada pela desvalorização à vida, é presença 
marcante no mundo atual.

e

Considerando o fato real de que somos uma sociedade glo-
balizada, informatizada e contemporânea, que se apresenta 
pautada na velocidade, satisfação imediata, rapidez, agili-
dade, novidades científicas e tecnológicas a todo vapor, nos 
deparamos, por outro lado, com uma incapacidade humana 
de gerenciar, pensar e estabelecer diretrizes para proteção e 
respeito da própria raça. Característica esta natural do ser 
humano, pensante, afetivo e emocional que precisa de tempo 
para processar informações, novidades e se adaptar.

Pode-se afirmar que

(A) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica 
a primeira.

(B) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não 
justifica a primeira.

(C) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.

(D) a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.

(E) as duas afirmações são falsas.

23. A motivação dos funcionários tem sido um tema constante-
mente discutido pelas instituições para qualificação dos ser-
viços prestados nas organizações de trabalho. Para o alcance 
e manutenção da motivação dos trabalhadores e qualificação 
na prestação de serviços, é interessante

(A) enfatizar as regras e controles rígidos para regular as 
pessoas.

(B) mentalizar as pessoas como fatores de produtos inertes 
e estáticos.

(C) demonstrar a consideração das pessoas como recursos 
organizacionais que devem ser administrados.

(D) enfatizar o alcance dos objetivos organizacionais para 
dirigir as pessoas.

(E) enfatizar a liberdade e o compromisso das pessoas quando 
da realização do trabalho.

24. O conforto e desconforto dos trabalhadores, assim como seu 
rendimento e produtividade estão intimamente ligados com 
os níveis de iluminação no local de trabalho, tendo em vista 
que a maior parte das informações que o trabalhador necessita 
é obtida através da visão.

O mecanismo visual responsável às mudanças de iluminação 
ambiente é conhecido por

(A) acomodação.

(B) adaptação.

(C) convergência.

(D) percepção.

(E) acuidade visual.

25. A surdez neural pode ser gerada devido

(A) ao constante manuseio de britadeira.

(B) à ocorrência de rinites e alergias.

(C) à presença de tampão de cerume.

(D) à ocorrência de traumas e quedas.

(E) à ocorrência de gripes e resfriados.

26. A definição do Ministério da Saúde de vigilância epidemio-
lógica da influenza A (H1N1) de investigação de síndromes 
gripais ocorridas em empresas, indústrias, hospitais, entre 
outros, com coleta de exame e tomada de medidas gerais 
de prevenção e controle de doença respiratória aguda, está 
elencada como estratégia de

(A) vigilância de doença respiratória aguda grave.

(B) investigação de surtos de síndrome gripal.

(C) monitoramento das internações por influenza e pneumonia.

(D) vigilância de síndrome gripal em unidade sentinela.

(E) monitoramento da mortalidade por influenza e pneumonia.
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27. Em 26.07.2009, o Centro de Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria Estadual de Saúde informou a ocorrência de 4 360 
casos de influenza A, com 895 casos confirmados e o registro 
de 17 óbitos no Estado de São Paulo.

Da análise desses dados, pode-se inferir que a letalidade é de

(A) 0,02 casos.

(B) 0,2 casos.

(C) 1,9%.

(D) 17 óbitos.

(E) 18 óbitos/1 000 casos.

28. Na instituição hospitalar Dr. Arruda Aguilar têm sido regis-
trados casos de infecção urinária por streptococus com a 
apresentação de um comportamento endêmico. Entende-se 
por comportamento endêmico de uma doença, quando

(A) sua ocorrência está claramente em excesso ao normal 
esperado.

(B) ocorre em grande número de países simultaneamente.

(C) sua ocorrência apresenta-se na comunidade de forma 
regular.

(D) ela apresenta uma variação sazonal bem definida.

(E) ela aumenta com o aumento da temperatura.

29. Analise as afirmações a seguir quanto a veracidade ou a 
falsidade, e a seguir, assinale a alternativa cuja a associação 
esteja correta, de cima para baixo.

 ( ) O propósito central do exercício da Saúde no Trabalho é 
a prevenção secundária dos acidentes do trabalho e das 
doenças relacionadas ao trabalho.

 ( ) O propósito do exercício adequado da Saúde no Trabalho 
não é o de meramente realizar as avaliações de saúde 
e prover serviços, mas sim o de cuidar da saúde dos 
trabalhadores e de sua capacidade de trabalho, com a 
perspectiva de sua proteção, manutenção e promoção.

 ( ) Os profissionais de Saúde no Trabalho devem contribuir 
para a saúde ambiental e comunitária.

(A) V, V, V.

(B) V, V, F.

(C) V, F, F.

(D) F, V, V.

(E) F, F, F.

30. É considerada doença do trabalho a enfermidade

(A) endêmica adquirida por segurado habitante de região em 
que ela se desenvolva.

(B) que não produza incapacidade laborativa.

(C) inerente ao grupo etário.

(D) não transmissível e degenerativa.

(E) desencadeada em função de condições especiais em que 
o trabalho se desenvolve.

31. O uso abusivo de álcool e cigarros mais o surgimento de 
doenças psicossomáticas são manifestações iniciais da sín-
drome de Burnout que se refere  que está 
relacionada à disfunção da adaptação ao estresse.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna 
da frase.

(A) à ocorrência de delírios

(B) ao desenvolvimento de personalidade psicótica

(C) à exaustão emocional

(D) à ocorrência isolada de depressão

(E) ao exagero de vontade de realizar as coisas

32. O surgimento das DORT – doenças osteomusculares relacio-
nadas ao trabalho – pode ser considerado consequência da 
reestruturação produtiva no Brasil. Esse agravo à saúde dos 
trabalhadores

(A) pode ser desencadeado por esforço repetitivo devido a 
má postura, stress ou trabalho excessivo.

(B) pode ser desencadeado pelo frio, vibrações e pressão 
local sobre os tecidos moles.

(C) é reconhecido pelo INSS como doença relacionada ape-
nas ao trabalho para bancários.

(D) pode ser evitado pela carga estática aplicada aos membros 
superiores quando mantidos contra a gravidade.

(E) é solucionado, na maior parte dos casos, por procedi-
mento cirúrgico.

33. O programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) 
prevê

(A) a obrigatoriedade do empregado, quando da admissão, 
apresentar um laudo de médico particular de que está em 
boas condições de saúde.

(B) o custeio pelo empregador dos exames médicos admis-
sionais, periódicos e demissionais.

(C) a obrigatoriedade de ser estabelecido um corpo clínico 
próprio do serviço para a realização dos exames médicos 
periódicos.

(D) a realização de exames médicos periódicos semestrais 
nos trabalhadores maiores de 45 anos.

(E) a realização de exames médicos periódicos bi-anuais nos 
trabalhadores maiores de 45 anos.
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34. Analise as afirmações a seguir, e assinale a alternativa correta 
de acordo com a chave apresentada.

O programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) é 
de responsabilidade do empregador e pode ser elaborado, 
implementado e avaliado pelo serviço especializado em 
engenharia de segurança e medicina do trabalho (SESMT).

e

O PPRA deve ser discutido com a comissão interna de pre-
venção de acidentes (CIPA).

Pode-se afirmar que

(A) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica 
a primeira.

(B) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não 
justifica a primeira.

(C) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.

(D) a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.

(E) as duas afirmações são falsas.

35. Um trabalhador do setor da lavanderia hospitalar sofreu quei-
madura de primeiro e de segundo graus no dia 01.09.2009. 
Tinha sua carteira de vacinação em dia onde constavam as 
últimas doses recebidas: dupla bacteriana em 30.04.2003; trí-
plice viral em 11.09.2008 e contra hepatite B em 23.11.2008. 
Tal trabalhador

(A) pode ser dispensado de qualquer imunização, pois está 
em dia com o programa de imunização.

(B) deverá ser imunizado, imediatamente, com a vacina 
contra hepatite B.

(C) deverá ser imunizado, imediatamente, com a vacina 
contra a febre tifóide.

(D) deverá ser imunizado, imediatamente, com a vacina BCG.

(E) deverá ser imunizado, imediatamente, com a vacina dupla 
bacteriana.

36. A conduta imediata a ser realizada para manutenção da rede 
de frio e conservação dos imunobiológicos no serviço quando 
da queda da energia elétrica é:

(A) abertura dos frascos de vacina e desprezo deles no esgoto 
sanitário.

(B) verificação da temperatura do momento da geladeira e a 
cada 15 minutos para garantia da qualidade do produto.

(C) contagem e identificação de lote das vacinas da geladeira 
e armazenamento em isopor com uso de termômetro.

(D) manutenção da geladeira de vacinas fechada e contato 
com a companhia de distribuição de energia para saber 
o tempo previsto de retorno da energia.

(E) verificação das temperaturas máxima, do momento e 
mínima da geladeira de vacinas e colocação de garrafas 
de água gelada na geladeira.

37. A via de administração preconizada da vacina contra a in-
fluenza humana é

(A) intramuscular em deltóide.

(B) cápsulas de uso oral.

(C) intradérmica em deltóide.

(D) intramuscular em vasto lateral da coxa.

(E) subcutânea em deltóide.

38. Com relação a verificação da pressão arterial, é correto afirmar 
que

(A) as variações na posição e na pressão do receptor do 
estetoscópio não interferem com o resultado dos níveis 
tencionais.

(B) as diferenças de pressão acima de 30 mmHg sugerem 
obstrução ou compressão arterial do lado de menor 
pressão.

(C) a constrição do braço do paciente ocasionada pela roupa 
não interfere na medida pressórica.

(D) a presença de arritmias importantes interfere na medida 
da pressão arterial.

(E) a pressão arterial pode ser verificada na coxa com a 
localização do estetoscópio em cima do pulso pedioso.

39. Analise a figura em que está representada a rede cardiovas-
cular de um homem e identifique o nome dos pulsos indicado 
pelas setas 1 e 2, respectivamente.

(A) Carotídeo e poplíteo.

(B) Femoral e braquial.

(C) Braquial e poplíteo.

(D) Pedioso e radial.

(E) Radial e femoral.

40. A febre ocasionada pela pneumonia é aquela que sempre 
permanece acima do normal, com variações de até 1 grau, e 
é denominada de

(A) remitente.

(B) recorrente.

(C) ondulante.

(D) intermitente.

(E) contínua.




