
Caderno de Prova

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Prezado(a) Candidato(a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, 
com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito, solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, 
não use chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta 
azul ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser 
rasurado, dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a 
sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A Natureza só é comandada se é obedecida.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas 
a partir da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. 
Após a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a 
aposição em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 30 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2013 poderá implicar na anu-
lação da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito oficial, que 
estará disponível no site www.ibeg.org.br ou www.ibegconcursos.com.br.

Desejamos sucesso!
Coordenação Geral do Concurso Público

AuxiliAr de enfermAgem do 
TrAbAlho

ediTAl de AberTurA do ConCurso PúbliCo
sAneAgo no 01/2013
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LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões 
01 e 02. 

Texto I

(Em:<http://meioambiente.culturamix.com/gestao-ambiental/como-diminuir-o-consumo-de-
-agua> Acesso em: 10\05\2013)

Questão 01. A respeito das linguagens verbal e não verbal uti-
lizadas no texto lido, pode-se dizer que:

(a) elas reproduzem informações que se opõem.

(b) uma reforça o conteúdo expresso pela outra.

(c) cada uma delas trata de um assunto diferente.

(d) apenas uma delas contém uma ideia favorável ao desper-
dício de água.

(e) as duas apresentam orientações sobre como identificar a 
qualidade da água para consumo.

Questão 02. Considerando a intenção do texto, apenas uma 
das alternativas a seguir poderia substituir a oração “Aproveite 
a água de chuva” sem comprometer a ideia original. Marque-a.

(a) Economize a água de chuva.

(b) Valorize a água fluvial.

(c) Respeite a água de chuva.

(d) Utilize a água de chuva.

(e) Beba a água fluvial.

Leia com atenção o texto a seguir e responda às questões de 
03 a 08.

Texto II
Casca de banana trata água poluída, revela estudo da USP de 

Piracicaba

 Pesquisa realizada pelo Centro de Energia Nuclear 
na Agricultura (Cena), que funciona no campus da Universida-
de de São Paulo (USP), em Piracicaba (SP), identificou que o 
uso de casca de banana processada é eficaz no tratamento de 
águas poluídas pelos pesticidas atrazina e ametrina, normal-
mente utilizados em plantações de cana-de-açúcar e milho.
     Em amostras coletadas nos rios Piracicaba, Capivari 
e Corumbataí, as águas contaminadas com essas substâncias 
ficaram livres dos componentes, o que, segundo os pesquisa-
dores, comprova a eficácia do método em comparação a outros 

procedimentos físico-químicos mais comuns, como a utilização 
de carvão, por exemplo.
(...)

(Em: <http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2013/04/, com adaptações> Acesso 
em: 10/05/2013.)

Questão 03. Com base na leitura compreensiva dos textos I e 
II, marque a alternativa correta.

(a) Ambos os textos fazem uma campanha de conscientização 
sobre a necessidade de preservação da qualidade da água.

(b) Enquanto o texto I defende uma forma alternativa de utiliza-
ção da água, o II apresenta um novo método de tratamento de 
água poluída.

(c) Ambos os textos orientam o leitor quanto aos riscos de es-
cassez de água no planeta.

(d) Apenas o texto I demonstra preocupação com a possibilida-
de de escassez de água potável.

(e) Somente o texto II contém informações sobre como garantir 
outras fontes de água para o consumo humano.

Questão 04. Considerando a leitura compreensiva do texto II, 
marque a alternativa correta.
 
(a) O uso de casca de banana processada, segundo a pes-
quisa, libera qualquer tipo de substância poluente presente na 
água.

(b) Águas poluídas são normalmente utilizadas nas plantações 
de milho e cana-de-açúcar.

(c) Casca de banana processada foi utilizada em amostras de 
água coletada nos rios Piracicaba, Capivari e Corumbataí.

(d) Os pesquisadores despejaram casca de banana processa-
da nos rios Piracicaba, Capivari e Corumbataí e conseguiram 
livrá-los de pesticidas.

(e) A pesquisa também utilizou carvão no processo de descon-
taminação das mostras coletadas nos rios Piracicaba, Capivari 
e Corumbataí.

Questão 05. De acordo com a importância da relação lógica 
entre os parágrafos na construção do sentido do texto II, mar-
que a alternativa correta.

(a) O primeiro parágrafo apresenta um resultado da pesquisa 
feita pela USP e o segundo apresenta outro.

(b) O segundo parágrafo apenas repete o conteúdo do primeiro 
com o objetivo de facilitar a compreensão do texto por parte do 
leitor.

(c) O segundo parágrafo introduz novas informações ao conte-
údo apresentado no primeiro.

(d) O primeiro parágrafo afirma algo que é criticado no segundo.

(e) O segundo parágrafo desenvolve uma ideia que não é abor-
dada pelo primeiro.

Questão 06. Sobre o uso dos pronomes e das conjunções no 
texto II, marque a alternativa correta.

(a) O pronome “essas” (2º parágrafo), acompanhado de “subs-
tâncias”, foi utilizado para retomar “atrazina e ametrina” (1º pa-
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rágrafo).

(b) No trecho “em plantações de cana-de-açúcar e milho.” (1º 
parágrafo), o vocábulo em destaque é uma conjunção que in-
troduz ideia de explicação.

(c) Para tornar clara a relação de sentido entre os parágrafos, 
o segundo poderia ser introduzido pela conjunção adversativa 
Entretanto.

(d) Se, no lugar de “outros” (2º parágrafo), fosse utilizado o pro-
nome tais, o sentido do texto seria preservado.

(e) A conjunção “como”, no trecho final do 2º parágrafo, une 
duas informações indicando a ideia de condição entre elas.

Questão 07. Na passagem “segundo os pesquisadores”, a con-
junção destacada tem sentido equivalente a:

(a) portanto.

(b) devido a.

(c) desde que.

(d) a fim de.

(e) conforme.

Questão 08. Acerca das questões linguísticas que envolvem o 
texto II, marque a alternativa correta.

(a) Por se tratar de um texto jornalístico, nele prevalece a lin-
guagem conotativa ou figurada.

(b) Há várias marcas da linguagem coloquial.

(c) Apesar de marcada pelo cuidado com a norma padrão da 
língua portuguesa, a linguagem do texto é bastante informal.

(d) A linguagem do texto exemplifica o uso da variante padrão 
da língua portuguesa.

(e) As linguagens conotativa e denotativa são empregadas com 
a mesma frequência no texto.

MATEMÁTICA

Questão 09. Carlos possuía, em 15 de abril de 2013, um saldo 
positivo de R$ 624,00 em sua conta bancária. No dia 18 de 
abril de 2013, Carlos adquiriu um aparelho micro-ondas com 
15% de desconto por ter pagado à vista com débito automático. 
O micro-ondas custava, sem o desconto, R$ 350,00. Sabendo 
que no dia 20 de abril de 2013, a fatura do cartão de crédito de 
Carlos, no valor de R$ 812,00, foi debitada em conta corrente, 
qual o valor do depósito realizado por Carlos de modo a realizar 
o pagamento total da fatura do cartão e não ficar com saldo 
negativo?

(a) R$ 326,50

(b) R$ 485,50

(c) R$ 297,50

(d) R$ 812,00

(e) R$ 350,00

Considere a tabela com os preços estabelecidos pelo Lava Jato 

“Carro Limpo” para responder a 10ª e 11ª questões seguintes:

Tabela de preços - Lava Jato “Carro Limpo” 
para lavagem de veículos automotivos pequenos:

TIPO DE VEÍCULO TIPO DE LAVAGEM PREÇO 
(R$)

de passeio 
(pequeno) só por fora R$ 18,00

de passeio 
(pequeno) completa sem cera R$ 30,00

de passeio 
(pequeno) completa com cera R$ 40,00

  
Questão 10. Em um dia, foram lavados 14 carros e arrecada-
dos  R$ 348,00. Sabendo que nesse dia nenhum cliente optou 
pela lavagem com cera é correto afirmar que:

(a) O total de carros lavados “de forma completa sem cera”, 
nesse dia, é maior que o total de carros lavados “só por fora”.

(b) Foram lavados 07 carros “só por fora” nesse dia.

(c) Foram lavados 06 carros “de forma completa” nesse dia.

(d) Foram lavados 08 carros “só por fora”.

(e) Se dois dentre os clientes que solicitaram a lavagem “só por 
fora” nesse dia tivessem optado pela “lavagem completa com 
cera” então o valor arrecadado seria alterado para R$ 390,00.

Questão 11. O Dono do Lava Jato “Carro Limpo” visando esta-
belecer uma boa relação com os clientes, realiza um sorteio por 
mês de uma higienização dos bancos do carro entre os clientes 
que lavaram o carro pelo menos 02 vezes durante o mês, op-
tando pelo mesmo tipo de lavagem. Considerando que:

  • 18 clientes estão concorrendo ao sorteio na listagem 
dos que lavaram o carro “só por fora”.

  • 24 clientes estão concorrendo ao sorteio na listagem 
dos que optaram pela lavagem “completa sem cera”. 
 • 10 clientes estão concorrendo ao sorteio na listagem 
dos que optaram pela lavagem “completa com cera”.

E, ainda, que cada cliente concorre apenas em uma listagem, 
a probabilidade de um cliente que estava na listagem dos que 
lavaram o carro “só por fora” ser sorteado é:

(a) 
26
9  

(b) 26
17

(c) 
9
26  

(d) 17
26

(e) 
100
18

Questão 12. Uma caixa com formato de um cubo, sem tampa, 
cujas faces são quadrados com 25cm de lado, será pintada por 
dentro e por fora. 
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A área total que será pintada é em metros quadrados igual a:

(a) 6.250m²

(b) 5.000m²

(c) 0,500m²
 
(d) 62,5m²

(e) 0,625m²

INFORMÁTICA

Questão 13. A sociedade sempre buscou a eficiência na ges-
tão, organização e seleção da informação. Os sistemas infor-
matizados modernos, seguindo a mesma linha de pensamento, 
foram desenvolvidos a partir de técnicas de organização da in-
formação baseadas nas seguintes estruturas:

(a) Ferramentas e Arquivos.

(b) Diretórios e Artefatos.

(c) Procedimentos e Interfaces.

(d) Ficheiros e Arquivos.

(e) Interfaces e Conexões.

Questão 14. A respeito dos softwares de escritório oferecidos 
através da família Microsoft Office 2003/2007, é correto afirmar 
que:

(a) O Microsoft PowerPoint é utilizado principalmente para a 
criação de desenhos e edição de fotos.

(b) O Microsoft Word não possui ferramenta que auxilie a corre-
ta digitação dos textos.

(c) São softwares bem desenvolvidos que permitem ao usuário 
salvar os documentos, porém não possuem ferramenta para re-
cuperação em casos de queda de energia.

(d) O Microsoft Excel processa fórmulas e permite a criação 
de gráficos em várias dimensões, é geralmente utilizado para 
organização de dados em planilhas.

(e) A utilização da suíte Microsoft Office tornou-se gratuita para 
empresas, não sendo mais necessária a compra do software ou 
a aquisição do direito de uso.

Questão 15. Websites são conjuntos de páginas web acessí-
veis através da Internet. O conjunto de todos os sites públicos 
existentes compõe a World Wide Web. A respeito da internet e 
de conceitos a ela relacionados, assinale a afirmativa incorreta:

(a) HTTP é um protocolo de hipertexto utilizado para criação de 
páginas web.

(b) Links em páginas de propaganda podem representar riscos 
para o computador do usuário.

(c) Um site na internet que agrega informações de diversos se-

tores, criando aglomerações e distribuindo o conteúdo pode ser 
chamado de portal.

(d) Trojans são arquivos que podem internamente possuir apli-
cativos maliciosos.

(e) Páginas HTTPS garantem que o usuário não será alvo de 
fraudes ou que suas máquinas corram risco de infecção.

Questão 16. Periféricos são aparelhos ou placas que enviam 
ou recebem informações do computador. Aplicase também a 
qualquer equipamento acessório. Marque abaixo a alternativa 
que menciona apenas periféricos de saída:

(a) Teclado; Mouse; Monitor; Impressora.

(b) Monitor; Câmera; Impressora; Pendrive.

(c) Impressora; Monitor; Projetor; Caixa de Som.

(d) Impressora; Caixa de Som; Mouse; Projetor.

(e) Caixa de Som; Teclado; Impressora; Monitor.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE GOIÁS

Questão 17. Dentre as cores abaixo listadas, qual NÃO está 
presente na bandeira do Estado de Goiás:

(a) Azul.

(b) Vermelho.

(c) Branco.

(d) Verde.

(e) Amarelo.

Questão 18. Qual dos Estados Brasileiros abaixo listados NÃO 
faz fronteira com o Estado de Goiás?

(a) Mato Grosso.

(b) Mato Grosso do Sul.

(c) Rio de Janeiro.

(d) Bahia.

(e) Tocantins.

Questão 19. A vegetação do Estado de Goiás é tipicamente:

(a) do Cerrado.

(b) Desértica.

(c) da Caatinga.

(d) daTaiga.

(e) de Tundra.

Questão 20. Qual dos rios abaixo listados NÃO correm pelo 
Estado de Goiás?

(a) Araguaia.

(b) Corumbá.
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(c) Paraná.

(d) Maranhão.

(e) Todos os rios acima citados correm pelo Estado de Goiás.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21. Em que cidade se localiza a sede da SANEAGO?

(a) Aparecida de Goiânia.

(b) Novo Gama.

(c) Anápolis.

(d) Goiânia.

(e) Itumbiara.

Questão 22. O capital autorizado da SANEAGO corresponde a 
qual o valor abaixo listado?

(a) R$ 2.500.000.000,00 (Dois bilhões e quinhentos milhões de 
reais).

(b) R$ 2.000.000.000,00 (Dois bilhões de reais).

(c) R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais).

(d) R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais).

(e) R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais).

Questão 23. O Conselho de Administração é o órgão normati-
vo e deliberativo da SANEAGO, sendo composto por quantos 
membros?

(a) 07 (sete).

(b) 08 (oito).

(c) 09 (nove).

(d) 10 (dez).

(e) 11 (onze).

Questão 24. Qual dos órgãos abaixo listados NÃO faz parte da 
Organização Interna da SANEAGO?

(a) Assembléia Geral.

(b) Conselho de Acionistas.

(c) Conselho de Administração.

(d) Conselho Fiscal.

(e) Diretoria Colegiada.

Questão 25. Qual é o percentual dos honorários mensais re-
cebidos pelos membros do Conselho de Administração, calcu-
lados sobre a média da remuneração paga aos Diretores da 
SANEAGO?

(a) 20% (vinte por cento).

(b) 10% (dez por cento).

(c) 5% (cinco por cento).

(d) 25% (vinte e cinco por cento).

(e) 15% (quinze por cento).
 
Questão 26. De acordo com o disposto em seu Estatuto, qual o 
prazo de duração da SANEAGO?

(a) Indeterminado.

(b) 50 (cinquenta) anos.

(c) 60 (sessenta) anos.

(d) 100 (cem) anos.

(e) Indeterminado, contudo poderá ser extinta em casos de 
guerras e situações de calamidades públicas, quando a sua 
competência será avocada ao Governo do Estado de Goiás.

Questão 27. Qual dos serviços abaixo listados NÃO correspon-
de a um dos objetivos sociais da SANEAGO, dispostos em seu 
Estatuto?

(a) Exploração de serviços de saneamento básico.

(b) Prestação de serviços técnicos especializados de sanea-
mento básico.

(c) Pesquisa e comercialização de bens minerais.

(d) Fomentar e proteger o meio ambiente nos limites da legis-
lação própria, mediante convênio e/ou colaboração com outros 
órgãos.

(e) Transporte de coisas e valores.

Questão 28. O Estado de Goiás deterá sempre um percentual 
mínimo do capital da SANEAGO, o que lhe assegura o controle 
da mesma. Assim sendo, qual das alternativas abaixo corres-
ponde a este percentual mínimo?

(a) 41% (quarenta e um por cento).

(b) 51% (cinquenta e um por cento).

(c) 61% (sessenta e um por cento).

(d) 71% (setenta e um por cento).

(e) 31% (trinta e um por cento).

Questão 29. Quantos membros compõem o Conselho Fiscal 
da SANEAGO?

(a) Mínimo de 02 (dois) e máximo de 04 (quatro) membros efe-
tivos.

(b) Mínimo de 04 (quatro) e máximo de 06 (seis) membros efe-
tivos.

(c) Mínimo de 03 (três) e máximo de 05 (cinco) membros efe-
tivos.

(d) Mínimo de 03 (três) e máximo de 08 (oito) membros efetivos.

(e) Mínimo de 02 (dois) e máximo de 06 (seis) membros efeti-
vos.
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Questão 30. De acordo com o Estatuto Social da SANEAGO, 
qual dos Diretores abaixo listados NÃO fazem parte da Diretoria 
Colegiada?

(a) Diretor de Produção.

(b) Diretor de Engenharia.

(c) Diretor Presidente.

(d) Diretor Jurídico.

(e) Diretor de Finanças e Relações com Investidores.

Questão 31. A respeito do procedimento para verificação da 
Pressão Arterial - (PA) julgue os itens que se seguem e marque 
a alternativa CORRETA.

(a) A posição recomendada para a medida da pressão arterial 
PA é a deitada.

(b) Pacientes com insuficiência renal devem ser orientados a 
ingerir água e aguardar a bexiga ficar cheia, e somente após 
deve-se verificar a PA.

(c) Para verificação da PA deve ser utilizado manguito de ta-
manho adequado ao braço do paciente, posicioná-lo cerca de 
2 a 3 cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de 
borracha sobre a artéria radial.

(d) Palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desapare-
cimento é um procedimento para a estimativa do nível da pres-
são sistólica; após deve-se desinflar rapidamente, aguardar um 
minuto antes de inflar para aferir a PA. Este procedimento é 
necessário para estimar a pressão que deve ser exercida pelo 
manguito na verificação da PA.

(e) Em um paciente adulto que tenha a circunferência do braço 
de 45 a 52 cm, deverá ser utilizado para verificação da PA um 
manguito com 12 cm de largura e 22 cm de comprimento.

Questão 32. Dentre as opções abaixo, qual alternativa de valor 
da glicemia capilar em jejum já se caracteriza como uma hipo-
glicemia e hiperglicemia respectivamente:
 
(a) 140 mg/dL e 55 mg/dL.

(b) 71 mg/dL e 180 mg/dL.

(c) 44 mg/dL e 98 mg/dL.

(d) 110 mg/dL e 141 mg/dL.

(e) 69 mg/dL e 210mg/dL.

Questão 33. Seguindo os princípios de Primeiros Socorros e 
as orientações do Suporte Básico de Vida – SBV da American 
Heart Association, marque a alternativa CORRETA:

(a) As Diretrizes da AHA de 2010, para Ressuscitação cardio-
pulmonar, recomendam uma alteração na sequência de proce-
dimentos do SBV, mudando de A-B-C (via aérea, respiração, 
compressões torácicas) para C-A-B (compressões torácicas, 
via aérea, respiração) em pacientes adultos.

(b) Uma das orientações do SBV da AHA para atendimento a 
pessoa é de: 1) solicitar auxílio ao Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência – (SAMU) e/ou aos Bombeiros; 2) não mexer 
na vítima até a chegada do socorro, devido à possibilidade de 

agravar o quadro clínico do paciente.

(c) Para realização das compressões torácicas a melhor posi-
ção para o paciente é a de decúbito ventral.

(d) A compressão torácica deverá deprimir o tórax em, no mí-
nimo, 15 cm.

(e) Na realização de compressões torácicas não há necessida-
de de se esperar o retorno total do tórax após cada compres-
são, a fim de realizar, no mínimo, 100 compressões/minuto.

Questão 34. Sobre a Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes – (CIPA), marque a alternativa ERRADA:

(a) A elaboração do mapa de risco é uma de suas atribuições.

(b) Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em 
regular funcionamento as empresas privadas, públicas, socie-
dades de economia mista, órgãos da administração direta e in-
direta, entre outras.

(c) Traz como objetivo a prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho.

(d) A CIPA será composta de representantes do empregador, 
dos empregados e das entidades de classes.

(e) Na CIPA os representantes dos empregadores, titulares e 
suplentes, serão por eles designados. 

Questão 35. Ainda sobre Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – (CIPA), julgue os itens que se seguem e marque a 
alternativa CORRETA:
 
(a) O secretário da CIPA e seu substituto serão indicados de 
comum acordo com os membros da comissão, podendo ser es-
colhidos entre membros integrantes ou não da CIPA.

(b) A CIPA poderá ter seu número de representantes reduzido, 
caso ocorra redução do número de empregados da empresa.

(c) Os membros da CIPA não devem verificar os ambientes e 
condições de trabalho na empresa porque é uma das atribui-
ções dos Serviços Especializados em Engenharia de Seguran-
ça e Medicina do Trabalho - SESMT.

(d) Não é atribuição da CIPA colaborar no desenvolvimento e 
implementação de  programas relacionados à segurança e saú-
de no trabalho.

(e) A CIPA deve promover, a cada dois anos, em conjunto com 
o SESMT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho – SIPAT.

Questão 36. Tendo por fundamento a Lei 7498/86 que dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá ou-
tras providencias, marque a alternativa CORRETA:

(a) Segundo a Lei 7498/86, a atividade de enfermagem pode 
ser exercida sem a supervisão do Enfermeiro.

(b) O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de natureza 
repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem, não 
necessitando da supervisão do Enfermeiro.

(c) O Técnico de Enfermagem poderá exercer todas as ativida-
des de enfermagem.

(d) O Técnico de enfermagem realiza consultoria, auditoria e 
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emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.

(e) O Enfermeiro poderá prestar cuidados de higiene e conforto 
ao paciente.

Questão 37. Segundo o artigo 13 da Lei 7498/86 “O Auxiliar 
de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza 
repetitiva”. Assim qual das atividades descritas abaixo não faz 
parte das suas atribuições.

(a) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.

(b) Executar ações de tratamento simples, como a verificação 
de sinais vitais e curativos simples.

(c) Proporcionar cuidados de higiene e conforto ao paciente.

(d) Ser membro integrante da equipe de saúde.

(e) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.

Questão 38. Durante o expediente de trabalho, um empregado 
chega ao Serviço de Saúde da empresa, apresentando uma 
lesão por queimadura térmica provocada por calor seco no bra-
ço direito. A lesão apresentava a seguinte característica: Lesão 
única afetando a epiderme, a derme e também estruturas mais 
profundas. Ao examinar o local estava indolor, havia a presen-
ça de placa esbranquiçada e também enegrecida e com uma 
textura coreácea. Com esta análise pode-se dizer que é uma 
queimadura de:

(a) Primeiro grau.

(b) Segundo grau.

(c) Terceiro grau.

(d) Quarto grau.

(e) Quinto grau.

Questão 39. Marque a alternativa que não é exemplo de risco 
químico:

(a) Poeiras de carvão.

(b) Fumos de chumbo.

(c) Radiações ionizantes.

(d) Névoas de tinta.

(e) Gás butano.

Questão 40. No Mapa de Riscos, as cores representam cada 
um dos riscos ambientais. Análise as alternativas abaixo e mar-
que a opção ERRADA:

(a) Os riscos físicos são representados pela cor verde.

(b) Os riscos químicos são representados pela cor vermelha.

(c) Os riscos biológicos são representados pela cor marrom.

(d) Os riscos ergonômicos são representados pela cor preta.

(e) Os riscos de acidentes são representados pela cor azul.
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