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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Sexta-feira 

 

Eram onze horas da noite de Sexta-Feira da Paixão e eu ca-
minhava sozinho por uma rua deserta de Ipanema, quando tive a 
gélida sensação de que alguém me seguia. Voltei-me e não vi nin-
guém. 

Prossegui a caminhada e foi como se a pessoa ou a coisa que 
me seguia tivesse se detido também, agarrada à minha sombra, 
e logo se pusesse comigo a caminhar. 

Tornei a olhar para trás, e desta vez confirmei o pressenti-
mento que tivera, descobrindo meu silencioso seguidor. Era um 
cão. 

A poucos passos de mim, sentado sobre as patas junto à 
parede de uma casa, ele esperava que eu prosseguisse no meu 
caminho, fitando-me com olhos grandes de cão. Não sei há 
quanto tempo se esgueirava atrás de mim, e nem se trocaria o 
rumo de meus passos pelos de outro que comigo cruzasse. O 
certo é que me seguia como a um novo dono e me olhava toda 
vez que me detinha, como se buscasse no meu olhar assenti-
mento para a sua ousadia de querer-me. No entanto, era um 
cão. 

Associei a tristeza que pesava no luto da noite ao silêncio 
daquele bicho a seguir-me, insidioso, para onde eu fosse, e tive 
medo – medo do meu destino empenhado ao destino de um 
mundo responsável naquele dia pela morte de um Deus ainda 
não ressuscitado. Senti que acompanhava o rumo de meus pés 
no asfalto o remorso na forma de um cão, e o cansaço de ser 
homem, bicho miserável, entregue à própria sorte depois de ter 
assassinado Deus e Homem Verdadeiro. Era como se aquele cão 
obstinado à minha cola denunciasse em mim o anátema que pe-
sava na noite sobre a humanidade inteira pelo crime ainda não 
resgatado – e meu desamparo desta vida, e todo o mistério que 
do bojo da noite escorria como sangue derramado, para acom-
panhar-me os passos, configurado em cão. E não passava de um 
cão. 

Um cão humilde e manso, terrível na sua pertinácia de ten-
tar-me, medonho na sua insistência em incorporar-se ao meu 
destino – mas não era o demônio, não podia ser o demônio: per-
severava apenas em oferecer-me a simples fidelidade própria 
dos cães e nada esperava em troca senão correspondência à sua 
fome de afeição. Uma fome de cão. 

Antes seria talvez algum amigo nele reencarnado e que 
desta maneira buscava olhar-me de um outro mundo, tendo es-
colhido para transmitir-me a sua mensagem de amor justa-
mente a noite em que a morte oferecia ao mundo a salvação 
pelo amor. E a simples lembrança do amor já me salvava da 
morte, levando-me à inspiração menos tenebrosa: larguei o 
pensamento a distrair-se com a ideia da metempsicose, pus-me 
a percorrer lentamente a lista de amigos mortos, para descobrir 
o que me poderia estar falando pelo olhar daquele cão. Mas era 
apenas um cão. 

E tanto era um cão que, ao atingir a esquina, deixou-se fi-
car para trás, subitamente cauteloso, tenso ante a presença, do 
lado oposto da rua, de dois outros cães. 

Detive-me a distância, para assistir à cena. Os dois outros 
cães também o haviam descoberto e vinham se aproximando. Ele 
aguardava, na expectativa, já esquecido de mim. Os três agora se 
cheiravam mutuamente, sem cerimônia, naquela intimidade pri-
mitiva em que o instinto prevalece e o mais forte impõe tacita-
mente o seu domínio. Depois me olharam em desafio até que eu 
me afastasse, e meu breve companheiro se deixou ficar por ali, 
dominado pela presença dos outros dois, na fatalidade atávica 
que fazia dele, desde o princípio dos tempos, um cão entre cães. 

E agora era eu que, animal sozinho na noite, tinha de pros-
seguir sozinho no meu confuso itinerário de homem, sozinho, à 
espera da ressurreição do Deus morto e sem merecê-lo, e sem 
rumo certo, e sem ao menos um cão. 

(SABINO, Fernando. As melhores crônicas. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Re-
cord, 2010. Adaptado.) 

 

Questão 01 
Ao longo do texto, percebemos que o autor utiliza o cão 
como uma maneira para: 
A) Enfatizar seu estado depressivo e de intensa aflição. 
B) Comprovar que o cão é um animal desprezível e insolente. 
C) Evidenciar a admiração e o respeito que tem pelos animais. 
D) Demonstrar sua paciência sobre a insistência do animal 

em acompanhá-lo. 
 

Questão 02 
O objetivo comunicativo principal da crônica é: 
A) Narrar um fato trivial. 
B) Explicar a enigmática solidão. 
C) Persuadir o leitor com argumentos abstratos. 
D) Trazer uma informação sobre as ruas de Ipanema. 
 

Questão 03 
No texto, indica uma ideia de oposição o seguinte trecho: 
A) “Mas era apenas um cão.” (7º§) 
B) “O certo é que me seguia como a um novo dono [...]” (4º§) 
C) “[...] quando tive a gélida sensação de que alguém me seguia.” 

(1º§) 
D) “E a simples lembrança do amor já me salvava da morte, 

[...]” (7º§) 
 

Questão 04 
A partir das características apresentadas é correto afirmar 
que o texto tem um caráter: 
A) Social. 
B) Crítico. 
C) Reflexivo. 
D) Documental. 
 

Questão 05 
“Era como se aquele cão obstinado à minha cola denunciasse 
em mim o anátema que pesava na noite sobre a humanidade 
inteira pelo crime ainda não resgatado [...]” (5º§) A expressão 
“obstinado” pode ser substituída, sem alteração semântica, 
por: 
A) Enfadado. 
B) Incansável. 
C) Desprezável. 
D) Entusiasmado. 
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Questão 06 
Ao mergulhar no interior da personagem, a autora trata de 
um tema universal; assinale-o. 
A) O medo. 
B) A morte. 
C) O tempo. 
D) A solidão. 
 

Questão 07 
A narração do texto em 1ª pessoa possibilita ao interlocutor o 
seguinte entendimento:  
A) É utilizada a linguagem subjetiva; as impressões do autor 

acerca dos fatos do cotidiano são relatadas.  
B) O narrador é apenas observador dos fatos narrados; ele 

não está inserido no contexto dos fatos descritos.  
C) O texto possui uma linguagem objetiva; tem a finalidade de 

trazer informações claras a respeito de fatos do cotidiano. 
D) É utilizada a linguagem objetiva; a opinião do autor é expres-

sada com a intenção de convencer o leitor sobre determi-
nado ponto de vista. 

 

Questão 08 
Considerando que o adjetivo é uma classe de palavras que 
tem a função de acompanhar e caracterizar o substantivo, 
assinale o termo assinalado que NÃO se refere a tal classe 
gramatical. 
A) “E a simples lembrança do amor já me salvava da morte, 

[...]” (7º§) 
B) “[...] quando tive a gélida sensação de que alguém me se-

guia.” (1º§) 
C) “[...] tinha de prosseguir sozinho no meu confuso itinerá-

rio de homem, [...] (10º§) 
D) “[...] pus-me a percorrer lentamente a lista de amigos mortos, 

para descobrir o que me poderia estar falando pelo olhar da-
quele cão.” (7º§) 

 

Questão 09 
A crase é facultativa na seguinte afirmativa transcrita do 
texto:  
A) “Detive-me a distância, para assistir à cena.” (9º§) 
B) “E a simples lembrança do amor já me salvava da morte, 

levando-me à inspiração menos tenebrosa: [...]” (7º§) 
C) “A poucos passos de mim, sentado sobre as patas junto à 

parede de uma casa, ele esperava que eu prosseguisse no 
meu caminho, [...]” (4º§) 

D) “Era como se aquele cão obstinado à minha cola denunciasse 
em mim o anátema que pesava na noite sobre a humanidade 
inteira pelo crime ainda não resgatado [...]” (5º§) 

 

Questão 10 
No excerto “Associei a tristeza que pesava no luto da noite ao 
silêncio daquele bicho a seguir-me, insidioso, para onde eu 
fosse, e tive medo – medo do meu destino empenhado ao des-
tino de um mundo responsável naquele dia pela morte de um 
Deus ainda não ressuscitado.” (5º§), o travessão tem como fi-
nalidade: 
A) Indicar o discurso direto. 
B) Enfatizar trecho intercalado. 
C) Sugerir o pensamento do autor. 
D) Tornar a informação menos repetitiva. 

INFORMÁTICA 
 

Questão 11 
Um sistema de computador é integrado pelo hardware e pelo 
software. O hardware é constituído por elementos básicos, di-
tos unidades funcionais básicas: Unidade Central de Processa-
mento (UCP, ou também conhecida como CPU), memória prin-
cipal; e, unidades de Entrada e Saída (E/S). O software é cons-
tituído pelos programas que lhe permitem atender às necessi-
dades dos usuários. Considerando tais informações, analise as 
afirmativas a seguir.  
I. Dos três componentes básicos do hardware, dois são funda-

mentais para o processamento dos dados propriamente dito: 
Unidade Central de Processamento e memória principal. 

II. Memória RAM, Memória ROM e HD (Hard Disk) são exemplos 
de memória principal. 

III. Um Sistema Operacional (SO) é o software que gerencia as 
operações da CPU, controla os recursos de entrada, saída e 
armazenamento de um computador, tablet ou smartphone. 

IV. A CPU é a unidade “ativa” desse núcleo, pois nela são co-
ordenadas e executadas as instruções e as operações 
aritméticas e lógicas. Possui duas seções: a de feedback 
e a de controle. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I e III.  
C) I, II e III.  
D) II, III e IV. 
 

Questão 12 
Todas as aplicações de banco de dados, sejam elas antigas ou 
novas, compartilham importantes elementos comuns. O as-
pecto central da aplicação não é um programa para realizar al-
gum cálculo, mas sim os próprios dados. Atualmente, algumas 
corporações são valiosas não por causa de seus ativos físicos, 
mas pela informação que possuem. Sobre a organização de 
banco de dados, considerando os conceitos apresentados, rela-
cione as colunas a seguir.  
1. Campo. 
2. Registro. 
3. Chave primária. 
4. Banco de dados. 

(     ) Atributo que identifica univocamente um registro e o 
distingue dos demais. 

(     ) Conjunto integrado de dados relacionados logicamente. 
(     ) Conjunto de atributos que representam um objeto ou 

elemento. 
(     ) Atributo que contém um dado específico de determinado 

registro. 
A sequência está correta em 
A) 2, 3, 4, 1. 
B) 3, 4, 1, 2. 
C) 3, 4, 2, 1. 
D) 1, 2, 3, 4. 
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Questão 13 
Ao formatar um texto no Microsoft Word 2016 para um trabalho escolar e clicar no botão destacado (Mostrar Tudo), o documento 
ficará da seguinte forma: 
 

 
(Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/informatica.) 

 

Qual a finalidade do botão marcado? 
A) Conta o número de palavras que o documento possui.  
B) Formata o texto imprimindo os caracteres não visíveis. 
C) Mostra a quantidade de parágrafos que o documento possui.                                                                                               
D) Torna as marcas de formatação, como espaços, tabulações e marcas de parágrafos, visíveis. 

 
Questão 14 
Considere uma planilha para fazer um orçamento de Compras e, ainda, automatizar a coluna Categoria, a fim de que ao ser inserido 
o nome específico de uma Categoria na planilha, a célula mude a aparência, colocando uma cor diferente para cada Categoria; como 
por exemplo: toda vez que a palavra “Alimentício” for inserida na coluna Categoria a cor de fundo muda para verde; com a palavra 
“Limpeza” a cor de fundo muda para amarela e com a palavra “Pessoal” a cor de fundo muda para laranja. 
 

 
 

O que foi feito na planilha para que as atualizações ocorressem de forma automática? 
A) Guia Página Inicial – opção Formatação Condicional – Criar regras 
B) Guia Página Inicial – opção Formatar – Formatar Células – Criar regras                                                                                           
C) Guia Página Inicial – opção Formatação de Estilo de Células – Escolher Estilos  
D) Guia Página Inicial – opção Formatar como Tabelas – escolher Estilo da Tabela 
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Questão 15 
No Sistema Operacional Windows 10 Pro são encontradas sessões do Windows, como a tela de bloqueio, a tela de boas-vindas, a 
área de trabalho, a barra de tarefas, a tela inicial e o menu Iniciar. Considerando que as pessoas gostam de personalizar a interface 
do usuário, de modo que possam encontrar facilmente o que desejam, analise a imagem a seguir. 
 

 
 

Sobre as sessões do Sistema Operacional Windows 10, analise as afirmativas a seguir. 
I. O menu Iniciar é responsável por exibir informações relacionadas a usuários e aplicativos. Fornece uma lista personalizada de pro-

gramas, para que o usuário possa abri-lo, uma lista de documentos abertos recentemente, uma forma de encontrar arquivos e 
obter ajuda, acesso à configuração do sistema e comandos para desligar a máquina. Ele exibe, no mínimo, o botão da conta de 
usuário na parte superior e o botão de Energia na parte inferior.  

II. A escolha da tela de fundo da área de trabalho costuma refletir o gosto pessoal do usuário, apresentando o que ele aprecia 
ver ao minimizar ou fechar as janelas dos aplicativos. Pode-se utilizar como fundo uma imagem, cor sólida, bem como apre-
sentação de slides. 

III. É possível mover a barra de tarefas de sua localização-padrão na parte inferior da tela para qualquer outra borda da tela. 
IV. O Windows fornece três “barras de ferramentas” que podem ser exibidas na barra de tarefas para servir de acesso facilitado a infor-

mações para as quais, de outra forma, deve-se abrir um aplicativo separado para usar. As três barras de ferramentas internas são: 
barra de endereços; barra de links; e, barra de notificação. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III. 
B) II e IV. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um documento que reúne todo o histórico-laboral de um trabalhador, com a descrição 
de todas as atividades e os períodos em que ele as exerceu, os agentes nocivos a que esteve exposto e os exames médicos clínicos. 
Em relação ao Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), é INCORRETO afirmar que: 
A) Dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que todas as 

informações estejam adequadamente preenchidas e amparadas em laudo técnico. 
B) A comprovação da sua entrega poderá ser feita no próprio instrumento de rescisão ou de desfiliação, bem como em recibo à parte. 

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e a comprovação de entrega ao trabalhador deverão ser mantidos na empresa por 
vinte anos. 

C) A partir da sua implantação em meio digital, as informações disponibilizadas, pela empresa através do eSocial, serão disponibilizadas 
ao segurado pela própria empresa, ficando o INSS responsável pela disponibilização ao trabalhador das informações referentes ao 
período anterior a tal implantação. 

D) A declaração de inexistência de exposição a riscos físicos, químicos e biológicos ou associação desses agentes poderá ser feita para 
todas as empresas quando no inventário de riscos do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) de que trata o item 1.5.7 da NR-
01 for constatada a inexistência de riscos físicos, químicos e biológicos.
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Questão 17 
A NR-32 – Segurança e saúde no trabalho em serviços de sa-
úde, em relação aos riscos biológicos e medidas de proteção, 
no item 32.2.4.9, cita que o empregador deve assegurar capa-
citação aos trabalhadores, antes do início das atividades e de 
forma continuada. Essa capacitação deve ser ministrada nas 
seguintes condições, EXCETO: 
A) Durante a jornada de trabalho.                                                                                                
B) Quando não houver EPI (Equipamento de Proteção indi-

vidual) disponível.  
C) Por profissionais de saúde familiarizados com os riscos 

inerentes aos agentes biológicos.  
D) Sempre que ocorrer uma mudança das condições de ex-

posição dos trabalhadores aos agentes biológicos. 
 

Questão 18 
A NR-09 estabelece os requisitos para a avaliação das exposi-
ções ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos 
quando identificados no Programa de Gerenciamento de 
Riscos (PGR), previsto na NR-1, e subsidiá-lo quanto às me-
didas de prevenção para os riscos ocupacionais. A avalia-
ção quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes 
físicos, químicos e biológicos, quando necessária, deverá 
ser realizada, dentre outros motivos, para: 
A) Descrever as atividades.                                                                                                
B) Identificar possíveis doenças ocupacionais.  
C) Preencher a ficha de Análise Ergonômica do Trabalho – 

AET. 
D) Dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de tra-

balhadores. 
 

Questão 19 
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
nas organizações tem como objetivo proteger e preservar a saúde 
de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, con-
forme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de 
Risco – PGR da organização. Além da NR-07 que estabelece as di-
retrizes para sua elaboração, a NR-32 – Segurança e saúde no tra-
balho em serviços de saúde, também cita o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Diante do exposto, ana-
lise as afirmativas a seguir. 
I. O PCMSO deve estar à disposição dos trabalhadores, bem 

como da inspeção do trabalho. 
II. Na elaboração e implementação do PCMSO, deve ser 

considerado o Plano de Proteção Radiológica. 
III. Na ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, 

deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho 
– (CAT), desde que haja afastamento do trabalhador. 

IV. Toda trabalhadora gestante só será liberada para o trabalho 
em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapores 
anestésicos após autorização por escrito do médico respon-
sável pelo PCMSO, considerando as informações contidas 
no PGR. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) IV.  
B) I e II.                                                                                                
C) III e IV. 
D) I, II e IV.  

Questão 20 
No Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
(PGRSS), é necessário seguir critérios técnicos e operacionais 
adequados, segundo a legislação vigente, a fim de minimizar 
os riscos tanto ao meio ambiente quanto à saúde pública. A 
Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018, regulamenta 
as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços 
de Saúde (RSS) e dá outras providências. Diante do exposto, 
assinale a afirmativa correta.  
A) Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), mesmo que isentos 

de risco biológico, químico ou radiológico, não podem ser en-
caminhados para reciclagem, recuperação, reutilização, com-
postagem, aproveitamento energético ou logística reversa, 
nem ser dispostos em aterros sanitários, aterro controlado ou 
aterro de resíduos perigosos – classe I – aterro industrial, dada 
a sua capacidade de contaminação do solo. 

B) No Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
(PGRSS), cabe ao gerador estimar a quantidade dos Resíduos 
de Serviços de Saúde (RSS) gerados por grupos e descrever os 
procedimentos relacionados ao gerenciamento dos Resíduos 
de Serviços de Saúde (RSS) quanto à geração, à segregação, ao 
acondicionamento, à identificação, à coleta, ao armazena-
mento, ao transporte, ao tratamento e à disposição final am-
bientalmente adequada. 

C) A classe de risco 1, que apresenta elevado risco individual 
e elevado risco para a comunidade, segundo a classifica-
ção do Ministério da Saúde, inclui agentes biológicos que 
representam grande ameaça para o ser humano e para 
os animais, implicando grande risco a quem os manipula, 
com grande poder de transmissibilidade de um indivíduo 
a outro, existindo medidas preventivas e de tratamento 
para esses agentes terapêuticas e profiláticas ainda assim 
eficazes. 

D) Mesmo que algum serviço gere resíduos dos quais haja produ-
tos ou substâncias que estejam contemplados em algum pro-
cesso de logística reversa já definido pelos órgãos competentes, 
é facultativo descrever tais procedimentos no Plano de Geren-
ciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS), 
bem como não há obrigatoriedade de apresentar documento 
comprobatório de operação de venda ou de doação dos Resí-
duos de Serviços de Saúde (RSS) destinados à recuperação, à re-
ciclagem, à compostagem e à logística reversa. 

 

Questão 21 
Mapa de Risco é uma representação gráfica de um conjunto de 
fatores presentes nos locais de trabalho, que podem acarretar 
prejuízos à saúde dos trabalhadores: doenças do trabalho e aci-
dentes. Tais fatores têm origem nos diversos elementos do pro-
cesso de trabalho (instalações, materiais, suprimentos, equipa-
mentos e espaços de trabalho) e a forma de organização do tra-
balho (método de trabalho, arranjo físico, treinamento, jornada 
de trabalho, postura de trabalho, turnos de trabalho, ritmo de 
trabalho etc.). Na elaboração do Mapa de Riscos de determina-
dos setores de um hospital, foi constatada a existência das se-
guintes situações: 1) cadeiras desconfortáveis e postura inade-
quada dos colaboradores; 2) existência de vírus, fungos e bacté-
rias; 3) fumos metálicos e fumaça. Na representação gráfica dos 
Mapa de Riscos dos ambientes, os riscos 1, 2 e 3 deverão ser 
identificados, respectivamente, pelas cores: 
A) Azul; verde; e, vermelha.  
B) Marrom; amarela; e, azul.  
C) Verde; marrom; e, amarela. 
D) Amarela; marrom; e, vermelha.  
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PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – FORTALEZA/CE 

Questão 22 
A NR-15 estabelece as atividades que devem ser consideradas 
insalubres, gerando direito ao adicional de insalubridade aos 
trabalhadores, enquanto que a NR-16 trata das atividades e 
operações perigosas. Sobre insalubridade e periculosidade, as-
sinale a afirmativa correta. 
A) O trabalho ou operações de colaboradores em contato per-

manente com pacientes em isolamento por doenças infecto-
contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente 
esterilizados, é uma atividade que envolve agentes biológi-
cos, cuja insalubridade caracterizada pela avaliação qualita-
tiva é considerada de grau máximo.                                                                                                

B) Os trabalhos e operações do pessoal técnico que tiver em 
contato permanente com pacientes ou com material in-
fectocontagiante, em laboratórios de análise clínica e his-
topatologia, envolvendo agentes biológicos, garantem o 
direito à insalubridade de grau máximo (avaliada qualita-
tivamente), sendo também um trabalho perigoso. 

C) No trabalho ou operações do pessoal que tenha contato per-
manente com pacientes ou que manuseiam objetos de uso, 
não previamente esterilizados, ou com material infectocon-
tagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimen-
tos destinados aos cuidados da saúde humana, a insalubri-
dade é caracterizada pela avaliação qualitativa; neste caso 
sendo de grau mínimo, correspondendo a um aumento de 
vinte por cento no salário mínimo.  

D) São consideradas perigosas, para efeito do anexo da NR-16, 
que trata das atividades e operações perigosas com radia-
ções ionizantes ou substâncias radioativas, as atividades de-
senvolvidas em áreas que utilizam equipamentos móveis de 
Raios-X para diagnóstico médico, áreas tais como emergên-
cias, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e 
leitos de internação. Neste caso, é assegurada ao trabalha-
dor a percepção de adicional de trinta por cento, incidente 
sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratifica-
ções, prêmios ou participação nos lucros da empresa. 

 

Questão 23 
A NR-32 tem como finalidade estabelecer as diretrizes básicas 
para a implementação de medidas de proteção à segurança e 
à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à 
saúde em geral. Tendo como referência os conceitos apresen-
tados no glossário da referida norma, relacione adequada-
mente as colunas a seguir. 
1. Análise in vitro. 
2. Análise in vivo. 
3. Monitor de radiação. 
4. Monitoração ambiental. 
5. Monitoração radiológica. 
6. Monitor de contaminação. 
(     ) Medição contínua, periódica ou especial de grandezas 

radiológicas no meio ambiente, para fins de radiopro-
teção. 

(     ) É um método indireto utilizado para determinação da ati-
vidade do radionuclídeo no corpo através da análise de 
material biológico, principalmente amostras de urina e fe-
zes. 

(     ) É um método direto de medida da radiação emitida, utili-
zado para avaliação do conteúdo corporal ou das atividades 
de alguns radionuclídeos em órgãos específicos do corpo. 

(     ) Instrumento com capacidade para medir níveis de radia-
ção em unidades estabelecidas pelos limites derivados de 
contaminação de superfície de acordo com a norma CNEN 
NE-3.01. 

(     ) Medidor de grandezas e parâmetros para fins de con-
trole ou de avaliação da exposição à radiação presente 
em pessoas ou em superfícies de objetos, que possui a 
função de fornecer sinais de alerta ou alarme em con-
dições específicas. 

(     ) Medição de grandezas relativas e parâmetros relativos à 
radioproteção, para fins de avaliação e controle das condi-
ções radiológicas das áreas de uma instalação ou do meio 
ambiente, de exposições ou de materiais radioativos e ma-
teriais nucleares, incluindo a interpretação de resultados. 

A sequência está correta em 
A) 2, 1, 4, 3, 6, 5.                                                                                                
B) 3, 5, 6, 1, 2, 4.  
C) 4, 1, 2, 6, 3, 5.  
D) 5, 2, 1, 4, 3, 6.  

 
Questão 24 
“As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gaso-
sos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consi-
deradas em condições de periculosidade, exclusão para o 
transporte em pequenas quantidades, até o limite de duzentos 
litros para os inflamáveis líquidos e cento e trinta e cinco quilos 
para os inflamáveis gasosos liquefeitos.” Considerando o ex-
posto, assinale a afirmativa correta. 
A) As quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de 

consumo próprio dos veículos não serão consideradas na 
informação, conforme normas técnicas. 

B) As informações se aplicam às quantidades de inflamáveis 
contidas nos tanques de combustível originais de fábrica 
e suplementares certificados por órgão competente. 

C) Para efeito do normativo técnico de segurança do trabalho, 
considera-se líquido combustível todo aquele que possua 
ponto de fulgor menor que 60° C (sessenta graus Celsius). 

D) Para efeito do normativo técnico de segurança do trabalho, 
considera-se líquido combustível todo aquele que possua 
ponto de fulgor maior que 93° C (noventa e três graus Cel-
sius). 

 

Questão 25 
O PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), além do pre-
visto na NR-01, na etapa de identificação de perigos, deve con-
ter a identificação dos agentes biológicos mais prováveis, em 
função da localização geográfica e da característica do serviço 
de saúde e seus setores, considerando, EXCETO: 
A) A possibilidade de exposição. 
B) As vias de transmissão e de entrada. 
C) Os estudos epidemiológicos ou dados estatísticos. 
D) A transmissibilidade, a patogenicidade e a virulência do 

agente. 
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FUNÇÃO: ISGH – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRA-
BALHO (T) 

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – FORTALEZA/CE 

Questão 26 
De acordo com os conceitos da NR-32, consiste na guarda 
dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta 
externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os 
veículos coletores:  
A) Príon. 
B) Diafragma. 
C) Armazenamento interno. 
D) Armazenamento externo. 
 

Questão 27 
A AET (Análise Ergonômica do Trabalho), quando indicada, 
deve contemplar a descrição das características dos postos de 
trabalho no que se refere a mobiliário, utensílios, ferramentas, 
espaço físico para a execução do trabalho e condições de posi-
cionamento e movimentação de segmentos corporais, bem 
como avaliação da organização do trabalho demonstrando: 
I. Trabalho real e trabalho prescrito. 
II. Descrição da produção em relação ao tempo alocado para 

as tarefas. 
III. Variações diárias, semanais e mensais da carga de aten-

dimento, incluindo variações sazonais e intercorrências 
técnico-operacionais mais frequentes. 

IV. Número de ciclos de trabalho e sua descrição, não inclu-
indo trabalho em turnos e trabalho noturno. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) II. 
B) I e IV. 
C) III e IV. 
D) I, II e III. 
 

Questão 28 
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) objetiva 
a prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao traba-
lho, de modo a tornar compatível, permanentemente, o traba-
lho com a preservação da vida e a promoção da saúde do tra-
balhador. São consideradas atribuições da CIPA, EXCETO: 
A) Promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde 

houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Tra-
balho (SIPAT), conforme programação definida pela CIPA. 

B) Requisitar à organização as informações sobre questões 
relacionadas à segurança e à saúde dos trabalhadores, in-
cluindo as Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) 
emitidas pela organização, resguardados o sigilo médico 
e as informações pessoais. 

C) Registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, em 
conformidade com a NR-1, por meio do mapa de risco ou 
outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, 
sem ordem de preferência, com assessoria do Serviço Es-
pecializado em Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT), onde houver. 

D) Propor ao SESMT, quando houver, ou à organização, a 
análise das condições ou situações de trabalho nas quais 
considere haver risco grave e iminente à segurança e sa-
úde dos trabalhadores e, se for o caso, a interrupção par-
cial e/ou total das atividades até a adoção das medidas 
corretivas e de controle. 

 

Questão 29 
Observe a tirinha a seguir: 
 

 
(Disponível em: https://esquadraodoconhecimento.wordpress.com/cien-

cias-da-natureza/fisica/tirinhas-sobre-fisica-e-suas-aplicacoes. Acesso 
em: 25/10/2022.) 

 

O capacete de segurança é importantíssimo para a segu-
rança do trabalhador, já que esbarrões, quedas de objetos 
e deslocamento indevido de materiais podem ocorrer du-
rante o trabalho, devendo ser obrigatório o seu uso. Pode-
mos afirmar que o trabalhador deverá usar tal EPI (Equipa-
mento de Proteção Individual), qual deve ser usado: 
A) Para a proteção da cabeça e ombros. 
B) Em casos de perigo eminente, somente.  
C) Para a proteção do crânio e face contra agentes térmicos. 
D) Sempre quando estiver em todos os ambientes de traba-

lho. 
 

Questão 30 
Quando ultrapassados os limites de exposição de calor devem 
ser adotadas pela organização uma ou mais das seguintes medi-
das corretivas: adequar os processos, as rotinas ou as operações 
de trabalho; alternar operações que gerem exposições a níveis 
mais elevados de calor com demais que não apresentem expo-
sições ou impliquem exposições a menores níveis, resultando na 
redução da exposição; disponibilizar acesso a locais, inclusive 
naturais, termicamente mais amenos, que possibilitem pausas 
espontâneas, permitindo a recuperação térmica nas atividades 
realizadas em locais abertos e distantes de quaisquer edifica-
ções ou estruturas naturais ou artificiais. Para os ambientes fe-
chados ou com fontes artificiais de calor, além dos citados ante-
riormente, a empresa deverá, EXCETO: 
A) Utilizar barreiras para o calor radiante. 
B) Adaptar os locais e os postos de trabalho. 
C) Reduzir a temperatura ou a emissividade das fontes de 

calor. 
D) Adequar o sistema de ventilação do ar, sempre com ven-

tilação natural. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 
O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos bem como a utilização de máquinas calcu-
ladoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o 
que não acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todos as funções. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, 
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição 
das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local 
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá 
levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise feita pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.  

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia 
útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




