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Tipo “A” 
 

________________________ 
 

Data e horário da prova: 
Domingo, 20/1/2019, às 14 h. 

 
 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões das provas objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,  

com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 2 (duas) questões discursivas; 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o duas folhas de texto definitivo da prova discursiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da  
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

A sabedoria começa na reflexão. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha 
de respostas da prova objetiva e das folhas de texto definitivo da prova discursiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação 
desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento das folhas de texto definitivo 
da prova discursiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, as folhas de texto 
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada, e as folhas de texto 

definitivo da prova discursiva. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 Os 3 (três) últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após a entrega do 

material utilizado por eles, tendo seus nomes registrados em documento específico e nele posicionadas suas respectivas assinaturas. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  E  D I S C U R S I V A 
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e nas folhas de texto definitivo da prova 
discursiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva e as folhas de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas ou manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas 

e os textos definitivos da prova discursiva para as folhas de texto definitivo. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim:  
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

GRUPO I 
Questões de 1 a 14 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 
Texto 1 para responder às questões de 1 a 3. 
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O Poder Legislativo do estado de Goiás 
 

O Legislativo e a sociedade 
 

Desde a proclamação da República, em 1889, o Poder
Legislativo, entre os poderes constituídos, é o que melhor
reflete os diferentes momentos da política brasileira. Está
presente no dia a dia das pessoas porque é o responsável
pela elaboração e discussão das leis que regem o país, o
estado e o município. 

O Legislativo também é responsável pela apreciação
da maioria dos atos do Poder Executivo. Isso significa que
passam pelos Parlamentos das diferentes esferas quase todas
as iniciativas tomadas pelo presidente da República, pelo
governador do estado ou pelo prefeito municipal, cabendo a
senadores, deputados federais e estaduais, além de
vereadores, a aprovação ou não das questões em discussão. 

O Poder Legislativo é o meio do cidadão, a partir de
seus representantes eleitos pelo voto direto, participar e
intervir nos assuntos públicos, mas a história mostra que
nem sempre foi assim. 

 
Os conselhos gerais 

 
A primeira Constituição Brasileira, de 1824, instituiu 

nas províncias do Império os Conselhos Gerais. Era uma
forma de garantir aos cidadãos o direito de intervir nos
negócios de sua província. Entretanto, segundo os
historiadores, esses Conselhos Gerais não constituíam um
poder autônomo e independente. 

As Assembleias Legislativas Provinciais nasceram na
primeira reforma constitucional brasileira, consubstanciada
na Lei no 12, de agosto de 1832, mais conhecida por Ato
Adicional. Elas funcionaram durante todo o período
conhecido como Primeira República. 

 
Disponível em: <https://portal.al.go.leg.br>.

Acesso em: 11 nov. 2018 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
No último parágrafo, no fragmento “reforma constitucional 
brasileira, consubstanciada na Lei no 12, de agosto de 1832, 
mais conhecida por Ato Adicional.”, o sentido da palavra 
sublinhada pode ser expresso corretamente por 
 
(A) estudada. 
(B) imaginada. 
(C) arrefecida. 
(D) consolidada. 
(E) proporcionada. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 2 ________________________  
 

Assinale a alternativa em que o vocábulo sublinhado exerce a 
mesma função morfológica que a palavra destacada no trecho 
“o Poder Legislativo, entre os poderes constituídos, é o que 
melhor reflete os diferentes momentos da política brasileira.” 
(linhas de 1 a 3). 
 
(A) “O Poder Legislativo é o meio do cidadão, a partir de 

seus representantes eleitos pelo voto direto, participar e 
intervir nos assuntos públicos.” (linhas de 14 a 16) 

(B) “Isso significa que passam pelos Parlamentos das 
diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas 
pelo presidente da República.” (linhas de 8 a 10) 

(C) “cabendo a senadores, deputados federais e estaduais, 
além de vereadores, a aprovação ou não das questões 
em discussão.” (linhas de 11 a 13) 

(D) “a partir de seus representantes eleitos pelo voto direto, 
participar e intervir nos assuntos públicos, mas a história 
mostra que nem sempre foi assim.” (linhas de 14 a 17) 

(E) “As Assembleias Legislativas Provinciais nasceram na 
primeira reforma constitucional brasileira, 
consubstanciada na Lei no 12, de agosto de 1832, mais 
conhecida por Ato Adicional.” (linhas de 24 a 27) 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Em “Isso significa que passam pelos Parlamentos das 
diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas pelo 
presidente da República, pelo governador do estado ou pelo 
prefeito municipal, cabendo a senadores, deputados federais 
e estaduais, além de vereadores, a aprovação ou não das 
questões em discussão.”(linhas de 8 a 13), o verbo “passar” 
está flexionado no plural porque 
 
(A) concorda com o núcleo  do sujeito posposto, 

“iniciativas”, que está no plural.  
(B) o pronome demonstrativo “isso” pode concordar com 

singular e plural. 
(C) o respectivo complemento “pelos Parlamentos das 

diferentes esferas” também está no plural. 
(D) “iniciativas” se refere ao “presidente da República”, 

ao “governador do estado” ou ao “prefeito 
municipal”. 

(E) concorda com “senadores, deputados federais e 
estaduais, além de vereadores”. 

 
Área livre 
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Texto 2 para responder às questões 4 e 5. 
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Um pouco de história 
 

O bicameralismo é a divisão do Poder Legislativo
federal em duas casas. Sua origem moderna remonta à
Inglaterra do século 14 que desenvolveu um Parlamento
dividido em um sistema bicameral: a House of Lords (Casa
dos Lordes) – que representava os interesses da alta
aristocracia – e a House of Commons (Casa dos Comuns),
ligada às demandas das demais classes como os cavaleiros e
a burguesia. Esse modelo foi considerado bastante estável e
eficiente devido ao poder das instituições inglesas. 

Na atualidade, o bicameralismo se estende a 61
países, mas é adotado com um entendimento diferente do
passado. Hoje, as duas Casas legislativas coexistem porque
abrigam dois tipos de representação: uma relativa ao número
da população e outra à representação dos territórios
federados. 
 

O bicameralismo no Brasil 
 

O Brasil possui um sistema bicameral desde a época
do Império. No entanto, é na Constituição Federal de 1988
que está regulamentado o bicameralismo que conhecemos
hoje. O Congresso Nacional é o órgão constitucional que
exerce as funções legislativas no País. Ele se divide em duas
Casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, cada
um com suas funções específicas. Os arts. 45 e 46 da CF
dividem as atribuições políticas de cada Casa Legislativa. 

A Câmara dos Deputados tem a função de representar
os interesses da população. Ela é composta atualmente por
513 deputados federais de todos os estados, eleitos pelo
sistema proporcional, com mandato de quatro anos. O
número de parlamentares eleitos em cada estado varia de
acordo com o tamanho da sua população: Roraima, o menos
populoso do Brasil, é um dos estados que tem direito a
eleger oito deputados (o número mínimo permitido pela 
Constituição); já São Paulo, por sua vez, tem a maior
população do país e por isso elege 70 deputados (o número
máximo). 

O Senado Federal tem a competência de representar
as demandas das unidades federativas do Brasil. Para que
nenhum estado se sobreponha ao outro, todos eles elegem
três senadores pelo sistema majoritário, para mandatos de
oito anos, com renovação de 1∕3 e 2∕3 em cada eleição. 
Diante disso, a Casa é composta por 81 senadores e
senadoras. 
 

ORTIZ, Vitor. O bicameralismo brasileiro: análises e perspectivas. São Paulo:
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, 2014. 82 p. (Tese, Doutorado).

Disponível em <https://sigalei.com.br>. Acesso em: 11 nov. 2018, com adaptações.

 

QUESTÃO 4 _______________________  
 
Com relação à tipologia, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O primeiro parágrafo corresponde à introdução de um 

texto argumentativo, em que se apresenta um ponto 
de vista acerca do bicameralismo. 

(B) O texto apresenta características de texto 
argumentativo e injuntivo, visto que pretende 
convencer o leitor da importância de haver duas 
Casas no Brasil. 

(C) O primeiro parágrafo corresponde à introdução de um 
texto narrativo, em que se apresenta a história do 
bicameralismo. 

(D) O texto é predominantemente descritivo, uma vez que 
objetiva pormenorizar o funcionamento do Poder 
Legislativo na Inglaterra e no Brasil, respectivamente. 

(E) O texto é predominantemente informativo, já que 
pretende apenas apresentar os fatos que compõem a 
história do bicameralismo no Brasil. 

 

QUESTÃO 5 ________________________  
 
Em “Para que nenhum estado se sobreponha ao outro, todos 
eles elegem três senadores pelo sistema majoritário, para 
mandatos de oito anos, com renovação de 1∕3 e 2∕3 em cada 
eleição.” (linhas de 36 a 39), justifica-se o emprego de 
vírgula obrigatória 
 
(A) em todas as ocorrências porque o período é muito 

longo e precisa de pausas que marquem a entonação 
da leitura. 

(B) pois o período é composto por subordinação, o que 
configura quebras sintáticas e obrigatoriedade no uso 
de vírgulas. 

(C) na primeira ocorrência porque há uma inversão da 
ordem lógica do período, e estilística nos demais 
casos para que haja clareza. 

(D) em todos os casos porque as quatro orações não se 
apresentam em ordem canônica em período composto 
por subordinação. 

(E) no primeiro caso em razão da ordem direta, e 
facultativa nos demais casos de inversão das orações 
subordinadas. 

 
Área livre 
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Texto 3 para responder às questões de 6 a 8. 
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44 

O fio do tempo na tessitura do poder simbólico: passado, 
presente e futuro na efeméride dos 190 anos do 

Parlamento brasileiro 
 

Por Antonio Teixeira de Barros
 

A análise da cerimônia mostra que o cotidiano
legislativo, marcado pelas operações críticas situadas em
contextos bem demarcados de contradição hermenêutica e
de disputas de poder, dá lugar a um momentâneo ritual de
consenso simbólico que aponta para a glorificação e a honra
do parlamento como instituição. As diferentes ordens de
economia da grandeza política são unificadas em um único
esquema de fluência discursiva, portador de um valor
universal, um capital simbólico ecumênico e sacramental.
Todos formam um só corpo político e abdicam algum tempo
das disputas inter e intrapoderes, além dos conflitos e
tensões entre partidos, lideranças, facções etc.  

A necessidade de inimigos, um imperativo na política
(BAILEY, 1998), é suplantada em nome de um interesse
momentaneamente unificado sob os símbolos e rituais de
agregação e cooperação moral. Durante a cerimônia, a
política deixa de ser um jogo de antagonismos no qual se
procura reforçar o prestígio e a honra dos aliados e combater
a reputação dos inimigos. Todos se unem em um campo 
simbólico de aliança perante a opinião pública. A pulsão
narcísica que constrói heróis individuais é substituída pela
pulsão cívica e um engajamento retórico republicano em
defesa do Parlamento, da Política e da Democracia, no plano
mais abstrato e distante dos antagonismos e dos jogos de
competição por poder, reputação, honra, reconhecimento
público e visibilidade. Em vez de demarcação de
identidades partidárias e discursos dialéticos típicos da
política de reputação (BAILEY, 1998), passamos a
presenciar uma estetização do narcisismo institucional que
busca um ordenamento de perspectivas e um consenso que
coloca o simbólico acima do político. A democracia liberal
com sua lógica concorrencial e assimétrica adquire sentido
republicano, por meio dos discursos transformados em
interações-rituais que unificam o corpo político e recriam
sua autoimagem, tecida com discursos de justificação
articulados pela ordem simbólica.  

O ritual ecumênico em termos partidários agrega os
diferentes e une os “inimigos” em um mesmo espírito de
confraternização, um espírito republicano abstrato que
nunca consegue se materializar no plano objetivo dos
campos conflituosos da democracia liberal. Sai de cena a
representação teatral calcada nas metáforas de guerra e
adotam-se metonímias de comunhão, à guisa de uma
eucaristia política.  
 

Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.leg.br/>.
Acesso em: 11 nov. 2018, com adaptações. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
Assinale a alternativa que expressa a ideia contida no trecho 
sublinhado em “Em vez de demarcação de identidades 
partidárias e discursos dialéticos típicos da política de 
reputação (BAILEY, 1998), passamos a presenciar uma 
estetização do narcisismo institucional que busca um 
ordenamento de perspectivas e um consenso que coloca o 
simbólico acima do político.” (linhas de 26 a 31). 

(A) “cotidiano legislativo, marcado pelas operações 
críticas situadas em contextos bem demarcados de 
contradição hermenêutica e de disputas de poder” 
(linhas de 1 a 4) 

(B) “ritual de consenso simbólico que aponta para a 
glorificação e a honra do parlamento como 
instituição” (linhas de 4 a 6) 

(C) “As diferentes ordens de economia da grandeza 
política” (linhas 6 e 7) 

(D) “disputas inter e intrapoderes, além dos conflitos e 
tensões entre partidos, lideranças, facções etc.” 
(linhas 11 e 12) 

(E) “representação teatral calcada nas metáforas de 
guerra” (linha 42) 

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Em “Todos se unem em um campo simbólico de aliança 
perante a opinião pública.” (linhas 19 e 20),  
 
(A) a posição mesoclítica do pronome seria obrigatória 

com o verbo no futuro do presente ou no futuro do 
pretérito, independentemente de “Todos”. 

(B) seria facultativo deslocar o pronome “se” para a 
posição enclítica, caso a frase não se iniciasse com 
“Todos”. 

(C) seria obrigatório deslocar o pronome “se” para a 
posição enclítica, caso a frase inicie com outras 
palavras quaisquer. 

(D) a posição proclítica do pronome é obrigatória em 
razão da presença do pronome “Todos”. 

(E) seria facultativo deslocar o pronome “se” para a 
posição enclítica, caso a frase se iniciasse com 
“Jamais”. 

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
Em “Sai de cena a representação teatral calcada nas 
metáforas de guerra e adotam-se metonímias de comunhão, à 
guisa de uma eucaristia política.” (linhas de 41 a 44), o 
emprego do singular e do plural, respectivamente, justifica-se 
porque 
 
(A) “metáforas de guerra” e “metonímias de comunhão” 

são complementos verbais e estão no plural. 
(B) o sujeito é indeterminado nos dois casos. No 

primeiro, é um verbo intransitivo e, no segundo, está 
na terceira pessoa do plural sem referência anterior. 

(C) as formas verbais estão empregadas em sentido 
figurado, por isso não seguem as regras da 
modalidade padrão. 

(D) “a representação teatral” é sujeito de “sair” e 
“metonímias de comunhão” é sujeito de  “adotar-se”. 

(E) “a representação teatral” é sujeito de “sair” e 
“metonímias de comunhão” é sujeito paciente de  
“adotar”. 

 
Área livre 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Questões de 9 a 11 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
Internet, intranet e extranet são termos bastante utilizados no 
contexto tecnológico, tanto de organizações quanto de 
residências, para designar tipos de acessos das redes de 
computadores. Acerca da intranet, é correto afirmar que se 
trata de um tipo de rede 
 
(A) restrita a um grupo seleto de pessoas e exclusiva de 

uma organização. 
(B) aberta ao público e exclusiva de um grupo de 

organizações. 
(C) restrita a um grupo seleto de pessoas e exclusiva de 

uma organização e dos respectivos fornecedores e 
parceiros de negócio. 

(D) aberta ao público e exclusiva de uma organização e 
dos respectivos clientes. 

(E) aberta ao público e de acesso irrestrito. 
 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
C:\Downloads 
C:\Downloads\Aulas 
C:\Downloads\Projetos 
C:\Downloads\Projetos\Casa Nova 
 
Com relação à estrutura das pastas e subpastas apresentada, e 
considerando que todas as pastas estão configuradas para 
permitir a escrita e a leitura para todos os usuários, bem 
como guardar arquivos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O arquivo de imagem Casa Nova está dentro da pasta 

Projetos. 
(B) A pasta Downloads só poderá ser apagada se as 

respectivas subpastas forem anteriormente excluídas. 
(C) A exclusão de Projetos excluirá Casa Nova. 
(D) O arquivo Projetos pode ser recortado e colado na 

pasta Aulas. 
(E) Aulas e Projetos são arquivos com a extensão oculta. 

 

QUESTÃO 11 ______________________  
 
No Excel 2016, versão em português, configuração padrão, o 
que ocorrerá se um usuário selecionar a célula C2 e, em 
seguida, clicar em Congelar Painéis > Congelar Linha 
Superior? 
 
(A) As pessoas ficam impedidas de realizar alterações 

indesejadas na linha superior. 
(B) A primeira coluna será mantida visível em todas as 

planilhas. 
(C) A linha superior será bloqueada para edição, mas 

deixada visível. 
(D) A planilha é dividida em diferentes painéis, a partir 

da linha superior. 
(E) A linha superior ficará visível enquanto se rola pelo 

resto da planilha. 
 
 
 
 

REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, 
GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E 

ECONÔMICA DE GOIÁS 
Questões de 12 a 14 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
Com uma população de quase 7 milhões de habitantes, o 
estado de Goiás é o mais populoso da região Centro-Oeste e, 
como princípio do seu povoamento, consta a chegada de 
bandeirantes e de migrantes que vieram de diversas partes da 
América portuguesa. Alguns traços do povoamento inicial 
desse estado permaneceram e outros se desenvolveram com o 
passar do tempo.  
 
Considerando essas informações no que se refere ao processo 
de ocupação e desenvolvimento do território goiano, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) Na primeira metade do século 18, a prospecção 

mineral que havia animado a ocupação das Minas 
Gerais e gerado conflitos entre paulistas e reinóis 
expandiu-se para o Centro-Oeste, promovendo a 
rápida expulsão de índios do território goiano, que foi 
ocupado pelo colonizador português. 

(B) Juntamente com a economia mineradora, a pecuária, 
em escala menor, promoveu a ocupação do território 
goiano, seguindo os grandes rios e as proximidades 
das zonas de mineração. Enquanto, no sudoeste 
goiano, a mineração e a pecuária desenvolveram-se a 
partir de Vila Boa de Goiás, no Norte, esse processo 
seguiu as proximidades das nascentes e do curso alto 
do rio Tocantins. 

(C) Os caminhos que se desenvolveram no território 
goiano surgiram como percursos deixados pelas 
comunidades indígenas. Mais tarde, alargadas para o 
carro de boi, no século 19, e diversificadas com as 
ferrovias que surgiram ao sul, em princípios do 
século 20, a população goiana teve o crescimento 
incrementado pelas migrações dos estados vizinhos. 

(D) A construção da nova capital, Goiânia, na década de 
1930, representou uma nova perspectiva econômica e 
social para o estado de Goiás, contribuindo para o 
incremento das atividades agrícolas, comerciais e 
industriais, bem como avançando positivamente na 
integração de regiões distantes, no norte do estado. 

(E) A construção de Goiânia trouxe uma nova dinâmica 
econômica e social para o estado de Goiás entre os 
anos de 1930 e 1950. Esse impulso foi incrementado 
a partir dos anos de 1960, com a decisão dos 
governos estaduais quanto à abertura de novas 
estradas que ligavam ao norte e ao sul importantes 
rotas para o desenvolvimento da agropecuária, o que 
conduziu a economia goiana à autossuficiência. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA APLIC
ADA

 

CONCURSO PÚBLICO – ALEGO 107 – ENFERMEIRO DO TRABALHO – TIPO “A” PÁGINA 6/17 
 

QUESTÃO 13 ______________________  
 

A respeito da história política de Goiás, assinale a alternativa 
que analisa corretamente os fatos ocorridos durante o período 
do Império e da República no estado. 
 

(A) A queda de Getúlio Vargas, em 1945, representou o 
fim do projeto populista de modernização do Brasil; 
com isso, também em Goiás, a queda de Pedro 
Ludovico Teixeira encerrou esse período. A retomada 
do poder pelas antigas oligarquias locais retomou os 
velhos projetos de desenvolvimento da agropecuária, 
agora renovados pelas ideias de modernização. 

(B) Durante a República Velha (1889-1930), as práticas 
do controle das eleições por meio de fraudes, favores 
pessoais, violência física e vigilância sobre o voto, 
que era aberto, foi uma constante atividade dos 
políticos conservadores no poder, cuja oposição 
encontrava força entre os coronéis, grandes 
proprietários de terras que ostentavam o antigo título 
da Guarda Nacional e se cercavam de jagunços para 
proteger os respectivos domínios. 

(C) A Revolução de 1930, liderada por Vargas, rompeu 
com o poder das oligarquias paulistas e mineiras que 
dominavam a política na República Velha. Nessa 
perspectiva renovadora, Pedro Ludovico Teixeira foi 
nomeado interventor de Goiás com a incumbência de 
afastar as oligarquias locais do poder. O projeto 
modernizador dele culminou na mudança da capital e 
na implementação de um projeto de industrialização 
que resultou na formação de uma nova elite política e 
de uma forte classe trabalhadora em Goiás. 

(D) Diante das incertezas políticas que culminaram no 
processo de independência do Brasil em 1822, a 
capitania de Goiás viveu uma tentativa de deposição 
do governo em 1821 e a sua efetiva derrubada em 
abril de 1822. Esse movimento concorreu com o 
movimento separatista do Norte (Tocantins), entre 
1821 e 1823, cujo desfecho se concluiu com a 
política centralizadora da Constituição de 1824 e a 
manutenção da unidade do território goiano. 

(E) Durante a Ditadura Militar (1964-1985), o estado de 
Goiás teve governadores eleitos indiretamente pela 
Assembleia Legislativa e acompanhou o projeto 
nacional de realização de grandes obras (como o 
estádio Serra Dourada e o Autódromo Internacional), 
o que resultou em uma grande atração de 
trabalhadores da construção civil e concorreu para 
manter o estado afastado da crise econômica que 
incorreu em queda de salários. 

 

QUESTÃO 14 ______________________  
 

O conceito de patrimônio cultural expressa a criatividade 
coletiva de um povo, presente no conhecimento, na arte, na 
religiosidade e em outros aspectos da vida, legados ao longo 
de gerações. A esse respeito, assinale a alternativa correta 
quanto a um dos aspectos do patrimônio histórico, cultural, 
turístico ou religioso de Goiás.  
 

(A) Em dezembro de 2001, a Unesco concedeu à cidade de 
Goiás o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, 
reconhecendo que a respectiva memória, cultura e 
arquitetura constituem características únicas 
representativas do passado colonial, bem como são 
testemunha das experiências coletivas e individuais 
partilhadas por uma mesma cultura. 

(B) Um folclore religioso, com uma clara influência 
portuguesa, é a congada, presente em diversas cidades 
de Goiás, como, por exemplo, em Catalão. Por meio de 
danças e batuques, na congada, celebra-se a Paixão de 
Cristo e organiza-se uma hierarquia de participantes, 
em que se destacam o rei, a rainha, os generais, os 
capitães etc. 

(C) A Festa de Trindade representa uma devoção 
religiosa que remonta ao período da construção de 
Goiânia. A novena que ali se realiza, e culmina no 
primeiro domingo de julho, nasceu da devoção cristã 
em torno de milagres atribuídos a uma imagem 
contida em uma antiga capela abandonada. 

(D) Evocando os torneios medievais que encenaram 
batalhas entre cristãos e mouros, as cavalhadas são 
folguedos representados durante o período natalino, e 
uma das mais famosas é a da cidade de Pirenópolis. 
Ao final dessa representação, cristãos e mouros se 
unem, representando a tolerância entre as religiões. 

(E) Muitos edifícios e monumentos públicos (22 ao 
todo), localizados no centro da cidade de Goiânia, e o 
núcleo pioneiro de Campinas formam o conjunto 
tombado pelo Iphan em 2003, caracterizado 
principalmente pelo estilo arquitetônico neoclássico, 
símbolo da renovação moderna da cultura ocidental 
na primeira metade do século 20. 
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GRUPO II 
Questões de 15 a 50 

 

LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Questões de 15 a 20 

 

QUESTÃO 15 ______________________  
 
A respeito dos cargos em comissão e das funções de 
confiança, nos termos da Resolução no 1.073/2001, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) Os cargos de provimento em comissão são providos 

mediante ato do presidente, não podendo recair em 
servidor público inativo. 

(B) Os cargos da Assembleia Legislativa do Estado do 
Goiás são de provimento em comissão constituído 
apenas de direção, chefia e assessoramento superior e 
função especial de confiança. 

(C) O servidor de outro Poder ou esfera de governo 
somente poderá ser nomeado, para cargo em comissão 
ou função especial de confiança, após ter sido colocado 
à disposição da Assembleia Legislativa. 

(D) O servidor efetivo, ocupante de cargo em comissão 
ou função especial de confiança, quando em gozo de 
licença, não fará jus à respectiva gratificação. 

(E) O servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão e de função especial de confiança, é 
segurado obrigatório do Regime Próprio de 
Previdência Social da Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás, na qualidade de empregado. 

 

QUESTÃO 16 ______________________  
 
A Resolução no 1.073/2001 prevê regras referentes ao concurso 
público, bem como às formas de provimento e de vacância. 
Acerca desse assunto, é correto afirmar que o concurso  
 
(A) apenas de provas e títulos para provimento de cargo 

efetivo será opcionalmente público e terá o prazo de 
validade de até dois anos, prorrogável uma vez por 
igual período, havendo motivos relevantes, a critério 
da Presidência. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma derivada 
de provimento efetivo. 

(B) de provas ou de provas e títulos para provimento de 
cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de 
validade de até dois anos, prorrogável uma vez por 
igual período, havendo motivos relevantes, a critério 
da Presidência. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma originária 
de provimento efetivo. 

(C) apenas de provas para provimento de cargo efetivo será 
opcionalmente público e terá o prazo de validade de dois 
anos, prorrogável uma vez por igual período, havendo 
motivos relevantes, a critério da Presidência. A prévia 
habilitação em concurso público é requisito para a 
nomeação, forma originária de provimento efetivo. 

(D) de provas ou de provas e títulos para provimento de 
cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de 
validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual 
período, havendo motivos relevantes, a critério da 
Mesa Diretora. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma derivada 
de provimento efetivo. 

(E) de provas ou de provas e títulos para provimento de 
cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de 
validade de até dois anos, prorrogável uma vez por 
igual período, havendo motivos relevantes, a critério 
da Mesa Diretora. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma originária 
de provimento efetivo. 

 

QUESTÃO 17 _______________________  
 
Quanto ao processo administrativo disciplinar e à respectiva 
revisão, nos termos da Resolução no 1.073/2001, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A apuração sumária, por meio de sindicância, se 

sujeitará ao rito determinado para o processo 
administrativo disciplinar. 

(B) A determinação de instauração de sindicância ou 
processo disciplinar administrativo é da competência 
do diretor-geral, do presidente ou da Mesa Diretora. 

(C) A sindicância deverá ser realizada por uma comissão 
de três servidores efetivos. 

(D) Se, no curso da apuração sumária, ficar evidenciada 
falta punível com pena superior à de suspensão por 
mais de 30 dias ou multa correspondente, o 
responsável pela apuração determinará a instauração 
de processo administrativo disciplinar. 

(E) Da sindicância poderá resultar apenas o arquivamento 
do processo ou a instauração de processo disciplinar. 

 

QUESTÃO 18 _______________________  
 
Nos termos da Resolução no 1.007/1999, compete à 
Presidência, em matéria administrativa, 
 
(A) a direção e a supervisão das atividades legislativas e 

dos serviços administrativos desenvolvidos pelas 
Unidades Administrativas. 

(B) redigir e dar encaminhamento aos convites oficiais. 
(C) avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano 

Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na 
Lei Orçamentária Anual. 

(D) interpretar, conclusivamente, em grau de recurso, os 
dispositivos do Regulamento dos serviços 
administrativos da Assembleia Legislativa. 

(E) desenvolver as ações voltadas à preservação da 
imagem institucional da Assembleia Legislativa. 
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QUESTÃO 19 ______________________  
 
Secretariar as reuniões do presidente, elaborando os 
despachos, redigindo os expedientes e os encaminhamentos 
necessários, bem como controlar a confecção e os 
encaminhamentos de certificados e diplomas oficiais com 
assinatura do presidente. 
 
As atribuições descritas são competências da 
 
(A) Secretaria Geral da Presidência. 
(B) Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. 
(C) Secretaria de Controle Interno. 
(D) Assessoria Técnico-Jurídica da Presidência. 
(E) Chefia de Gabinete da Presidência. 

 

QUESTÃO 20 ______________________  
 
De acordo com a Resolução no 1.007/1999, assinale a 
alternativa que apresenta a competência da Divisão de 
Planejamento e Governança. 
 
(A) Editar o jornal diário e mensal da Assembleia 

Legislativa e o boletim. 
(B) Desenvolver, articular e implementar políticas e 

diretrizes referentes à inovação da Assembleia. 
(C) Gerenciar os processos organizacionais da 

Assembleia mediante a identificação, o mapeamento, 
a análise, a melhoria, o registro e a publicação dos 
processos de trabalho. 

(D) Estabelecer parcerias com universidades e 
instituições de pesquisa com a finalidade de 
elaboração e desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e inovação. 

(E) Fornecer dados, notícias e imagens para alimentar a 
página da Assembleia Legislativa na rede mundial de 
informações. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
O profissional de enfermagem tem diversas atribuições no 
ambiente de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta 
uma dessas atribuições. 
 
(A) Mudar a prescrição médica caso perceba erro. 
(B) Realizar procedimentos invasivos, como uma punção 

de subclávia, por exemplo. 
(C) Proceder com intubação orotraqueal, caso seja 

demandado pelo médico da equipe. 
(D) Realizar suturas e grandes curativos. 
(E) Coordenar a equipe com conhecimento técnico, 

eficiência, humanização e eficácia nas ações. 
 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
Tipo de síndrome demencial que causa degeneração 
progressiva dos neurônios do cérebro e comprometimento 
das respectivas funções cognitivas, como memória, atenção, 
linguagem, orientação, percepção, raciocínio e pensamento, 
além de necessitar de cuidados paliativos, pois não tem cura. 
 
A definição apresentada refere-se ao (à) 
 
(A) mal de Alzheimer. 
(B) síndrome de Guillain-Barré. 
(C) síndrome de Cushing. 
(D) síndrome de Creutzfeldt-Jakob. 
(E) narcolepsia. 

 

QUESTÃO 23 _______________________  
 
A Portaria GM no 2.528/2006, define que a atenção à saúde 
dessa população terá como porta de entrada a Atenção 
Básica/Saúde da Família, tendo como referência a rede de 
serviços especializada de média e alta complexidade. 
 
O trecho apresentado refere-se à Política Nacional 
 
(A) da Atenção Básica (PNAB). 
(B) de Humanização (PNH). 
(C) de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI). 
(D) de Promoção da Saúde. 
(E) de Combate ao Aedes Aegypti. 

 

QUESTÃO 24 _______________________  
 
Ações de Planejamento Familiar na Atenção Básica têm a 
presença importante do profissional de Enfermagem. Em se 
tratando da saúde da mulher, qual contraceptivo é 
considerado como método de barreira? 
 
(A) Acetato de medroxiprogesterona 150 mg. 
(B) DIU Tcu-380 A (DIU T de cobre). 
(C) Enantato de norestisterona 50 mg + valerato de 

estradiol 5 mg. 
(D) Levonorgestrel 0,75 mg. 
(E) Etinilestradiol 0,03 mg + levonorgestrel 0,15 mg. 
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QUESTÃO 25 ______________________  
 
É atribuição do Enfermeiro conhecer as características do 
choque hipovolêmico associado à perda sanguínea e saber 
classificá-las. Qual é a porcentagem de perda de volume 
circulante que ainda mantém os sintomas clínicos óbvios em 
pacientes saudáveis? 
 
(A) Mais de 40% 
(B) 16 a 30% 
(C) 28% 
(D) 35% 
(E) 15% 

 

QUESTÃO 26 ______________________  
 

As complicações cirúrgicas respondem por uma 
grande proporção das mortes e injúrias médicas que podem 
ser preveníveis em todo o mundo. Eventos adversos foram 
estimados em afetar 3–16% de todos os pacientes 
hospitalizados e mais da metade de tais eventos são 
reconhecidamente preveníveis. 

 
Disponível em: <htts://bvsms.saude.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2018. 

 
No que diz respeito à Segurança do Paciente, qual é a 
definição de “eventos adversos”? 
 
(A) Eventos que acontecem nas diversas formas de se 

praticar as cirurgias. 
(B) Efeitos de incidentes que não atingiram os pacientes. 
(C) Incidentes que atingiram o paciente, mas não 

causariam danos. 
(D) Incidentes que resultam em danos aos pacientes e 

podem ser temporários ou permanentes. 
(E) Incidentes de pequena proporção, geralmente ligados 

a problemas de relacionamento dos profissionais com 
os pacientes e (ou) familiares. 

 

QUESTÃO 27 ______________________  
 
Doença infecciosa crônica causada pela bactéria 
Mycobacterium leprae, caracterizada pelo comprometimento 
dos nervos periféricos, com perda/alteração de sensibilidade 
cutânea térmica, dolorosa e (ou) tátil e de força muscular, o 
que pode gerar incapacidades físicas permanentes, 
principalmente em mãos, pés e olhos. 
 
A definição apresentada refere-se ao (à) 
 
(A) tétano. 
(B) hanseníase. 
(C) tuberculose.  
(D) psoríase.  
(E) varicela.  

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 28 _______________________  
 
Conforme a Portaria no 04/2016 do Ministério da Saúde, que 
define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de 
doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de 
saúde públicos e privados em todo o território nacional, 
assinale a alternativa que apresenta apenas doenças ou 
agravos de notificação compulsória semanal. 
 
(A) Acidente de trabalho com exposição a material 

biológico, acidente por animal peçonhento, 
esquistossomose. 

(B) Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico, acidente por animal peçonhento, 
tuberculose. 

(C) Acidente por animal peçonhento, esquistossomose, 
tuberculose. 

(D) Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico, esquistossomose, tuberculose. 

(E) Acidente por animal peçonhento, esquistossomose, 
hantavirose. 

 

QUESTÃO 29 _______________________  
 
A Portaria no 04/2016 do Ministério da Saúde define a Lista 
Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e 
eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e 
privados em todo o território nacional. Acerca dessa Portaria, 
assinale a alternativa que indica apenas doenças ou agravos 
de notificação compulsória imediata. 
 
(A) Febre amarela, tétano (acidental e neonatal), difteria, 

doença invasiva por Haemophilus influenza. 
(B) HIV/Aids, hepatites virais, febre amarela, sífilis 

(adquirida, congênita e em gestante). 
(C) Febre amarela, sífilis (adquirida, congênita e em 

gestante), febre de Chikungunya, difteria. 
(D) Febre amarela, febre de Chikungunya, difteria, 

doença invasiva por Haemophilus influenza. 
(E) HIV/Aids, hepatites virais, febre amarela, tétano 

(acidental e neonatal). 
 

QUESTÃO 30 _______________________  
 
Recomenda-se que as vacinas virais atenuadas não sejam 
administradas simultaneamente em razão de uma substância 
de natureza proteica produzida pelas células do organismo, 
após uma infecção viral, que reduz a replicação do vírus que 
desencadeou a infecção, além de evitar a infecção por outro 
vírus. De acordo com as informações apresentadas, assinale a 
alternativa que corresponde ao nome dessa substância. 
 
(A) Fagossomos 
(B) Linfócito B 
(C) Interferon 
(D) Fagolisossomos 
(E) Lisozima 
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QUESTÃO 31 ______________________  
 
Com relação aos fatores relacionados à vacina, que 
influenciam a resposta imune, assinale a alternativa correta 
acerca dos adjuvantes. 
 
(A) São substâncias presentes na composição de algumas 

vacinas e que diminuem a resposta imune dos 
produtos que contêm micro-organismos inativados ou 
os respectivos componentes. 

(B) São substâncias presentes na composição de algumas 
vacinas e que aumentam a resposta imune dos 
produtos que contêm micro-organismos vivos. 

(C) Os sais de alumínio são os adjuvantes menos 
utilizados em vacinas para uso humano. 

(D) Podem ser utilizados em vacinas que contêm micro-
organismos vivos. 

(E) Não são utilizados em vacinas que contêm micro-
organismos vivos. 

 

QUESTÃO 32 ______________________  
 
Em conformidade com os procedimentos para administração 
de vacinas, assinale a alternativa que apresenta apenas 
vacinas administradas por via subcutânea. 
 
(A) Caxumba e difteria. 
(B) Difteria e tétano. 
(C) Sarampo e febre amarela. 
(D) Pneumocócica 10 valente (conjugada) e poliomielite 

1, 2 e 3 (inativada). 
(E) Rubéola e hepatite b. 

 

QUESTÃO 33 ______________________  
 

As empresas que estão impedidas de receber o Fator 
Acidentário de Prevenção (FAP), por apresentarem casos de 
morte ou de invalidez permanente, poderão afastar esse 
impedimento se comprovarem investimentos feitos em 
recursos materiais, humanos e tecnológicos com o objetivo 
de melhorar a segurança do trabalho.  
 
De acordo com as informações apresentadas, assinale a 
alternativa que contribui para afastar o impedimento das 
empresas de receber o FAP. 
 
(A) A composição dos Serviços Especializados em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), 
conforme disposto na Norma Regulamentadora (NR) nº 6, 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

(B) A inexistência de multas, decorrentes da inobservância das 
Normas Regulamentadoras, junto às Superintendências 
Regionais do Trabalho (SRT), do MTE. 

(C) A análise das informações contidas no Programa de 
Proteção de Riscos Ambientais (PPRA) e no 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) realizada no período que compõe a base de 
cálculo do FAP processado. 

(D) Apenas as características quantitativas da capacitação 
e do treinamento dos empregados. 

(E) A constituição e o funcionamento de Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) ou a 
comprovação de designação de trabalhador, conforme 
previsto na NR no 15, do MTE. 

Informações para responder às questões 34 e 35. 
 
A Portaria no 1.823/2012 institui a Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 
 

QUESTÃO 34 _______________________  
 
Um dos objetivos da Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora é 
 
(A) promover a saúde e ambientes e processos de 

trabalhos saudáveis. 
(B) a análise do perfil produtivo e da situação de saúde 

dos trabalhadores. 
(C) a estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral 

à Saúde do Trabalhador (Renast) no contexto da Rede 
de Atenção à Saúde. 

(D) o desenvolvimento e a capacitação de recursos 
humanos. 

(E) o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 
 

QUESTÃO 35 _______________________  
 
A avaliação e o monitoramento da Política Nacional de Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora, pelas três esferas de gestão 
do SUS, devem ser conduzidos considerando-se o (a) 
 
(A) monitoramento e a avaliação dos indicadores de saúde 

do trabalhador não pactuados, bem como o 
acompanhamento da evolução histórica e tendências dos 
indicadores de morbimortalidade, nas esferas municipal, 
micro e macrorregionais, estadual e nacional. 

(B) estabelecimento de investimentos nas ações de 
vigilância, no desenvolvimento de ações na Atenção 
Secundária e Terciária em Saúde e na regionalização 
como eixos prioritários para a aplicação dos recursos 
de saúde do trabalhador. 

(C) definição dos fluxos de referência, contrarreferência e de 
apoio matricial, de acordo com as diretrizes clínicas, as 
linhas de cuidado pactuadas na Comissão Intergestores 
Regional (CIR) e na Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT), garantindo a notificação compulsória dos agravos 
relacionados ao trabalho. 

(D) inserção de ações de saúde do trabalhador, 
considerando objetivos, diretrizes, metas e 
indicadores, no Plano de Saúde, na Programação 
Anual de Saúde e no Relatório Anual de Gestão, em 
cada esfera de gestão do SUS. 

(E) exclusão, da Relação Nacional de Ações e Serviços 
de Saúde (Renases), de ações e serviços de saúde do 
trabalhador. 
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QUESTÃO 36 ______________________  
 

Em relação ao benefício previdenciário “auxílio-acidente”, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) O trabalhador avulso (empresa) não tem direito ao 
auxílio-acidente. 

(B) O contribuinte individual tem direito ao auxílio-acidente. 
(C) Para requerer o auxílio-acidente, não há necessidade 

de cumprimento de período de carência. 
(D) O trabalhador continua a receber o benefício após a 

aposentadoria. 
(E) É um benefício de natureza não indenizatória pago ao 

segurado do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) quando, em decorrência de acidente, 
apresentar sequela permanente que reduza a 
capacidade para o trabalho. 

 

QUESTÃO 37 ______________________  
 

Em relação à Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) A empresa é obrigada a informar à Previdência Social 
todos os acidentes de trabalho ocorridos com os 
respectivos empregados, mesmo que não haja 
afastamento das atividades. 

(B) O prazo para a empresa comunicar os acidentes de 
trabalho à Previdência Social é de três dias úteis após 
o acidente. 

(C) Em caso de morte do trabalhador, a comunicação 
deverá ser feita em até 24 horas. 

(D) A abertura da CAT é realizada apenas nas agências 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

(E) O registro da CAT é feito apenas pela empresa ou 
entidade sindical. 

 

QUESTÃO 38 ______________________  
 

No que se refere à Comunicação de Acidente de Trabalho 
(CAT) de reabertura, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Será emitida para casos de falecimento decorrente de 
acidente ou doença profissional ou do trabalho, após 
o registro da CAT inicial. 

(B) Irá se referir a acidente de trabalho típico, trajeto, 
doença profissional, do trabalho ou óbito imediato. 

(C) Será considerada CAT de reabertura a situação de 
simples assistência médica ou de afastamento com 
menos de 15 dias consecutivos. 

(D) Será utilizada para casos de afastamento por 
agravamento de lesão de acidente do trabalho ou de 
doença profissional ou do trabalho. 

(E) Na CAT de reabertura, só poderão constar as mesmas 
informações da época do acidente. 

 

QUESTÃO 39 ______________________  
 

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deve ser 
emitida em quatro vias, sendo a 
 

(A) primeira via para a empresa. 
(B) segunda via para o sindicato de classe do trabalhador. 
(C) terceira via para o segurado ou dependente. 
(D) quarta via para o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS). 
(E) quarta via para a empresa. 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
A Portaria no 1.031/2018, do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), alterou a Norma Regulamentadora (NR)  
no 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) em relação a um dos exames médicos 
ocupacionais. 
 
De acordo com as informações apresentadas, assinale a 
alternativa que apresenta o exame que foi alterado. 
 
(A) Admissional 
(B) Demissional 
(C) De retorno ao trabalho 
(D) De mudança de função 
(E) Periódico 

 

QUESTÃO 41 _______________________  
 
Em conformidade com a Norma Regulamentadora (NR)  
no 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), o conjunto de procedimentos necessários para 
avaliação da audição do trabalhador ao longo do tempo de 
exposição ao risco é constituído por exames audiológicos  
 
(A) de referência e sequenciais. 
(B) de referência e complementares. 
(C) de referência e secundários. 
(D) primários e secundários. 
(E) primários e sequenciais. 

 

QUESTÃO 42 _______________________  
 
Segundo a Norma Regulamentadora (NR) no 7, os 
equipamentos utilizados para realização das radiografias de 
tórax devem possuir 
 
(A) gerador monofásico de alta frequência, de 

preferência, e (ou) trifásico de 12 pulsos a 24 pulsos, 
no mínimo de 500 mA. 

(B) tubo de raios X - 20/40. 
(C) filtro de alumínio de 3 mm a 5 mm. 
(D) grade fixa com distância focal de 1,80 m. 
(E) razão da grade 20:1 com mais de 100 colunas. 

 

QUESTÃO 43 _______________________  
 
De acordo com os critérios da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), assinale a alternativa correta em relação à 
leitura radiológica. 
 
(A) A leitura radiológica pode ser descritiva ou analítica. 
(B) A leitura radiológica é descritiva. 
(C) O diagnóstico de pneumoconiose envolve a 

integração do histórico clínico/ocupacional associado 
à tomografia computadorizada do tórax. 

(D) Em casos selecionados, a critério clínico, pode ser 
realizada a ressonância magnética de alta resolução 
de tórax. 

(E) Para a interpretação e emissão dos laudos dos exames 
radiológicos que atendam ao disposto na Norma 
Regulamentadora (NR) no 7, devem ser utilizados, 
preferencialmente, os critérios da OIT na respectiva 
revisão mais recente, a coleção de radiografias-padrão e 
um formulário específico para a emissão do laudo. 
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QUESTÃO 44 ______________________  
 
Em consonância com a Norma de Higiene Ocupacional (NHO) 
no 11, que estabelece critérios e procedimentos para a avaliação 
dos níveis de iluminamento, indicando parâmetros quantitativos 
e qualitativos no âmbito da iluminação interna dos ambientes de 
trabalho, voltados à segurança e ao desempenho eficiente do 
trabalho, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Área de trabalho corresponde à área parcial em um 

local de trabalho no qual determinada tarefa visual é 
realizada, podendo estar contida em um plano 
horizontal, vertical ou inclinado. 

(B) Área adjacente corresponde à combinação das diversas 
áreas das tarefas realizadas em um mesmo ambiente, 
que pode envolver tarefas visuais diferentes, implicando 
ou não em diferentes níveis de iluminação. 

(C) Nível de iluminamento mínimo é o valor abaixo do 
qual convém que a iluminância de uma tarefa 
específica, um ambiente ou uma atividade de trabalho 
seja reduzida. 

(D) Área de tarefa corresponde à área próxima à de trabalho, 
a partir da região definida como entorno imediato. 

(E) Entorno imediato corresponde a uma zona de, no 
mínimo, 0,5 m de largura ao redor da área da tarefa 
dentro do campo de visão. 

 

QUESTÃO 45 ______________________  
 
A toxicologia procura estabelecer parâmetros indicativos da 
relação dose x resposta por meio de vários indicadores. Em 
relação aos indicadores para efeitos agudos, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Dose Letal 50 (DL50) – como existe uma variação 

biológica entre indivíduos da mesma espécie que 
também influencia a resposta a substâncias químicas, 
a DL50 foi definida como a dose de uma substância 
que leva à morte 40% de determinada espécie. É um 
indicador que mostra o efeito imediato da substância. 

(B) Concentração Letal L50 (CL50) – é semelhante à 
DL50, mas é definida para substâncias dispersas no 
ar e administradas por inalação, sendo esta via mais 
semelhante à via de exposição ocupacional. 

(C) Imediatamente Perigoso para Vida ou Saúde (IPVS) – 
é o parâmetro para toxicidade crônica muito 
importante em saúde ocupacional. É a concentração 
da substância no ar ambiente a partir da qual há risco 
evidente de morte, ou de causar efeito(s) 
permanente(s) à saúde, ou de impedir um trabalhador 
de abandonar uma área contaminada. 

(D) Lowest Observed Adverse Effect Level (LOAEL), 
menor nível em que se observa efeito adverso – é a 
menor concentração da substância que causa uma 
alteração considerada adversa. 

(E) No Observed Adverse Effect Level (NOAEL), nível 
sem efeito adverso observado – é a maior 
concentração da substância que não causa efeitos 
adversos observados. 
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QUESTÃO 46 _______________________  
 
Considerando os aspectos ergonômicos dos mobiliários e 
equipamentos dos postos de trabalho, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Para as atividades em que os trabalhos devam ser 

realizados com o trabalhador sentado, com base na 
análise ergonômica do trabalho, é obrigatório o uso 
de suporte para os pés, que se adapte ao comprimento 
da perna do trabalhador. 

(B) No processamento eletrônico de dados com terminais 
de vídeo, a tela, o teclado e o suporte para 
documentos devem ser colocados de maneira que as 
distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento 
sejam aproximadamente 40 centímetros. 

(C) Nas atividades que envolvam leitura de documentos 
para digitação, datilografia ou mecanografia, deve ser 
utilizado documento de fácil legibilidade sempre que 
possível, sendo indicada a utilização do papel 
brilhante. 

(D) Quando os equipamentos de processamento 
eletrônico de dados com terminais de vídeo forem 
utilizados eventualmente, poderá ser dispensada a 
exigência de serem posicionados em superfícies de 
trabalho com altura ajustável, observada a natureza 
das tarefas executadas e levando-se em conta a 
análise ergonômica do trabalho. 

(E) Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem 
atender aos requisitos mínimos de conforto, como 
encosto com forma levemente adaptada ao corpo para 
proteção da região cervical. 

 

QUESTÃO 47 _______________________  
 
Em relação à Sistematização do Processo de Enfermagem, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Quando realizado em instituições prestadoras de 

serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, 
associações comunitárias, entre outros, o Processo de 
Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente 
denominado nesses ambientes como Consulta de 
Enfermagem. 

(B) O Processo de Enfermagem organiza-se em seis 
etapas inter-relacionadas, interdependentes e 
recorrentes. 

(C) O Processo de Enfermagem deve ter base em um 
suporte prático que oriente a coleta de dados, o 
estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o 
planejamento das ações ou intervenções de 
enfermagem. 

(D) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de 
modo espontâneo e sistemático, em todos os 
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o 
cuidado profissional de enfermagem. 

(E) O Processo de Enfermagem é um instrumento 
metodológico que orienta o cuidado profissional de 
enfermagem e a denominação da prática profissional. 
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QUESTÃO 48 ______________________  
 
O álcool compromete vários órgãos e funções do organismo, 
dependendo da intensidade do consumo e da suscetibilidade 
individual, podendo causar efeitos agudos (imediatos) e crônicos.  
 
De acordo com as informações apresentadas, assinale a 
alternativa que corresponde a um efeito crônico do uso do 
álcool etílico. 
 
(A) Ataxia 
(B) Letargia 
(C) Estupor 
(D) Diplopia 
(E) Icterícia 

 

QUESTÃO 49 ______________________  
 
No que se refere às complicações psiquiátricas do uso do 
álcool etílico, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O delirium tremens é uma forma mais intensa e 

complicada da alucinose alcoólica. 
(B) A abstinência alcoólica é a mais frequente forma de 

transtorno mental associado ao consumo de bebidas 
alcoólicas.  

(C) O nistagmo é um sinal comum da intoxicação 
alcoólica aguda. 

(D) O transtorno amnéstico (apagamentos) são episódios 
transitórios de amnésia que acompanham variados 
graus de intoxicação ao álcool. Os “apagamentos” 
parecem ser mais comuns nos pacientes em fases 
mais iniciais da dependência ao álcool. 

(E) As principais alterações do sono em alcoolistas estão 
relacionadas aos quadros de euforia e ansiedade. 

 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
Tendo em vista o Protocolo de Enfermagem na Atenção à 
Saúde Mental do Estado de Goiás, assinale a alternativa 
correta em relação às orientações para a realização da 
consulta de enfermagem e para a construção do Projeto 
Terapêutico Singular (PTS). 
 
(A) A avaliação psiquiátrica começa com a entrevista. 
(B) O enfermeiro deve iniciar a entrevista de forma direta 

e permitindo a livre expressão do usuário e do 
respectivo acompanhante. 

(C) O uso do ecomapa, na fase de coleta de dados, 
favorece o mapeamento dos membros que constituem 
a família, tenham eles vínculos consanguíneos ou 
não, fornecendo bases para discussão e análise das 
interações familiares.  

(D) É fundamental que o enfermeiro registre os relatos 
dos usuários e familiares, atentando para sentimentos, 
sensações, atitudes, história de vida, itinerário 
terapêutico, desejos e perspectivas de vida.  

(E) O genograma é um diagrama das relações entre a 
família e a comunidade e também pode ser utilizado 
na fase de coleta de dados. 
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P R O V A  D I S C U R S I V A  
 
Orientações para a elaboração dos textos da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 2 (duas) questões discursivas. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 As folhas de texto definitivo da prova discursiva não poderão ser assinadas, rubricadas e nem conter, em outro local que não 

o apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
 A detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição de texto definitivo, acarretará anulação da 

prova do candidato. 
 As folhas de texto definitivo são os únicos documentos válidos para a avaliação da prova discursiva. 
 O candidato receberá 2 (duas) folhas de texto definitivo da prova discursiva, sendo uma para cada questão. As folhas de texto 

definitivo indicarão a qual questão pertencem: Questão 1 ou Questão 2. O candidato deverá observar atentamente a 
correspondência entre questão e folha de texto definitivo, sob pena de ter a sua questão avaliada negativamente. 

 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da  
prova discursiva. 

 A resposta de cada questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 25 (trinta) linhas. 
 

Q U E S T Ã O  D I S C U R S I V A  -  1  

 
Leia, com atenção, o texto a seguir. 
 

A saúde ocupacional é uma importante estratégia não somente para garantir a saúde dos trabalhadores, mas também para 
contribuir positivamente para a produtividade, qualidade dos produtos, motivação e satisfação do trabalho e, portanto, para a 
melhoria geral na qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade como um todo. 

 
Disponível em: <https://www.paho.org>. Acesso em: 26 dez. 2018. 

 
Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo com o 
tema “Exames ocupacionais e a saúde dos trabalhadores”. Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 

a) objetivo dos exames ocupacionais; 
b) tipos de exames ocupacionais e necessidade/periodicidade de realização destes; e 
c) conteúdo e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). 

 
Área livre – folha de rascunho na página seguinte 
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Q U E S T Ã O  D I S C U R S I V A  -  2  

 
Leia, com atenção, o texto a seguir. 
 

O Calendário Nacional de Vacinação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde contempla não só as 
crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. Ao todo, são disponibilizadas 19 vacinas para 
mais de 20 doenças, cuja proteção inicia ainda nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida. 

 
Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br>. Acesso em: 26 dez. 2018, com adaptações. 

 
Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo com o 
tema “A vacinação do adulto”. Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 

a) faixa etária considerada para vacinação do adulto; 
b) vacinas disponibilizadas para o adulto, proteção fornecida, quantidade de doses e via de administração; e 
c) fake news. 

 
Área livre – folha de rascunho na página seguinte 
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