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TEXTO 1
Saneamento Básico: a Realidade Nua e Crua

O quadro retratado pela PNSB (Pesquisa Nacional de
Saneamento Básico) 2000 mostra avanços em relação
ao último estudo, realizado em 1989. No entanto, a
melhoria das condições do saneamento brasileiro ainda
é pequena dada a importância do tema para um país
que busca o desenvolvimento. Se compararmos, por
exemplo, os avanços relativos à telefonia ou o
desenvolvimento do mercado financeiro no Brasil com o
progresso feito na área de saneamento, pode-se constatar
que os dois primeiros campos tiveram muito mais
investimentos e atenção dos agentes públicos e privados.
Assim como educação e saúde, os investimentos em
saneamento trazem retornos consideráveis para todos
os envolvidos. Segundo dados do Sistema Único de
Saúde, a cada R$ 1,00 investido em saneamento, os
municípios economizam R$ 5,00 em medicina curativa
da rede pública.

http://www.ecoterrabrasil.com.br - Luiz Antonio Bertussi Filho-

capturado em 25/03/2008

01. A leitura do texto 1 permite concluir que os investi-
mentos, no Brasil:
A) têm sido maiores nas áreas de educação e saúde

do que no mercado financeiro
B) têm sido menores no mercado financeiro do que

os avanços relativos à telefonia
C) têm sido maiores no SUS do que em quaisquer

outras áreas
D) têm sido menores na área de saneamento básico

do que na de telefonia

02.  “Assim como educação e saúde, os investimentos
em saneamento trazem retornos consideráveis...”
Há, nesse segmento, uma comparação. O mes-
mo recurso é empregado em:
A) Como haveria uma maratona na cidade, o trânsito

foi interrompido.
B) Era um velho, próximo da morte, e chorava como

uma criança.
C) Como esse novo programa é engraçado!
D) Fiz tudo certinho, como o médico prescreveu.

03. A última frase do texto 1, por seu significado, relaci-
ona-se diretamente ao seguinte ditado popular:
A) Dia de muito, véspera de pouco.
B) Santo de casa não faz milagre.
C) Não há marcas que o tempo não apague.
D) É melhor prevenir do que remediar.

04. “No entanto, a melhoria das condições do sanea-
mento brasileiro ainda é pequena...” Uma conjun-
ção que pode substituir a locução em destaque, com
o mesmo significado, é:
A) pois
B) logo
C) entretanto
D) como

05. A única frase gramaticalmente correta, quanto à
flexão do verbo, é:
A) O índice de óbitos por leptospirose relacionam-

se ao destino do lixo.
B) Existem doenças transmitidas pelo contato com

água contaminada.
C) Geralmente, o acúmulo de detritos aumentam o

número de ratos.
D) Ocorrem, na maioria dos municípios, prestação

de serviços de coleta de lixo.

06. Em “o progresso feito na área de saneamento”, há
o particípio do verbo fazer. De acordo com a língua
padrão, com relação ao particípio, há erro na se-
guinte construção:
A) Os investimentos em saneamento tinham trago

retornos consideráveis
B) Os investimentos em saneamento haviam trazido

retornos consideráveis
C) a cada R$ 1,00 que foi gasto em saneamento,

os municípios economizam R$ 5,00
D) a cada R$ 1,00 que tenha gastado em

saneamento, o município economiza R$ 5,00

TEXTO 2

O final do século XIX viu o desenvolvimento da chamada
revolução pasteuriana – a impressionante série de
descobertas, por Louis Pasteur, seus colaboradores e
seus discípulos, de agentes patogênicos causadores de
doenças, de soros e vacinas destinados a evitar ou
controlar essas doenças, como foi o caso do soro anti-
rábico, que projetou o nome do pesquisador e de seu
instituto – do qual o imperador Pedro II era grande
admirador e para o qual destinou uma contribuição
financeira. Entre 1880 e 1898 foram identificados quase
20 agentes causadores de lepra, malária, tuberculose,
cólera, peste, difteria... Doenças muito prevalentes no
Brasil e que, portanto, justificavam o interesse – mais
que isso, o entusiasmo – de autoridades e de
pesquisadores com esse trabalho, que representava uma
nova postura na saúde pública. Era agora possível
controlar doenças transmissíveis com medidas limitadas,
sem a ampla intervenção social preconizada pela “polícia
sanitária”...

MOACYR SCLIAR, “Políticas de saúde pública no Brasil: uma
visão histórica” IN: Saúde pública – histórias, políticas e revolta.

São Paulo: Scipione, 2002, p. 51.
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07. A leitura do texto 2 permite concluir que:

A) a revolução pasteuriana foi um movimento político
de militantes da esquerda

B) antes de 1880 não se havia identificado nenhum
agente causador de doenças

C) posturas relacionadas à saúde pública no Brasil
não existiam, até o século XX

D) especialistas do instituto Louis Pasteur
identificaram o soro anti-rábico

08. “Justificavam o entusiasmo de autoridades e de pes-
quisadores com esse trabalho, que representava uma
nova postura na saúde pública”. O termo substituído
pelo pronome relativo em destaque é:

A) pesquisadores

B) trabalho

C) entusiasmo

D) autoridades

09. “sem a ampla intervenção social preconizada pela
polícia sanitária” – um sinônimo para o vocábulo em
destaque é:

A) predestinada

B) antecipada

C) apregoada

D) dificultada

10.  “Doenças muito prevalentes no Brasil e que, por-
tanto, justificavam o interesse ... de autoridades e
de pesquisadores com esse trabalho...” A conjun-
ção em negrito pode ser substituída, sem altera-
ção do significado do período por:

A) todavia

B) contudo

C) mas também

D) por isso

11. ”No século XIX, Louis Pasteur, seus colaboradores
e seus discípulos, ___________ agentes patogênicos
causadores de doenças.” A flexão verbal que com-
pleta corretamente essa frase é:

A) descobriram

B) descobriu

C) descobrirão

D) descobre

12. Vacinas destinam-se à prevenção de doenças. Nes-

sa frase há crase, pois o verbo destinar-se exige

complemento precedido pela preposição a. Também

ocorre crase em:

A) Os cidadãos nem sempre aceitaram bem as

políticas públicas de saúde.

B) Todos aguardavam a comunicação que seria feita

no rádio.

C) Muitos compareceram a reunião apenas para

reclamar.

D) Os eleitores solicitam as intervenções

necessárias dos governantes.

13. A palavra que obedece à mesma regra de acentua-

ção gráfica que século é:

A) saúde

B) discípulos

C) possível

D) transmissíveis

14. Em “a impressionante série de descobertas” o ad-

jetivo está anteposto ao substantivo. O mesmo ocor-

re em:

A) revolução pasteuriana

B) agentes patogênicos

C) ampla intervenção

D) contribuição financeira

15.  “...foram identificados quase 20 agentes causa-

dores de lepra...”. O verbo identificar está empre-

gado na voz passiva analítica. Nesse contexto, a

voz passiva sintética correspondente é:

A) identificaram

B) identificou-se

C) identificou

D) identificaram-se
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16. Em: “agentes causadores de lepra, malária, tuber-
culose, cólera, peste, difteria...” o uso da vírgula jus-
tifica-se, pois ocorre:

A) coordenação entre termos com o mesmo valor
sintático

B) isolamento de aposto ou oração subordinada
apositiva

C) supressão de um grupo de palavras

D) intercalação de expressões explicativas

17. “O soro anti-rábico é um medicamento eficaz con-
tra a raiva ou hidrofobia”. Nessa palavra, anti denota
oposição; prefixo de sentido idêntico ocorre em:

A) exportação

B) imigração

C) introdução

D) contradição

18. “O final do século XIX viu o desenvolvimento da
chamada revolução pasteuriana...” .Neste segmen-
to ocorre o uso de linguagem figurada, pois:

A) estabelece-se uma comparação entre uma
determinada época e as anteriores

B) atribui-se a uma época a ação exercida pelas
pessoas que então viviam

C) busca-se amenizar ou suavizar termo ou
expressão desagradável ou deselegante

D) marca-se uma oposição entre termos de
sentidos contrários, criando um paradoxo

19. Em doenças, utiliza-se o ç. Essa letra NÃO é em-
pregada em:

A) compreen_ão

B) autoriza_ão

C) jurisdi_ão

D) elei_ão

20. “_____ as doenças transmissíveis vão sendo
vencidas, a ______ de vida aumenta e, _________,
aumentam as doenças que acometem pessoas mais
velhas.”  As palavras ou expressões que completam
corretamente essa frase são:

A) Na medida que; expectativa; consequentemente

B) Na medida em que; espectativa; consequente-
mente

C) À medida que; expectativa; conseqüentemente

D) À medida que; espectativa; conseqüentemente

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Ao se puncionar uma veia para administrar uma
medicação, recomenda-se fazer a anti-sepsia do local
com a seguinte solução:
A) hipoclorito de sódio a 0,1%
B) ácido acético
C) álcool a 70%
D) éter

22. Num atendimento pré-hospitalar foi necessário rea-
lizar uma venóclise. O auxiliar de enfermagem reali-
zou a punção na face interna do antebraço direito
elegendo a veia denominada:
A) cefálica
B) braquial
C) femoral
D) ulnar

23. Um trabalhador, em conseqüência de uma queda,
apresentou uma lesão na altura do tornozelo esquer-
do. O médico que o atendeu solicitou que a área
afetada fosse imobilizada por meio de bandagem.
Nesse caso, o auxiliar de enfermagem utilizou a
bandagem do tipo:
A) recorrente
B) em oito
C) oblíqua
D) espiral reversa

24. Uma trabalhadora foi ao serviço de saúde da empre-
sa, informando que não estava se sentindo bem.
Antes de encaminhá-la à consulta médica, o auxili-
ar de enfermagem verificou os sinais vitais e obser-
vou que a freqüência cardíaca correspondia a 58
bpm. O profissional de enfermagem registrou este
tipo de alteração na ficha de atendimento, utilizando
o seguinte termo técnico:
A) taquisfigmia
B) arritmia
C) taquicardia
D) bradicardia

25. A lesão do nervo ciático causa parestesia em todo o
nervo e dor intensa durante longas horas. Esse tipo
de ocorrência pode se dar quando não se observa a
técnica correta da injeção intramuscular na região
do corpo denominada:
A) ventroglútea
B) ântero-lateral da coxa
C) deltoideana
D) glútea
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33. O processo de esterilização de um material que já
foi esterilizado anteriormente, mas não foi utilizado,
é denominado de:
A) desinfecção
B) reesterilização
C) reprocessamento
D) esterilização

34. O exame ocupacional realizado num trabalhador que
fica afastado por período igual ou superior a 30 dias,
em razão de doença, parto e acidente, seja ele
ocupacional ou não, é denominado:
A) admissional
B) retorno ao trabalho
C) demissional
D) mudança de função

35. A Lei orgânica nº 8080 /1990 preconiza a execução
de ações de vigilância sanitária , saúde do trabalha-
dor e outras para a promoção, proteção e :
A) internação do trabalhador
B) observação da saúde
C) avaliação do trabalhador
D) recuperação da saúde

36. A primeira etapa do processamento de artigos hos-
pitalares é a:
A) desinfecção
B) esterilização
C) limpeza
D) inspeção

37. A prova tuberculínica é indicada como método auxi-
liar no diagnóstico da tuberculose. O resultado da
mensuração da área de endurecimento que indica
reator fraco, em indivíduo vacinado com BCG ou
infectado pelo M.tuberculosis, corresponde ao se-
guinte intervalo:
A) 5    a     9 mm
B) 0    a     4 mm
C) 10  a   14 mm
D) 15  a    19 mm

38. Máscara e luvas são E.P.I. utilizados pelo trabalha-
dor como medida de biossegurança, fazendo uma
barreira de proteção individual para a prevenção da
seguinte patologia:
A) resfriado
B) tuberculose
C) sinusite
D) pneumoconiose

26. Ao realizar a desinfecção de superfícies no posto de
trabalho, NÃO é indicado utilizar o seguinte produto:
A) quaternário de amônia
B) glutaraldeído
C) álcool etílico
D) fenol sintético

27. Para o médico realizar uma sutura, o auxiliar de
enfermagem deverá providenciar, necessariamente,
agulhas cirúrgicas, fios de sutura e o seguinte ins-
trumental:
A) porta-agulha de Hegar
B) pinça Kocher hemostática
C) tesoura de Mayo curva
D) pinça dente de rato

28. Para se administrar uma vacina por via subcutânea,
posicionando-se a seringa num ângulo de 90º em
relação à pele, a agulha adequada é a do tipo:
A) 30 X 8
B) 25 X 7
C) 10 X 6
D) 40 X 12

29. Ao orientar uma trabalhadora que faz uso de insuli-
na por via subcutânea, o auxiliar de enfermagem re-
comendou que observasse os sinais e sintomas da
principal complicação da insulinoterapia, que é:
A) a hipoglicemia
B) o edema insulínico
C) a resistência insulínica
D) o efeito Sommogy

30. Ao verificar a pressão arterial nos membros superio-
res, o manguito do esfigmomanômetro deve ser
posicionado de modo que a bolsa de borracha fique
centralizada sobre a seguinte artéria:
A) poplítea
B) antecubital
C) basílica
D) braquial

31. Quando o auxiliar de enfermagem do trabalho solici-
ta que o trabalhador hipertenso permaneça em re-
pouso, sentado, por cinco a dez minutos, significa
que, após esse tempo, estará verificando:
A) glicemia capilar
B) pulso radial
C) pressão arterial
D) temperatura axilar

32. A doença ocupacional causada pela inalação de
poeira de algodão recebe o nome de:
A) bissinose
B) silicose
C) asbestose
D) enfisema
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39. Constitui sinal sugestivo de tuberculose a presença
de tosse seca ou produtiva por um período de:
A) 3 semanas ou mais
B) 1 semana ou menos
C) 3 dias apenas
D) 1 dia apenas

40. As compressões torácicas e as respirações artifici-
ais devem ser combinadas para que a RCP seja efi-
caz. A relação compressões / ventilações deve ser
de:
A) 15 / 1
B) 30 / 1
C) 15 / 2
D) 30 / 2

41. Na suspeita de obstrução por corpo estranho, em
vítima inconsciente, a remoção do corpo estranho e
a inspeção orofaríngea devem ser realizadas no se-
guinte período da respiração artificial:
A) durante
B) depois
C) antes
D) intercalada

42. O auxiliar de enfermagem do trabalho, ao socorrer
um trabalhador que apresenta envenenamento com
produtos químicos, deverá utilizar como protetor res-
piratório o seguinte dispositivo de barreira:
A) botina
B) avental
C) capacete
D) máscara

43. Se um trabalhador recebe um diagnóstico de Le-
sões de Esforços Repetitivos (LER) relacionadas
com trabalho, significa que o seu problema afeta:
A) os ossos
B) as unhas
C) os tendões
D) as veias

44. Segundo a Lei Nº 7498/86, que regulamenta o Exer-
cício de Enfermagem, ações de tratamento simples
devem ser executadas por:
A) auxiliar de enfermagem
B) parteira
C) atendente de enfermagem
D) técnico de enfermagem

45. A competência dos profissionais integrantes do Ser-
viço Especializado em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho está determinada na norma
regulamentadora de número:
A) 5
B) 4
C) 7
D) 6

46. Segundo a norma regulamentadora nº32, o empre-
gador deverá vedar, entre outros, o ato de fumar, o
uso de adornos, o consumo de alimentos e bebi-
das, o uso de calçados abertos e o manuseio de
lentes de contato nos postos de trabalho. Essa nor-
ma diz respeito a:
A) Inspeção Prévia
B) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupa-

cional
C) Segurança e saúde no trabalho em serviços de

saúde
D) Sinalização de segurança

47. Conforme preconiza a NR-32, os trabalhadores de
saúde deverão ser vacinados minimamente contra
as seguintes doenças:
A) tétano, difteria e hepatite B
B) difteria, rubéola e coqueluche
C) hepatite B, tuberculose e meningite
D) tuberculose, tétano e rubéola

48. As atividades de promoção da saúde e de proteção
específica realizadas nos trabalhadores são ações
de prevenção:
A) secundária
B) primária
C) terciária
D) quartenária

49. Ao atender um trabalhador com mal súbito, o auxili-
ar de enfermagem do trabalho estará realizando a
prevenção secundária. Um exemplo desse tipo de
atividade é:
A) vacinação
B) pronto atendimento
C) orientação alimentar
D) educação sanitária

50. A adaptação das condições de trabalho é uma ca-
racterística psicofisiológica do trabalhador, estuda-
da pela seguinte ciência específica:
A) Matemática
B) Física
C) Ergonomia
D) Psicologia

51. O tipo de postura no trabalho mais freqüente, em um
trabalhador que realiza atividade deinformática, é:
A) em pé
B) deitado
C) agachado
D) sentado

52. A higiene do trabalho ou higiene industrial possui
também a denominação de higiene do tipo:
A) ambiental
B) ocupacional
C) física
D) organizacional
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53. É considerado risco químico no ambiente de traba-
lho, para o auxiliar de enfermagem do trabalho:
A) gás
B) ruído
C) vibração
D) radiação

54. É exemplo de agente biológico a que um trabalha-
dor poderá estar exposto:
A) neblina
B) vapor
C) bactéria
D) névoa

55. Os limites de tolerância ou limites de exposição
ocupacional, encontrados em um resultado de exame
ocupacional, são expressos pelas seguintes siglas:
A) LT     e   LEO
B) LTs   e   LEOs
C) LiT    e   LExO
D) LimT e   LExp

56. O trabalhador que se acidentou no local e horário de
trabalho, realizando suas funções, e foi liberado para
residência, após o atendimento médico, teve um
acidente do tipo:
A) trajeto com perda
B) trajeto sem perda
C) trabalho com perda
D) trabalho sem perda

57. As patologias do sistema tegumentar (pele) relacio-
nadas com o trabalho são chamadas de:
A) dermatoses ocupacionais
B) pneumoconioses
C) tendinites
D) bissinoses

58. O trabalhador acidentado com material biológico
deverá estar imunizado contra:
A) difteria e tétano
B) febre amarela
C) hepatite B
D) rubéola

59. As vacinas deverão ser conservadas na rede de frio
a uma temperatura ideal de:
A) + 1º C     a    +4 º C
B) + 8º C     a    +12 º C
C) + 12º C   a    +16 º C
D) + 4º C     a    +8 º C

60. O auxiliar de enfermagem do trabalho, ao realizar a
profilaxia contra o tétano em um trabalhador que nun-
ca foi vacinado, deverá realizar o esquema inicial de
vacinação com as seguintes quantidades de doses:
A) 1
B) 3
C) 2
D) 4


