
CONCURSO PÚBLICO
REF. EDITAL N° 001/2015

Nível Médio Manhã

QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático  11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Informática  16 a 20

Conhecimentos Específicos  21 a 50

ATENÇÃO 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

INSTRUÇÕES 
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SANEAMENTO - CASAN

Nome do Candidato  Inscrição

    
 O caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a 
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do 
início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário 
ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de 
prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde 
que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido 
em edital. 

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na 
Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato. 

Cargo:



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia posterior à aplicação da prova.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

“Estamos Enlouquecendo Nossas Crianças! 
Estímulos Demais... Concentração de Menos”

31 Maio 2015 em Bem-Estar, filhos

Vivemos tempos frenéticos. A cada década que 
passa o modo de vida de 10 anos atrás parece ficar 
mais distante: 10 anos viraram 30, e logo teremos 
a sensação de ter se passado 50 anos a cada 5. E 
o mundo infantil foi atingido em cheio por essas 
mudanças: já não se educa (ou brinca, alimenta, 
veste, entretêm, cuida, consola, protege, ampara e 
satisfaz) crianças como antigamente!

O iPad, por exemplo, já é companheiro 
imprescindível nas refeições de milhares de crianças. 
Em muitas casas a(s) TV(s) fica(m) ligada(s) o tempo 
todo na programação infantil – naqueles canais cujo 
volume aumenta consideravelmente durante os 
comerciais – mesmo quando elas estão comendo 
com o iPad à mesa.

Muitas e muitas crianças têm atividades extra-
curriculares pelo menos três vezes por semana, 
algumas somam mais de 50 horas semanais de 
atividades, entre escola, cursos, esportes e reforços 
escolares.

Existe em quase todas as casas uma profusão 
de brinquedos, aparelhos, recursos e pessoas 
disponíveis o tempo todo para garantir que a criança 
“aprenda coisas” e não “morra de tédio”. As pré-
escolas têm o mesmo método de ensino dos cursos 
pré-vestibulares.

Tudo está sendo feito para que, no final, 
possamos ocupar, aproveitar, espremer, sugar, 
potencializar, otimizar e, finalmente, capitalizar todo 
o tempo disponível para impor às nossas crianças 
uma preparação praticamente militar, visando seu 
“sucesso”. O ar nas casas onde essa preocupação 
é latente chega a ser denso, tamanha a pressão 
que as crianças sofrem por desenvolver uma boa 
competitividade. Porém, o excesso de estímulos 
sonoros, visuais, físicos e informativos impedem que 
a criança organize seus pensamentos e atitudes, de 
verdade: fica tudo muito confuso e nebuloso, e as 
próprias informações se misturam fazendo com que 
a criança mal saiba descrever o que acabou de ouvir, 
ver ou fazer.

Além disso, aptidões que devem ser estimuladas 
estão sendo deixadas de lado: Crianças não 
sabem conversar. Não olham nos olhos de seus 

interlocutores. Não conseguem focar em uma 
brincadeira ou atividade de cada vez (na verdade 
a maioria sequer sabe brincar sem a orientação de 
um adulto!). Não conseguem ler um livro, por menor 
que seja. Não aceitam regras. Não sabem o que é 
autoridade. Pior e principalmente: não sabem esperar.

Todas essas qualidades são fundamentais na 
construção de um ser humano íntegro, independente 
e pleno, e devem ser aprendidas em casa, em suas 
rotinas.

Precisamos pausar. Parar e olhar em volta. Colocar 
a mão na consciência, tirá-la um pouco da carteira, 
do telefone e do volante: estamos enlouquecendo 
nossas crianças, e as estamos impedindo de entender 
e saber lidar com seus tempos, seus desejos, suas 
qualidades e talentos. Estamos roubando o tempo 
precioso que nossos filhos tanto precisam para 
processar a quantidade enorme de informações e 
estímulos que nós e o mundo estamos lhes dando.

Calma, gente. Muita calma. Não corramos para 
cima da criança com um iPad na mão a cada vez que 
ela reclama ou achamos que ela está sofrendo de 
“tédio”. Não obriguemos a babá a ter um repertório 
mágico, que nem mesmo palhaços profissionais 
têm, para manter a criança entretida o tempo todo. O 
“tédio” nada mais é que a oportunidade de estarmos 
em contato conosco, de estimular o pensamento, a 
fantasia e a concentração.

Sugiro que leiamos todos, pais ou não, “O Ócio 
Criativo” de Domenico di Masi, para que entendamos 
a importância do uso consciente do nosso tempo.

E já que resvalamos o assunto para a leitura: 
nossas crianças não lêem mais. Muitos livros infantis 
estão disponíveis para tablets e iPads, cuja resposta 
é imediata ao menor estímulo e descaracteriza a 
principal função do livro: parar para ler, para fazer a 
mente respirar, aprender a juntar uma palavra com 
outra, paulatinamente formando frases e sentenças, 
e, finalmente, concluir um raciocínio ou uma estória.

Cerquem suas crianças de livros e leiam com elas, 
por amor. Deixem que se esparramem em almofadas 
e façam sua imaginação voar!

(Fonte: http://www.saudecuriosa.com.br/estamos-enlouquecendo-nos-
sas-criancas-estimulos-demais-concentracao-de-menos/)
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QUESTÃO 01
Qual é a ideia central defendida pelo texto 
“Estamos Enlouquecendo Nossas Crianças! 
Estímulos Demais... Concentração de Menos”?

(A) O texto defende a ideia de que o iPad e a 
programação infantil incessante são ótimos 
estímulos sensoriais para educar as crianças na 
atualidade.

(B) O texto defende a ideia de que as crianças da 
atualidade precisam ocupar todo o seu tempo 
livre com atividades extracurriculares, visando o 
sucesso no futuro.

(C) O texto defende a ideia de que as crianças da 
atualidade recebem muitos estímulos sensoriais, 
mas pouca atenção e tempo suficiente para 
aprender a lidar com tanto estímulo.

(D) O texto defende a ideia de que as crianças 
da atualidade precisam de mais atividades 
extracurriculares e brinquedos porque se sentem 
muito entediadas.

(E) O texto defende a ideia de que os pais da atualidade 
estimulam cada vez mais a imaginação de suas 
crianças.

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, o que o excesso de 
estímulos sensoriais ocasiona nas crianças? 

(A) Esse excesso de estímulos faz que a criança seja 
mais obediente e respeite mais as regras impostas 
pelos adultos.

(B) Esse excesso de estímulos faz que a criança se 
prepare para o futuro de forma mais eficiente.

(C) Esse excesso de estímulos faz que a criança tenha 
mais facilidade em organizar seu pensamento e 
suas atitudes.

(D) Esse excesso de estímulos faz que a criança tenha 
dificuldades em organizar seu pensamento e sua 
conduta.

(E) Esse excesso de estímulos faz que a criança tenha 
mais imaginação e saiba aproveitar melhor o seu 
tempo.

QUESTÃO 03
Qual é o gênero textual que mais se adequa 
ao texto “Estamos Enlouquecendo Nossas 
Crianças! Estímulos Demais... Concentração de 
Menos”?

(A) Relatório Científico.
(B) Artigo de opinião.
(C) Debate.
(D) Charge.
(E) Carta.

QUESTÃO 04
O texto se apresenta, quase integralmente, na 
primeira pessoa do plural. Quem seria o “nós” 
ao qual o texto se refere?

(A) Seria todas as crianças da atualidade.
(B) Seria os pais e/ou cuidadores das crianças.
(C) Seria somente os professores e/ou educadores 

das crianças.
(D) Seria as pessoas que comercializam produtos 

infantis. 
(E) Seria apenas crianças que usam iPads.

QUESTÃO 05
Nas frases: “Vivemos tempos frenéticos”, 
“Precisamos pausar”, entre outras, podemos 
observar qual figura de linguagem?

(A) Silepse de pessoa.
(B) Perífrase.
(C) Elipse.
(D) Pleonasmo.
(E) Eufemismo.

QUESTÃO 06
Observe o pronome relativo “essa” destacado 
no quinto parágrafo do texto e assinale a 
alternativa que melhor descreve o emprego 
desse pronome no contexto mencionado.

(A) O pronome relativo “essa” retoma algo antes 
mencionado no texto.

(B) O pronome relativo “essa” alude a uma situação 
distante no espaço.

(C) O pronome relativo “essa” designa o tempo 
passado em que se coloca a pessoa que fala.

(D) O pronome relativo “essa” designa o tempo futuro 
em que se coloca a pessoa que fala.

(E) O pronome relativo “essa” denota algo que ainda 
será mencionado no texto.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta em relação à 
sintaxe da oração: “Muitas e muitas crianças 
têm atividades extra-curriculares pelo menos 
três vezes por semana”. 

(A) O sintagma “três vezes por semana” é o predicativo 
do sujeito da oração.

(B) O sujeito da oração é o sintagma “atividades extra-
curriculares”. 

(C) O sintagma “Muitas e muitas crianças” é o predicado 
da oração.

(D) O sintagma “têm atividades extra-curriculares pelo 
menos três vezes por semana” é o predicado da 
oração. 

(E) O predicado da oração é nominal.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C OQUESTÃO 08
Observe o excerto: “Não obriguemos a babá 
a ter um repertório mágico, que nem mesmo 
palhaços profissionais têm, para manter a 
criança entretida o tempo todo.” A oração 
destacada é classificada como

(A) uma oração subordinada substantiva subjetiva.
(B) uma oração subordinada substantiva objetiva 

direta.
(C) uma oração subordinada substantiva objetiva 

indireta.
(D) uma oração subordinada adjetiva restritiva.
(E)  uma oração subordinada adjetiva explicativa.

QUESTÃO 09
Observe a oração “Não corramos para cima 
da criança com um iPad na mão (...)”. O verbo 
“correr”, nesse contexto, é

(A) um verbo intransitivo. 
(B) um verbo transitivo direto.
(C) um verbo transitivo indireto.
(D) um verbo de ligação.
(E) um verbo bitransitivo. 

QUESTÃO 10
No sintagma “uma boa competitividade”, a 
concordância nominal se dá porque

(A) temos uma preposição seguida de dois 
substantivos femininos singulares.

(B) temos uma preposição, um advérbio e um 
substantivo masculino singular.

(C) temos um artigo definido feminino singular, um 
adjetivo feminino singular e um substantivo 
masculino singular.

(D) temos um artigo definido feminino singular, um 
adjetivo feminino singular e um substantivo 
feminino singular.

(E) temos um artigo indefinido feminino singular, 
um adjetivo feminino singular e um substantivo 
feminino singular.

QUESTÃO 11
A fatura de um certo cartão de crédito cobra 
juros de 12% ao mês por atraso no pagamento. 
Se uma fatura de R$750,00 foi paga com um 
mês de atraso, o valor pago foi de

(A) R$ 970,00.
(B) R$ 777,00.
(C) R$ 762,00.
(D) R$ 800,00.
(E) R$ 840,00.

QUESTÃO 12
Um número X somado com sua metade é igual 
a 56 menos um quarto de X. Então X vale

(A) 32.
(B) 16.
(C) 8.
(D) 60.
(E) 90.

QUESTÃO 13
Uma pessoa de 1,5 metros de altura projeta 
uma sombra de 1,8 metros. Sabendo que, 
no mesmo instante, um prédio projeta uma 
sombra de 12 metros, conclui-se que a  altura 
do prédio é

(A) 12 metros
(B) 10 metros
(C) 8 metros
(D) 15 metros
(E) 20 metros

QUESTÃO 14
Paulo e André têm, juntos, R$ 2500,00. Sabe-
se que um deles tem o quádruplo do valor que 
o outro tem. O que possui menos dinheiro 
tem

(A) R$300,00.
(B) R$400,00.
(C) R$450,00.
(D) R$500,00.
(E) R$800,00.
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I N F O R M Á T I C A

QUESTÃO 15
Um empresário, para evitar ser roubado, 
escondia seu dinheiro no interior de um dos 
4 pneus de um carro velho fora de uso, que 
mantinha no fundo de sua casa. Certo dia, 
o empresário se gabava de sua inteligência 
ao contar o fato para um de seus amigos, 
enquanto um ladrão que passava pelo local 
ouvia tudo. O ladrão tinha tempo suficiente 
para escolher aleatoriamente apenas um dos 
pneus, retirar do veículo e levar consigo. 
Qual é a probabilidade de ele ter roubado o 
pneu certo?

(A) 0,20.
(B) 0,23.
(C) 0,25.
(D) 0,27.
(E) 0,30.

QUESTÃO 16
O dígito binário é a base da computação. Ele 
é um dos responsáveis pela comunicação 
com o hardware do computador. Sabendo 
que a letra “K” é expressada pelo decimal 
“75” na tabela ASCII (American Standard 
Code for Information Interchange), assinale 
a alternativa correta que apresenta o binário 
que representa a letra K na tabela ASCII.

(A)  4B 
(B)  10
(C)  113
(D)  0100 1011
(E)  0110 1101 

QUESTÃO 17
Nos hardwares dos computadores modernos, 
existem vias que levam e trazem informações 
de/para um determinado componente como 
memória e processador. Essas vias são 
conhecidas como 

(A)  Barramento. 
(B)  Microchip.
(C)  Memória Flash. 
(D)  Disco Principal.
(E)  Memória Principal.

QUESTÃO 18
Nas versões mais recentes do sistema 
operacional Windows da Microsoft, existe 
o conceito de Ponto de Restauração que, 
segundo manuais oficiais do sistema 
operacional, é 

(A)  uma cópia exata de uma unidade de disco 
do computador que pode ser restaurada em 
qualquer outro computador.

(B)  um arquivo que pode ser salvo em mídias, como: 
pen drive USB, CDs, DVDs ou em um disco 
rígido.

(C)  a imagem do sistema que inclui apenas 
as unidades necessárias à execução do 
Windows. 

(D)  uma representação de um estado armazenado 
dos arquivos do sistema do computador.

(E)  um backup manual ou automático que pode ser 
agendado no sistema operacional. 

QUESTÃO 19
Observe a seguinte imagem do MS-Excel:

Com base nessa imagem e no ponteiro do 
mouse em destaque, é correto afirmar que o 
usuário está

(A)  selecionando uma linha completa da planilha.
(B)  realizando um cálculo de soma na planilha.
(C)  ajustando os tamanhos das colunas.
(D)  alterando a formatação de uma célula.
(E)  selecionando uma coluna inteira.

QUESTÃO 20
A base para a comunicação de dados 
da internet é um protocolo da camada de 
aplicação do modelo OSI, que é responsável 
por transferir hipertextos. Esse protocolo é 
conhecido como

(A)  HTML.
(B)  HTTP.
(C)  FTP.
(D)  PHP.
(E)  www.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 21
Conforme a norma regulamentadora nº 17 do 
Ministério do Trabalho para operadores de 
teleatendimento, é correto afirmar que

(A) conjuntos de microfone e fone de ouvido (head-
sets) são equipamentos de uso individual sendo 
de responsabilidade do empregado a compra e 
manutenção dos mesmos. 

(B) a possibilidade de pelo menos um dia de repouso 
semanal remunerado coincidente com o domingo 
a cada mês está condicionada ao cumprimento 
de metas de produtividade. 

(C) é obrigatória a participação em uma das 
modalidades de atividade física adotadas pela 
empresa, e a recusa do trabalhador em praticá-
la está sujeita à advertência.

(D) para trabalho manual, sentado ou que tenha 
de ser feito em pé, deve ser proporcionado ao 
trabalhador mobiliário que permita variações 
posturais e atenda à legislação vigente.

(E) a ausência dos operadores de seus postos de 
trabalho está sujeita a desconto proporcional ao 
tempo de ausência quando ocorrer no período 
entre dois intervalos, ainda que seja para a 
satisfação das necessidades fisiológicas.

QUESTÃO 22
Sobre a vacina dupla adulto (dT), assinale a 
alternativa correta.

(A) Indicada para prevenir rubéola, difteria e tétano.
(B) Gestação é contraindicação absoluta para sua 

administração.
(C) Sua via de administração é intramuscular 

profunda.
(D) O volume a ser administrado é de 1 ml.
(E) É administrada em dose única, dispensando o 

reforço posteriormente.

QUESTÃO 23
R.A.G., sexo masculino, 40 anos, atuando 
em obra de barragem, apresenta dor intensa 
e súbita em membro inferior esquerdo em 
região de tornozelo. Ao olhar em direção 
ao local, visualiza uma serpente fugindo e 
identifica uma mordedura. Diante desse fato, 
uma das condutas iniciais adequadas é

(A) lavar o local da picada apenas com água e 
sabão. 

(B) realizar torniquete a aproximadamente 15 cm de 
distância da lesão.

(C) manter o membro afetado em posição inferior 
ao restante do corpo, abaixo do nível do 
coração. 

(D) realizar diversos cortes de tamanho aproximado 
de 1cm ao redor da lesão para extravasar o 
veneno. 

(E) lavar o local com grande quantidade de álcool a 
70% ou, na sua falta, pode-se utilizar aguardente.

QUESTÃO 24
Mulher, 38 anos, que ocupa cargo de 
secretária, apresentou durante expediente 
mal-estar generalizado, tontura e sensação 
de desmaio. Foi encaminhada por colegas 
para a enfermaria onde, ao verificarem os 
sinais vitais, observou-se pressão arterial de 
085/059mmHg, frequência cardíaca de 125 
bpm, frequência respiratória de 18 ipm sem 
esforço respiratório, temperatura de 36,8ºC. 
Considerando esses valores aferidos, é 
correto afirmar que a trabalhadora está

(A) hipertensa, taquicárdica, taquipneica e 
afebril. 

(B) normotensa com tendência à hipertensão, 
normocárdica, eupneica e hipotérmica. 

(C) hipotensa, bradicárdica, dispneica e afebril.
(D) normotensa com tendência à hipotensão, 

bradicárdica, eupneica e afebril.
(E) hipotensa, taquicárdica, eupneica e afebril.
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QUESTÃO 25
Homem, 26 anos, durante a realização de 
leitura de hidrômetros, foi mordido em mão 
direita por cão que estava na rua. O ferimento 
foi único, superficial e localizado em polpa 
digital. Após a mordedura, o cão fugiu e o 
trabalhador procurou o serviço de saúde 
ocupacional da empresa para orientações 
sobre o que deveria fazer. A conduta adequada 
do auxiliar de enfermagem nesse caso é

(A) realização de curativo com povidine tópico e 
observação por 10 dias. Caso não melhore, 
avaliar possibilidade de esquema de profilaxia 
antirrábica. 

(B) lavagem com água e sabão e encaminhamento 
ao serviço de saúde de referência para avaliação 
de esquema de profilaxia antirrábica e realização 
de notificação. 

(C) encaminhamento para consulta com médico do 
ambulatório, curativo e avaliação de vacinação 
antitetânica somente, visto que todos os 
ferimentos superficiais dispensam a realização 
de profilaxia antirrábica e notificação.

(D) avaliação de estado vacinal e encaminhamento 
para serviço de saúde exclusivamente para 
avaliação de necessidade de sutura.

(E) lavagem com povidine degermante, curativo e 
avaliação de vacinação antitetânica somente, 
visto que todos os ferimentos superficiais 
dispensam a realização de profilaxia antirrábica 
e notificação.

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa que NÃO corresponda 
a um dos critérios definidos para um curativo 
ideal.

(A) Remoção de excesso de exsudação. 
(B) Promoção de maceração de tecidos próximos a 

lesão. 
(C) Favorecimento de troca gasosa. 
(D) Barreira mecânica entre ferida e meio ambiente.
(E) Isolante térmico para favorecer divisão celular e 

cicatrização. 

QUESTÃO 27
Engenheiro da CASAN, 45 anos, ao retornar 
em carro de sua propriedade para seu 
domicílio em Florianópolis, sofreu acidente 
automobilístico. Embora não tenha sido 
fatal, o trabalhador necessitou afastar-se 
temporariamente de suas atividades para 
tratamento de saúde. Na ocasião do sinistro, 
o engenheiro retornava de fiscalização em 
obras de reservatório no interior do estado, 

atividade que havia realizado por necessidade 
da empresa. Sobre o caso, é correto afirmar 
que

(A) não é caracterizado acidente de trabalho por 
ter ocorrido em município diferente de seu 
domicilio. 

(B) não é caracterizado acidente de trabalho por ter 
ocorrido fora do ambiente de trabalho.

(C) é caracterizado acidente de trabalho apenas se o 
carro fosse de propriedade da empresa. 

(D) a caracterização de acidente de trabalho nesse 
caso está condicionada à comprovação de que 
ocorreu em horário de trabalho.

(E) há caracterização de acidente de trabalho por 
se tratar de retorno de viagem de interesse da 
empresa.

QUESTÃO 28
Sobre a esterilização por meio de vapor 
saturado sob pressão, é correto afirmar que

(A) o equipamento utilizado é a estufa. 
(B) é indicada para materiais voláteis.
(C) não constitui método de esterilização confiável, 

estando contraindicada nos dias atuais. 
(D) é indicada para materiais de metais e aventais, 

entre outros termorresistentes.
(E) é contraindicada em materiais críticos. 

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa que apresenta as 
doenças que são evitadas por meio de vacinas 
de administração por via subcutânea.

(A) Sarampo, Caxumba e Rubéola. 
(B) Tétano, Sarampo, Hepatite B. 
(C) Febre Amarela, Difteria e Rubéola.
(D) Hepatite B, Tétano e Caxumba.
(E) Febre Amarela, Hepatite B e Poliomielite.

QUESTÃO 30
Sobre a oxigenoterapia, é correto afirmar que

(A) o oxigênio ofertado em doses elevadas favorece 
ainda mais a respiração.

(B) cateter Nasal e Cânula nasal são sinônimos para 
os mesmos dispositivos. 

(C) na utilização do cateter nasal não é necessária a 
umidificação do oxigênio ao sair da fonte. 

(D) o oxigênio é um gás inflamável o qual requer 
cautela em seu manuseio. 

(E) a cânula nasal é indicada para administração de 
altos volumes de oxigênio. 
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QUESTÃO 31
São atribuições dos serviços de saúde do 
trabalho, EXCETO

(A) corrigir os riscos para a saúde de origem estruturais 
presentes nos locais de trabalho. 

(B) organizar serviços de primeiros socorros e de 
emergência.

(C) participar da análise de acidentes de trabalho e 
das doenças profissionais. 

(D) contribuir para as medidas de readaptação 
profissional e minimização de riscos.

(E) acompanhar a saúde dos trabalhadores em 
relação ao trabalho.

QUESTÃO 32
A disciplina que corresponde ao estudo 
da frequência, da distribuição e dos 
determinantes dos estados ou eventos 
relacionados à saúde em específicas 
populações e a aplicação desses estudos no 
controle dos problemas de saúde é 

(A) toxicologia .
(B) biologia.
(C) epidemiologia.
(D) antropologia.
(E) bioestatística. 

QUESTÃO 33
Sobre boas práticas na coleta de sangue para 
exames laboratoriais, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Quanto mais apertado o torniquete estiver 
e maior o tempo de permanência, melhor a 
visualização da veia e a qualidade do material de 
coleta. 

(B) Deve-se evitar a coleta em áreas com hematomas 
assim como locais próximos a cirurgias prévias, 
como mastectomia, cateterismo, entre outros.

(C) É adequada a fixação de veias com os dedos 
nos casos de flacidez.

(D) Pedir para o paciente abaixar o braço e fazer 
movimentos suaves de abrir e fechar a mão 
favorece a evidenciação da veia.

(E) Deve-se evitar puncionar as áreas com 
terapia ou hidratação intravenosa de qualquer 
espécie. 

QUESTÃO 34
Para coleta de sangue venoso em exames 
laboratoriais, é recomendado que a agulha 
tenha angulação de

(A) 90º e o bisel esteja voltado para cima. 
(B) 30º e o bisel esteja voltado para cima.

(C) 45º e o bisel esteja voltado para baixo. 
(D) 90º, sendo indiferente a posição do bisel.
(E) 30º e o bisel esteja voltado para baixo. 

QUESTÃO 35
Sobre a rede de frios, assinale a alternativa 
correta.

(A) É o sistema utilizado pelo Programa Nacional 
de Imunização para assegurar que os 
imunobiológicos serão mantidos em condições 
adequadas e seguras durante seu transporte, 
armazenamento e distribuição. 

(B) Câmaras refrigeradas, refrigeradores domésticos 
e refrigeradores tipo “frigobar” são equipamentos 
adequados para o armazenamento de 
imunobiológicos. 

(C) Em véspera de feriados prolongados é indicado 
realizar a limpeza dos refrigeradores de 
armazenamento de imunobiológicos. 

(D) No acondicionamento de insumos em caixas 
térmicas pode ser utilizado o gelo em escamas 
ou as bobinas reutilizáveis.

(E) Para evitar alterações de temperatura, as 
bobinas reutilizáveis devem ser retiradas do 
freezer e colocadas imediatamente no interior da 
caixa térmica.  

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa que corresponda a um 
fundamento da atenção básica.

(A) Evitar relações de vínculo e responsabilização 
entre as equipes e a população adscrita.

(B) Possibilitar o acesso restrito às classes menos 
favorecidos por meio de território adscrito. 

(C) Centralização e verticalização, processo de 
planejamento e programação. 

(D) Restrição da participação popular e o controle 
social.

(E) Valorização dos profissionais de saúde por 
meio do estímulo e acompanhamento da sua 
formação.
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QUESTÃO 37
Sobre os meios de transmissão de 
microrganismos causadores de doenças, é 
correto afirmar que

(A) doenças como herpes zoster e hepatite podem 
ser transmitidas por meio de gotículas. 

(B) rubéola, HIV e Herpes simples são transmitidos 
por meio de aerossóis. 

(C) meningite Bacteriana, coqueluche e difteria têm 
na transmissão por contato sua principal forma 
de disseminação.

(D) gotículas são pequenas partículas ressecadas 
que permanecem durante horas suspensas no 
ar.

(E) a transmissão por contato ocorre principalmente 
através das mãos dos profissionais ou 
equipamentos contaminados. 

QUESTÃO 38
Homem de 32 anos está trabalhando em um 
canteiro de obra de ampliação de rede de 
esgoto e morando em um abrigo oferecido 
aos trabalhadores da obra. Há cinco semanas, 
está apresentando tosse produtiva, sudorese 
noturna e sangue ao expectorar. Após 
avaliação clínica e exames complementares, 
foi confirmado o diagnóstico de tuberculose 
e iniciado o tratamento. No que se refere aos 
colegas de alojamento, é correto afirmar que

(A) serão tratados apenas se  estiverem  
apresentando sintomas semelhantes. 

(B) deverão ser encaminhados para avaliação 
dos casos individualmente e para possível 
investigação diagnóstica e/ou tratamento. 

(C) somente iniciarão o tratamento para tuberculose 
se houverem residentes no alojamento que 
forem portadores do vírus HIV.

(D) é necessário que todos iniciem tratamento 
imediatamente, independente de diagnóstico ou 
avaliação prévia.

(E) como não foram expostos à doença não são 
necessárias medidas de controle.

QUESTÃO 39
Homem de 37 anos, sexo masculino, soldador, 
enquanto reparava estrutura danificada pelas 
fortes chuvas, teve seu olho direito atingido 
por solda. Em avaliação com médico do 
trabalho, foi questionado em relação aos 
motivos de não estar utilizando equipamento 
de proteção individual (EPI). Quanto aos EPIs, 
é correto afirmar que

(A) cabe ao trabalhador a compra dos EPIs 
necessários à sua atividade. 

(B) é responsabilidade do empregador a guarda e 
conservação dos EPIs. 

(C) é de responsabilidade do trabalhador o uso do 
EPI para a finalidade a que se destina. 

(D) ao trabalhador cabe realizar a manutenção 
periódica de seus EPIs.

(E) é de reponsabilidade do trabalhador a substituição 
em caso de dano ou extravio.

QUESTÃO 40
No que refere à transmissão do Vírus da 
Imunodeficiência Humana, assinale a 
alternativa correta. 

(A) É de transmissão exclusivamente sexual.
(B) Somente é transmitido entre indivíduos do 

mesmo sexo ou usuários de drogas.
(C) A fase aguda corresponde ao período em 

que são identificadas as diversas infecções 
oportunistas. 

(D) O tratamento para o HIV deve ser iniciado apenas 
após o início das co-infecções.

(E) O aparecimento de infecções oportunistas 
e neoplasias é definidor da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (aids) 

QUESTÃO 41
Paciente de 49 anos iniciou com dispneia aos 
esforços e tosse persistente há alguns anos 
e recentemente tem apresentado dispneia ao 
repouso e hipoxemia. Tem um diagnóstico 
de asbestose e está afastado de suas 
atividades laborais. Assinale a alternativa que 
corresponda à(s) ocupação(ões) em que essa 
doença é bastante prevalente.

(A) Trabalhadores de fábricas de cimento, 
mineradores. 

(B) Vendedores do varejo e corretores 
imobiliários. 

(C) Trabalhadores de câmaras frigoríficas e 
açougues. 

(D) Trabalhadores rurais, em especial criadores de 
gado leiteiro.

(E) Caminhoneiros e motoristas de ônibus. 

QUESTÃO 42
Sobre o procedimento de sondagem 
nasogástrica, é correto afirmar que

(A) a extensão da cabeça do paciente reduz 
a probabilidade da sonda penetrar na 
traqueia. 

(B) a medida adequada do comprimento da sonda a 
ser introduzido é da ponta do nariz ao apêndice 
xifoide.



11 Cargo: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho

(C) a sonda deve ser lubrificada com solução 
hidrossolúvel antes de sua introdução na 
narina. 

(D) deve-se introduzir a sonda sempre fechada para 
evitar a saída de conteúdo gástrico ou ar. 

(E) a localização da Sonda deve ser testada por 
meio da ausculta de ruído em região epigástrica 
concomitantemente à introdução de 20 ml de 
água pela sonda. 

QUESTÃO 43
São fatores que aumentam o risco de infecção 
do sítio de cateteres intravasculares, EXCETO

(A) manipulação frequente do sistema. 
(B) tempo de permanência do cateter. 
(C) realização de técnica asséptica na introdução do 

cateter. 
(D) infusão de solução contaminada por meio do 

cateter.
(E) colonização cutânea.  

QUESTÃO 44
Mulher de 45 anos, sexo feminino, 
desempenhando função de auxiliar de 
serviços gerais, apresenta dispneia intensa, 
esforço respiratório, respiração ruidosa 
e extremidades com pele de cor azulada. 
A trabalhadora é portadora de asma já em 
tratamento e, após utilização de medicação 
previamente prescrita por seu médico, 
melhorou discretamente, necessitando ser 
encaminhada para avaliação médica. Ao 
acionar o serviço de resgate/ transporte 
médico, o termo adequado para descrever as 
extremidades desta paciente é

(A) extremidades hiperemiadas. 
(B) extremidades protusas. 
(C) extremidades exantemáticas.
(D) extremidades necrosadas.
(E) extremidades cianóticas.

QUESTÃO 45
Sobre a organização dos serviços de saúde 
no trabalho, é correto afirmar que

(A) os serviços de saúde no trabalho devem ser 
adotados exclusivamente por intermédio de 
convenções coletivas entre trabalhadores e 
empregadores. 

(B) o acompanhamento da saúde dos trabalhadores 
em relação com o trabalho não deverá acarretar 
ônus superior a 10% da renda bruta. 

(C) tanto os empregadores quanto os trabalhadores 
devem informar ao Serviço de Saúde no Trabalho 

a existência de fatores que possam interferir na 
saúde dos trabalhadores.

(D) o acompanhamento da saúde dos trabalhadores 
deverá ser executado fora do horário de trabalho 
para não interferir na produtividade da equipe.

(E) está vedada a organização de serviços de saúde 
no trabalho que atenda a diversas empresas, 
devendo ser instituída para cada empresa uma 
equipe uniprofissional específica.   

QUESTÃO 46
No que se refere à técnica adequada para 
realização de curativos, assinale a alternativa 
correta.

(A) A limpeza do leito da ferida deve sempre ser por 
meio de fricção. 

(B) A utilização de curativos simples dispensa a 
necessidade de datar e assinar no próprio 
curativo.  

(C) Deve-se realizar o curativo da área mais 
contaminada para a menos contaminada. 

(D) Deve-se inspecionar cuidadosamente a ferida e 
tecido adjacente.

(E) Quanto maior a área exposta do paciente melhor 
para a técnica. 

QUESTÃO 47
Homem de 48 anos apresenta erupções 
cutâneas em forma de máculas em tronco, 
lesões eritemo-escamosas em palma da 
mão e planta de pés, perda da sobrancelha, 
febre e mal-estar. Após avaliação médica, é 
diagnosticada sífilis secundária. Sobre essa 
patologia, assinale a alternativa correta.

(A) A Sífilis é uma infecção viral. 
(B) Após a infecção, pode ocorrer uma longa fase de 

latência da doença. 
(C) Não há riscos de transmissão vertical.
(D) É uma doença já erradicada no Brasil. 
(E) Dificilmente há casos de coinfecção entre HIV e 

sífilis.
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QUESTÃO 48
Mulher de 35 anos, lotada no setor de 
teleatendimento, procura o Serviço de Saúde 
da empresa em que trabalha porque está 
sentindo dores fortes em região de ombro e 
braços, referindo também dormência ao fim 
da jornada de trabalho. Sua rotina de trabalho 
inclui o atendimento ao cliente e registro, 
em sistema informatizado, das queixas e/ou 
solicitações destes. Ela refere sentir medo 
de ter uma lesão por esforço repetitivo (LER)/ 
distúrbio osteomuscular relacionado ao 
trabalho (DORT). São medidas adequadas 
para prevenção das LER/DORT, EXCETO

(A) estabelecer pausas no decorrer da jornada de 
trabalho e respeitá-las.

(B) adequação ergonômica de estações de 
trabalho. 

(C) correções posturais dos trabalhadores. 
(D) aumento da jornada de trabalho.
(E) prática de atividades físicas laborais. 

QUESTÃO 49
O HPV é uma doença fortemente associada 
ao carcinoma de colo uterino. Sobre essa 
doença, é correto afirmar que

(A) todas as infecções são sintomáticas. 
(B) a transmissão vertical é sua principal forma de 

contaminação.  
(C) ainda não foram desenvolvidas vacinas que 

colaborem na prevenção dessa doença. 
(D) sua manifestação clínica mais comum são 

verrugas.
(E) trata-se de uma infecção bacteriana.

QUESTÃO 50
No que se refere ao controle e prevenção de 
infecções, assinale a alternativa correta.

(A) Trata-se de atribuição exclusiva das comissões 
de controle de infecções e vigilância 
sanitária. 

(B) As técnicas de assepsia devem ser utilizadas 
por todos os profissionais em todos os 
procedimentos.

(C) Procedimentos cirúrgicos e ambientes críticos 
são os únicos locais nos quais a assepsia se faz 
necessária.

(D) a lavagem das mãos não pode ser considerada 
uma prática de antissepsia e nem medida de 
controle de infecções.

(E) O controle e prevenção de infecções têm por 
objetivo a proteção do paciente exclusivamente.
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