
PROVA APLIC
ADA

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

EDITAL NO 1 DO CONCURSO PÚBLICO 2/2018 – ASSISTENTE LEGISLATIVO 
NORMATIVO 

 
 

2 0 2  
 

T É C N I C O  E M  E N F E R M A G E M   
D O  T R A B A L H O  
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 _________________________ 

 

 

Data e horário da prova: 
Domingo, 27/1/2019, 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 1 (uma) questão discursiva; 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o uma folha 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 persistência é o caminho do êxito. 
 

 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 da folha 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 da folha 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, a folha 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 a folha 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 na folha 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 a folha 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 o texto definitivo da prova discursiva para a folha 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 4. 
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Equipe não é somente o conjunto de pessoas que
atuam juntas em determinado projeto, cada qual na própria
função. O significado é mais profundo: a ideia é que cada
integrante saiba qual é a sua parte no grupo, mas que leve
em consideração o todo, valorizando o processo inteiro e
colaborando com ideias e sugestões. E o resultado da meta
estabelecida, seja em um projeto empresarial, em um grupo
voluntário ou em uma sala de aula, não é mérito somente do
líder. É mérito de todos! 

Faz parte do ser humano o sentimento de pertencer,
integrar algo maior que ele próprio e assumir um ideal
comum. Portanto, cada integrante de uma equipe precisa ter
consciência de que o próprio trabalho é importante para o
respectivo grupo e se sentir valioso para ele. 

Trata-se de uma sensação de comunidade em que
todos se conhecem, se encaixam, se sentem seguros e 
amadurecem. Manter uma equipe coesa, no entanto, não é
tarefa das mais fáceis. Afinal, trata-se de lidar com seres
humanos e saber conciliar as diferenças. [...] 

Temos de ser e não esperar ser, ou seja, as pessoas
têm de estar dispostas, principalmente para discutir
diferentes assuntos. Além disso, é necessário que cada um
tenha também flexibilidade, capacidade de tratar as
informações racionalmente e emocionalmente. [...] 

Equipes que encorajam esse tipo de prática vão
aproveitar ao máximo as habilidades individuais dos
respectivos membros. E, se quisermos que as nossas equipes
sejam melhores e cumpram os próprios objetivos, cada
integrante deve se preparar para ser, individualmente,
o melhor. 

NAVARRO, Leila. Disponível em: <https://www.catho.com.br>.
Acesso em: 21 dez. 2018 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
Da leitura do texto, infere-se que 
 
(A) o trabalho só se torna bem-sucedido se os indivíduos 

fizerem parte da mesma comunidade. 
(B) uma equipe são pessoas unidas em torno de um 

objetivo comum, mas considerando-se as 
potencialidades individuais, mediante uma postura 
colaborativa e proativa. 

(C) as diferenças individuais devem ser preteridas quando 
se trabalha em equipe, pois o foco é o coletivo. 

(D) o aspecto emocional é fator primordial no alcance de 
metas pela equipe, relegando a racionalidade para 
segundo plano. 

(E) a postura de querer ser melhor que os demais 
integrantes da equipe potencializa as habilidades 
individuais e otimiza o trabalho da equipe. 

 
 
 

QUESTÃO 2 ________________________  
 
No que se refere à relação de subordinação entre orações, 
assinale a alternativa que classifica a oração sublinhada em 
“é necessário que cada um tenha também flexibilidade, 
capacidade de tratar as informações racionalmente e 
emocionalmente.” (linhas de 22 a 24). 
 
(A) Oração subordinada adjetiva restritiva 
(B) Oração subordinada adverbial concessiva 
(C) Oração subordinada substantiva completiva nominal 
(D) Oração subordinada adverbial final 
(E) Oração subordinada substantiva subjetiva 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Com relação ao domínio da estrutura morfossintática do 
período, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na linha 3, é correto substituir os dois-pontos por 

travessão, visto que ambos são empregados na 
introdução de uma explicação. 

(B) No trecho “cada integrante saiba qual é a sua parte no 
grupo” (linhas 3 e 4), o sinal indicativo de crase é 
opcional no termo sublinhado.  

(C) Em “Trata-se de uma sensação de comunidade em 
que todos se conhecem” (linhas 15 e 16), tem-se um 
caso de próclise e outro de ênclise, nessa ordem.. 

(D) Na linha 20, no período “Temos de ser e não esperar 
ser”, verifica-se uma relação de coordenação 
sindética conclusiva entre as orações. 

(E) Na oração “Equipes que encorajam esse tipo de 
prática” (linha 25), a oração sublinhada é explicativa. 

 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
Tendo em vista as relações entre termos da oração, em “Faz 
parte do ser humano o sentimento de pertencer, integrar algo 
maior que ele próprio e assumir um ideal comum.” (linhas de 
10 a 12), o sujeito classifica-se em 
 
(A) indeterminado. 
(B) inexistente. 
(C) simples. 
(D) desinencial. 
(E) composto. 

 
Área livre 
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Texto 2 para responder às questões de 5 a 7. 
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Em algum lugar do Oriente, um rei resolveu criar um
lago diferente para as pessoas do seu país. Ele decidiu criar
um lago de leite! 

Ele então providenciou a escavação do grande
buraco, e pediu para que cada morador contribuísse com
apenas um copo de leite, já que, com a cooperação de todos,
o lago seria facilmente preenchido. 

Na manhã seguinte, entusiasmado, o rei caminhou
até o lago para admirar o resultado, mas qual não foi a sua
surpresa, quando viu o lago cheio de água e não de leite. 

Intrigado, ao consultar o seu conselheiro, este
comentou que o problema ocorrera porque todos os 
moradores tiveram o mesmo pensamento: “No meio de tanta
gente, se apenas o meu copo de leite estiver cheio de água,
não vai fazer muita diferença, e ninguém vai notar”. 

Disponível: <www.linkedin.com>. 
Acesso em: 5 jan. 2019, com adaptações.

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 

Com relação à ideia principal do texto, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) A mensagem principal trata da importância do trabalho 
em equipe, aspecto este ilustrado pela cooperação dos 
moradores ao levarem o copo de leite ao lago. 

(B) O propósito dessa mensagem é esclarecer que a falta 
de envolvimento de alguns indivíduos da equipe não 
compromete o resultado final. 

(C) A ideia do texto remete ao comportamento das 
pessoas que estão sempre à disposição para ajudar o 
próximo. 

(D) O texto retrata, no trabalho em equipe, a relevância 
do comportamento individual em relação ao resultado 
coletivo. 

(E) O intuito do texto é mostrar que, em grupos grandes, a 
sinergia é dispensável e não afeta o trabalho da equipe. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
No que tange à substituição de palavras ou de trechos do 
texto, assinale a alternativa que reescreve corretamente o 
trecho “Ele então providenciou a escavação do grande 
buraco” (linhas 4 e 5). 
 
(A) Ele então promoveu a perfuração do grande buraco. 
(B) Ele então propôs a geração do grande buraco. 
(C) Ele então solicitou a constituição do grande buraco. 
(D) Ele então propagou a produção do grande buraco. 
(E) Ele então propalou a concepção do grande buraco. 

 

QUESTÃO 7 _______________________  
 
Acerca das regras de acentuação vigentes, assinale a 
alternativa que indica vocábulo acentuado em conformidade 
com a regra das palavras paroxítonas. 
 
(A) não 
(B) país 
(C) contribuísse 
(D) escavação 
(E) água 

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
Na correspondência oficial, no que se refere à adequação do 
formato do texto ao gênero, assinale a alternativa 
correspondente aos documentos que seguem o padrão ofício. 
 
(A) Aviso, mensagem e ofício. 
(B) Telegrama, correio eletrônico e ofício. 
(C) Memorando, ofício e aviso. 
(D) Ofício, correio eletrônico e aviso. 
(E) Mensagem, telegrama e memorando. 

 
Área livre 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Questões de 9 a 11 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
Acerca do navegador Chrome, é correto afirmar que a opção 
de excluir o Histórico de Navegação 
 
(A) tem a mesma funcionalidade de limpar os dados de 

navegação. 
(B) apaga os cookies e outros dados dos sites. 
(C) apaga todos os dados referentes à navegação, 

downloads, senhas e formulários, bem como os 
cookies compartilhados com outros dispositivos. 

(D) permite apagar o histórico de download e os 
respectivos arquivos. 

(E) limpa o histórico de todos os dispositivos conectados 
à conta do usuário. 

 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
O PowerPoint 2016 possui diversas funcionalidades que 
auxiliam a criação de apresentações. Uma delas é 

representada pelo botão , cuja função é 
 
(A) direcionar o texto: alterar a orientação do texto. 
(B) modificar o espaçamento entre linhas: controlar a 

quantidade de espaço entre as linhas de texto. 
(C) diminuir o tamanho da fonte. 
(D) alinhar Texto: mudar a forma como o texto está 

alinhado. 
(E) converter o texto em SmartArt. 

 

QUESTÃO 11 ______________________  
 

Acerca do Explorador de Arquivos do Windows 10, e das 
respectivas pastas, bibliotecas e janelas, é correto afirmar que 
 
(A) a Barra de Ferramentas é utilizada para navegar entre 

pastas ou bibliotecas que já foram visitadas. 
(B) a função do Painel de Navegação é listar o conteúdo 

de pastas ou bibliotecas abertas. 
(C) um arquivo é um item que contém informações, 

como imagens, músicas e, inclusive, textos sigilosos. 
(D) uma pasta é um contêiner utilizado para armazenar 

somente arquivos. 
(E) os botões de Voltar e Avançar são utilizados para 

navegar entre arquivos, pastas e bibliotecas. 
 

Área livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ECONÔMICA DE GOIÁS 
Questões de 12 a 14 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
A consolidação do espaço geográfico da capitania de Goiás, 
localizada na região central do Brasil, foi marcada pela 
política centralizadora de ocupação colonial portuguesa do 
século 18. 
 
Em relação ao exposto, assinale a alternativa que indica o 
processo histórico na formação e desenvolvimento 
econômico da capitania de Goiás.  
 
(A) A limitação da ocupação portuguesa a Oeste do 

meridiano de Tordesilhas, conforme acordo entre os 
governos de Espanha e Portugal no ano de 1494. 

(B) A adoção do sistema de sesmaria e o incentivo às 
atividades mineradoras e agropastoris. 

(C) A proibição, por Portugal, da criação de prelazia na 
capitania de Goiás. 

(D) A restrição, pela Coroa portuguesa, da construção de 
aldeamentos e limitação da entrada de imigrantes na 
região. 

(E) A legitimação e ocupação do território de Goiás com 
o Tratado de Tordesilhas, firmado entre as coroas 
portuguesa e espanhola, em 1750. 

 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
No domínio morfoclimático do cerrado, presente no estado 
de Goiás, encontram-se chapadões tropicais interiores com 
cerrados e florestas-galeria abrangendo grande parte da 
porção central do Brasil.  
 
Em relação ao cerrado, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Possui solos predominantemente ricos em calcário. 
(B) Tem como característica marcante a existência de 

quatro estações bem definidas, com chuvas 
distribuídas ao longo dos meses do ano. 

(C) A mata de galeria desenvolve-se ao longo dos rios de 
médio e grande porte. 

(D) Algumas espécies vegetais desse bioma distinguem-se 
pelo xeromorfismo. 

(E) No domínio do Cerrado, o clima predominante é o 
tropical árido. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO – ASSISTENTE LEGISLATIVO – ALEGO 202 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO – TIPO “A” PÁGINA 5/14 
 

QUESTÃO 14 ______________________  
 

Planejada para 50 mil pessoas, Goiânia possui hoje 
mais de 1,3 milhão de habitantes. Distante 209 quilômetros de 
Brasília e com área aproximada de 740 quilômetros quadrados, 
a cidade faz parte da Mesorregião do Centro-Oeste e da 
Microrregião de Goiânia. Possui uma geografia contínua, com 
poucos morros e baixadas, tendo terras planas na maior parte 
de seu território, com destaque para o Rio Meia Ponte. 
 

Disponível em: <http://www4.goiania.go.gov.br/portal>.  
Acesso em: 10 jan. 2019. 

 
A respeito da cidade de Goiânia e da respectiva região 
metropolitana, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Goiânia surgiu por determinação do governo de 

Juscelino Kubitschek (1956 a 1961) para acelerar o 
programa de desenvolvimento denominado marcha 
para o Oeste. 

(B) Com uma arquitetura modernista, Goiânia ficou 
conhecida como o maior sítio Art Déco da América 
Latina. 

(C) A região metropolitana de Goiânia integra 
32 municípios e uma população aproximada de 
4,5 milhões de habitantes. 

(D) Sendo considerada um centro estratégico para áreas 
como indústria, medicina, moda e agricultura, Goiânia é 
também a cidade mais populosa do Centro-Oeste. 

(E) Pedro Ludovico lançou a pedra fundamental da nova 
capital do estado de Goiás em 24 de outubro de 1956. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO II 
Questões de 15 a 50 

 

LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Questões de 15 a 20 

 

QUESTÃO 15 _______________________  
 

De acordo com a Resolução no 1.073/2001, acerca do 
aperfeiçoamento e especialização dos servidores, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) É facultado ao servidor frequentar cursos de 
especialização, treinamento e aperfeiçoamento 
profissional para os quais seja expressamente designado. 

(B) A Assembleia poderá conceder facilidades, exceto 
financeiras, ao servidor efetivo que inscrever-se, por 
iniciativa própria, em cursos de pós-graduação stricto sensu 
ou lato sensu, não oferecidos pela Escola do Legislativo. 

(C) A Assembleia Legislativa, mesmo por meio da 
Escola do Legislativo, está impedida de promover 
viagens para estudo. 

(D) É dever do servidor diligenciar para o seu constante 
aperfeiçoamento profissional e cultural. 

(E) Os diplomas fornecidos pelo órgão responsável pela 
administração de cursos e bolsa de estudos não 
influem como títulos nas promoções. 

 

QUESTÃO 16 _______________________  
 
Com relação aos cargos da Assembleia Legislativa, nos termos 
da Resolução no 1.073/2001, assinale a alternativa correta.  
 
(A) O cargo de assistente legislativo, de provimento 

efetivo, é disposto em grupos, categorias, classes, 
padrões e quantitativos. 

(B) Qualquer ocupante de cargo em comissão é segurado 
obrigatório do Regime Geral da Previdência Social. 

(C) Os cargos públicos da Assembleia Legislativa são 
acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros 
aprovados no concurso de provas e títulos.  

(D) O servidor que se ausentar em razão de férias poderá 
perder o cargo em comissão, exceto se nenhum outro 
servidor demonstrar interesse no cargo.  

(E) É vedada a cessão de ocupante de cargo de 
provimento em comissão a gabinete parlamentar. 

 

QUESTÃO 17 _______________________  
 
A respeito do tema Direito de Petição, previsto na Resolução 
no 1.073/2001, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O reconhecimento de firma é obrigatório para todos 

os documentos que instruírem o requerimento do 
servidor.  

(B) Somente é cabível recurso das decisões 
administrativas se existirem fatos novos.  

(C) O recurso não será conhecido quando interposto 
perante autoridade incompetente. 

(D) Toda solicitação, qualquer que seja a sua forma, 
deverá ser dirigida à Mesa Diretora. 

(E) A autoridade competente para decidir o recurso não 
pode agravar a situação do recorrente. 

 
 



 

CONCURSO PÚBLICO – ASSISTENTE LEGISLATIVO – ALEGO 202 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO – TIPO “A” PÁGINA 6/14 
 

QUESTÃO 18 ______________________  
 
De acordo com o disposto na Resolução no 1.073/2001, 
quanto às gratificações concedidas aos servidores, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) Os servidores terão direito à gratificação por tempo 

de serviço a cada quinquênio de efetivo serviço 
público, exceto se em disponibilidade. 

(B) O desempenho de atividade em horas extraordinárias 
é computado como tempo de serviço público para 
qualquer efeito e será remunerado com acréscimo de 
50% em relação à hora normal. 

(C) A gratificação adicional de férias deve ser 
necessariamente solicitada pelo servidor antes do 
período de gozo das férias.  

(D) O servidor exonerado perde o direito de perceber a 
gratificação natalina.  

(E) O direito à gratificação insalubre cessará com a 
eliminação das condições e dos riscos que deram 
causa a sua concessão, mediante perícia de 
engenheiro de segurança do trabalho ou médico do 
trabalho devidamente habilitados. 

 

QUESTÃO 19 ______________________  
 
De acordo com a Resolução no 1.073/2001, acerca do regime 
disciplinar e do processo administrativo, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) A pena de suspensão será aplicada ao servidor que 

causar lesão aos cofres públicos. 
(B) É vedada a cassação de aposentadoria de servidor.  
(C) O servidor não responde penalmente pelo exercício 

irregular das próprias atribuições.  
(D) Infração disciplinar é toda ação ou omissão do 

servidor capaz de comprometer a dignidade e o 
decoro de função pública, ferir a disciplina e a 
hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou 
causar dano à administração pública. 

(E) O servidor público não é obrigado a prestar 
declaração em processo administrativo disciplinar, 
mesmo se regularmente intimado. 

 

QUESTÃO 20 ______________________  
 
Nos termos da Resolução no 1.007/1999, são órgãos de apoio 
direto à ação parlamentar a 
 
(A) Divisão de Comunicação Social, a Divisão de 

Planejamento e Governança e a Divisão de Inovação e 
Resultados. 

(B) Seção de Apoio às Comissões Técnicas, a Seção de 
Atividades do Plenário e a Seção de Procedimentos 
Legislativos Preliminares. 

(C) Seção de Serviços Médicos, a Seção de Serviços 
Sociais e a Seção de Segurança no Trabalho.  

(D) Divisão de Administração, a Divisão de Polícia 
Legislativa e a Divisão de Articulação Política. 

(E) Seção de Assuntos Judiciais, a Seção de Assuntos 
Legislativos e a Seção de Assuntos Políticos. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
A identificação do paciente é prática indispensável para 
garantir a segurança deste em qualquer ambiente de cuidado 
à saúde, incluindo, por exemplo, unidades de pronto 
atendimento, coleta de exames laboratoriais e atendimento 
domiciliar e em ambulatórios. Com relação às ações para a 
identificação dos pacientes, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Enfatizar a responsabilidade dos familiares na 

identificação correta de pacientes antes da realização 
de exames, procedimentos cirúrgicos, administração 
de medicamentos/hemocomponentes e realização 
de cuidados. 

(B) Realizar a identificação dos frascos de amostra de 
exames na presença do paciente, com identificações 
que permaneçam nos frascos durante toda a fase 
pré-analítica. 

(C) Confirmar a identificação do paciente na pulseira, 
na prescrição médica e no rótulo 
do medicamento/hemocomponente após a 
administração deste. 

(D) Utilizar idade, sexo, diagnóstico e número do leito ou 
do quarto para identificar o paciente. 

(E) Verificar rotineiramente a integridade das 
informações nos locais de identificação do paciente 
(ex.: pulseiras e placas do leito). 

 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
O paciente deve receber sangue total ou hemocomponentes 
provenientes de bancos de sangue qualificados, em razão do 
risco de contaminar-se o paciente com doenças transmitidas 
pelo sangue. É exemplo de doença transmitida pelo sangue a (o)  
 
(A) hepatite C. 
(B) febre amarela. 
(C) diabetes. 
(D) meningite. 
(E) varicela. 

 

QUESTÃO 23 _______________________  
 
Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização 
(PNH) busca por em prática os princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, 
produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. A PNH 
estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e 
usuários para construir processos coletivos de enfrentamento 
de relações de 
 
(A) responsabilização, humanização e autonomia. 
(B) inovação, tecnologia e ciência. 
(C) articulação, descentralização e corresponsabilidade. 
(D) poder, trabalho e afeto. 
(E) cultura, construção social e cuidado. 
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QUESTÃO 24 ______________________  
 
As rodas de conversa, o incentivo às redes e movimentos 
sociais e a gestão dos conflitos gerados pela inclusão das 
diferenças são ferramentas experimentadas nos serviços de 
saúde com base nas orientações da Política Nacional de 
Humanização (PNH). Incluir os trabalhadores na gestão é 
fundamental para que eles, no dia a dia, reinventem os 
respectivos processos de trabalho e sejam 
 
(A) agentes ativos das mudanças no serviço de saúde. 
(B) incluídos como recursos para a produção de saúde. 
(C) criadores de novos modos de cuidar e novas formas 

de organizar o trabalho. 
(D) capazes de seguir princípios, diretrizes e dispositivos. 
(E) interferentes diretos na atenção à saúde. 

 

QUESTÃO 25 ______________________  
 
É, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção do 
risco de transmissão de microrganismos para clientes, 
pacientes e profissionais de saúde.  
 
O trecho apresentado refere-se à medida de biossegurança 
denominada 
 
(A) limpeza concorrente em áreas críticas. 
(B) placas de isolamento. 
(C) higienização das mãos. 
(D) uso de luvas de procedimento. 
(E) esterilização. 

 

QUESTÃO 26 ______________________  
 
Com relação aos equipamentos de proteção individual (EPI), 
assinale a alternativa que descreve corretamente as 
indicações e características das luvas de vinil. 
 
(A) Não contêm látex e são transparentes e sem amido; 

por isso, são antialérgicas. São indicadas para contato 
com membranas mucosas ou lesões e para uso em 
procedimentos que não requeiram o uso de luvas 
estéreis. 

(B) Contêm látex e são branco leitosas. São indicadas 
para contato com membranas mucosas e lesões e para 
uso em procedimentos que não requeiram o uso de 
luvas estéreis. 

(C) São indicadas para procedimentos estéreis e 
cirúrgicos. 

(D) São indicadas para serviços gerais, tais como 
processos de limpeza de instrumentos e 
descontaminação. 

(E) São mais resistentes que as luvas de borracha. Devem 
ser utilizadas para o manuseio de ácidos minerais 
(HCl, HNO3, H2SO4), produtos caústicos (NaOH) e 
solventes orgânicos (tolueno, benzeno, hexano). 

 

QUESTÃO 27 ______________________  
 
Foi prescrito para uma criança de 8 meses de vida 35 mL de 
Soro Glicosado a 5%, enriquecido com 1 mL de tiamina e  
4 mL de gluconato de cálcio a 10%. Na prescrição é 
orientado a infusão em bureta de microgotas em 1h20. Qual é 
o valor do gotejamento para essa solução? 

(A) 25 microgotas por minuto 
(B) 20 microgotas por minuto 
(C) 40 microgotas por minuto 
(D) 35 microgotas por minuto 
(E) 30 microgotas por minuto 

 

QUESTÃO 28 _______________________  
 
O técnico em enfermagem instalou, em um paciente 
diabético, uma solução endovenosa de 100 UI de insulina 
Regular (1 mL) + 239 mL de soro fisiológico 0,9% em 
bomba de infusão contínua a 9 mL por hora. Após 7 horas, 
qual é a dosagem de insulina que esse paciente recebeu? 
 
(A) 24,12 UI. 
(B) 26,25 UI. 
(C) 16,85 UI. 
(D) 13,41 UI. 
(E) 21,78 UI. 

 

QUESTÃO 29 _______________________  
 
A morfina é um analgésico narcótico potente destinado 
especialmente para o controle da dor aguda que não responde 
aos analgésicos tradicionais. A morfina exerce 
primariamente os respectivos efeitos sobre o sistema 
 
(A) cardiovascular. 
(B) porta-hepático. 
(C) respiratório. 
(D) nervoso central. 
(E) osteomuscular. 

 

QUESTÃO 30 _______________________  
 
O técnico em enfermagem deve ter a mente aberta ao 
examinar as informações a respeito de um cliente: não deve 
fazer suposições descuidadas; deve observar se os dados 
revelam que aquilo que ele acredita é verdadeiro ou se há 
outras opções. 
 
O trecho apresentado caracteriza a habilidade, na prática da 
assistência de enfermagem, denominada 
 
(A) inferência. 
(B) análise. 
(C) autorregulação. 
(D) explicação. 
(E) avaliação. 

 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
A termorregulação depende do funcionamento normal de 
processos de produção de calor. O calor produzido pelo 
corpo é um coproduto do metabolismo, o qual é uma reação 
química em todas as células do corpo. A fonte primária de 
combustível para o metabolismo são os 
 
(A) exercícios. 
(B) medicamentos. 
(C) estressores. 
(D) patógenos. 
(E) alimentos. 
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QUESTÃO 32 ______________________  
 

Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
(CEPE), é direito dos profissionais de Enfermagem 
 

(A) aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, 
ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais 
que dão sustentação à prática profissional. 

(B) incentivar e apoiar a participação dos profissionais de 
Enfermagem no desempenho de atividades em 
organizações da categoria. 

(C) cumprir, no prazo estabelecido, determinações, 
notificações, citações, convocações e intimações do 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 

(D) manter inscrição no Conselho Regional de 
Enfermagem, com jurisdição na área onde ocorrer o 
exercício profissional. 

(E) registrar no prontuário e em outros documentos as 
informações inerentes e indispensáveis ao processo 
de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, 
legível, completa e sem rasuras. 

 

QUESTÃO 33 ______________________  
 
Ao afirmar-se que a presença da cicatriz vacinal é 
considerada como dose para efeito de registro, 
independentemente do tempo transcorrido desde a vacinação 
até o aparecimento da cicatriz, refere-se à vacina 
 

(A) pentavalente. 
(B) poliomielite inativada. 
(C) BCG. 
(D) contra varicela. 
(E) contra hepatite A. 

 

QUESTÃO 34 ______________________  
 

O equipamento automatizado de limpeza, utilizado em 
Centrais de Materiais Estéreis (CME) que aplica o princípio 
da cavitação, em que ondas de energia acústica propagadas 
em solução aquosa rompem os elos que fixam a partícula de 
sujidade à superfície do produto, chama-se 
 

(A) autoclave. 
(B) processadora gravitacional. 
(C) forno de Pasteur. 
(D) Sterrad®. 
(E) lavadora ultrassônica 

 

QUESTÃO 35 ______________________  
 

Acerca dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), descritos pelo artigo 7 da Lei Orgânica de Saúde,  
Lei no 8.080/1990, a utilização da epidemiologia é indicada para 
 

(A) organização de atendimento público específico e 
especializado para mulheres e vítimas de violência 
doméstica em geral. 

(B) defesa da integridade física e moral dos indivíduos, 
da família e da comunidade. 

(C) estabelecimento de prioridades, alocação de recursos 
e orientação programática. 

(D) integração em nível executivo das ações de saúde, 
meio ambiente e saneamento básico. 

(E) regionalização e hierarquização da rede de serviços 
de saúde. 

QUESTÃO 36 _______________________  
 
A higiene das mãos (HM) é amplamente reconhecida como 
uma das principais estratégias para a prevenção das infecções 
relacionadas à assistência à saúde (IRAS). O termo HM 
engloba a higiene simples, a higiene antisséptica e a 
antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos. Em 
relação a esse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A correta HM em serviços de saúde tem sido foco de 

especial atenção para a prevenção da disseminação de 
micro-organismos, especialmente os multirresistentes, 
muitas vezes não veiculados pelas mãos dos 
profissionais de saúde. 

(B) As mãos devem ser higienizadas com o produto 
apropriado em momentos essenciais e necessários, ou 
seja, nos cinco momentos para a higiene das mãos, de 
acordo com o fluxo de cuidados assistenciais para a 
prevenção das IRAS: antes de tocar o paciente; antes 
de realizar procedimento limpo/asséptico; após risco 
de exposição a fluidos corporais; após tocar o 
paciente; e após contato com superfícies próximas ao 
paciente. 

(C) As preparações alcoólicas contendo fragrâncias 
podem ser toleradas pelos profissionais de saúde e 
não causam dermatites de contato. 

(D) A maioria das preparações alcoólicas para HM 
disponíveis no País contém etanol (álcool etílico), 
mas também pode conter isopropanol (álcool 
isopropílico), mas nunca a combinação desses dois 
álcoois. 

(E) Quanto ao tempo de contato com a pele das mãos, 
recomenda-se que a HM com preparações alcoólicas 
nos serviços de saúde seja feita durante 60 segundos, 
friccionando-se as mãos em todas as respectivas 
superfícies. 
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QUESTÃO 37 ______________________  
 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é 
parte integrante do conjunto de medidas que visam à 
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por 
meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente 
controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que 
venham a existir no ambiente de trabalho. Considerando as 
premissas do PPRA, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Uma dessas premissas é o programa de treinamento 
dos trabalhadores quanto ao uso correto de 
equipamento de proteção individual (EPI) e 
esclarecimento da total proteção que o EPI oferece. 

(B) Consideram-se agentes físicos as diversas formas de 
energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais 
como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas 
extremas, radiações ionizantes e radiações não ionizantes, 
excluindo-se o infrassom e o ultrassom. 

(C) Uma dessas premissas é o estabelecimento de normas 
ou procedimentos para promover o fornecimento e 
uso do EPI, exceto a guarda, a higienização, a 
conservação, a manutenção e a reposição do EPI. 

(D) Consideram-se agentes químicos as substâncias, 
compostos ou produtos que possam penetrar o 
organismo pela via respiratória, nas formas de 
poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, 
ou que, pela natureza da atividade de exposição, 
possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo 
através da pele ou por ingestão. 

(E) Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição 
um registro de dados, estruturado de forma a 
constituir um histórico técnico e administrativo do 
desenvolvimento do PPRA. Os dados deverão ser 
mantidos por um período mínimo de cinco anos. 

 

QUESTÃO 38 ______________________  
 
O câncer ocupacional é decorrente da exposição a agentes 
químicos, físicos ou biológicos classificados como 
carcinogênicos, presentes no ambiente de trabalho. Um 
excesso de leucemias tem sido relatado em grupos de 
trabalhadores expostos a benzeno e aos respectivos derivados 
homólogos (metilbenzeno, dimetilbenzeno, 
isopropilbenzeno), à radiação ionizante, a campos 
eletromagnéticos, a gases de exaustão de motores, a fluidos 
de motores, a óxido de etileno, inseticidas e herbicidas, a 
solventes orgânicos, a produtos derivados de petróleo 
(inclusive a gasolina) e a estireno. Em relação a esse tema, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) A leucemia mieloide aguda e a síndrome 
mielodisplásica decorrente da exposição ocupacional 
ao benzeno e derivados caracteriza-se pela submissão 
compulsória direta ou indiretamente aos fatores 
desencadeantes, o que não demanda especial atenção 
das políticas de saúde pública. 

(B) Hemograma completo e contagem de plaquetas 
devem ser feitos anualmente nos casos de exposição 
ao benzeno. 

(C) Hemograma completo e contagem de plaquetas 
devem ser feitos bienalmente nos casos de exposição 
à radiação ionizante. 

(D) O controle biológico da exposição ocupacional ao 
estireno deve ser feito por meio de análise de urina e 
sangue. 

(E) Inúmeros trabalhadores brasileiros estão 
frequentemente expostos a agentes hematotóxicos, 
mas são raras as orientações a respeito da abordagem 
clínica assistencial que visam à atenção integral ao 
trabalhador, seja no ambiente de trabalho, seja no 
momento de demandar assistência. 

 

QUESTÃO 39 _______________________  
 
O edema agudo de pulmão (EAP) é uma síndrome clínica 
caracterizada por acúmulo anormal de fluidos no 
compartimento extravascular dos pulmões. Assinale a 
alternativa que indica os cuidados de enfermagem no estágio 
inicial do EAP. 
 
(A) Administrar medicamentos. 
(B) Colocar o paciente em posição ereta, com os pés e 

pernas pendentes, eliminando o esforço excessivo e 
minimizando o estresse emocional. 

(C) Monitorar o nível de consciência. 
(D) Fornecer assistência na oxigenoterapia. 
(E) Assegurar acesso venoso calibroso. 

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
Em uma situação de parada cardiorrespiratória, qual 
mnêumonico deve ser utilizado para descrever os passos 
simplificados do atendimento de suporte básico de vida? 
 
(A) ABC 
(B) CBA 
(C) BAC 
(D) CAB 
(E) BCA 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
A síndrome de burnout é associada ao trabalho e decorre da 
exposição prolongada aos estressores laborais e falta de 
apoio social, o que gera desgaste físico e psíquico no 
trabalhador. Considerando o crescimento do número de 
trabalhadores acometidos por esse adoecimento no trabalho, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O burnout é caracterizado por um conjunto de sinais e 

sintomas físicos e psíquicos, consequentes da má 
adaptação ao trabalho e com intensa carga emocional 
e pode estar acompanhado de frustração em relação a 
si e ao trabalho. 

(B) A síndrome não é caracterizada pela autopercepção de 
desgaste emocional e despersonalização. 

(C) O indivíduo com burnout apresenta alteração nos 
respectivos sentimentos, porém não é observado 
comportamento frio e impessoal em relação às 
pessoas e situações. 

(D) A sensação de haver chegado ao limite das forças não 
está associada a expectativas elevadas, que muitas 
vezes não são concretizadas no ambiente de trabalho. 

(E) Aparece de forma genérica no Código Internacional 
de Doenças (CID-10), no código Z73.0 do Capítulo 
XXI, que trata dos fatores que influenciam o estado 
de saúde e o contato com os serviços de saúde, e é 
entendida como uma desordem mental grave com 
sequelas irreversíveis. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Os pais e cuidadores devem ser alertados quanto ao risco de 
morte súbita de crianças no primeiro ano de vida, sobretudo 
nos primeiros seis meses. A melhor posição para dormir e 
evitar morte súbita é a 
 
(A) lateral esquerda. 
(B) lateral direita. 
(C) supina. 
(D) prona. 
(E) de trendelenburg. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 
(PNAISC) está estruturada em sete eixos estratégicos, com a 
finalidade de orientar e qualificar as ações e serviços de 
saúde da criança no território nacional, considerando os 
determinantes sociais e condicionantes para garantir o direito 
à vida e à saúde. Assinale a alternativa que indica uma ação 
estratégica do eixo de aleitamento materno e alimentação 
complementar saudável. 
 
(A) Existência de sala de apoio à mulher trabalhadora que 

amamenta, que é o ambiente onde as nutrizes que 
retornaram ao trabalho após a licença maternidade e 
que desejam manter a amamentação podem ordenhar 
o próprio leite e armazená-lo, durante o horário de 
trabalho, para, ao final do expediente, levar o leite 
coletado para o respectivo filho no domicílio ou até 
mesmo para doação a um Banco de Leite Humano. 

(B) Contato pele a pele da mãe e bebê, e início precoce da 
amamentação. 

(C) Incentivo da amamentação em livre demanda. 
(D) Ingestão de líquidos e alimentos leves durante o 

trabalho de parto. 
(E) Prevenção de sífilis e Aids, que são doenças de 

transmissão vertical e podem ser passadas da mãe 
para o filho nos primeiros anos de vida por meio do 
leite materno. 

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
A adolescência corresponde a um período da vida no qual 
ocorrem profundas modificações no crescimento e 
desenvolvimento do ser humano. Nesse período, é 
extremamente difícil estabelecer uma definição precisa para 
a obesidade e o excesso ponderal. Durante o processo de 
crescimento e maturação, as proporções corporais, a massa 
óssea e a relação entre tecido gorduroso e muscular sofrem 
variações de diferentes magnitudes e velocidades. Com 
relação à obesidade na adolescência, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Filhos de pais obesos não têm maior probabilidade de 

apresentar essa característica, contrariando o que 
sugere a participação de um fator hereditário na 
fisiopatologia da obesidade. 

(B) A relação cintura-quadril compreende o quociente 
entre a menor circunferência entre o gradil costal e a 
cicatriz umbilical e a maior circunferência da 
extensão posterior da região glútea. Quanto maior 
essa relação, menor a probabilidade de complicações 
clínicas, ou seja, o predomínio de tecido adiposo na 
região abdominal está associado a uma incidência 
maior de hipertensão arterial, diabetes melito, doença 
coronariana e dislipidemias. 

(C) O Índice de Massa Corporal (IMC = peso (Kg)/ 
altura2 (m2)) costuma ser um bom indicador de 
magreza ou excesso ponderal na adolescência e, por 
isso, é utilizado frequentemente em estudos 
epidemiológicos. 

(D) A obesidade, para os adolescentes, não representa 
uma fonte de riscos biológicos, porém constitui-se em 
fonte de sofrimento, uma vez que interfere na 
respectiva imagem corporal, relacionamentos com 
amigos e parceiros sexuais e até mesmo na inserção 
no mercado de trabalho. 

(E) A aplicação de metodologia para controle do peso 
melhora as chances de um resultado positivo a longo 
prazo, com restrição do consumo de alimentos e 
aumento da movimentação corporal, especialmente 
por meio de exercícios aeróbicos. 
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QUESTÃO 45 ______________________  
 
A menopausa pode acarretar diminuição de rendimento no 
local de trabalho. Assinale a alternativa que indica uma 
medida a ser tomada para tratar essa questão. 
 
(A) Avaliar os impactos físicos e emocionais cumulativos 

do trabalho das mulheres. 
(B) Abordar estratégias de promoção da saúde no trabalho 

diferentes entre homens e mulheres. 
(C) Desenvolver políticas e práticas adequadas de 

conciliação entre vida familiar e promoção do 
trabalho sustentável. 

(D) Promover ações de sensibilização contra a 
discriminação de trabalhadoras mais velhas.  

(E) Promover o uso de roupas confortáveis e 
disponibilizar horários flexíveis para facilitar as 
consultas médicas. 

 

QUESTÃO 46 ______________________  
 
Muitos agravos poderiam ser evitados caso os homens 
realizassem, com regularidade, as medidas preventivas da 
saúde. Nesse sentido, a resistência masculina aumenta não 
somente a sobrecarga financeira da sociedade, mas também, 
e, sobretudo, o sofrimento físico e emocional do paciente e 
da respectiva família, na luta pela conservação da saúde e da 
qualidade de vida. Com relação à Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O homem é mais vulnerável à violência, seja como 

autor, seja como vítima. Os homens adolescentes e 
idosos são os que mais sofrem lesões e traumas em 
razão de agressões, e as agressões sofridas são mais 
graves e demandam maior tempo de internação, em 
relação às sofridas pelas mulheres. 

(B) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Homem evidencia apenas as situações de risco e 
violência da população masculina. 

(C) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher não está articulada à Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem. 

(D) Grande parte da não adesão às medidas de atenção 
integral, por parte do homem, decorre das variáveis 
culturais. Os homens têm dificuldade em reconhecer 
as respectivas necessidades, cultivando o pensamento 
mágico que rejeita a possibilidade de se adoecer. 

(E) Os homens na fase adulta são o principal grupo de 
risco para mortalidade por homicídio na população 
brasileira, com ênfase em afrodescendentes, que 
residem em bairros pobres ou nas periferias das 
metrópoles, com baixa escolaridade e pouca 
qualificação profissional. 

 

QUESTÃO 47 ______________________  
 
Quedas são frequentes em pessoas idosas, mas podem ser 
evitadas com alguns cuidados. Geralmente, esses tombos 
provocam fraturas, traumatismo craniano, contusão 
muscular e, principalmente, o medo de cair novamente. 
Assinale a alternativa que apresenta uma medida para evitar 
que tais situações aconteçam e coloquem a qualidade de 
vida da pessoa idosa em questão. 

(A) Usar tapetes soltos. 
(B) Colocar o telefone em local acessível. 
(C) Usar sapatos abertos com solados de borracha. 
(D) Encerar a casa. 
(E) Evitar tapete antiderrapante no banheiro. 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
As alterações musculoesqueléticas correspondem a uma série 
de desordens de instabilidade óssea, muscular e (ou) 
articular, podendo ser traumáticas. Entre as alterações 
muscoloesqueléticas, destacam-se as fraturas, que podem ser 
frutos de um traumatismo ocasionado por trauma direto ou 
indireto. No que se refere ao tratamento de imobilização de 
lesão osteomuscular, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A redução de fraturas e a respectiva manutenção 

podem ser assumidas pelo técnico de enfermagem. 
(B) As imobilizações especiais que incluem três ou mais 

articulações podem ser assumidas pelo enfermeiro. 
(C) A atuação de profissionais de enfermagem nos 

cuidados ortopédicos e procedimentos de 
imobilização ortopédica não está normatizada pelo 
Conselho Federal de Enfermagem. 

(D) A assistência de enfermagem em ortopedia e em 
procedimentos relativos à imobilização ortopédica 
poderá ser executada por profissionais de 
enfermagem devidamente capacitados. 

(E) A retirada e colocação de tala gessada está impedida 
legalmente pelo Conselho Federal de Enfermagem. 

 

QUESTÃO 49 _______________________  
 
O transporte seguro de pacientes entre serviços envolve as 
fases preparatória, de transferência e pós-transporte. Em 
todas as fases, a comunicação entre os setores é muito 
importante, antes da saída do paciente da unidade de origem. 
Essa comunicação deve considerar as informações a respeito 
da situação clínica do paciente, da continuidade da 
assistência de enfermagem e a liberação do setor de destino 
para o recebimento do paciente. Quanto às atribuições do 
técnico de enfermagem durante o transporte, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Compete aos profissionais de enfermagem a 

condução do meio (maca e (ou) cadeira de rodas) em 
que o paciente está sendo transportado. 

(B) É atribuição do técnico de enfermagem comunicar ao 
Enfermeiro toda e qualquer intercorrência ou 
complicação ocorrida durante o transporte, assim 
como proceder com o registro no prontuário. 

(C) É atribuição do técnico de enfermagem antecipar 
possíveis instabilidades e complicações no estado 
geral do paciente. 

(D) É atribuição do técnico de enfermagem conferir a 
provisão de equipamentos necessários à assistência 
durante o transporte. 

(E) É atribuição do técnico de enfermagem avaliar o 
estado geral do paciente. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 50 ______________________  
 
As dermatoses ocupacionais representam parcela ponderável 
das doenças profissionais e são causadas por agentes físicos, 
químicos e biológicos, decorrentes da exposição ocupacional 
e das condições de trabalho. Assinale a alternativa que indica 
sinais e sintomas de dermatoses. 
 
(A) Rash cutâneo, mácula, pápula. 
(B) Dispneia, calafrios e sudorese. 
(C) Desconforto, dor, prurido, queimação, reações 

psicosomáticas e outras que geram até a perda do 
posto de trabalho. 

(D) Diarreia, prurido e exantema. 
(E) Petéquias, icterícia, prurido. 

 
Área livre 
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P R O V A  D I S C U R S I V A  
 
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 1 (uma) questão discursiva. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada 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. 
 A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. 
 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova 

discursiva. 
 A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 25 (vinte e cinco) linhas e máxima de 35 (trinta e cinco) linhas. 
 

Q U E S T Ã O  D I S C U R S I V A  

 
Leia, com atenção, os textos a seguir. 
 

Texto 1 
 

Conta-se que um próspero fazendeiro, dono de muitas propriedades, estava gravemente enfermo. Algo que lhe preocupava 
muito era o clima de desarmonia que reinava entre seus quatro filhos. Pensando em dar-lhes uma lição, ele chamou os quatro para 
fazer-lhes uma revelação importante. 

Ao chegarem à casa do pai, viram-lhe assentado em uma cadeira de balanço. O pai chamou-os para mais perto e 
comunicou-lhes a seguinte decisão: “como vocês sabem, eu estou velho, cansado e creio que não me resta muito tempo de vida. 
Por isso, chamei-os aqui para avisá-los que vou deixar todos os meus bens para apenas um de vocês.” 

Os filhos, surpresos, entreolharam-se e ouviram o restante que o pai tinha ainda para lhes dizer: “vocês estão vendo aquele 
feixe de gravetos ali, encostado naquela porta? Aquele que conseguir partir o feixe ao meio, apenas com as mãos, este será o meu 
herdeiro.” 

Cada um deles teve a chance de tentar quebrar o feixe, mas nenhum, por mais esforço que fizesse, foi bem-sucedido na 
tentativa. Indignados com o pai, que lhes propusera uma tarefa impossível, começaram a reclamar. Foi quando o fazendeiro pediu 
o feixe e disse que ele mesmo iria quebrá-lo. Incrédulos, os filhos deram o feixe de gravetos para o pai, que foi retirando, um a 
um, os gravetos, quebrando-os, separadamente, até não mais restar um único graveto inteiro. 

E depois concluiu: “eu não tenho o menor interesse em deixar os meus bens para só um de vocês. Eu quero, na verdade, 
que vocês, juntos, sejam os sucessores do meu trabalho com garra, dedicação e, acima de tudo, repletos de amor.” 

Disse ainda: “enquanto vocês estiverem unidos, nada poderá pôr em risco tudo que construí para vocês. Nada, nem 
ninguém os quebrará. Mas, separadamente, vocês são tão frágeis quanto cada um desses gravetos. 

 
Disponível em: <https://duorh.wordpress.com>. Acesso em: 13 jan. 2019, com adaptações. 

 

 
Texto 2 

 

 
Disponível em: <https://br.pinterest.com>. Acesso em: 13 jan. 2019. 

 
Considerando que os textos apresentados têm caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo com o 
seguinte tema:  
 

Aspectos relevantes para o sucesso do trabalho em equipe.  
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