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

2. Este caderno contém questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas50 uma

é a correta.

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

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

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

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

A persistência é o caminho do êxito.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

A professora L.P., de 48 anos, dá aulas na escola do
Jardim Gardênia. Ela soube que a unidade de saúde do
bairro estava realizando exame preventivo para câncer
de colo de útero e foi realizar o seu, pois não o fazia há
três anos. Para sua surpresa, a médica detectou uma
lesão,  aparentemente  cancerígena,  e  a  encaminhou
para o ambulatório de especialidades. Lá, ela foi exami-
nada, confirmando-se um câncer em fase inicial e, por
isso, a encaminharam para o hospital municipal onde
foi realizada uma cirurgia para retirada da lesão. Após o
procedimento, a orientaram para o retorno, e o médico
fez também um relatório para que a médica da unidade
do bairro continuasse o acompanhamento.

Qual foi o princípio do SUS observado neste caso?

(A) Integralidade da assistência.

(B) Participação da comunidade.

(C) Igualdade na atenção.

(D) Territorialização.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais, a
maioria dos quais fora do setor saúde, mas responsáveis
pela manutenção da saúde ou instalação da doença no in-
divíduo, são referidos como:

(A) parâmetros sociais de saúde. 

(B) indicadores de saúde.

(C) determinantes em saúde.

(D) condicionadores ambientais de saúde.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
estão incluídas a execução de ações de vigilância epide-
miológica que é entendida como um conjunto de ações

(A) que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a
prevenção de qualquer mudança nos fatores determi-
nantes e condicionantes de saúde individual ou cole-
tiva, com a finalidade de recomendar e adotar medi-
das de prevenção e controle das doenças ou agra-
vos.

(B) capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e da circulação de bens e
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(C) que promovem e protegem a saúde e previnem a do-
ença por meio de estratégias e ações de educação e
fiscalização de ambientes de trabalho e outros ambi-
entes comuns insalubres, capazes de disseminar epi-
demias na população.

(D) que abrangem o controle de bens de consumo que,
direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas do processo, da pro-
dução ao consumo.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Durante o banho, ao realizar o autoexame de preven-
ção  ao  câncer  de  mama,  a  manicure  R.S.M.,  de  37
anos, percebeu que estava com um caroço na mama
esquerda. Devido a esta constatação, R.S.M. se dirigiu
à unidade de saúde de seu bairro e, após examiná-la, o
médico a encaminhou para o serviço de diagnósticos
do município para realizar uma mamografia.

De acordo com o caso relatado, a qual nível de atenção
corresponde este serviço onde ela fará o exame?

(A) Primário.

(B) Secundário.

(C) Terciário.

(D) Emergencial.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8142, de 28 de dezembro de 1990, estabelece
que a comunidade participará da gestão do SUS, em cada
esfera de governo, por meio das seguintes instâncias co-
legiadas: 

(A) Comissão Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e
CIT).

(B) Conselhos de Secretários de Saúde (Conass e Co-
nasems). 

(C) Fundo Nacional e Fundo Estadual de Saúde.

(D) Conferências e Conselhos de Saúde.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  gestores  públicos  de  saúde  pactuarão  os  aspectos
operacionais, financeiros e administrativos da gestão com-
partilhada do SUS 

(A) nas câmaras regionais de pactuação.

(B) nas comissões intergestores.

(C) nos colegiados de gestão.

(D) nos conselhos de saúde.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No SUS, a estratégia saúde da família visa à reorganiza-
ção da atenção básica no país. Suas equipes são multi-
profissionais e devem seguir normativas técnicas definidas
pelo Ministério da Saúde e pelos gestores estaduais e mu-
nicipais  de  saúde.  São  atribuições  comuns  a  todos  os
membros das equipes que atuam na atenção básica:

(A) realizar a medição da glicemia capilar,  inclusive no
domicílio, para o acompanhamento dos casos diag-
nosticados de diabetes mellitus e,  segundo projeto
terapêutico  prescrito  pelas  equipes  que  atuam  na
Atenção Básica.

(B) realizar diagnóstico e planejamento de atividades a
serem realizadas na unidade básica de saúde, bem
como coordenar e participar de ações coletivas volta-
das à promoção da saúde e à prevenção de doenças
bucais.

(C) realizar  consultas clínicas e pequenos procedimen-
tos, atividades em grupo na UBS e nos domicílios,
em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas
e terapêuticas,  bem como outras normativas técni-
cas, observadas as disposições legais da profissão.

(D) contribuir  para o processo de regulação do acesso
aos serviços de saúde, participando da definição de
fluxos assistenciais nas redes de atenção, bem como
da elaboração e implementação de protocolos e dire-
trizes para a ordenação desses fluxos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Sarti et al (2020), a Atenção Primária em Saúde
é potente na redução das iniquidades em saúde e deve,
portanto, ser fortalecida e estruturada como uma das prin-
cipais respostas do setor saúde à epidemia da Covid-19,
devido

(A) à facilidade para sua implantação e seu baixo custo.

(B) à utilização de serviço de atendimento  on-line, o te-
lessaúde, como ferramenta importante nos casos de
pessoas com sintomas sugestivos de Covid-19. 

(C) ao seu alto grau de capilarização em território nacio-
nal e alcance de parcelas expressivas da população
expostas a riscos excessivos devido a  suas condi-
ções de vida.

(D) ao fato deste nível de atenção concentrar  grande nú-
mero  de  profissionais,  altamente  qualificados,  que
atuam diariamente nas casas de pessoas carentes,
que são as mais expostas.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

As  cartas  resultantes  de  Conferências  Internacionais
sobre Saúde são importantes, pois firmam compromis-
sos governamentais para mudanças no quadro sanitá-
rio dos países. A Carta de Ottawa, por exemplo, aponta
para além dos cuidados de saúde com a adoção de po-
líticas públicas saudáveis nos setores que não estão di-
retamente ligados à saúde. A Declaração de Adelaide,
destaca a intersetorialidade  como a estratégia  funda-
mental para a construção de políticas públicas saudá-
veis. Essas políticas são trabalhadas por meio de qua-
tro áreas imediatas: apoio à saúde da mulher, alimenta-
ção e nutrição, tabaco e álcool e a criação de ambien-
tes favoráveis. 

Qual  política  brasileira  foi  muito  influenciada  por  essas
cartas na sua formulação e surgiu em virtude da impossi-
bilidade de o setor sanitário responder sozinho ao enfren-
tamento dos determinantes e condicionantes da saúde? 

(A) Política Nacional de Humanização da Atenção e Ges-
tão do SUS.

(B) Política Nacional de Promoção da Saúde.

(C) Política Nacional de Alimentação e Nutrição.

(D) Política Nacional de Atenção Básica.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em ano de eleições municipais, os gestores de saúde dos
municípios  devem se  preparar  para  o  encerramento  de
suas gestões, cumprindo algumas obrigações necessárias
para a transição. Precisam ser disponibilizadas ao novo
secretário  todas as informações que servirão  para uma
prestação de contas de sua gestão e para subsidiar a atu-
ação da nova gestão. Dentre os documentos necessários
para tal transição destacam-se os instrumentos de gestão,
preconizados pelo Sistema de Planejamento do SUS, sen-
do eles:

(A) Quadro de Metas Municipal, Plano Municipal de Saú-
de e Plano de Investimentos.

(B) Plano Diretor  de Regionalizacão, Demonstrativo Fi-
nanceiro e Relatório de Gestão.

(C) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Re-
latório de Gestão. 

(D) Código Sanitário Municipal, Plano Plurianual e Plano
Orçamentário Anual.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a estratégia que vem sendo usada pelo Ministério
da Saúde para superar a fragmentação da atenção e da
gestão nas Regiões de Saúde?

(A) Estruturação de redes de atenção à saúde.

(B) Elaboração de planejamento no nível municipal.

(C) Reorganização do modelo de atenção.

(D) Definição da atenção básica como porta de entrada
no sistema.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual foi a grande contribuição da Conferência de Alma Ata
para a concepção de saúde e para a organização de siste-
mas de saúde no mundo?

(A) Firmou um compromisso entre os governos e as enti-
dades participantes para com a equidade em saúde.

(B) Enfatizou a necessidade de ações urgentes para se
atingir maior justiça social em saúde.

(C) Concitou governos a criarem sistemas universais de
saúde com atenção primária forte para os mais ca-
rentes.

(D) Definiu  a  atenção  primária  como  estratégia  a  ser
ofertada a toda a população.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No intuito de melhor organizar  os serviços de urgência,
vários gestores optam pela classificação de risco. Fazen-
do isto, eles estão respeitando qual princípio do SUS? 

(A) Controle social.

(B) Hierarquização.

(C) Integralidade.

(D) Equidade.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A descrição  geográfica  de  ações  e  serviços  de  saúde,
bem como dos recursos humanos ofertados por prestado-
res públicos e privados, é um instrumento proposto pelo
Decreto n. 7508 de 2011, do Ministério da Saúde, a fim de
orientar as mudanças contidas neste, e é denominado:

(A) Plano de Regionalização.

(B) Mapa da Saúde.

(C) Renases.

(D) Região de Saúde.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pandemia de Covid-19 tem desafiado pesquisadores e
gestores a encontrar medidas de saúde pública que evi-
tem o colapso dos sistemas de saúde e reduzam os óbi-
tos. Para a definição das medidas a serem adotadas, al-
guns  gestores  tomam decisões  equivocadas e  nefastas
para o interesse geral por desconsiderarem as recomen-
dações geradas pela comunidade científica nacional e in-
ternacional. Considerando que o conhecimento científico é
de suma importância para que se possa reduzir a trans-
missão do vírus e frear a evolução da pandemia, os gesto-
res devem ignorar a recomendação de

(A) isolamento de casos e incentivo à higienização das
mãos.

(B) adoção de etiqueta respiratória com o uso de másca-
ras.

(C) uso de hidroxicloroquina e ivermectina.

(D) medidas progressivas de distanciamento social.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A giardíase, causada pelo parasito Giardia lamblia, é con-
siderada  como uma das  principais  desordens  entéricas
em crianças. O diagnóstico laboratorial consiste na identi-
ficação das formas evolutivas do parasito (trofozoítos e/ou
cistos). A técnica para a coloração do trofozoíto é a

(A) safranina modificada.

(B) Henriksen e Pohlenz.

(C) tricomo de Wheatley.

(D) hematoxilina férrica.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A esquistossomose mansônica resulta da transmissão do
parasita por meio de caramujos de água doce. No Brasil,
as espécies de Biomphalaria que estão envolvidas na dis-
seminação da esquistossomose são:

(A) Biomphalaria glabrata, Biomphalaria straminea  e Bi-
omphalaria tenagophila.

(B) Biomphalaria  amazonica,  Biomphalaria  salinarum  e
Biomphalaria angulosa.

(C) Biomphalaria  barthi, Biomphalaria  havanensis e  Bi-
omphalaria intermedia.

(D) Biomphalaria kuhniana, Biomphalaria obstructa  e Bi-
omphalaria orbignyi.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A leishmaniose tegumentar americana é uma enfermidade
polimórfica que acomete pele e/ou mucosas, sendo consi-
derada como um importante problema de saúde pública. A
transmissão dessa parasitose ocorre através da picada de
insetos  hematófagos  pertencentes  ao  gênero  Lutzomia.
Ao exercer o hematofagismo no hospedeiro vertebrado, a
fêmea do flebotomínio corta, com suas mandíbulas, o teci-
do subcutâneo depositando, através da região anterior do
seu trato digestório, a seguinte forma de Leishmania:

(A) tripomastigota.

(B) epimastigota.

(C) promastigota.

(D) amastigota.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  é  o  exame  laboratorial,  considerado  padrão-ouro,
usado no diagnóstico diferencial em caso grave de infec-
ção pelo vírus varicela-zóster?

(A) Ensaio imunoenzimático. 

(B) Aglutinação em látex.

(C) Reação em cadeia da polimerase.

(D) Cultura.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O infarto agudo do miocárdio é caracterizado como necro-
se isquêmica, sendo que o diagnóstico precoce constitui
uma ferramenta importante no prognóstico dessa afecção.
Os marcadores bioquímicos mais utilizados na investiga-
ção desse processo patológico são:

(A) creatininoquinase (CK) total, gama-glutamiltranspep-
tidase e lactato desidrogenase (LDH).

(B) lactato desidrogenase (LDH), alanina aminotransfera-
se (ALT/TGP), amilase e mioglobina.

(C) troponinas T e C (TnT e TnC), isocitrato-desidrogena-
se e creatinina quinase MB (CK-MB).

(D) mioglobina, creatinoquinase MB (CK-MB) e troponi-
nas T e I (TnT e TnI).

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia as informações a seguir.

Marcador derivado da ação de citocinas, predominantemente
a IL-6, o TNF-a e a IL-1, é característico de processo inflama-
tório agudo e atua ativamente no processo aterogênico. Ele-
vações discretas dos níveis de marcadores estão presentes
em situações crônicas inflamatórias, como a aterosclerose, e
poderá ser utilizado para o controle clínico de infecções, le-
sões inflamatórias teciduais, distúrbios inflamatórios em geral
e risco cardiovascular.

Qual é o marcador de inflamação sintetizado, predominan-
temente, por hepatócitos e que apresenta as característi-
cas elencadas?

(A) Adiponectina.

(B) Fibrinogênio.

(C) Interleucina 10 (IL-10).

(D) Proteína C reativa (PCR).

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a função do exame clearance de creatinina ou tes-
te de depuração da creatinina?

(A) Verificar a capacidade de diluição renal.

(B) Avaliar a função renal.

(C) Identificar a presença de creatinina.

(D) Avaliar a capacidade de concentração renal.

conhecimento_específico_biomedicina
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dengue,  uma  das  doenças  transmitidas  pelo  Aedes
aegypti, tem se constituído em um dos principais proble-
mas de saúde pública no mundo. No Brasil, a primeira epi-
demia, documentada clínica e laboratorialmente, aconte-
ceu  em  1981-1982,  em  Boa  Vista  (RR).  Desde  então,
essa doença vem ocorrendo no país de forma endêmica,
e sabe-se que:

(A) o agente etiológico são vírus de RNA, denominados
arbovírus (Arthropod-borne virus), pertencem à famí-
lia Flaviviridae e ao gênero Flavivirus.

(B) a fase crítica tem início com o declínio da febre (de-
fervescência), entre o 2° e o 4° dia do início da doen-
ça.

(C) após um período de 2 a 5 dias da picada em uma
pessoa infectada, o vetor pode transmitir o vírus du-
rante toda a vida.

(D) o sorotipo mais prevalente da doença é o 4, denomi-
nado DEN-4,  responsável  por  sintomas de dengue
clássica.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os vírus da influenza sofrem mutações de caráter  anti-
gênico e funcional, o que ocasiona, frequentemente, sur-
tos, epidemias e pandemias. A pandemia conhecida como
gripe espanhola (1918) está relacionada à qual caracteri-
zação antigênica?

(A) H1N1.

(B) H2N2.

(C) H5N1.

(D) H3N2.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No exame de urina (EAS),  na fase de análise química,
pode fazer uso da Prova de Ehrlich, teste qualitativo, que
tem como objetivo confirmar a presença de urobilinogênio
na urina, detectado pela fita reagente. Quando positivo, a
interpretação da prova baseia-se na reação do urobilino-
gênio com o

(A) p-benzoldeído,  formando  uma  coloração  vermelho-
cereja.

(B) p-aminobenzoldeído, formando uma coloração ama-
relo intenso.

(C) p-dimetilaminobenzoldeído, formando uma coloração
amarelo intenso.

(D) p-dimetilaminobenzoldeído, formando uma coloração
vermelho-cereja.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

Cilindros  formados  pela  gelificação  da  proteína  de  Tamm-
Horsfall, aparecendo incolores em sedimentos não corados e
que têm índice de refração semelhante ao da urina, portanto,
eles podem ser facilmente ignorados se a amostra não for
examinada sob luz difusa.

Com base nestas informações, qual é o cilindro?

(A) Hemáticos.

(B) Hialinos.

(C) Leucocitários.

(D) Granulosos.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Estima-se que 350 milhões de pessoas, ou seja, 5% da
população  mundial,  apresentem marcadores  sorológicos
positivos para o vírus da hepatite B (HBV) no mundo. Qual
é o perfil sorológico que indica infecção aguda pelo HBV?

(A) HBsAg positivo, anti-HBc IgM negativo, Anti-HBc total
positivo e anti-HBs negativo.

(B) HBsAg negativo, anti-HBc IgM negativo, Anti-HBc to-
tal positivo e anti-HBs negativo.

(C) HBsAg positivo, anti-HBc IgM positivo, Anti-HBc total
positivo e anti-HBs negativo.

(D) HBsAg negativo, anti-HBc IgM positivo, Anti-HBc total
negativo e anti-HBs negativo.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A necessidade de testes rápidos para diagnóstico labora-
torial e a realização em locais de difícil acesso, situações
de campo e com pouco recursos, tem levado a um grande
interesse  no desenvolvimento  de testes do tipo  dipstick
para detecção de antígeno e anticorpos em várias infec-
ções.  A metodologia  utilizada  nesses  testes  é  descrita
como: 

(A) aglutinação.

(B) imunocromatografia.

(C) imunodifusão.

(D) imunoprecipitação.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a técnica utilizada para dosar as concentrações de
IgA, IgM e IgG, e outras proteínas plasmáticas, pela medi-
da da difração da luz ao passar por uma solução contendo
complexos imunológicos?

(A) Turbidimetria.

(B) Telemetria.

(C) Nefelometria.

(D) Osmometria.
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os marcadores tumorais  são substâncias produzidas pe-
los tumores ou por outra região do organismo em resposta
à presença tumoral. Os marcadores indicados para diag-
nóstico e/ou acompanhamento do câncer de mama e ova-
riano são, respectivamente,

(A) CA 15-3; CA 125.

(B) CA 50; CA 19-9.

(C) CA 72-4; Cyfra 21-1.

(D) CEA; CA 72-4.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabe-
tes (2019-2020), qual é o exame laboratorial, considerado
padrão-ouro, usado no acompanhamento do paciente com
diabetes mellitus?

(A) Glicemia de jejum.

(B) Glicemia de duas horas pós-sobrecarga.

(C) Glicemia de três horas pós-sobrecarga.

(D) Hemoglobina glicada [HbA1c].

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia as informações a seguir.

É considerada um micronutriente essencial lipossolúvel, sen-
do armazenada em grande quantidade especialmente no fí-
gado. Engloba um grupo de moléculas secosteroides deriva-
das do 7-deidrocolesterol (7-DHC) interligadas por meio de
uma cascata de reações fotolíticas e enzimáticas que acon-
tecem em células de diferentes tecidos.

Estas informações fazem referência a qual vitamina?

(A) A.

(B) C.

(C) D.

(D) K.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A contagem de reticulócitos é um método simples para es-
tudo da função eritropoética, sendo um fator importante no
diagnóstico, classificação e monitoramento do tratamento
das anemias e na confirmação da regeneração da medula
óssea após quimioterapia ou transplante. O corante utili-
zado nesta técnica é o

(A) metabissulfito de sódio.

(B) azul de amann.

(C) azul de cresil brilhante.

(D) azul de metileno.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente, o câncer é um dos problemas mais comple-
xos que o sistema de saúde brasileiro enfrenta,  dada a
sua magnitude epidemiológica, social e econômica. A no-
menclatura dos diferentes tipos de neoplasias está relacio-
nada  ao  tipo  de  célula  que  deu  origem ao  tumor.  Um
exemplo de neoplasia maligna é o 

(A) linfoma.

(B) condroma.

(C) leiomioma.

(D) fibroma.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O espermograma é um teste  laboratorial  que analisa  a
qualidade do sêmen,  sendo considerado essencial  para
avaliar a capacidade reprodutiva masculina.  A diminuição
da motilidade progressiva do espermatozoide diagnostica-
da, por meio desse exame, é denominada de

(A) oligospermia.

(B) teratospermia.

(C) astenospermia.

(D) azoospermia.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o nome da isoenzima da fosfatase alcalina encon-
trada no parênquima hepático e nas células dos ductos bi-
liares que apresenta sua atividade sérica aumentada em
doenças  hepáticas  como  cirrose,  metástase  hepática  e
também em casos de obstrução extra-hepática?

(A) 5-nucleotidase.

(B) Aldolase.

(C) Colinesterase.

(D) Lipase.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O esôfago de Barrett é uma condição patológica, caracte-
rizada pela substituição do epitélio estratificado pavimen-
toso por epitélio colunar, que ocorre em pacientes com do-
ença do refluxo gastroesofágico crônico.  Esse processo
representa uma resposta adaptativa da mucosa à agres-
são que é caracterizada como

(A) hiperplasia.

(B) metaplasia.

(C) displasia.

(D) aplasia.
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A lipase lipoproteica é uma enzima ligada à superfície en-
dotelial dos capilares sanguíneos em vários tecidos extra-
hepáticos e atua na hidrólise dos triglicerídeos presentes
nos quilomícrons e nas lipoproteínas 

(A) HDL.

(B) VLDL.

(C) LDL.

(D) IDL.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo a Resolução RDC n. 302/2005 da Agência de
Vigilância  Sanitária  do Ministério  da Saúde,  que dispõe
sobre regulamento técnico para funcionamento de labora-
tórios clínicos, a abrangência da norma é aplicável a todos
os serviços

(A) públicos municipais ou privados, que realizam ativi-
dades laboratoriais na área de análises clínicas e ci-
tologia.

(B) públicos estaduais ou privados, que realizam ativida-
des laboratoriais na área de análises clínicas e pato-
logia clínica.

(C) públicos federais ou privados, que realizam ativida-
des laboratoriais na área de análises clínicas e pato-
logia clínica.

(D) públicos ou privados, que realizam atividades labora-
toriais na área de análises clínicas, patologia clínica
e citologia.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo  com as  definições  especificadas no Regula-
mento Técnico para Funcionamento de Laboratórios Clíni-
cos, anexo à Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n.
302/2005, conceitua-se “Substância ou preparação desti-
nada à higienização, desinfecção, esterilização ou desin-
festação domiciliar, em ambientes coletivos, públicos e pri-
vados,  em lugares  de  uso  comum e  no  tratamento  da
água”, como

(A) desinfetante.

(B) saneante.

(C) antisséptico.

(D) antipútridos.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o quadro a seguir que apresenta informações que
caracterizam um agente etiológico:

 Microscopia: bacilo gram-positivo

 Anaeróbio facultativo

 Não formador de esporos

 Resistência álcool-ácido: negativa

 Produção de catalase: positiva

 Hidrólise da esculina: positiva

 Hidrólise da ureia: negativa

 Hidrólise da gelatina: negativa

 Redução do nitrato: negativo

 Motilidade (25 °C): positiva

 Crescimento em caldo NaCl 6,5%: positivo

 Oxidase: negativa

 Teste de CAMP: positivo (hemólise sinergística)

 Produção de beta-hemolisina

As características apresentadas referem-se a qual agente
etiológico?

(A) Corynebacterium ulcerans.

(B) Bacillus cereus.

(C) Listeria monocytogenes.

(D) Clostridium botulinum.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

Síndrome causada por bastonete gram-negativo não fermen-
tador de lactose, imóvel, oxidase negativa. Possui capacida-
de de produzir urease e de descarboxilar a ornitina, é incapaz
de produzir  sulfeto de hidrogênio e de utilizar citrato como
fonte de carbono. A manifestação predominante é o aumento
do número de evacuações com fezes inconsistentes.  Pode
ser acompanhada por vômito, febre e dor abdominal.

De acordo a descrição apresentada, qual é o agente etio-
lógico?

(A) Escherichia coli.

(B) Salmonella enteritidis.

(C) Vibrio cholerae.

(D) Yersinia enterocolítica.

conhecimento_específico_biomedicina



UFG/CS                                                                       PROCESSO SELETIVO                                                        COREMU-SES/2021

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Resolução RDC n. 222, de 28 de março de 2018, dispõe
sobre  os  requisitos  de  boas  práticas  de  gerenciamento
dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). Conforme dis-
posto nessa resolução,

(A) o manejo dos RSS perpassa pelas etapas de segre-
gação,  separação,  acondicionamento,  identificação,
transporte interno e externo, destinação e disposição
final ambientalmente adequada para o RSS.

(B) a identificação do material segregado deverá ser de
acordo com os protocolos estabelecidos pela institui-
ção, desde que todos estejam identificados.

(C) os serviços geradores de RSS devem instalar siste-
ma de tratamento dos resíduos que permita a reutili-
zação desses sem causar danos ao meio ambiente.

(D) os RSS do Grupo A que não precisam ser obrigatori-
amente  tratados  e  os RSS após o tratamento são
considerados  rejeitos  e  devem ser  acondicionados
em saco branco leitoso.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O funcionário de um grande laboratório recebeu quatro li-
tros de acetona, que seria armazenada no almoxarifado
local. Nesse caso, antes de armazená-la, necessitou veri-
ficar a incompatibilidade química entre os produtos arma-
zenados no referido almoxarifado. Quais são os produtos
quimicamente incompatíveis  com esse reagente,  confor-
me anexo VI da RDC n. 222/2018, sobre as boas práticas
de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde?

(A) Ácido acético, naftaleno, cânfora, glicerol, turpentine,
álcool e outros líquidos inflamáveis.

(B) Misturas de ácidos sulfúrico e nítrico concentrados e
peróxido de hidrogênio.

(C) Mercúrio, cloro, hipoclorito de cálcio, Iodo, bromo e
ácido fluorídrico.

(D) Dicromatos, permanganatos, ácido nítrico, ácido sul-
fúrico e hipoclorito de sódio.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia as informações a seguir.

Zoonose causada por espiroqueta e transmitida por carrapa-
tos do gênero Ixodes. É caracterizada por pequena lesão cu-
tânea, expansiva, única ou múltipla, do tipo mácula ou pápula
avermelhada no local onde o artrópode sugou o sangue, de-
nominada de eritema crônico migratório. Manifestações clíni-
cas iniciais são: prostração, febre, cefaleia, rigidez nucal, mi-
algias,  artralgias  e  linfadenopatias. A doença  pode  cursar
com grave envolvimento neurológico, cardíaco e articular.

De acordo com as informações, qual é o agente etiológico
dessa zoonose?

(A) Borrelia burgdorferi.

(B) Brucella melitensis.

(C) Leptospira interrogans.

(D) Rickettisia rickettsii.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o quadro a seguir que apresenta sinais clínicos e
sintomas caracterizado por circulação simultânea de arbo-
viroses transmitidas pelo Aedes aegypti.

Sinais clínicos ̸ sintomas Arbovirose

Febre
Duração

Ausente ou febre baixa (≤38°C)
1-2 dias subfebril

Exantema Surge no 1º ou 2º dia

Mialgias (frequência) + +

Artralgia (frequência) + +

Artralgia (intensidade) Leve/moderada

Edema da articulação (fre-
quência)

Frequente

Edema da articulação (in-
tensidade)

Leve

Conjuntivite 50 a 90% dos casos

Cefaleia + +

Linfonodomegalia + + +

Discrasia hemorrágica Ausente

Acometimento neurológico + + +

Leucopenia + +

Linfopenia Incomum

Trombocitopenia +

De acordo com as informações apresentadas qual é a ar-
bovirose em questão?

(A) Dengue.

(B) Zika.

(C) Chikungunya.

(D) Febre amarela.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia as informações a seguir.

Micose sistêmica com características de doença granuloma-
tosa com predileção pelo sistema respiratório e reticuloendo-
telial, causada por um fungo dimórfico de crescimento lento
(> 15 dias). O solo rico em dejetos de pássaros e morcegos é
seu hábitat natural. Em saprofitismo e nos cultivos à tempera-
tura ambiente, adota a forma filamentosa, com hifas produto-
ras de microconídios e macroconídios tuberculados. Em pa-
rasitismo e em cultivos a 37 °C, apresenta-se leveduriforme e
unibrotante. 

Considerando  as  informações  apresentadas,  qual  é  o
agente etiológico dessa micose?

(A) Cladophialophora carrionii.

(B) Fonsecaea pedrosoi.

(C) Histoplasma capsulatum.

(D) Sporothrix schenckii.
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Art. 20º, da Resolução n. 198/2011, considera infração, a
desobediência ou a inobservância ao disposto nas normas
legais e outras, que, por qualquer forma, digam respeito às
atividades de biomédico. E no Art. 21º as infrações, quanto
ao exercício profissional, são classificadas em:

(A) leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por
circunstância atenuante; graves, aquelas em que for
verificada uma circunstância agravante;  e, gravíssi-
mas, aquelas em que seja verificada a existência de
duas ou mais circunstâncias agravantes.

(B) leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por
circunstância  adversa;  graves,  aquelas  em que for
verificada  duas  circunstâncias  agravantes;  e,  gra-
víssimas, aquelas em que seja verificada a existência
de três ou mais circunstâncias agravantes.

(C) leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por
circunstância  estressante;  graves,  aquelas  em que
for verificada três circunstâncias agravantes; e, gra-
víssimas, aquelas em que seja verificada a existência
de quatro ou mais circunstâncias agravantes.

(D) leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por
circunstância moderada; graves, aquelas em que for
verificada quatro  circunstâncias agravantes;  e,  gra-
víssimas, aquelas em que seja verificada a existência
de cinco ou mais circunstâncias agravantes.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre as vacinas que devem ser fornecidas gratuitamente
a todos os trabalhadores dos serviços de saúde, excluindo-
se as previstas exclusivamente no Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) de cada unidade
de saúde, e, de acordo com os itens 32.2.4.17 - Da Vacina-
ção dos Trabalhadores e 32.2.4.17.1, dispostos na Norma
Regulamentadora n. 32 (NR-32) que dispõe sobre seguran-
ça e saúde no trabalho em serviços de saúde. Nesse caso,
quais são as vacinas que devem ser fornecidas?

(A) Contra hepatite A, meningocócica conjugada e tétano.

(B) Contra tétano, difteria e tríplice viral.

(C) Contra tétano, difteria e hepatite B.

(D) Contra difteria, coqueluche e tétano.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após a coleta de sangue em um laboratório X, o biomédi-
co se acidenta com a agulha utilizada. Além de prestar os
primeiros socorros ao acidentado, em conformidade com a
Norma Regulamentadora n. 32 (NR-32), a Comunicação
de Acidente de Trabalho (CAT) deve ser emitida 

(A) em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos bi-
ológicos, com afastamento do trabalhador.

(B) em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos bi-
ológicos e químicos,  com afastamento do trabalha-
dor.

(C) em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos bi-
ológicos e químicos,  sem afastamento do trabalha-
dor.

(D) em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos bi-
ológicos, com ou sem afastamento do trabalhador.
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