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 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DO 

QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DA SANEAGO S.A. 

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

  

LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2.  Este caderno é  composto de questões de múltipla escolha.  Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das
quais apenas uma é a correta.

3. O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se
seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4.  Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta
de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, 
rasura ou com mais de uma marcação, terá pontuação zero.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Técnico em Enfermagem
 do Trabalho
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Matemática e Raciocínio Lógico
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Informática
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27 a 30

Era um bolo econômico, como tudo, antigamente.



 CONCURSO PÚBLICO SANEAGO - 2020

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto 1 para responder às questões de 01 a 07.

Texto 1 

Bailarina negra compartilha emoção de ter sapatilhas na
cor da sua pele 

A bailarina carioca Ingrid Silva usou seu perfil no Twitter para
compartilhar  um momento  muito  especial:  por  11  anos,  ela
sempre teve que pintar as sapatilhas para que tivessem a cor de
sua pele. Ingrid é negra e só achava as tradicionais cor-de-rosa,
feitas  para  dançarinas  brancas.  Mas  esses  dias  chegaram ao
fim.  “Elas  chegaram”,  postou Ingrid juntamente da foto das
novas sapatilhas, finalmente no tom da sua pele. “Pelos últimos
11 anos, eu sempre pintei a minha sapatilha. E finalmente não
vou ter mais que fazer isso! FINALMENTE! É uma sensação
de dever cumprido, de revolução feita, viva a diversidade no
mundo da dança. E que avanço, viu? Demorou, mas chegou!”
Ingrid também compartilhou com os seguidores as imagens das
antigas sapatilhas, todas pintadas para alcançar o tom da sua
pele. E explicou porque esse momento é um marco: “Nunca
existiram sapatilhas  de  todas  as  cores.  Somente  agora  nesse
século  estão  surgindo  no  mercado”.  A  iniciativa  de  criar
sapatilhas e meias para dançarinas negras foi do Dance Theatre
of Harlem, em Nova York, onde ela mora e trabalha. “O diretor
Arthur  Mitchel  percebeu  em  um  ensaio  que  a  linha  rosa
descontinuava o corpo da bailarina. Então sugeriu que todo seu
corpo  de  baile  usasse  sapatilha  e  meia  calça  cor  da  pele”,
contou Ingrid. Até então ela mesma pintava uma a uma as suas
sapatilhas. Agora, não precisa fazer mais isso. “A vitória não é
somente minha e sim de muitas futuras bailarinas negras que
virão por aí”.
A história de Ingrid é toda muito especial. Criada em Benfica,
bairro na zona norte do Rio de Janeiro, ela começou a dançar
balé  ainda  criança,  através  de  um  projeto  social  na  sua
comunidade.  Hoje,  aos  29  anos,  a  bailarina  é  destaque  na
companhia Dance Theatre of Harlem em Nova York.

LIMA, Barbara A. Disponível em: <https://claudia.abril.com.br/sua-vida/bailarina-negra-
compartilha-emocao-de-ter-sapatilhas-cor-da-sua-pele/03/11/2019>. Acesso em: 03 nov.

2020.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto 1 é do gênero notícia e cumpre a função social de

(A) denunciar atitudes negacionistas no mundo das artes.

(B) divulgar um fato socialmente relevante e inusitado.

(C) protestar  contra  atos  contrários  aos  princípios  de
civilidade e respeito.

(D) promover  um  produto  consumido  por  um  grupo
específico de artistas.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual aspecto da progressão discursiva remete à fonte das
informações veiculadas na notícia?

(A) A  recorrência  de  discurso  direto  e  linguagem
informal.

(B) A referência ao lugar de nascimento de Ingrid Silva.

(C) A qualificação dos vários tipos de bailarina.

(D) A  organização  dos  parágrafos  e  as  sequências
argumentativas.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto ao seu conteúdo, infere-se do texto uma temática
central relativa

(A) ao compromisso social das artes em geral.

(B) ao  acesso  de  crianças  carentes  aos  recursos
educacionais.

(C) à educação inclusiva como política governamental de
sucesso.

(D) à valorização da diversidade humana. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A letra  maiúscula  auxilia  na  expressão  das  emoções  do
enunciador na palavra

(A) Rio de Janeiro. 

(B) Twitter.

(C) FINALMENTE.

(D) Arthur Mitchel.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao  longo  do  texto,  as  aspas  são  produtivas  para
representar

(A) as marcas do autor da notícia.

(B) as alternâncias de voz enunciativa.

(C) a política editorial da revista.

(D) a projeção das reações do leitor.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  trecho  representa  o  evento  que  desencadeou  a
mudança nas práticas profissionais da bailarina?

(A) “É uma sensação de dever  cumprido,  de  revolução
feita”.

(B) “A vitória não é somente minha”.

(C) “Arthur Mitchel percebeu em um ensaio que a linha
rosa descontinuava o corpo da bailarina”.

(D) “ela começou a dançar balé ainda criança, através de
um projeto social na sua comunidade”.

LÍNGUA PORTUGUESA
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Infere-se  da  afirmação  “Nunca  existiram  sapatilhas  de
todas as cores. Somente agora nesse século estão surgindo
no mercado” que o evento noticiado representa 

(A) a imposição de uma classe profissional.

(B) uma necessidade de mercado. 

(C) a satisfação de vaidade pessoal.

(D) uma reparação histórica.

Leia o texto 2 para responder às questões de 08 a 10. 

Texto 2

SALARO, Raquel. Disponível em: <https://www.napontadope.com/designer-cria-tirinhas-
divertidas-de-bale/>. Acesso em: 05 nov. 2020.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  efeito  de  humor  na  tira  é  construído  a  partir  do
pressuposto de que

(A) o mundo do balé prima pelo rigor.

(B) a aprendizagem da dança é um fator individual.

(C) a formação artística deve começar na infância.

(D) o estudo em grupo desgasta as relações interpessoais.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual aspecto da constituição da tira remete ao ritmo dos
passos do balé?

(A) A posição simétrica das bailarinas.

(B) O movimento dos cabelos das alunas.

(C) A representação de notas musicais.

(D) A precisão na forma do corpo das meninas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tendo em vista com quem se fala, em “Agora repete para
eu ter certeza que não foi sorte”, há uma inadequação à
língua padrão quanto

(A) ao emprego do pronome “eu”.

(B) ao uso de “agora” como marcador discursivo.

(C) à concordância verbal em “repete”.

(D) à complementação de “ter certeza”.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LÍNGUA PORTUGUESA
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Microsoft  Windows 10,  a impressora de um usuário
poderá aparecer offline se ela não conseguir se comunicar
com o computador. Dentre as possibilidades existentes de
se solucionar esse problema, a tentativa mais viável a fim
da impressora alterar o seu estado de offline para online é:

(A) verificar  se  a impressora está ligada e,  também, se
está conectada à mesma rede Wi-Fi que o computador
do usuário. Se a impressora disponibilizar alguma das
tecnologias de conexão a redes sem fio, verificar no
menu interno da própria impressora qual é a rede em
que  ela  se  encontra  conectada  ou,  se  não  estiver
disponível uma tela de LCD na impressora, consultar
o  manual  do  equipamento  a  fim  de  obter  mais
informações.

(B) verificar  se  a  impressora  não  está  no  modo  “Usar
Impressora  Offline”.  Selecionar  “Iniciar”,  depois,
“Configurações”,  em  seguida,  “Dispositivos”  e,  na
sequência,  “Impressoras  e  scanners”.  Selecionar  a
impressora escolhida e clicar no botão recém-surgido
“Abrir  fila”.  Na  janela  que  irá  se  abrir,  no  item
“Impressora” da barra de menu clássico, verificar se a
opção “Usar Impressora Offline” está selecionada ou
não, se não estiver, clicar sobre ela.

(C) alterar  o  status  da  impressora  de  “offline”  para
“online”.  Selecionar  “Iniciar”,  depois,  na  caixa  de
pesquisa  da  barra  de  tarefas,  digitar  “painel  de
controle” (sem as aspas!)  e,  assim que surgirem os
resultados  dessa  pesquisa,  selecionar  “Painel  de
Controle”. Na janela recém-surgida, acionar o ícone
“Dispositivos  e  Impressoras”,  depois,  selecionar  a
impressora  desejada  e,  por  meio  do  menu  de
contexto, usando o botão direito do mouse, escolher
“Remover dispositivo”.

(D) atualizar a versão do driver de impressão. Na caixa de
pesquisa na barra de tarefas, digitar “Gerenciador de
Dispositivos”,  aguardar  a  exibição  de  resultados  e,
então,  selecionar  o  ícone  pretendido.  Na  janela
recém-aberta, selecionar o item “Filas de impressão”
de forma a expandir as ramificações deste. Dentre os
elementos  exibidos,  clicar  na  impressora  escolhida
com  o  botão  direito  e  acionar  “Propriedades”.
Verificar “Status do dispositivo”.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma situação cada vez mais comum é quando um usuário,
ao  instalar  um  determinado  aplicativo  que  foi  obtido
gratuitamente  via  download direto  pela  Internet,  acaba
instalando – sem que, ao menos, perceba – algum software
indesejado  junto  com  o  aplicativo  que  havia  escolhido
inicialmente.  Tais  programas  de  computador  são
“enxertados”  maliciosamente  nos  computadores  e,
portanto,  recebem  a  denominação  potentially  unwanted
program ou, em tradução livre, programas potencialmente
indesejados. O motivo de tal ocorrência é que:

(A) os programas de computador baixados na Internet são
inseguros e, portanto, devem ser evitados a todo custo
a fim de que a situação descrita não mais ocorra.

(B) os  aplicativos  open  source são  os  grandes
responsáveis  pela  invasão  de outros  programas  nos
computadores,  vez  que  seu  código  fonte  aberto
facilita a inclusão de programas indesejados.

(C) os antivírus não são tão eficientes como deveriam ser.
Se fossem realmente adequados, eles seriam capazes
de  impedir  que  outros  programas  não  desejados
fossem instalados.

(D) a maioria dos usuários é desatenta enquanto instala
softwares  em seus  computadores.  Se  realizassem a
leitura  cuidadosa  de  todas  as  opções  oferecidas,
evitariam tal situação.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  Microsoft  PowerPoint  2019,  após  sua  instalação  e
ativação, ao se abrir o aplicativo pela primeira vez, tem-se
como  configuração  padrão  –  original  de  fábrica  –  o
seguinte:

(A) é exibida uma apresentação em branco de um único
slide vazio, contendo nele apenas a estrutura prévia
“Tema do Office” denominada “Slide de título”.

(B) é exibida uma apresentação em branco de um único
slide vazio, contendo nele apenas a estrutura prévia
“Tema do Office” denominada “Título e Conteúdo”.

(C) é exibida a tela de início (backstage), contendo nela
vários  ícones  de  modelos  de  apresentações  com
diferentes  layouts e  cores,  incluindo  o  ícone
“Apresentação em Branco”.

(D) é exibida a tela de início (backstage), contendo nela
vários  ícones  de  modelos  de  apresentações  com
layouts e  cores  idênticos,  incluindo  o  ícone
“Apresentação em Branco”.

INFORMÁTICA
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando o  LibreOffice  7.0.3.1  (x64),  no  aplicativo
Calc, se um usuário inserir o número 102 na célula A1,
inserir  o  número  37  na  célula  A2  e,  por  fim,  digitar  a
expressão  “=A1&A2”  (sem  aspas!)  na  célula  A3,  ele
obterá o seguinte resultado na última célula mencionada:

(A) 139.

(B) 3774.

(C) 2,756.

(D) 10237.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando  os  navegadores  Web  disponíveis  para
download gratuito  em  2020,  qual  o  aplicativo  que,  de
forma nativa,  já  permite  imediata  navegação compatível
com “The TOR Project /  The Onion Router” através do
simples clique na opção “Private Window with Tor”?

(A) Edge.

(B) Brave.

(C) Chrome.

(D) Opera.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Google  Chrome,  o atalho de teclado que aciona,  de
uma só vez,  o gerenciador de tarefas interno do próprio
navegador é:

(A) SHIFT + TAB.

(B) SHIFT + ESC.

(C) CTRL + SHIFT + ESC.

(D) CTRL + ALT + DEL.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os monitores de vídeo utilizados nos microcomputadores
PC,  tanto  desktops quanto  laptops (notebooks),  podem
apresentar diferentes razões entre as dimensões de largura
e altura da tela. São denominados monitores de vídeo do
tipo ultrawide aqueles que apresentam a razão:

(A) 4:3.

(B) 16:9.

(C) 21:9.

(D) 13:7.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  mercado,  são  oferecidos  dois  tipos  de  teclados:
convencionais  e  gamers.  Dentre  os  chamados  gamers,
existem  vários  modelos  distintos  com  diferentes  cores,
formas,  iluminação  variável  etc.  Muitos  teclados
comercialmente  rotulados  como  gamers só  entregam
ganho estético ao usuário, pois se tratam de meros teclados
convencionais que são “maquiados” pela indústria com a
finalidade  de  serem  vendidos  mais  caros  sem,  de  fato,
oferecer nada a mais para quem os compra. No entanto,
apenas  os  teclados  mais  pesados  (com  maior  massa)
cumprem o prometido: oferecer desempenho superior em
jogos – devido ao seu baixo tempo de resposta tátil  – e
ainda propiciar alta durabilidade ao próprio periférico de
entrada de dados. Considerando apenas os teclados gamers
de fato, as suas teclas se valem da tecnologia intitulada:

(A) mechanical switch.

(B) scissor switch.

(C) membrane keyboard.

(D) capacitive keyboard.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

INFORMÁTICA
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma pessoa com baixa visão estava sem cédulas em sua
carteira. Ela realizou um saque no valor de R$ 1 187,00,
recebendo o menor número de cédulas. O banco dispunha
de cédulas de: 2,00; 5,00; 10,00; 20,00; 50,00; 100,00 e de
200,00 reais. Tendo que realizar um depósito em um caixa
eletrônico de outro banco, estando sozinho no momento,
ela deveria colocar no envelope um valor de R$ 620,00,
usando  quatro  cédulas,  mas  devido  as  cédulas  de  200
serem  de  difícil  diferenciação,  por  terem  dimensões  e
coloração similar com as de 20, acabou colocando quatro
cédulas iguais.

Com quantos reais essa pessoa ficou na carteira, após o
depósito? 

(A) 287.

(B) 387.

(C) 787.

(D) 1 107.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um clube de recreação de uma cidade oferece aulas  de
futebol,  voleibol  e  basquetebol.  O  clube  tem  16
professores  de  futebol,  12  professores  de  voleibol  e  10
professores  de  basquetebol.  Nenhum  dos  professores
ensina  as  três  modalidades,  mas  quatro  professores
ensinam  futebol  e  voleibol,  três  ensinam  futebol  e
basquetebol  e  alguns  professores  ensinam  voleibol  e
basquetebol. Nesse caso, o número mínimo de professores
para desempenhar essas atividades é igual a

(A) 20.

(B) 24.

(C) 32.

(D) 38.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um grupo de pessoas, formado por homens e mulheres, foi
a uma pizzaria e comeu quatro pizzas com oito fatias cada
uma, sendo que cada homem comeu cinco fatias e cada
mulher  comeu quatro fatias.  Quantas  pessoas  formavam
esse grupo?

(A) 9.

(B) 8.

(C) 7.

(D) 6.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma escola de idiomas, os cursos de inglês e espanhol
têm  exatamente  10  alunos  em  comum.  Esses  alunos
correspondem a 8% dos alunos do curso de inglês e a 20%
dos alunos do curso de espanhol. Qual é a soma do número
de alunos da escola cursando somente um desses idiomas?

(A) 145.

(B) 155.

(C) 165.

(D) 175.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere:

f (x)=−1
2
x2+8  e g(x)=x+4 funções reais;

Seus respectivos gráficos G1=(x , f (x )) e
G2=(x ,g (x)) foram traçados num mesmo plano 

cartesiano. 

Nesse caso, G1 intercepta G2, no primeiro quadrante, em
um ponto P de coordenadas

(A) (1, 5).

(B) (2, 8).

(C) (3, 7).

(D) (2, 6).

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  as  quatro  proposições,  referentes  ao  ano  de
2020, em certo país: 

P: não ocorreu poluição com petróleo nas praias;

Q: não ocorreram queimadas em florestas;

R: rios foram poluídos;

S: não ocorreu corrupção.

Com base nas premissas:

 (~P v Q) v (~R), R v S,  ~S v Q, ~Q, 

concluímos que a condicional verdadeira é 

(A) P→R

(B) R→P

(C) ~P→S

(D) ~Q→S

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma empresa há nove empregados com 20 anos de
idade; onze com 30, e dois com 40 anos de idade. O dono
da  empresa  irá  contratar,  e  ele  deseja  que  a  moda  do
número  de  empregados  de  mesma  idade  seja  única  e
formada  por  empregados  com  maior  idade  dentre  estas
três.

Nesse caso, quantos empregados, no mínimo, devem ser
contratados, e qual a idade deles?

(A) três empregados com vinte anos.

(B) dez empregados com trinta anos.

(C) três empregados com quarenta anos.

(D) dez empregados com quarenta anos.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Três vizinhos que moram às margens de um lago foram
desafiados  a  trabalhar  na  despoluição  deste  lago.
Concluído esse desafio, os três vizinhos responderam da
seguinte  forma sobre quem trabalhou na despoluição do
lago:

o 1o disse: Não é verdade que o 2º e o 3º trabalharam;
o 2o disse: Se o 1º não trabalhou, então o 3º trabalhou;
o 3º disse: Eu não trabalhei, mas o 1º ou o 2º trabalharam.

Sabendo que somente a afirmação do 2º é falsa, então, o
trabalho na despoluição foi realizado apenas

(A) pelo 1o ou pelo  3º.

(B) pelo  2o e pelo  3º.

(C) pelo  2o.

(D) pelo  1o.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE GOIÁS 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto a seguir.

O povoamento do norte goiano ocorreu, primeiramente,  às
margens  do  Rio  Tocantins.  O  padrão  de  distribuição  das
cidades, só alterado a partir da década de 1950, em virtude da
rodovia  Belém-Brasília,  teve  os  limites  das  bacias  do
Araguaia e do Tocantins como marco divisor. Cidades como
Porto Nacional, Peixe, Pedro Afonso e Filadélfia, assentadas
às  margens  do  Rio  Tocantins,  figuram  entre  as  mais
populosas  do  norte  goiano,  além de  terem sido  praças  de
comércio movimentadas.

ARRAIS, C. A.; OLIVEIRA, E. C.; ARRAIS, T. A. O século XX em Goiás: o advento
da modernização. Goiânia: Cânone Editorial, 2016. p. 14.

Por qual motivo as cidades às margens do Rio Tocantins
foram as que mais se povoaram?

(A) A existência de grande rede viária.

(B) A acessibilidade da navegação fluvial.

(C) A interiorização das indústrias nacionais.

(D) A modernização dos mercados locais.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

A história teve início na fadiga daqueles homens que saíram
das margens do Tietê e se embrenharam pelos sertões goianos
em busca de ouro e pedras preciosas e que, na segunda década
do século XVIII, acamparam às margens do Rio Vermelho e
fundaram Vila  Boa,  presépio  enclausurado nas  encostas  da
Serra Dourada.

TELES, J. M. A vida de Pedro Ludovico – Fundação de Goiânia. 3. ed. Goiânia: Kelps, 
2010. p. 54.

Qual o perfil populacional referido no texto?

(A) Migrantes.

(B) Ruralistas.

(C) Empreendedores.

(D) Bandoleiros.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

Meia-Ponte, Capim-Puba, Botafogo, 
os rios correndo na memória.
E Pedro Ludovico então falou:
– É aqui, o começo da história!

De Pedro se fez pedra, 
da pedra é que surgiu. 
Goiânia, Goiânia, 
coração do Brasil.

Hino do Cinquentenário de Goiânia. Letra: José Mendonça Teles. Música: Joaquim Jaime.

A relação entre os rios e o governador cria uma imagem de
um político

(A) totalitário.

(B) tradicionalista.

(C) ambientalista.

(D) visionário.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Segundo  Francisco  Ludovico  de  Almeida  Neto,  a
implantação da Saneago ajudou a transformar o quadro de
precariedade e foi decisiva para garantir a saúde pública, não
apenas na capital, como nas cidades do interior que foram
sendo  paulatinamente  beneficiadas  pelo  sistema  montado
pela empresa de saneamento. 

ROCHA, Hélio. 40 anos de história da Saneago. Goiânia: Poligráfica, 2007. p. 103.
(Adaptado).

Qual a principal transformação que a Saneago trouxe para
a saúde pública?

(A) Desativação da rede de poços artesianos no estado.

(B) Implementação gratuita  de um inovador  sistema de
fossas.

(C) Substituição de cisternas por uma moderna estrutura
de saneamento.

(D) Priorização  das  grandes  cidades  nos  serviços  de
tratamento de água e esgoto.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE GOIÁS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A produção  e  a  análise  das  informações  são  atividades
essenciais para o desenvolvimento das ações de vigilância
epidemiológica  em saúde  do(a)  trabalhador(a).  Assim,  a
suspeita  e  o  diagnóstico  de  doenças  e  agravos  à  saúde
relacionados  ao  trabalho  devem  ser  devidamente
informados e registrados no sistema de informações 

(A) ambulatoriais de saúde (SIA).

(B) de internações hospitalares (SIH).

(C) de agravos de notificação (SINAN).

(D) da atenção básica  (SIAB).

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A investigação epidemiológica é um método de trabalho
utilizado  para  esclarecer  a  ocorrência  de  doenças,
emergências de saúde pública, surtos e epidemias, a partir
de casos isolados ou relacionados entre si. Neste contexto,
tem-se um surto quando 

(A) ocorre elevação do número de casos de uma doença
ou agravo,  em um determinado lugar  e  período de
tempo,  caracterizando,  de  forma clara,  um excesso
em relação à frequência esperada.

(B) há a disseminação mundial de uma nova doença que
se espalha, gradativamente, por diferentes continentes
com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.

(C) uma doença se manifesta numa determinada região,
de causa local, não atingindo nem se espalhando para
outras comunidades.

(D) os casos  de uma doença se  restringem a  uma área
geográfica  pequena  e  bem  delimitada  ou  a  uma
população institucionalizada como creches, quartéis,
escolas etc.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A profilaxia das doenças é uma das ações de promoção e
prevenção de agravos à saúde do trabalhador. Do ponto de
vista ocupacional e a partir do programa de prevenção de
riscos  ambientais,  a  definição  da  necessidade  de
imunização depende da

(A) possibilidade de infecção no local  de trabalho e da
idade do trabalhador.

(B) identificação  do  agente  biológico  no  ambiente  de
trabalho e do risco de aquisição da infecção.

(C) virulência  do  agente  causador  da  doença  e  das
condições do local de trabalho.

(D) disponibilidade  da  vacina  na  empresa  e  do  estado
vacinal do trabalhador.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com vistas à prevenção, controle e mitigação dos riscos de
transmissão  da  Covid-19  nos  ambientes  de  trabalho,  a
Portaria MS/MT n. 20/2020 estabelece que: 

(A) deve ser mantida distância mínima de um metro entre
os trabalhadores e entre os trabalhadores e o público.

(B) o atendimento ao público deve ser feito por meio de
agendamentos de horários para evitar aglomerações.

(C) as  orientações  aos  trabalhadores  podem  ser
transmitidas  durante  treinamentos  ou  por  meio  de
panfletos educativos.

(D) os contactantes de caso confirmado da doença devem
ser afastados do trabalho por sete dias.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o Programa Nacional de Imunizações, a vacina
tríplice viral confere imunidade contra 

(A) a difteria, o tétano e a coqueluche.

(B) a caxumba, o sarampo e a rubéola.

(C) o sarampo, a coqueluche e a rubéola.

(D) o tétano, a caxumba e a difteria.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Trabalhador foi acidentado durante sua jornada de trabalho
e  sofreu  ferimentos  com  alto  risco  para  tétano.
Considerando que o mesmo já havia tomado três doses da
vacina  antitetânica,  sendo  a  última  dose  há  mais  de  10
anos, a profilaxia para o tétano acidental nesse caso deve
incluir

(A) não tomar vacina e tomar o soro antitetânico.

(B) tomar  uma  dose  de  reforço  da  vacina  e  o  soro
antitetânico.

(C) não tomar vacina e nem o soro antitetânico.

(D) tomar  uma dose de reforço  da  vacina e  não tomar
soro antitetânico.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA) tem
como  objetivo  a  prevenção  de  acidentes  e  de  doenças
decorrentes do trabalho e deverá ter reuniões

(A) agendadas  para  horário  distinto  do  horário  de
expediente normal da empresa.

(B) com  elaboração  de  atas  assinadas  por  todos  os
membros da comissão.

(C) extraordinárias  quando ocorrer  acidente  de trabalho
grave ou fatal.

(D) ordinárias  bimensais,  de  acordo  com  o  calendário
preestabelecido.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Comissão interna de prevenção de acidentes deve ser
constituída por representantes dos empregados,  eleitos por
escrutínio secreto e por representantes dos empregadores,
designados  pela  empresa.  A  duração  do  mandato  dos
membros eleitos é de

(A) um ano, sendo permitida uma reeleição.

(B) dois anos, não sendo permitida reeleição.

(C) três anos, não sendo permitida reeleição.

(D) quatro anos, sendo permitida uma reeleição.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Primeiros socorros são procedimentos de emergência que
devem ser executados a uma pessoa em perigo de morte,
visando manter os sinais vitais e evitando o agravamento,
até  que  ela  receba  atendimento  definitivo.  Dentre  as
situações que requerem tais  procedimentos encontram-se
as  queimaduras.  Nesses  casos,  ao  socorrer  a  vítima,  o
técnico de enfermagem do trabalho deve observar que em
queimaduras 

(A) causadas  por  agentes  químicos,  deve-se  retirar  a
roupa  contaminada  pela  substância  e  aplicar
compressas úmidas e frias no local da lesão.

(B) com  formação  de  bolhas,  deve-se  perfurar  as
vesículas  para  drenar  a  secreção com cuidado para
evitar infecção no local.

(C) extensas,  é  indicado  colocar  a  vítima  debaixo  do
chuveiro durante 30 minutos e retirar as roupas que
estiverem aderidas à pele.

(D) de pequena extensão, é recomendado colocar a parte
queimada  debaixo  da  água  corrente  por,
aproximadamente, 10 minutos.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos  casos  de  acidente  laboral  com  choque  elétrico,  ao
prestar os primeiros socorros, o técnico de enfermagem do
trabalho deve, primeiramente,

(A) oferecer  à  vítima  água  em  abundância  para  evitar
desidratação.

(B) desligar a corrente elétrica antes de tocar na vítima.

(C) levantar a vítima e verificar se ela está respirando.

(D) colocar a vítima na sombra e fazer compressas frias
sobre a cabeça.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doença ocupacional é entendida como uma  enfermidade
produzida  ou  desencadeada  pelo  exercício  do  trabalho
peculiar a determinada atividade. Atividades laborais que
podem  expor  o  trabalhador  a  contato  com  roedores;  a
contato  direto  com  águas  sujas  ou  efetuado  em  locais
susceptíveis  de  serem  sujos  de  dejetos  de  animais
portadores  de  germes;  trabalhos  efetuados  dentro  de
minas,  túneis,  galerias,  esgotos  em  locais  subterrâneos;
trabalhos em cursos d´água e trabalhos de drenagem são
fatores de risco para a 

(A) leishimaniose.

(B) tuberculose.

(C) leptospirose.

(D) brucelose.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acidente de trabalho (AT) configura como um agravo à
saúde  relacionado ao  trabalho  e  é  um evento  súbito  ou
agudo ocorrido no exercício da atividade laboral. Sabe-se
que os ATs 

(A) podem  ter  como  consequência  a  perda  de  tempo,
dano material e/ou lesões ao trabalhador.

(B) são considerados graves quando resultam em morte,
mutilações e quando acontecem com menores de 21
anos.

(C) são,  na  maioria  das  vezes,  eventos  imprevisíveis  e
que  servem  como  alerta  sobre  as  condições  de
trabalho.

(D) podem ser  típicos  quando  ocorrem no  percurso  da
residência para o local de trabalho ou vice-versa. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Existem várias  ferramentas  do  processo  de  trabalho  em
saúde que orientam a prestação de assistência às pessoas.
Dentre  elas,  qual  é  a  ferramenta  que  surge  como  uma
estratégia  para  redesenhar  o  trabalho  e  promover  a
qualidade dos serviços e que requer de todos a composição
de um conjunto de instrumentos de construir e consolidar
espaços  de  troca  entre  os  profissionais,  estimulando  os
vínculos? 

(A) A gerência de casos.

(B) O trabalho em equipe.

(C) A assistência individualizada.

(D) O atendimento integral.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma  das  estratégias  da  Política  Nacional  de  Saúde  do
Trabalhador e da Trabalhadora é a integração da vigilância
em saúde do trabalhador com os demais componentes da
vigilância em saúde e com a atenção

(A) primária em saúde.

(B) secundária em saúde.

(C) terciária em saúde.

(D) especializada em saúde.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Instituto  Nacional  de  Seguridade  Social
(INSS), a comunicação de acidente de trabalho deve ser
emitida  quando  o  trabalhador  sofrer  um  acidente  de
trabalho ou de trajeto ou quando apresentar uma doença
ocupacional. Quanto a esse documento, tem-se que: 

(A) é  do  interesse  de  todos  os  envolvidos,  ou  seja,  do
trabalhador,  da  empresa  e  do  Estado,  sendo
obrigatório ao trabalhador realizar a comunicação ao
órgão competente.

(B) após  a  sua  emissão,  o  trabalhador  acidentado,  que
ficar afastado das atividades laborais por mais de sete
dias, terá estabilidade no emprego por um prazo de
24 meses.

(C) é  importante  para  o  Estado,  pois  produz  dados
relevantes  para  a  realização  de  análises
epidemiológicas  quanto  às  doenças  e  aos  agravos
relacionados ao trabalho.

(D) deve ser emitido até o sétimo dia útil seguinte ao da
ocorrência,  independentemente  se  houve  ou  não
afastamento do empregado em função do fato.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Saúde Ocupacional  tem por objetivo zelar  pela saúde
física  e  mental  do  trabalhador,  prevenindo  as  doenças
ocupacionais  provenientes  de  sua  exposição  contínua  às
substâncias e aos agentes nocivos à saúde. Nesse caso, são
considerados agentes químicos

(A) os hemoderivados.

(B) as radiações ionizantes.

(C) os fungos. 

(D) as soluções cloradas. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política  Nacional  de  Segurança  e  Saúde  no  Trabalho
(PNSST)  tem  por  objetivos  a  promoção  da  saúde  e  a
melhoria  da  qualidade  de  vida  do  trabalhador  e  a
prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos do
trabalho.  A PNSST  busca  alcançar  esses  objetivos  por
meio de: 

(A) eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de
trabalho.

(B) estratégias  que  gerem a fomentação dos riscos  nos
ambientes de trabalho.

(C) abolição  de  sinais  e  sintomas  de  doenças  de
trabalhadores nos ambientes de trabalho.

(D) exclusão  de  trabalhadores  que  apresentam  doenças
ocupacionais nos ambientes de trabalho.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A higiene ocupacional,  também conhecida como higiene
do trabalho,  é  dedicada  ao  reconhecimento,  avaliação  e
controle de agentes ambientais que surgem no trabalho e
que  podem  causar  doenças  e  prejuízos  à  saúde  dos
trabalhadores. Entre as áreas da higiene ocupacional, a que
visa manter o local de trabalho fora dos limites de perigo,
adotando medidas preventivas, é a higiene

(A) teórica.

(B) analítica.

(C) operativa. 

(D) de campo. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO), sempre que houver transferência
permanente ou ocasional de um trabalhador para um outro
posto de trabalho, que implique em mudança de risco, esta
deve ser comunicada de imediato

(A) ao  médico  coordenador  ou  responsável  pelo
programa.

(B) à vigilância epidemiológica estadual.

(C) ao sistema de informação de agravos de notificação.

(D) à vigilância sanitária municipal. 
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Portaria n. 6.734, de 9 de março de 2020,
que aprova a nova redação da Norma Regulamentadora n.
07, a Organização (empresa, instituição), deve garantir que
o Programa de  Controle  Médico  de  Saúde  Ocupacional
contenha  o  planejamento  de  exames  médicos  clínicos  e
complementares necessários. Sendo assim, a frequência do
exame  periódico  para  trabalhadores  expostos  a  riscos
ocupacionais,  excetuando-se  os  expostos  a  condições
hiperbáricas, é realizado

(A) semanalmente. 

(B) quinzenalmente.

(C) a cada ano.

(D) a cada dois anos.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cloro é o principal produto utilizado no tratamento da
água  para  consumo  humano.  Esse  composto,  quando
ingerido ou manuseado em concentrações elevadas, pode
provocar doenças  ou ser  fatal.  Quando utilizado em um
ambiente de trabalho, é importante que o profissional de
saúde  reconheça  os  sinais  e  sintomas  mais  comuns  de
intoxicação por esse produto, que são:

(A) dor  de  garganta,  febre  alta  sem  foco  infecioso,
infiltrados  em base  de  pulmão,  perda  do  apetite  e
insônia.

(B) dores abdominais, sensação de queimadura nos olhos,
nariz e garganta,  sensação de desconforto no peito,
tosse ou sibilo e náusea e vômitos.

(C) sonolência,  dificuldade  para  operar  máquinas  e
equipamentos, dores nas juntas e pruridos intensos.

(D) queimaduras  na  pele,  confusão  mental,  alucinações
auditivas  e  visuais,  coriza  intensa,  febre  alta  e
diarreia.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Norma Regulamentadora – NR n. 09/1978 estabelece a
obrigatoriedade  da  elaboração  e  implementação  do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais por parte de
todos  os  empregadores  e  instituições  que  admitam
trabalhadores  como  empregados.  Para  efeito  dessa  NR,
consideram-se riscos ambientais capazes de causar danos à
saúde do trabalhador os

(A) metais pesados, as agulhas hipodérmicas e o sangue.

(B) agentes físicos, químicos e biológicos.

(C) mananciais, as cercas elétricas e os metais pesados. 

(D) perfurocortantes,  as  lâminas  de  laboratório  e  as
culturas de células.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Norma Regulamentadora n. 09, deverá
ser mantido pelo empregador ou instituição que admitam
trabalhadores  como  empregados  um  registro  de  dados,
estruturado de forma a constituir  um histórico técnico e
administrativo  do  desenvolvimento  do  Programa  de
Prevenção de Riscos Ambientais. Esses dados deverão ser
mantidos por um período mínimo de 

(A) 5 anos.

(B) 10 anos.

(C) 15 anos.

(D) 20 anos.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na ergonomia, os especialistas buscam conhecer o perfil
dos trabalhadores, o tipo de atividade exercida e os riscos
ergonômicos  à  saúde  física  e  mental  os  quais  estão
expostos para promover o conforto, a saúde e a segurança
do trabalhador. Nesse sentido, a Norma Regulamentadora
n. 17/1978, que dispõe sobre ergonomia, visa:

(A) qualificar o indivíduo e avaliar as condições laborais
de acordo com os preceitos da legislação trabalhista
referentes às suas características fisiológicas. 

(B) humanizar  o  trabalho  por  meio  da  promoção  das
condições  laborais  dos  trabalhadores  para  obter  o
máximo de desempenho.

(C) adaptar  as  condições  laborais  às  características  dos
trabalhadores,  visando  estimular  o  alcance  de
resultados  de  acordo  com  o  padrão  de  qualidade
esperado. 

(D) estabelecer os parâmetros que permitam a adaptação
das  condições  de  trabalho  às  características
psicofisiológicas dos trabalhadores.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  intervenção  e  implementação  da  ergonomia  nas
empresas  contribui  para  a  mudança  de  atitudes,  o  que
influencia  sobremaneira  na  prevenção  de  doenças.  A
aplicabilidade  da  ergonomia  desempenha  um  papel
importantíssimo no que se refere a questões de saúde e 

(A) segurança do trabalhador.

(B) justiça do trabalhador.

(C) condições sanitárias do trabalhador.

(D) eliminação de riscos nos ambientes de trabalho.
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▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  Norma  Regulamentadora  n.  24,  que  estabelece  as
condições  mínimas  de  higiene  e  de  conforto  a  serem
seguidas  pelas  organizações,  indica  que  os  lavatórios
devem ser providos de insumos para a  higienização das
mãos e proíbe o uso de

(A) sabonetes líquidos.

(B) soluções antissépticas.

(C) toalhas coletivas. 

(D) lavatórios pequenos.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Agência de Vigilância Sanitária (2009), a
higienização das mãos (HM) é a medida individual mais
simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação
de doenças. Sendo assim, uma das maneiras de estimular a
adesão a essa prática,  para a melhoria das condições de
saúde  e  segurança  do  trabalhador,  é  comemorar  o  dia
mundial  da HM com uma boa campanha educativa, que
será no dia

(A) 15 março.

(B) 05 de maio.

(C) 15 outubro. 

(D) 05 novembro.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A higiene  das  mãos  (HM)  é  amplamente  reconhecida
como uma das principais estratégias para a prevenção de
infecções.  De acordo com a Nota técnica n.  01/2018 da
Agência  Nacional  de  Saúde,  o  termo  HM  engloba  a
higiene simples, a higiene

(A) completa  das  mãos  e  o  preparo  pré-operatório  das
mãos. 

(B) antisséptica  das  mãos  e  todas  as  precauções
existentes. 

(C) antisséptica  das  mãos  e  a  antissepsia  cirúrgica  das
mãos.

(D) completa das mãos e a antissepsia cirúrgica das mãos.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Norma Regulamentadora n. 6/1978, que dispõe sobre os
Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI),  estabelece
várias obrigações para o empregador, o empregado, órgãos
de  vigilância  e  os  fabricantes  dos  produtos,  com  a
finalidade de preservar a segurança e o conforto nos postos
de  trabalho.  Sendo  assim,  a  tarefa  de  fiscalizar  os
trabalhadores quanto ao uso correto dos equipamentos de
segurança nos postos de trabalho é de responsabilidade

(A) do trabalhador.

(B) do empregador.

(C) do serviço de controle de infecção. 

(D) da vigilância sanitária. 

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na prática da enfermagem do trabalho, todas as ações do
profissional  devem  ser  pautadas  por  princípios  éticos  e
morais  em  todos  os  momentos  e  não  apenas  por
conveniência.  Dessa  maneira,  a  conduta  ética  que  atua
reconhecendo as necessidades de grupos específicos para
minimizar  o  impacto  das  diferenças  diz  respeito  ao
princípio de

(A) caridade.

(B) beneficência.

(C) equidade.

(D) não maleficiência.
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