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Tipo “A” 

 _________________________ 

 

 

Data e horário da prova: 
Domingo, 27/1/2019, às 14 h. 

 

 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões das provas objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,  

com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva; 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o uma folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da  
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

A persistência é o caminho do êxito. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha 
de respostas da prova objetiva e da folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação 
desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento da folha de texto definitivo 
da prova discursiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, a folha de texto 
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada, e a folha de texto 

definitivo da prova discursiva. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 Os 3 (três) últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após a entrega do 

material utilizado por eles, tendo seus nomes registrados em documento específico e nele posicionadas suas respectivas assinaturas. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  E  D I S C U R S I V A 
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da prova discursiva.  
Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva e a folha de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas ou manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas 

e o texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim:  
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

GRUPO I 
Questões de 1 a 14 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Questões de 1 a 8 
 
Texto 1 para responder às questões de 1 a 4. 
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Equipe não é somente o conjunto de pessoas que
atuam juntas em determinado projeto, cada qual na própria
função. O significado é mais profundo: a ideia é que cada
integrante saiba qual é a sua parte no grupo, mas que leve
em consideração o todo, valorizando o processo inteiro e
colaborando com ideias e sugestões. E o resultado da meta
estabelecida, seja em um projeto empresarial, em um grupo
voluntário ou em uma sala de aula, não é mérito somente do
líder. É mérito de todos! 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 
Área livre 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Questões de 9 a 11 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

alinhado. 
(E) converter o texto em SmartArt. 

 

QUESTÃO 11 ______________________  
 

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

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

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

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

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

navegar entre arquivos, pastas e bibliotecas. 
 

Área livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ECONÔMICA DE GOIÁS 
Questões de 12 a 14 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
Área livre 
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QUESTÃO 14 ______________________  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO II 
Questões de 15 a 50 

 

LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Questões de 15 a 20 

 

QUESTÃO 15 _______________________  
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

os documentos que instruírem o requerimento do 
servidor.  

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

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

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

(E) A autoridade competente para decidir o recurso não 
pode agravar a situação do recorrente. 
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QUESTÃO 18 ______________________  
 
De acordo com o disposto na Resolução no 1.073/2001, 
quanto às gratificações concedidas aos servidores, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) Os servidores terão direito à gratificação por tempo 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

Planejamento e Governança e a Divisão de Inovação e 
Resultados. 

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

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

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

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

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
Conforme a Norma Regulamentadora no 6 (NR-6), entende-se 
como equipamento conjugado de proteção individual todo 
aquele 
 
(A) elaborado para combater apenas um tipo de risco. 
(B) composto por vários dispositivos. 
(C) com finalidade de proteção coletiva. 
(D) para riscos não simultâneos. 
(E) para salvaguardar dois trabalhadores da mesma 

atividade. 
 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
De acordo com a Norma Regulamentadora no 6 (NR-6), é 
responsabilidade do empregador 
 
(A) a guarda e conservação do equipamento de proteção 

individual (EPI). 
(B) indicar ao trabalhador onde comprar o EPI. 
(C) comunicar ao trabalhador que o uso do EPI é 

facultativo. 
(D) comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego, 

atualmente reconfigurado, qualquer irregularidade 
observada. 

(E) esclarecer que, se o trabalhador não adquirir o EPI, a 
empresa o fornecerá com desconto em folha. 

 

QUESTÃO 23 _______________________  
 
A Norma Regulamentadora no 8 (NR-8) versa a respeito de 
questões relativas a segurança e conforto nas edificações. 
Considerando as orientações da NR-8, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) As edificações dos locais de trabalho devem ser 

projetadas e construídas de modo a evitar insolação 
excessiva ou falta de insolação. 

(B) Os andares acima do solo somente devem dispor de 
proteção contra queda a partir de seis metros de 
altura. 

(C) Apenas as aberturas maiores que 20 cm nos pisos e 
30 cm nas paredes devem ser protegidas de forma 
que impeçam a queda de pessoas ou objetos. 

(D) Os pisos dos locais de trabalho podem apresentar 
saliências, desde que sinalizados para a devida 
circulação de pessoas e materiais. 

(E) O emprego de materiais antiderrapantes só é 
obrigatório em rampas. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 24 ______________________  
 
A respeito do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), estabelecido na Norma Regulamentadora no 9  
(NR-9), assinale a alternativa correta. 
 

(A) Essa NR estabelece de maneira ampla os 
parâmetros e diretrizes gerais a serem observados 
na execução do PPRA; dessa maneira é 
desautorizada a ampliação ou modificação das 
ações do PPRA mediante negociação coletiva de 
trabalho. 

(B) Para o monitoramento da exposição dos 
trabalhadores e das medidas de controle, deve ser 
realizada uma avaliação sistemática da exposição a 
um dado risco, visando à introdução ou 
modificação das medidas de controle, apenas uma 
vez a cada ano ou quando da renovação do PPRA. 

(C) O registro dos dados deverá ser mantido por um 
período mínimo de cinco anos. 

(D) O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo 
das iniciativas da empresa no campo da 
preservação da saúde e da integridade dos 
trabalhadores, devendo estar articulado com o 
disposto nas demais NR, em especial com o 
Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), previsto na Norma 
Regulamentadora no 7 (NR-7). 

(E) Considera-se nível de ação o valor acima do qual 
devem ser iniciadas ações preventivas de forma a 
minimizar a probabilidade de que as exposições a 
agentes ambientais ultrapassem os limites de 
exposição. As ações não podem ser comunicadas ao 
trabalhadores para evitar pânico e distúrbio; devem 
ser comunicadas apenas ao corpo médico da 
instituição. 

 

QUESTÃO 25 ______________________  
 
A respeito do desenvolvimento do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA), dentro das medidas de controle, 
após as medidas de caráter administrativo ou de organização 
do trabalho não surtirem efeito, o empregador deve 
considerar 
 

(A) contratar nova instituição para questionar a fase de 
constatação de risco evidente à saúde. 

(B) aguardar um diagnóstico médico estabelecer nexo 
causal para tomar medidas de proteção coletiva ou 
individual de maneira adequada. 

(C) a utilização de equipamento de proteção individual 
(EPI). 

(D) tomar novas medidas de caráter administrativo, 
ainda que expondo o trabalhador aos riscos 
ambientais. 

(E) acordar, em convenção coletiva, a tolerância menos 
rigorosa dos níveis de exposição estabelecidos nos 
parâmetros técnico-legais. 

 
Área livre 

 
 
 
 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
A Norma Regulamentadora no 10 (NR-10) – Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade propõe condições 
mínimas para garantir a segurança dos trabalhadores 
expostos direta ou indiretamente a eletricidade. 
Considerando-se o tópico Das medidas de controle da  
NR-10, é correto afirmar que a carga mínima instalada em 
um estabelecimento para que este tenha a obrigatoriedade de 
constituir e manter o Prontuário de Instalações Elétricas, bem 
como esquemas unifilares atualizados, é de 75 kW. Acerca 
do exposto e da referida Norma, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O valor de 75 kW é a média de potência em 

instalações de alta tensão, de acordo com as normas 
vigentes do até então Ministério do Trabalho e da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por 
isso adota-se esse valor. 

(B) O valor 75 kW para a carga instalada é usado pela 
NR-10 por seguir normas e resoluções técnicas da 
Aneel. 

(C) Por se tratar de exposição a eletricidade, não existem 
exceções à regra; 75 kW é o valor mínimo para todos 
os tipos de estabelecimentos. 

(D) O prontuário a que se refere a Norma quando cita 
cargas de 75 kW nada mais é do que a coleção das 
Ordens de Serviço praticadas na instalação elétrica. 
São apenas documentos de comprovação de 
manutenção. 

(E) Para a referida carga de 75 kW – na situação de 
prédios e condomínios – não se considera o consumo 
individual e sim o consumo de todo complexo, 
mesmo que tenham a entrada coletiva. 

 

QUESTÃO 27 _______________________  
 
Com relação à Norma Regulamentadora no 10 (NR-10), no 
tópico segurança em projetos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Mesmo que a tecnologia permita o 

compartilhamento, os circuitos de comunicação, 
controle e sinalização devem ser sempre separados e 
devidamente sinalizados. 

(B) O projeto elétrico sempre deve prever a instalação 
de dispositivo de seccionamento de ação simultânea. 

(C) No projeto descritivo, a indicação de posição dos 
dispositivos de manobra dos circuitos elétricos pode 
ter qualquer esquema de cor, desde que devidamente 
sinalizado. 

(D) No memorial descritivo, as recomendações de 
restrição e advertência quanto ao acesso de pessoas 
aos componentes das instalações não são 
necessárias, uma vez que isso é responsabilidade de 
outro setor. 

(E) Todo projeto deve prever condições para a adoção 
de aterramento temporário. 
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QUESTÃO 28 ______________________  
 
De acordo com o Anexo I da Norma Regulamentadora no 11 
(NR-11), acerca de requisitos técnicos para equipamentos 
utilizados para movimentação, armazenagem e manuseio de 
chapas de rochas ornamentais, o fueiro é um item que  
serve para 
 

(A) proteção dos pés do trabalhador. 
(B) facilitação do corte do bloco/chapa. 
(C) proteção lateral usado no carro porta-bloco. 
(D) manutenção do bloco/chapa em temperatura 

adequada. 
(E) facilitação da realização de furos no bloco/chapa. 

 

QUESTÃO 29 ______________________  
 
Conforme o Anexo I da Norma Regulamentadora no 11  
(NR-11) no respectivo item que versa a respeito de cavaletes 
dentro do universo da armazenagem e manuseio de chapas e 
rochas ornamentais, assinale a alternativa correta.  
 

(A) É proibido o uso de prolongadores a fim de ampliar 
a capacidade de armazenamento dos cavaletes em 
formato triangular. 

(B) Os cavaletes devem garantir adequado apoio às 
chapas, e a respectiva altura mínima deve ser 
adequada conforme a situação de armazenamento. 

(C) Os cavaletes devem ser instalados em bases 
resistentes, contudo, não há questões quanto à 
impermeabilidade das bases, desde que estas 
garantam condições de estabilidade e posicionamento. 

(D) A distância entre os cavaletes e as paredes do local 
de armazenamento devem seguir um fator de 
proporção, não havendo distância mínima 
estabelecida. 

(E) A atividade de retirar e colocar chapas em 
cavaletes pode ser realizada por apenas um 
trabalhador, desde que haja, na outra extremidade, 
apoio de uma estrutura estável e firme. 

 

QUESTÃO 30 ______________________  
 
A respeito das recomendações e providências da Norma 
Regulamentadora no 12 (NR-12) – Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Não é permitida a movimentação de máquinas e 
equipamentos fora das instalações físicas da 
empresa. 

(B) Reparos, adequações e modernização tecnológica 
devem ser sempre realizadas no local de operação e 
funcionamento da máquina ou equipamento. 

(C) Cabe ao trabalhador realizar alterações e adaptações 
nas proteções mecânicas de máquinas e equipamentos 
a fim de assegurar a própria saúde e integridade física. 

(D) As medidas de proteção a serem adotadas que 
possuem maior prioridade são medidas 
administrativas ou de organização do trabalho. 

(E) As medidas de proteção a serem adotadas que 
possuem maior prioridade são as medidas de 
proteção coletiva. 

 
 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
A Norma Regulamentadora no 12 (NR-12) – Segurança no 
Trabalho em Máquinas e Equipamentos versa, no tópico 
Meios de acesso permanentes, a respeito de condições para 
variados tipos de meios de acesso às maquinas e 
equipamentos. De acordo com esse item da NR-12, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) As máquinas e equipamentos devem possuir acessos 
móveis e exclusivos a fim de proporcionar 
possibilidade de ajuste, mobilidade rápida e 
adequação para cada situação: preparação, 
manutenção e inserção de matéria prima. 

(B) As passarelas, plataformas e rampas têm largura 
mínima calculada de acordo com a posição de 
trabalho e o tipo da máquina ou equipamento.  

(C) A construção de rampas com inclinação superior a 20º 
em relação ao piso é permitida, desde que o projetista 
da máquina ou equipamento comprove a necessidade 
de o equipamento ser ajustado ao posto de trabalho. 

(D) Os meios de acesso, exceto escada fixa do tipo 
marinheiro e elevador, devem possuir sistema de 
proteção contra quedas. 

(E) Na Norma em questão, não se considera o elevador 
um meio acesso; consideram-se meios de acesso 
apenas rampas, passarelas, plataformas e escadas de 
degraus. 

 

QUESTÃO 32 _______________________  
 
Considerando um trabalhador exposto a condições em que 
incidam vários fatores de insalubridade, será considerado, 
para efeito de acréscimo salarial, 
 

(A) apenas o de grau mais elevado. 
(B) a média ponderada dos fatores. 
(C) apenas o de menor grau. 
(D) a média aritmética dos fatores. 
(E) a soma de todos os fatores. 

 

QUESTÃO 33 _______________________  
 
As atividades que exponham os trabalhadores a radiações 
não ionizantes sem a devida proteção adequada são 
consideradas insalubres. Dessa maneira, assinale a alternativa 
que apresenta um exemplo de radiação não ionizante. 
 

(A) Raios X 
(B) Partículas alfa 
(C) Partículas beta 
(D) Raios gama 
(E) Micro-ondas 
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QUESTÃO 34 ______________________  
 
Um trabalhador que tem, na respectiva rotina laboral, a 
operação de escorva dos cartuchos de explosivos, faz jus a 
um adicional de 30% sobre o próprio salário. Com relação a 
esse tema, e considerando a Norma Regulamentadora no 16 
(NR-16), assinale a alternativa correta. 
 

(A) O adicional pode não incidir apenas sobre o 
salário; existem situações em que as gratificações e 
prêmios também podem ser ajustados ao adicional 
por direito. 

(B) Para os casos relacionados ao ganho por 
produtividade e participações nos lucros, torna-se 
aplicável o adicional aos ganhos auferidos além do 
salário base. 

(C) O adicional incide apenas sobre o salário; demais 
acréscimos oriundos de gratificações e prêmios são 
computados sem os 30%. 

(D) Se o trabalhador estiver em condições insalubres de 
trabalho, bem como de periculosidade, deve-se 
optar pelo adicional de insalubridade, uma vez que, 
em todos os casos, a insalubridade torna-se o 
adicional de maior relevância. 

(E) De acordo com a referida Norma, se o trabalhador 
estiver em condições insalubres e de 
periculosidade, deve receber os dois adicionais, ou 
seja, recebe tanto o adicional por periculosidade 
quanto o por insalubridade. 

 

QUESTÃO 35 ______________________  
 
A respeito da Norma Regulamentadora no 23 (NR-23) –
Proteção Contra Incêndios, assinale a alternativa correta. 
 

(A) É responsabilidade exclusiva do Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT) adotar medidas de 
prevenção contra incêndio. 

(B) Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à 
chave ou presa durante a jornada de trabalho. 

(C) As saídas de emergência não podem ser equipadas 
com dispositivos de travamento que permitam a 
rápida abertura. 

(D) A disposição e o número de saídas para os casos de 
emergência consideram apenas o número de 
trabalhadores da instituição com contrato direto, 
portanto, desconsidera o pessoal de contrato 
temporário ou prestadores de serviço (limpeza, 
segurança etc.). 

(E) O procedimento de evacuação dos locais de 
trabalho deve ser de conhecimento exclusivo do 
SESMT. 

 

QUESTÃO 36 ______________________  
 
O uso de cores para segurança em locais de trabalho é 
primordial e muito eficaz. Considerando a Norma 
Regulamentadora no 26 (NR-26), assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) O uso de cores deve ser o mais extenso possível. 
(B) A utilização de cores dispensa o emprego de outras 

formas de prevenção de acidentes. 

(C) O uso de cores não pode ser aplicado à rotulagem 
de produtos químicos. 

(D) Não se emprega o uso de cores para delimitar áreas 
nos locais de trabalho. 

(E) O uso de cores deve ser o mais reduzido possível. 
 

QUESTÃO 37 _______________________  
 
A respeito da Norma Regulamentadora no 35 (NR-35)  
– Trabalho em Altura, no que diz respeito e cabe ao 
empregador quanto à avaliação do estado de saúde dos 
trabalhadores que exercem atividade em altura, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) A NR-35 não estabelece periodicidade para 
avaliação dos trabalhadores que executam trabalho 
em altura; cabe ao médico responsável estabelecer 
a periodicidade dos exames, considerar a 
relevância da NR-07 e analisar o histórico de cada 
trabalhador. 

(B) Os exames médicos realizados, bem como a 
sistemática implementada, para trabalhadores em 
altura, não fazem parte do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da 
empresa, considerando-se a situação desses 
trabalhadores uma situação a se tratar de maneira 
separada. 

(C) De acordo com a NR-35, a avaliação de saúde do 
trabalhador em altura deve ser realizada 
trimestralmente e contemplar a avaliação de esforço 
físico; a avaliação de acuidade visual só precisa ser 
realizada uma vez a cada ano. 

(D) De acordo com a NR-35 e com a NR-07, os 
trabalhadores com histórico de epilepsia, desde que 
devidamente medicados, podem participar do 
quadro de trabalhadores em altura. 

(E) Desde que os fatores de estresse estejam sob controle, 
as condições psicossociais para a avaliação médica 
dos trabalhadores em altura não têm relevância. 

 

QUESTÃO 38 _______________________  
 
Quanto à Norma Regulamentadora no 35 (NR-35) – Trabalho 
em Altura, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Cabe ao trabalhador desenvolver procedimento 
operacional para as atividades rotineiras de 
trabalho em altura. 

(B) O treinamento periódico bienal deve ter carga 
horária mínima de quarenta horas, conforme 
conteúdo programático definido pelo empregador. 

(C) Cabe ao trabalhador zelar pela sua segurança e 
saúde e a de outras pessoas que possam ser 
afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. 

(D) A equipe de Salvamento e Emergência deve ser – 
necessariamente – externa, não podendo ser 
composta pelo quadro de trabalhadores em altura. 

(E) É de responsabilidade do trabalhador assegurar que 
todo trabalho em altura seja realizado sob 
supervisão, cuja forma será definida pela análise de 
riscos de acordo com as peculiaridades da 
atividade. 
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QUESTÃO 39 ______________________  
 

O Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) é 
de suma importância para a proteção de vidas e da condição 
física e patrimonial de uma edificação. O PPCI deve ser 
elaborado por profissional competente e acompanhar a 
devida anotação de responsabilidade técnica. Após a 
elaboração do PPCI, o órgão responsável por averiguar a 
conformidade das ações realizadas pelo Plano é a (o) 
 

(A) Prefeitura. 
(B) Ministério Público. 
(C) Crea/Confea. 
(D) Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente 

reconfigurado. 
(E) Corpo de Bombeiros Militar. 

 

QUESTÃO 40 ______________________  
 

A respeito do Plano de Prevenção e Proteção Contra 
Incêndios (PPCI), assinale a alternativa que indica onde está 
dispensada a respectiva necessidade de alvará. 
 

(A) Residenciais multifamiliares 
(B) Residências unifamiliares 
(C) Comércio com até cinco funcionários 
(D) Clubes desportivos 
(E) Locais de diversão pública 

 

QUESTÃO 41 ______________________  
 
A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deve ser 
realizada sempre que ocorrer acidente do trabalho. No caso 
de acidente sem morte, a empresa é obrigada a comunicar a 
Previdência Social até o 
 

(A) segundo dia útil subsequente ao ocorrido. 
(B) primeiro dia útil do mês seguinte. 
(C) final do mesmo dia do ocorrido. 
(D) primeiro dia útil seguinte ao ocorrido. 
(E) terceiro dia útil seguinte ao ocorrido. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 

A operação e manutenção de máquinas e equipamentos deve 
ser sempre realizada por trabalhadores devidamente 
habilitados, qualificados e capacitados. Com relação ao 
tópico Capacitação, contido na Norma Regulamentadora  
no 12 (NR-12), assinale a alternativa correta. 
 

(A) A capacitação do empregado deve ser 
providenciada por iniciativa própria e fora do 
horário de trabalho. 

(B) A capacitação deve ocorrer logo que o trabalhador 
assuma a respectiva função, para que aprenda a 
operar a máquina de forma gradativa. 

(C) A capacitação deve ser realizada sem ônus para o 
trabalhador. 

(D) O material didático utilizado no treinamento e 
fornecido aos participantes deve estar em 
linguagem adequada, e não é necessário guardá-lo 
para fiscalização. 

(E) O processo de reciclagem da capacitação do 
trabalhador é determinado e decidido a critério do 
empregador, não havendo parâmetros na norma 
para esse tema. 

QUESTÃO 43 _______________________  
 

 
 
Conhecer os códigos e símbolos que pertencem ao universo 
da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) é de fundamental 
importância para evitar erros e consequentes prejuízos à 
saúde dos profissionais de SST e trabalhadores em geral. 
Acerca da SST, qual é a informação contida na imagem 
apresentada? 
 

(A) Passagem obrigatória para peões. 
(B) Opção de passagem para trabalhadores. 
(C) Local seguro para passagem de visitantes. 
(D) Apenas pedestre autorizado. 
(E) Proteção de corpo inteiro. 

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 

 
 
Quanto à Segurança e Saúde no Trabalho e aos respectivos 
símbolos, assinale a alternativa que indica a informação 
representada na imagem. 
 

(A) Obrigação de proteção contra risco de pressão. 
(B) Condição insalubre de trabalho. 
(C) Obrigação de proteção contra risco de queda 

repentina. 
(D) Risco de impacto sonoro. 
(E) Obrigação de se proteger contra vários riscos. 

 

QUESTÃO 45 _______________________  
 
Em situações de primeiros socorros, quando uma parada 
cardíaca ocorre, é preciso verificar a pulsação da vítima em 
locais de fluxo arterial adequado para aferição, como 
pescoço, punho, virilha e  
 

(A) tornozelos. 
(B) abdômen. 
(C) planta do pés. 
(D) queixo. 
(E) costas. 
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QUESTÃO 46 ______________________  
 
Quando um acidente ocorre no ambiente de trabalho, 
caracteriza-se o acidente de trabalho. Torna-se então 
adequado tomar ações de primeiros socorros. A respeito das 
ações de um socorrista não especializado, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Se a vítima estiver inconsciente, deve-se aguardar 
o respectivo despertar para acionar o serviço de 
emergência. 

(B) Caso a vítima apresente náusea, deve-se ministrar 
medicamento específico de maneira rápida. 

(C) A vítima estando de acordo, não se deve chamar o 
serviço de emergência, mesmo quando 
caracterizado acidente grave. 

(D) O socorrista deve realizar contato com o serviço de 
emergência logo que possível. 

(E) Deve-se sempre oferecer água à vítima para ajudar 
na desobstrução das vias aéreas. 

 

QUESTÃO 47 ______________________  
 
A doença ocupacional ocorre em razão da realização de 
atividade laboral ou por condições especiais de um 
determinado trabalho. Enrte as doenças ocupacionais mais 
comuns, encontra-se a Lesão por Esforço Repetitivo (LER). 
As principais causas de LER são movimentos repetitivos, 
postura inadequada e 
 

(A) exposição a ruídos. 
(B) pressão psicológica. 
(C) violência no trabalho. 
(D) trabalho monótono. 
(E) trabalho em pé. 

 

QUESTÃO 48 ______________________  
 

Quanto ao órgão nacional com competência em Segurança e 
Saúde do Trabalho (SST), responsável por cadastrar 
fabricante ou importador de equipamento de proteção 
individual (EPI), assinale a alternativa correta. 
 

(A) Ministério da Saúde 
(B) Inmetro 
(C) Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente 

reconfigurado. 
(D) Anamt 
(E) Anest 

 

QUESTÃO 49 ______________________  
 
O equipamento de proteção coletiva (EPC) tem por objetivo 
proteger a saúde dos trabalhadores de um determinado 
ambiente e deve, na medida do possível, ser considerado 
como solução antes do uso de equipamento de proteção 
individual (EPI). É exemplo de EPC o (a) 
 

(A) mosquetão. 
(B) protetor auditivo tipo concha. 
(C) cinto de segurança contra quedas. 
(D) sistema de proteção em circuitos e equipamentos 

elétricos. 
(E) viseira. 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
Na maior parte das crises convulsivas, as vítimas apresentam 
espasmos musculares involuntários, e as crises podem 
ocorrer em vários intervalos seguidos. No caso de uma 
convulsão, um dos cuidados de primeiros socorros a se 
realizar é 
 

(A) colocar a pessoa sentada. 
(B) afastar objetos que possam ferir a vítima. 
(C) conter, de forma enérgica, os movimentos da 

vítima, mesmo que cause fraturas. 
(D) colocar um objeto rígido na boca da pessoa. 
(E) virar a vítima de barriga para baixo. 

 
Área livre 
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P R O V A  D I S C U R S I V A  
 
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 1 (uma) questão discursiva. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada e nem conter, em outro local que não o 

apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
 A detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição de texto definitivo, acarretará anulação da 

prova do candidato. 
 A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. 
 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova 

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

Q U E S T Ã O  D I S C U R S I V A  

 
Leia, com atenção, os textos a seguir. 
 

Texto 1 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Texto 2 

 

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

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

Aspectos relevantes para o sucesso do trabalho em equipe.  
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