
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 BIOMÉDICO 



 

PARTE I - BIOMÉDICO 
 
01 - Assinale a alternativa correta, com base nas afirmativas. 

I- As células LE podem se formar “in vivo” mediante a quebra 
da membrana dos leucócitos facilitando a saída do auto-
anticorpo, também chamado fator anti-núcleo (FAN), para 
fora dos mesmos, o qual irá despolimerizar o material nuclear, 
formando uma massa amorfa que se cora pelo Leishman em 
rosa claro.  

II- A massa despolimerizada é denominada célula LE e será 
eliminada de um leucócito íntegro, especialmente neutrófilos e 
monócitos, na presença do complemento. As células que 
englobam a massa LE, cujo núcleo se encontra centralizado, 
denomina-se célula LE.  

III- É importante ressaltar que a nucleofagocitose não deve ser 
confundida com o fenômeno “LE”. Na nucleofagocitose, o 
núcleo fagocitado lembra as características do padrão 
cromatínico original, podendo apresentar vacúolos. A inclusão 
é frequentemente menor do que a massa LE e essas células são 
chamadas tart-cells. 

A) Somente a afirmativa I está correta. 
B) Somente a afirmativa III está correta. 
C) Somente a afirmativa II está correta. 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
02 - Assinale a alternativa correta, com base nos critérios de 
normalidade para avaliação da morfologia heritrocitária. 
Observação em campos de aproximadamente 200 a 250 células 
(objetiva de imersão). 

 Características 
morfológicas  Normal  1 

+
 2 

+
 3 

+
 4 

+
 

I  Corpos de 
Papeheimer  1 – 2  3 – 5  5 – 10  10 – 20 > 50  

II Policromatofilia  
 Recém-nascido  1 – 6  7 – 15  15 – 20  20 – 50  > 50  

III Policromatofilia  
Adulto  < 1  2 – 5  5 – 10  10 – 20  > 20  

 

A) Somente a afirmativa II está incorreta. 
B) Somente a afirmativa III está incorreta. 
C) Somente as afirmativas I e II estão incorretas. 
D) Somente as afirmativas I e III estão incorretas. 
E) Somente a afirmativa I está incorreta. 

 
03 - Assinale a alternativa correta, com base nas afirmativas 
sobre as granulações tóxicas (granulações grosseiras) 

I- As granulações tóxicas são granulações azurófilas (granulações 
primárias), ricas em mieloperoxidase que se fundiram 
previamente por um estímulo metabólico (infecção, toxemia ou 
necrose).  

II- Quando há contínuo estímulo a granulocitopoese, pela 
extensão e/ou duração de um processo inflamatório, há 
diminuição dos prazos de maturação das células precursoras, e 
os neutrófilos chegam ao sangue com persistência da granulação 
primária, própria dos promielócitos, normalmente substituída 
pela granulação secundária, tênue e específica. Os grânulos 
primários são ricos em enzimas e coram-se em cor pardo-escuro: 
quando vistos nos neutrófilos, são as, impropriamente 
denominadas, ganulações tóxicas. Muito cuidado deve ser 
tomado no processo de coloração, pois as granulações tóxicas 
podem ser um artefato que surge com o tempo prolongado de 
coloração e/ou pH muito baixo do corante. Causas: Processos 
infecciosos ou tóxicos graves.  

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) As afirmativas I e II estão corretas e a II explica a I 
C) Somente a afirmativa II está correta 
D) As afirmativas I e II estão corretas e a II não explica 

a I 
E) Ambas as afirmativas estão incorretas  

 
04 - Assinale a alternativa correta. Apresentam forma 
arredondada com proeminências pontiagudas (espículas) 
irregulares e em pequeno número (algumas com ponta 
alongada). A presenta membrana com conteúdo lipídico 
alterado. São característicos de uma deficiência congênita 
de beta lipoproteína (abetalipoproteinemia). Podem ser 
observados também nas doenças hepáticas, nas anemias 
hemolíticas (anemia hemolítica microangiopática, anemia 
sideroblástica, anemia de Cooley), nas queimaduras graves, 
após esplenectomia, nas doenças renais e deficiência 
enzimática. Estamos falando de qual alteração eritrocitária? 

A) Equinócito  
B) Acantócito 
C) Esquizócito 
D) Dracriócito 
E) Ovalócito 

 
05 - Assinale a alternativa correta. O valor absoluto reflete 
o número de reticulócitos em cada mm

3 
de sangue (ou litro 

de sangue). Para calcular o valor relativo usa-se a seguinte 
fórmula:  

A) Número de reticulócitos x 1.000 eritrócitos 
observados x 100 

B) Número de reticulócitos x 100 / 1.000 eritrócitos 
observados. 

C) Número de reticulócitos x 1.000 / 100 eritrócitos 
observados. 

D) Número de reticulócitos x 100 eritrócitos 
observados x 1.000 

E) Número de reticulócitos x 10 eritrócitos observados 
x 100 

 
06 - Assinale a alternativa correta. A reticulopenia pode 
estar presente na: 

A) Anemia falciforme 
B) Esferocitose hereditária 
C) Anemia megaloblástica  
D) Anemia hemolítica auto-imune  
E) Doença hemolítica do recém-nascido  

 
07 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar sobre 
“TARGET CELLS”. 

A) Também chamadas codócitos. Nesses eritrócitos a 
hemoglobina se dispõe na periferia deixando uma 
parte concêntrica descorada. Estas hemácias 
aparecem em grande número nos indivíduos 
homozigotos para Hb C (doença da Hb C) e em 
menor quantidade em algumas outras 
hemoglobinopatias (anemia falciforme, doença Hb 
SC e estigma AC). Ocorre também nas talassemias 
(talassemia “major” ou anemia de Cooley e 
talassemia “minor”), nas doenças hepáticas 
crônicas, deficiência grave de ferro e após 
esplenectomia. Podem ainda aparecer como artefato 
somente em uma porção da distensão sanguínea 
(soprar uma distensão sanguínea, ainda úmida). 



 

B) Também chamadas codócitos. Nesses eritrócitos a 
hemoglobina se dispõe na periferia deixando uma 
parte concêntrica descorada. Estas hemácias 
aparecem em grande número nos indivíduos 
homozigotos para Hb C (doença da Hb C) e em 
menor quantidade em algumas outras 
hemoglobinopatias (anemia falciforme, doença Hb 
SC e estigma AC). Ocorre somente na talassemia 
“major” ou anemia de Cooley, nas doenças 
hepáticas crônicas, deficiência moderada de ferro e 
após esplenectomia. Podem ainda aparecer como 
artefato somente em uma porção da distensão 
sanguínea (soprar uma distensão sanguínea, ainda 
úmida). 

C) Também chamadas codócitos. Nesses eritrócitos a 
hemoglobina se dispõe na periferia deixando uma 
parte concêntrica descorada. Estas hemácias 
aparecem em grande número nos indivíduos 
homozigotos para Hb C (doença da Hb C) e em 
menor quantidade em algumas outras 
hemoglobinopatias (anemia falciforme, doença Hb 
SC e estigma AC). Ocorre somente na talassemia 
“minor”, nas doenças hepáticas crônicas, 
deficiência moderada de ferro e após 
esplenectomia. Podem ainda aparecer como artefato 
somente em uma porção da distensão sanguínea 
(soprar uma distensão sanguínea, ainda úmida). 

D) Também chamadas codócitos. Nesses eritrócitos a 
hemoglobina se dispõe no centro e na periferia 
deixando uma parte concêntrica descorada. Estas 
hemácias aparecem em menor número nos 
indivíduos homozigotos para Hb C (doença da Hb 
C) e em maior quantidade em algumas outras 
hemoglobinopatias (anemia falciforme, doença Hb 
SC e estigma AC). Ocorre também nas talassemias 
(talassemia “major” ou anemia de Cooley e 
talassemia “minor”), nas doenças hepáticas 
crônicas, deficiência grave de ferro e após 
esplenectomia. Podem ainda aparecer como artefato 
somente em uma porção da distensão sanguínea 
(soprar uma distensão sanguínea, ainda úmida). 

E) Também chamadas codócitos. Nesses eritrócitos a 
hemoglobina se dispõe no centro e na periferia 
deixando uma parte concêntrica descorada. Estas 
hemácias aparecem em grande número nos 
indivíduos homozigotos para Hb C (doença da Hb 
C) e em menor quantidade em algumas outras 
hemoglobinopatias (anemia falciforme, doença Hb 
SC e estigma AC). Ocorre também nas talassemias 
(talassemia “major” ou anemia de Cooley e 
talassemia “minor”), nas doenças hepáticas 
crônicas, deficiência moderada de ferro e após 
esplenectomia. Podem ainda aparecer como artefato 
somente em uma porção da distensão sanguínea 
(soprar uma distensão sanguínea, ainda úmida). 

 
08 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas. 

I- ÁGAR SABOURAUD - Meio com nutrientes que favorece o 
crescimento de diversos fungos leve duriformes e filamentosos. 
Apresenta como utilidade o Cultivo e crescimento de espécies de 
Candidas e fungos filamentosos, particularmente associados a 
infecções superficiais. Caracterização macroscópica do fungo 
filamentoso (colônia gigante). 

II- ÁGAR CITRATO SIMMONS – Meio que Verifica a 
capacidade da bactéria de utilizar o citrato de sódio como única 
fonte de carbono, juntamente com sais de amônia, alcalinizando 
o meio. Apresenta como utilidade, diferenciar gêneros e espécies 
de enterobactérias e não fermentadores. 

III- ÁGAR BÍLIS-ESCULINA - A prova de Bile-Esculina é 
baseada na capacidade de algumas bactérias não hidrolisarem 
esculina em presença de bílis. Apresenta como utilidade; a) 
Separação dos Streptococcus Bile-Esculina positiva dos Bile-
Esculina negativa; B) Identificação dos Enterococcus spp., que 
são Bile-Esculina positiva e c) Identificação de bacilos Gram 
negativos não fermentadores e enterobactérias, usar o meio sem 
bílis. 

A) Somente a afirmativa I está correta. 
B) Somente a afirmativa II está correta. 
C) Somente a afirmativa III está correta. 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
09 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas. 
Interpretação da leitura do meio ÁGAR BÍLIS-
ESCULINA: 

A) Positivo: Enegrecimento em todo o meio em 24 
horas. 

B) Positivo: Enegrecimento em qualquer parte do meio 
em 72 horas. 

C) Negativo: Ausência de enegrecimento total do meio 
em 72 horas. 

D) Negativo: Ausência de enegrecimento ou 
crescimento de menos da metade do meio após 72 
horas de incubação. 

E) Negativo: Ausência de enegrecimento ou 
crescimento de menos da metade do meio após 24 
horas de incubação. 

 
10 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas. 
Interpretação da leitura do meio ÁGAR CITRATO 
SIMMONS: 

I- Cor original do meio é verde. Positivo: cor azul ou 
crescimento no local do inóculo. 

II- Negativo: não há crescimento e a cor permanece 
inalterada.  

III- Se houver crescimento visual na área do inóculo sem 
mudança de cor, o teste pode ser considerado positivo, 
reincubar por até 24 horas, a incubação poderá mudar a 
cor do meio para alcalino (azul). 

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Somente a afirmativa I está correta. 
C) Somente a afirmativa II está correta. 
D) Somente a afirmativa III está correta. 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
11 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas. 
Recomendações para uma melhor Interpretação da leitura 
do meio CALDO BASE DE MOELLER: 

I- Como a reação ocorre em anaerobiose, é imprescindível a 
adição de óleo mineral. 

II- Autoclavar o meio já com o óleo mineral, não devendo-se 
adicionar após a inoculação do microrganismo.  

III- Para alguns microrganismos, como bacilos Gram 
negativos não fermentadores, é necessário um período de 
incubação prolongado (24 a 72 horas). 

 



 

A) Somente a afirmativa I está correta. 
B) Somente a afirmativa II está correta. 
C) Somente a afirmativa III está correta. 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
12 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas. 
Meio ÁGAR DNASE, Pode-se revelar a prova de duas 
maneiras: com a solução de ácido clorídrico e a base de azul 
de toluidina O. 

I- Para revelar com o ácido, utilizar o ácido clorídrico 0,1N 
II- Para a revelação com azul de Toluidina O: Acrescentar 

para cada 100 ml de base 1g de azul de Toluidina O 
III- Para a revelação com azul de Toluidina O: aquecer o meio 

à aproximadamente 30ºC 
A) Somente a afirmativa II está correta. 
B) Somente a afirmativa I está correta. 
C) Somente a afirmativa III está correta. 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
13 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas. 
Interpretação da leitura do meio ÁGAR DNAS, revelando 
com HCl: 

I- Cor original do meio: púrpura. Aguardar 
aproximadamente 15 minutos até que o meio fique opaco.  

II- Positivo: Presença nítida de halo amarelo na parte superior 
e em volta da colônia.  

III- Negativo: Ausência de halo claro em volta da colônia. 
A) Somente a afirmativa I está correta. 
B) Somente a afirmativa II está correta. 
C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
D) Somente a afirmativa III está correta. 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
14 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas. 
Recomendações para uma melhor Interpretação da leitura 
do meio CTA – cystine tryticase agar: 

I- Para provas negativas, incubar um período maior (72 
horas); 

II- Autoclavar a base com o carboidrato, pois evita o 
aparecimento de falso positivo; 

III- Fazer inóculo fino, pois inóculos densos podem dar 
resultado falso negativo. 

A) Somente a afirmativa II está correta. 
B) Somente a afirmativa III está correta. 
C) Somente a afirmativa I está correta. 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
15 - Assinale a alternativa correta de acordo com resolução 
de diretoria colegiada – RDC nº 302, de 13 de outubro de 
2005, onde nos define que: 
I - Laboratório clínico: Serviço destinado à análise de 
amostras de paciente, com a finalidade de oferecer apoio ao 
diagnóstico e terapêutico, compreendendo as fases pré-
analítica, analítica e pós-analítica. 
II - Posto de coleta laboratorial: Serviço vinculado a um 
laboratório clínico, que realiza atividade laboratorial, mas 
não executa a fase analítica dos processos operacionais, 
exceto os exames presenciais, cuja realização ocorre no ato 
da coleta. 

III - Produto para diagnóstico de uso in vitro: Reagentes, 
materiais, artigos e instrumentos, junto com as instruções 
para seu uso, que contribuem para realizar uma 
determinação qualitativa, quantitativa ou semi-quantitativa 
de uma amostra biológica e que não estejam destinados a 
cumprir função anatômica, física ou terapêutica alguma, 
que não sejam ingeridos, injetados ou inoculados em seres 
humanos e que são utilizados unicamente para provar 
informação sobre amostras obtidas do organismo humano. 

A) Somente a afirmativa I está correta. 
B) Somente a afirmativa II está correta. 
C) Somente a afirmativa III está correta. 
D) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

 
16 - Assinale a alternativa correta de acordo com a 
resolução de diretoria colegiada – RDC nº 302, de 13 de 
outubro de 2005, onde nos afirma que: 

I- Todo laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial, 
público deve estar inscritos no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde, sendo facultativa a inscrição 
dos laboratórios clínico e o postos de coleta laboratorial 
da rede privada. 

II- O posto de coleta laboratorial deve possuir vínculo com 
apenas um laboratório clínico. As atividades de coleta 
domiciliar, em empresa ou em unidade móvel devem estar 
vinculadas a um laboratório clínico e devem seguir os 
requisitos aplicáveis definidos neste Regulamento 
Técnico. 

III- O reagente ou insumo preparado ou aliquotado pelo 
próprio laboratório deve ser identificado com rótulo 
contendo: nome, concentração, número do lote (se 
aplicável), data de preparação, identificação de quem 
preparou (quando aplicável), data de validade. 

A) Somente a afirmativa I está correta. 
B) Somente a afirmativa III está correta. 
C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
D) Somente a afirmativa II está correta. 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
17 - Assinale a alternativa correta de acordo com resolução 
de diretoria colegiada – RDC nº 302, de 13 de outubro de 
2005, onde nos afirma que: 

I- O laboratório clínico que utilizar metodologias próprias – 
In House, deve documentá-las incluindo no mínimo, a 
descrição das etapas do processo 

II- O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial 
devem implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
de Serviços de Saúde (PGRSS) atendendo aos requisitos 
da RDC/ANVISA n° 303 de 07/12/2004, suas 
atualizações, ou outro instrumento legal que venha 
substituí-la. 

III- O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial 
devem manter atualizados e disponibilizar, a todos os 
funcionários, instruções escritas de biossegurança, 
contemplando no mínimo os seguintes itens:  normas e 
condutas de segurança biológica, química, física, 
ocupacional e ambiental 

A) Somente a afirmativa III está correta. 
B) Somente a afirmativa I está correta. 
C) Somente a afirmativa II está correta. 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 



 

18 - Assinale a alternativa correta: A resolução da diretoria 
colegiada – RDC nº 15, de 15 de março de 2012 dispõe sobre: 

A) Biossegurança em Laboratórios Biomédicos e de 
Microbiologia. 

B) Requisitos de boas práticas para o processamento de 
produtos para saúde e dá outras providências. 

C) Configura infrações à legislação sanitária federal, 
estabelece as sanções respectivas, e dá outras 
providências. 

D) Regulamenta, sob a denominação de Código Nacional 
de Saúde, a Lei nº. 2.321, de 3 de setembro de 1954, de 
"Normas Gerais sobre Defesa e Proteção da Saúde".  

E) Exposição Ocupacional a Material Biológico: Hepatite 
e HIV / Coordenação Nacional de DST e AIDS 

 
19 - Assinale a alternativa correta: Segundo a ANVISA, 
podemos definir: 

I- Desinfecção de alto nível: processo físico ou químico que 
destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, 
inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado 
de esporos bacterianos;  

II- Desinfecção de nível intermediário: processo físico ou 
químico que destrói microrganismos patogênicos na forma 
vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de 
objetos inanimados e superfícies; 

III- Detergentes: produto destinado a limpeza de artigos e 
superfícies por meio da aumento da tensão superficial, 
composto por grupo de substâncias sintéticas, orgânicas, 
líquidas ou pós solúveis em água que contêm agentes 
umectantes e emulsificantes que suspendem a sujidade e 
evitam a formação de compostos insolúveis ou espuma no 
instrumento ou na superfície 

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Somente a afirmativa I está correta. 
C) Somente a afirmativa II está correta. 
D) Somente a afirmativa III está correta. 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
20 - Assinale a alternativa correta: Segundo a ANVISA, 
podemos definir limpeza como sendo: 

A) remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução 
da carga microbiana presente nos produtos para saúde, 
utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de 
limpeza, por meio de ação mecânica (manual ou 
automatizada), atuando em superfícies internas (lúmen) 
e externas, de forma a tornar o produto seguro para 
manuseio e preparado para desinfecção ou esterilização; 

B) remoção de sujidades orgânicas, eliminação da carga 
microbiana presente nos produtos para saúde, utilizando 
água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por 
meio de ação mecânica (manual ou automatizada), 
atuando em superfícies internas (lúmen) e externas, de 
forma a tornar o produto seguro para manuseio e 
preparado para desinfecção ou esterilização; 

C) remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução 
da carga microbiana presente nos produtos para saúde, 
utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de 
limpeza, por meio de ação mecânica (manual ou 
automatizada), porem sem a necessidade de atuar em 
superfícies internas (lúmen), so as externas, de forma a 
tornar o produto seguro para manuseio e preparado para 
desinfecção ou esterilização; 

D) remoção da sujidade visível presente nos produtos para 
saúde 

E) remoção da sujidade visível e invisíveis presente nos 
produtos para saúde 

 
21 - Assinale a alternativa correta: Segundo a ANVISA, 
podemos definir 

A) produtos para saúde críticos: são produtos para a 
saúde utilizados em procedimentos invasivos com 
penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos 
subepteliais, e sistema vascular, incluindo também 
alguns dos produtos para saúde que estejam 
diretamente conectados com esses sistemas. 

B) produtos para saúde semi-críticos: produtos que 
entram em contato com pele e mucosa não íntegra 
colonizadas. 

C) produto para saúde crítico de conformação 
complexa: produtos para saúde que possuam lúmem 
inferior a cinco milímetros ou com fundo cego, 
espaços internos inacessíveis para a fricção direta, 
reentrâncias ou válvulas. 

D) produtos para saúde não-críticos: produtos que 
entram em contato com pele e mucosa íntegra ou 
não entram em contato com o paciente. 

E) produtos para saúde passíveis de processamento: 
produto para saúde fabricado a partir de matérias 
primas e conformação estrutural, que permitem 
repetidos processos de limpeza,  até que percam a 
sua eficácia e funcionalidade. 

 
22 - Assinale a alternativa correta. Podemos afirmar sobre o 
sistema único de saúde: 

I- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições federais, estaduais e municipais da 
Administração direta e indireta; instituições privadas 
conveniadas e das fundações mantidas pelo Poder 
Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

II- A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em caráter complementar. 

III- Os objetivos do Sistema Único de Saúde SUS são:  
identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da promoção da saúde 

A) Somente a afirmativa I está correta. 
B) Somente a afirmativa III está correta. 
C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
D) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
E) Somente a afirmativa II está correta. 

 
23 - Assinale a alternativa correta, entendendo “V” como 
verdadeiro e “F” como falso. Entende-se por saúde do 
trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades 
que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho, abrangendo: 

I- Participação, no âmbito de competência do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e 
controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes 
no processo de trabalho; 

 



 

II- Participação, no âmbito de competência do Sistema Único 
de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle 
das condições de produção, extração, armazenamento, 
transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de 
produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam 
riscos à saúde do trabalhador; 

III- Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 
saúde; 

IV- Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 
sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de 
trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os 
resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e 
exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, 
respeitados os preceitos da ética profissional; 

V- Participação na normatização, fiscalização e controle dos 
serviços de saúde do trabalhador nas instituições e 
empresas públicas, exceto nas privadas, pois estes 
serviços competem ao responsável legal pela empresa; 

VI- Revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na sua 
elaboração a colaboração das entidades sindicais; e a 
garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao 
órgão competente a interdição de máquina, de setor de 
serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver 
exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos 
trabalhadores. 

A) V, F, V, F, V, V 
B) V, V, V, V, F, V 
C) V, V, V, V, F, F 
D) V, V, V, V, V, V 
E) F, V, V, V, V, F 

 
24 - Assinale a alternativa correta, entendendo “V” como 
verdadeiro e “F” como falso.  As ações e serviços públicos 
de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 
198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos 
seguintes princípios: 

I- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 
os níveis de assistência. Integralidade de assistência, 
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações 
e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; 

II- Descentralização político-administrativa, com direção 
única em cada esfera de governo: ênfase na 
descentralização dos serviços para os municípios e 
regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde; 

III- Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais exceto os recursos humanos da União, que ficam 
sob responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios na prestação de serviços de assistência à 
saúde da população; 

IV- Organização dos serviços públicos de modo a evitar 
duplicidade de meios para fins idênticos. 

V- Organização de atendimento público específico e 
especializado para mulheres e vítimas de violência 
doméstica em geral, que garanta, entre outros, 
atendimento, acompanhamento psicológico, excetuando-
se as cirurgias plásticas 

 

A) F, V, V, V, F 
B) V, V, F, V, F 
C) F, V, F, V, V 
D) V, V, F, F, V 
E) F, F, V, V, V 

 
25 - Assinale alternativa correta, A solução “MIF”, 
conservante utilizada em parasitologia, apresenta em sua 
constituição: 

I- Glicerina 
II- Formaldeído 
III- Mertiolato 
IV- Orange G 
V- Solução de lugol 

A) F, V, V, F, V 
B) V, F, V, V, F 
C) V, V, F, V, V 
D) V, V, F, V, F 
E) V, V, V, F, V 

 
26 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar sobre: 

I- EXAME DIRETO - Utilizado para pesquisa de cistos de 
protozoários e ovos de helmintos. Método pouco sensível 
e só apresenta resultados positivos em infecções massivas. 
Procedimento: Adicionar solução de lugol às fezes, 
preparar a lâmina e observar direto ao microscópio em 
aumento de 100X e 400X. 

II- METODO DE WILLIS – utilizamos uma solução de 
cloreto de sódio (soro fisiológico) 

III- MÉTODO DE FAUST – utilizamos uma solução de 
H2SO4, depois de centrifugar adiciona-se uma gota de 
lugol 

A) Somente a afirmativa I está correta. 
B) Somente a afirmativa II está correta. 
C) Somente a afirmativa III está correta. 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
27 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar sobre o 
método de RITCHIE. 

I- Utiliza o formol a 1% 
II- Após centrifugação, utiliza-se para analise o 

sobrenadante. 
III- Idêntico ao método de FAUST, até a colocação do H2SO4   

A) Somente a afirmativa III está correta. 
B) Somente a afirmativa I está correta. 
C) Somente a afirmativa II está correta. 
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
28 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar sobre o 
método de GRAHAM: 

A) É o método da centrifugo flutuação  
B) É o método que utiliza o verde malaquita 
C) É o método da fita adesiva 
D) É o método também conhecido como KATO-KATZ 
E) É um método que utiliza éter, formol e clorofórmio  

  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Leia os seguintes versos de uma canção de Luís Gonzaga e 
Zé Dantas criada em 1953: 

Vozes da seca 
 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse 
chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

(Disponível em: 
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option= 

com_content&task=view&id=180&Itemid=103. Acesso 
em: 20/5/2015. 

 © Universal Music Publishing MGB Brasil Ltda.) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de muitas palavras da canção terem uma grafia não 
mais utilizada hoje em dia, isto é, correspondente ao 
português antigo, indica que ela foi escrita há muito tempo. 
II. Ainda que tenha sido escrita há mais de sessenta anos, ou 
seja, em 1953, a letra da canção trata de um tema 
extremamente atual. 
III. A letra da canção está escrita em uma variedade não 
padrão do português e ainda hoje muito presente na fala de 
um grande número de brasileiros. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens II e III. 

 
30 - De acordo com o texto, podemos afirmar quanto as 
características da população vitimada pela seca. 
I. Trata-se de pessoas que, embora miseráveis, mantêm seu 
orgulho pessoal e querem retribuir por meio do trabalho os 
benefícios que lhes sejam concedidos pelos governantes. 
II. Trata-se de pessoas que não trabalham e esperam que as 
autoridades públicas resolvam seus problemas por meio de 
subsídio financeiro. 
III. Trata-se de pessoas trabalhadoras, que, em razão das 
condições adversas em que se encontram, não conseguem 
prosperar apenas por meio da disposição que têm para o 
trabalho. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos os itens I e III. 
E) Apenas o item III está correto. 

 

A questão 31 refere-se ao poema seguinte: 
 

Cais matutino 
 

Mercado do peixe, mercado da aurora: 
Cantigas, apelos, pregões e risadas 
À proa dos barcos que chegam de fora. 
 

Cordames e redes dormindo no fundo; 
À popa estendidas, as velas molhadas; 
Foi noite de chuva nos mares do mundo. 
 

Pureza do largo, pureza da aurora. 
Há viscos de sangue no solo da feira. 
Se eu tivesse um barco, partiria agora. 
 

O longe que aspiro no vento salgado 
Tem gosto de um corpo que cintila e cheira 
Para mim sozinho, num mar ignorado. 

 

(In: Ítalo Moriconi, org. Os cem melhores poemas 
brasileiros do século.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 47.) 
 

31 - Que palavras são responsáveis respectivamente, pelas 
sugestões visuais, sonoras, táteis e gustativas sobre o local? 

A) sangue, risadas, gosto, molhadas 
B) aurora, cantigas, molhadas, salgado 
C) cintila, pregões, salgado, molhadas 
D) salgado, apelos, sangue, gosto 
E) sangue, gosto, molhadas, salgado 

 
As questões 32 e 33 refere-se a tira seguinte: 

32 - Identifique a figura de linguagem presente nos 
quadrinhos 1 e 2 da tira: 

A) hipérbole 
B) metonímia 
C) eufemismo 
D) onomatopeia 
E) prosopopeia 

 
33 - Analise as seguintes afirmações sobre a comunicação 
entre as personagens. 
I. A tira produz uma realidade machista da nossa sociedade, 
em que a mulher cumpre as tarefas domésticas, enquanto o 
homem cuida de seus interesses particulares. 
II. A mulher provavelmente não entende o que o homem 
disse, porque é muito idosa e já não consegue mais se 
comunicar com eficiência. 
III. A mulher certamente ouve a campainha e entende a 
ordem do homem, mas age de maneira a deixar clara sua 
discordância em relação à atitude dele. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 



 

34 - Identifique a alternativa cujo verbo destacado teve uso 
incorreto no particípio. 

A) Justin Bieber é expulso de sítio arqueológico após 
tentar escalar ruína maia.  

B) Guerra às drogas poderia ter prendido presidentes 
dos EUA, diz pesquisador. 

C) Morre Nicholas Winton, conhecido por ter salvo 
dos nazistas 669 crianças. 

D) Jovens transportando rifle e escopeta são presos em 
torneio de Pokémon nos EUA. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
As questões 35 e 36 referem-se ao anúncio seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do texto é denunciar a situação da área de 
saúde daquele Estado, mostrando que o governo não destina 
mais verbas à saúde porque não prioriza essa área. 
II. Considerando a frase “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, podemos compreender através do enunciado 
principal que o governo prefere fazer uma festa popular com 
queima de fogos, a cuidar da área de saúde do Estado. 
III. A conjunção “OU” no enunciado principal apresenta 
sentido de adição. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
36 - No enunciado “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, há duas orações, que poderiam ser ligadas por 
uma conjunção, transformando-a numa única frase. Qual 
das conjunções a seguir poderia fazer a conexão das 
orações, mantendo o sentido original? 

A) pois 
B) e 
C) não só... mas também 
D) mas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

37 - No período “Contanto que ele participe, pode entrar no 
nosso grupo”, a oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial concessiva 
B) subordinada adverbial condicional 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
38 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Tristeza é proibido. 
B) As receitas seguiram anexas ao envelope. 
C) Até que custou barata a troca dos pneus! 
D) As crianças estavam meio assustadas com o barulho 

da tempestade. 
E) Naquela casa, a alegria era necessária.  

 
39 - A “ênclise” foi empregada corretamente apenas em: 

A) Sempre mandam-me notícias. 
B) O professor que assessorou-me é doutor em 

linguística. 
C) Bons ventos tragam-o! 
D) Enquanto penteava-se, assobiava alegremente. 
E) Não, respondeu-me Eunice, agora não posso ajudá-

la. 
 
40 - Observe o emprego da crase nas frases seguintes: 
I. Gota à gota, retirou o líquido da garrafa. 
II. Dificilmente, compro à prazo. 
III. Comunique nossas decisões à gerência da empresa. 
O emprego está correto: 

A) Apenas em III. 
B) Em I e III. 
C) Em II e III. 
D) Apenas em I. 
E) Em I, II e III. 

 
 
 


