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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas oficial das questões 
da prova discursiva, do concurso PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL 
DE SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.. Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de 
correção. 

 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
 

1- Prever, antecipar fatores de risco para a saúde e o meio ambiente que podem estar associados aos 
diferentes tipos de trabalho e atuar para preveni-los. Essa tarefa deve ser executada desde a fase de 
planejamento dos locais de trabalho e dos processos de trabalho, incluindo equipamentos, matérias-
primas, produtos químicos etc.  

2- Reconhecer agentes e fatores de risco, ou seja, produtos químicos e poeiras, agentes físicos e 
biológicos, fatores ergonômicos e psicossociais que podem estar presentes nos locais de trabalho, 
determinar as condições de exposição e entender seus possíveis efeitos na saúde e no bem-estar 
dos trabalhadores.  

3- Avaliar a exposição dos trabalhadores a agentes e fatores de risco, por meio de métodos qualitativos 
e/ou quantitativos e interpretar os resultados obtidos, com vistas a eliminar a exposição, ou reduzi-la a 
níveis aceitáveis.  

4- Projetar e/ou recomendar medidas de prevenção e controle de riscos, eficientes e econômicas, e 
integrá-las a programas bem gerenciados e sustentáveis.  

5- Reconhecer agentes que podem ter impacto sobre o meio ambiente e contribuir para a proteção 
ambiental. 

 
(20 pontos) 

 

 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
 
No local de atendimento: 
- realizar higiene das mãos;  
- priorizar o atendimento ao trabalhador sintomático; 

- oferecer máscara cirúrgica ao trabalhador sintomático durante todo atendimento; 

- oferecer máscara N95/PFF2 ao profissional que estiver prestando atendimento; 

- manter o ambiente ventilado e manter a distância de um metro entre o trabalhador sintomático e o 
profissional; 
- encaminhar o trabalhador sintomático para realização de exames laboratoriais ou, se for o caso, à 

unidade de internação. 
 

(20 pontos) 


