AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:
PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

MATEMÁTICA

Questões

Pontuação

Questões

Pontuação

Questões

Pontuação

1 a 10

2,00 cada

11 a 20

2,00 cada

21 a 40

3,00 cada

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
2.

Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal.

3.

Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica de
tinta cor preta ou azul.

4.

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo o espaço
compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a
marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

5.

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃORESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado.

6.

Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D),
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA, a marcação em mais de
uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

7.

As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃORESPOSTA.
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1(uma) hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. O CADERNO DE QUESTÕES não poderá ser levado.
9.

Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
ENTREGA DE CARTÃO-RESPOSTA.
11. O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS, incluído o tempo
para a marcação de seu CARTÃO-RESPOSTA.

12. O CADERNO DE QUESTÕES e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização
Nós da Seletrix agradecemos a confiança e a compreensão de todos.
“Para tudo que desejamos muito, sempre estaremos dependendo do tempo de Deus, que é diferente do tempo do homem”

Nome do Candidato: _______________________________________ ___

Inscrição: __________
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das mesmas, no endereço eletrônico da SELETRIX (www.seletrix.com.br)

PORTUGUÊS
1. Leia o texto abaixo:
“Adoramos acabar com os sonhos dos outros.
Porque nós vamos lá e fazemos virar realidade.”
Anúncio: Fundação Banco do Brasil
Reescreva a frase substituindo as formas de presente do indicativo por formas de pretérito imperfeito do indicativo.
Faça as alterações necessárias.
a)
b)
c)
d)

Adorais acabar com os sonhos dos outros. Porque vós ides lá e (os) fazeis virar realidade.
Adoraríeis acabar com os sonhos dos outros. Porque vós iríeis lá e (os) faríeis (ou fá-los-íeis) virar realidade.
Adorávamos acabar com os sonhos dos outros. Porque nós íamos lá e (os) fazíamos virar realidade.
Adoramos acabar com os sonhos dos outros. Porque nós vamos lá e fazemos virar realidade.

2. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser uniformes, EXCETO a opção:
a)
b)
c)
d)

a criança
o carrasco
o indivíduo
o aluno

3. Quanto ao acento tônico, assinale o item em que todas as palavras se classificam pela mesma regra de: barril,
tabu e lavar.
a)
b)
c)
d)

tranquilo, bata, jaca
porão, baniu, papai
flor, boneca, pânico
cadeira, bíceps, mesa

4. Dadas as palavras:
I.
II.
III.

passatempo
a fim de
amor perfeito

Constatamos que o hífen é obrigatório:
a)
b)
c)
d)

Apenas da palavra de nº I
Apenas na palavra de nº II
Apenas na palavra de nº III
Em todas as palavras.

5. Assinale a única opção incorreta quanto à colocação dos pronomes átonos.
a)
b)
c)
d)

Soube inspirar-lhes confiança.
A ele cabe decidir.
Só a leitura dos grandes livros nos pode trazer a compensação das misérias de certos homens de letras.
Queres ouvir-me um instante, sensatamente?

6. Identifique a alternativa incorreta quanto à concordância verbal e nominal.
a)
b)
c)
d)

Já não se fazem homens como antigamente.
Estavam todas de saias e só faltavam as sandálias.
Faz dias muito bonitos em maio.
Vão fazer cinco anos que ele chegou.

7. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal.
Ele acredita em você.
João saiu cedo, às pressas.
Ela sempre obedece o marido.
Prefiro cinema a teatro.
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8. Marque a alternativa em que a pontuação está correta.
a)
b)
c)
d)

Jovem, para entender a vida, comece por estudar o homem.
O menino chorando, de emoção recebeu o presente, das mãos da tia.
O bebê rindo de emoção, recebeu, o brinquedo de sua avó.
A guerra flagelo terrível, tem sido uma constante, em todos os tempos da humanidade.

9. Leia o texto abaixo:
O pior de ficar boiando é que quanto mais você
afunda menos as pessoas te dão a mão.
Anúncio: Revista Isto é – Dinheiro.
Reescreva a frase da chamada do anúncio de acordo com a norma culta, substituindo você por tu, no presente do
indicativo. Faça apenas as alterações necessárias.
a)
b)
c)
d)

O pior de ficar boiando é que, quanto mais você afundas, menos as pessoas te dão a mão.
O pior de ficar boiando é que, quanto mais tu afundaste, menos as pessoas lhe dão a mão.
O pior de ficar boiando é que, quanto mais tu afundas, menos as pessoas te dão a mão.
O pior de ficar boiando é que, quanto mais tu afundaras, menos as pessoas te dão a mão.

10. Observe:
I.
II.

Uma preta velha vendia laranjas.
Uma velha preta vendia laranjas.

Em relação à palavra preta grifada nas duas frases:
a)
b)
c)
d)

Na primeira frase, preta é adjetivo; na segunda, substantivo.
Na primeira frase, preta é substantivo; na segunda, substantivo.
Na primeira frase, preta é adjetivo; na segunda, adjetivo.
Na primeira frase, preta é substantivo; na segunda, adjetivo.

MATEMÁTICA
2

11. Resolva em R a equação: x – 6x + 5 =0
a)
b)
c)
d)

S= {3,-5}
S= {2,6}
S= {1,5}
S= {11,0}

12. Um investidor aplicou a quantia de R$ 120.000,00 à taxa de juros compostos de 20% a.m. Que montante este
capital irá gerar após 6 meses?
a)
b)
c)
d)

R$ 336.300,03
R$ 144.451,05
R$ 246.410,10
R$ 358.318,08

13. Resolva a equação: 3x – 5 = 2x + 6
a)
b)
c)
d)

S= {11}
S= {1}
S= {13}
S= {-11}

14. Um vaso de flores tem preço de venda de R$ 100,00. O vendedor teve um ganho de 25% sobre o preço de custo
deste vaso. O valor do preço de custo é:
R$ 25,00
R$ 70,50
R$ 80,00
R$ 125,00
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15. Num tempo de 1 ano e meio com 30% a.a capitalizados trimestralmente, calcule o juros de investimento no valor
de R$ 2.500,00.
a)
b)
c)
d)

R$ 1358,25
R$ 1263,10
R$ 2257,50
R$ 1534,35

16. Calcule A – B, sabendo que A= {3, 4, 6, 8, 9} e B = {2, 4, 5, 6, 7, 10}.
a)
b)
c)
d)

{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
{3, 4, 6, 8, 9}
{4,6}
{3, 8, 9}

17. O salário de Maria é de R$ 4.000,00 e Martha tem um salário de R$ 1.000,00. Qual a razão de um salário para
outro?
a)
b)
c)
d)

2
4
5
7

18. A quantia de R$ 1462,50 representa qual porcentagem de R$ 3250,00?
a)
b)
c)
d)

23%
37%
45%
54%

19. Uma moto trafegando com uma velocidade média de 80 km/h, faz determinado percurso em duas horas. Quanto
tempo levaria outra moto para cumprir o mesmo percurso se ele mantivesse uma velocidade média de 90 km/h?
a)
b)
c)
d)

2h 15 min
2h 25 min
1h30min
1h 45 min

20. Duas cozinheiras trabalhando 3 dias, 8 horas por dia, assam e decoram 10 bolos. Se três cozinheiras
trabalharem por 5 dias, quantas horas ela precisarão trabalhar por dia para assarem e decorarem 25 bolos?
a)
b)
c)
d)

4 horas
8 horas
6 horas
10 horas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Em relação à NR 5 – especificamente sobre as atribuições da CIPA, assinale a alternativa incorreta:
a)
b)
c)
d)

Requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas.
Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho.
Executar a instalação de equipamentos de proteção coletiva na empresa.
Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos.

22. Sobre as Normas Regulamentadoras, assinale a alternativa incorreta:
A NR 17 trata da Ergonomia.
A NR 25 trata dos Resíduos Industriais.
A NR 9 trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
A NR 2 trata dos equipamentos de proteção individual.
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23. A vacinação em uma população adulta de funcionários, em determinada empresa que executa atividades
braçais, deve ser monitorada e mantida em dia, por exemplo contra o tétano. Sobre a vacina anti-tetânica,
assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

A dose de reforço é realizada a cada cinco anos.
A dose de reforço é geralmente dada a cada dez anos.
Após a análise de resposta imunológica positiva não há necessidade de ser vacinado novamente.
A dose de reforço é realizada a cada três anos.

24. No atendimento de eventual acidente de trabalho grave há necessidade do uso de equipamentos para realizar o
atendimento pré-hospitalar. Assinale abaixo a alternativa com os exemplos de equipamentos imprescindíveis:
a)
b)
c)
d)

Colar cervical e prancha rígida.
Balão de Sengstaken-Blakemore e cânula de Guedel.
Ambu e Abocath (ou Jelco).
Tala de imobilização de membros e Sonda Vesical.

25. A NR que trata da ergonomia especifica vários itens. Assinale o incorreto, entre os abaixo:
a) Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de cargas, o peso máximo
destas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens, para não comprometer a sua
saúde ou a sua segurança.
b) Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou
adaptado para esta posição.
c) Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características
psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.
d) Nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 15 (quinze) minutos para cada 45
(quarenta e cinco) minutos trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho.
26. Ao atender um funcionário que lhe revela estar simulando quadro de doença, você deve:
a)
b)
c)
d)

Informar reservadamente o ocorrido ao profissional enfermeiro e/ou médico que irá ver o funcionário.
Notificar a chefia direta do funcionário.
Notificar o setor de recursos humanos da empresa.
Estimular a realizar novamente o fato.

27. A exposição ocupacional a pesticidas pode levar a casos de intoxicação. Assinale a alternativa correta em
relação ao atendimento de um caso de trabalhador intoxicado e inconsciente.
a) É imprescindível a administração de EDTA via intravenosa.
b) Deve ser lavada a cabeça/couro cabeludo, durante o atendimento de urgência/emergência, visando interromper
a continuidade da absorção pela pele.
c) Deve ser aplicado o antídoto flumazenil.
d) É indicada a realização pré-hospitalar de sangria terapêutica.
28. Ao se expor num trabalho a vapores orgânicos contendo solventes há indicação do EPI máscara. A
especificação mínima necessária para o exemplo citado é:
a)
b)
c)
d)

Peça facial filtrante 1 (PFF1).
Peça facial filtrante 2 (PFF2).
Máscara com ar mandado.
Peça facial filtrante 3 (PFF3).

29. A presença de doenças crônicas em uma população de trabalhadores pode influenciar na rotina do quotidiano do
trabalho. A empresa pode, através do seu SESMT realizar campanhas de diagnóstico dessas doenças visando
conhecimento antecipado e controles de tratamentos realizados. Assinale abaixo exemplos dessas doenças.
Gripe e febre amarela.
Tricomoníase e gonorréia.
Hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus.
Dislipidemia e sarampo.
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30. São atribuições do auxiliar de enfermagem do trabalho, exceto:
a) Executar atividades de educação para a saúde da clientela.
b) Executar ações complexas, com ou sem supervisão do enfermeiro.
c) Executar ações de controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis e vigilância epidemiológica dos
trabalhadores
d) Executar atividades de prevenção e controle das doenças profissionais e acidentes do trabalho.
31. A NR 7 trata do PCMSO – programa de controle médico de saúde ocupacional e nele são definidos os exames
que serão realizados nos trabalhadores, bem como sua periodicidade. Assinale a alternativa incorreta:
a) O exame médico admissional deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades.
b) O exame médico de retorno ao trabalho deverá ser realizado no primeiro dia de retorno do trabalhador as suas
atividades.
c) O exame médico de mudança de função deverá obrigatoriamente ser realizado antes da data de mudança.
d) O exame médico periódico será realizado a cada dois anos para todos os trabalhadores entre 18 e 45 anos de
idade.
32. Em relação às LER/DORT, é incorreto afirmar:
a) A tenossinovite do estilóide radial pode estar associada ao uso prolongado de tesouras.
b) A síndrome do manguito rotador geralmente tem associação a exposições de movimentos repetitivos do braço,
elevação e abdução dos braços acima da altura dos ombros.
c) A síndrome do túnel do carpo pode ter como exposição ocupacional a repetição da extensão e flexão do punho,
associada com força, compressão mecânica da palma das mãos.
d) A epicondilite lateral tem sido descrita em trabalhadores que desenvolvem atividades com movimentos
repetitivos de cintura escapular.
33. A NR4 dimensiona o SESMT de cada empresa. Assinale a alternativa incorreta:
a)
b)
c)
d)

O grau de risco é fator determinante do tamanho do SESMT.
Toda empresa com 3700 funcionários deverá ter em seu quadro um auxiliar de enfermagem do trabalho.
O número de trabalhadores também determina o tamanho da equipe do SESMT.
Toda empresa a partir de 500 funcionários deverá ter em seu quadro um auxiliar de enfermagem do trabalho.

34. Quando um funcionário regido pela CLT se acidenta no trabalho e fica 3 meses afastado, recebendo benefício
previdenciário ele, na sua volta ele:
a)
b)
c)
d)

Tem estabilidade no emprego, obrigatória de 30 dias.
Teve direito, enquanto afastado a benefícios que recebia enquanto estava trabalhando.
Teve seu contrato de trabalho suspenso enquanto ficou afastado.
Não tem direito a indenização pelo acidente, uma vez que já ficou afastado do trabalho.

35. Em relação a doenças do trabalho é incorreto afirmar:
a)
b)
c)
d)

A exposição ao mercúrio pode levar a caso de pneumonite e bronquiolite obliterante crônica.
A exposição a aminas aromáticas pode levar a caso de cistite aguda.
A exposição ao chumbo inorgânico pode levar a um caso de nefropatia túbulo–instersticial.
A exposição ocupacional ao manganês pode levar a um caso de Parkinson mangânico.

36. Segundo a legislação o enfermeiro do trabalho executa atividades relacionadas com o serviço de Higiene,
Medicina e Segurança do trabalho, integrando equipes de estudos, para propiciar a preservação da saúde e
valorização do trabalhador. Assinale a alternativa correta:
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a) A afirmação acima é totalmente incorreta.
b) A afirmação acima é parcialmente correta, devido exceção ao item valorização do trabalhador, que é pertencente
ao sindicato da categoria.
c) A afirmação acima é parcialmente correta, devido exceção ao item serviço de higiene ocupacional, atribuição do
pessoal de limpeza.
d) A afirmação acima é totalmente correta.
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37. Em relação à epidemiologia, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Prevalência se refere a todos os casos existentes de determinado agravo ou doença.
Incidência se refere a todos os casos existentes de determinado agravo ou doença.
Tangência se refere a todos os casos existentes de determinado agravo ou doença.
Eloqüência se refere a todos os casos existentes de determinado agravo ou doença.

38. O trabalho em turnos ou noturno pode estar relacionado ao surgimento de transtorno de ciclo sono-vigília. Em
relação ao tratamento não está indicado?
a)
b)
c)
d)

Praticar exercícios físicos regulares.
Evitar a ingestão de cafeína 6 horas antes do início do sono.
Evitar a ingestão de alimentos com alto teor lipídico.
Uso de medicação indutora do sono.

39. É característica particular da Epidemiologia Ocupacional:
a)
b)
c)
d)

A incidência eqüitativa.
O efeito do trabalhador sadio.
O efeito borboleta.
A prevalência renovada.

40. A perda auditiva induzida por ruído ocupacional é presente em diversos grupos populacionais específicos.
Assinale a alternativa correta:
Geralmente é unilateral.
A perda, mesmo com instalação profunda, tem reversão completa com o tratamento tradicional.
A associação da exposição do ruído a um solvente orgânico pode acelerar o processo da perda auditiva.
O uso do EPI impede a instalação da doença, uma vez que isola tanto a via óssea quanto a aérea.
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