
 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: ANALISTA DE SAÚDE – BIOMÉDICO   

Leia as instruções  antes de iniciar a prova. 

1. O candidato receberá: 

1.1  Um caderno de Provas contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas 

para responder as opções A, B, C, e D, sendo que apenas uma 01 (uma) deverá ser assinalada como correta. 

1.2  Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva. 

1.3  É responsabilidade do candidato, certificar-se que os dados informados nos materiais recebidos estão corretos. 

Após ser autorizado o início da prova, verifique no caderno de prova se a numeração das questões e a paginação 

estão corretas. 

2. Regras gerais: 

2.1  O candidato está autorizado a usar caneta esferográfica preta fabricada em material transparente. O 

descumprimento desta regra será de responsabilidade exclusiva do candidato que poderá ser eliminado do certame, 

caso não seja possível a leitura ótica do cartão resposta. 

2.2 O candidato dispõe de 3 (Três) horas  para fazer a Prova Objetiva e não poderá entregar a prova e sair do prédio 

antes de decorrido o tempo de 1 (uma) hora do início. Após este prazo o candidato poderá entregar o material de prova 

e sair do prédio, sem o caderno de provas. 

2.3  O candidato  poderá levar  consigo o caderno de provas quando estiver faltando 30 (trinta) minutos para o término 

da prova.  

2.4  Durante a prova o candidato não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros candidatos.  

2.5  Ao final das provas o candidato deverá entregar: o caderno de prova, o cartão-resposta,  e  caso não tenha assinado 

a lista de presença deverá  assiná-la. 

2.6   Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 

3. Preenchimento do cartão- resposta: 

3.1  O candidato deverá assinalar no CARTÃO-RESPOSTA uma única alternativa que julgar correta e sem rasuras. O 

preenchimento do cartão deverá obedecer às instruções nele contidas. Observe atentamente o número da questão antes 

de marcar, pois não haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA.  

3.2  Não é permitida a consulta aos apontamentos, livros, dicionários e uso de aparelhos eletrônicos. 

3.3  Será considerada nula a questão que tiver mais de uma alternativa assinalada, com rasuras ou que esteja em branco 

ou em desacordo com as instruções de preenchimento informadas no cartão resposta. 

4. Informações finais: 

4.1 O gabarito das provas objetivas será divulgado no primeiro dia útil subsequente a aplicação da prova nos sites  

www.itame.com.br e www.senadorcanedo.go.gov.br 

4.2  Os Recursos contra itens do gabarito preliminar poderão ser interpostos na forma do Edital Regulamento. 

4.3  Qualquer informação sobre o concurso será fornecida pela Prefeitura Municipal, através da Comissão Especial do 

Concurso Público, ou pela Banca Examinadora.  

 

        REALIZAÇÃO: 

 
 

 

 

 

http://www.itame.com.br/
http://joviania.go.gov.br/
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Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07 e 08. 

 

Trecho do livro Grande Sertão Veredas 
João Guimarães Rosa 

 

(...) De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não 

pensava. Não possuía os prazos. Vivi puxando difícil 

de difícel, peixe vivo no moquém: quem mói no asp'ro 

não fantasêia. Mas, agora, feita a folga que me vem, e 

sem pequenos desassossegos, estou de range rede. E 

me inventei neste gosto de especular ideia. O diabo 

existe e não existe? Dou o dito. Abrenúncio. Essas 

melancolias. O senhor vê: existe cachoeira; e pois? 

Mas cachoeira é barranco de chão, e água se caindo 

por ele, retombando; o senhor consome essa água, ou 

desfaz o barranco, sobra cachoeira alguma? Viver é 

negócio muito perigoso... 

Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os 

crespos do homem – ou é o homem dos avessos. 

Solto, por si cidadão, é que não tem diabo nenhum. 

Nenhum! – é o que digo. O senhor aprova? Me 

declare tudo, franco – é alta mercê que me faz: e pedir 

posso encarecido. Este caso – por estúrdio que me 

vejam – é de minha certa importância. Tomara não 

fosse... Mas, não diga que o senhor, assisado e 

instruído, acredita na pessoa dele?! Não? Lhe 

agradeço! Sua alta opinião compõe minha valia.  

Já sabia, esperava por ela – já o campo! Ah, a gente, 

na velhice, carece de ter sua aragem de descanso. Lhe 

agradeço. Tem diabo nenhum. Nem espírito. Nunca 

vi. Alguém devia de ver, então era eu mesmo, este 

vosso servidor.  Fosse lhe contar... Bem, o diabo 

regula seu estado preto, nas criaturas, nas mulheres, 

nos homens. Até: nas crianças – eu digo. Pois é 

ditado: “menino – trem do diabo”? E nos usos, nas 

plantas, nas águas, nas terras, no vento... 

Estrumes... O diabo na rua, no meio do redemundo...  

Hem? Hem? Ah. Figuração minha, de pior pra trás, as 

certas lembranças. Mal haja-me! Sofro-me pena de 

contar não... Melhor, se arrepare: pois, num chão, e 

com igual formato de ramos e folhas, não dá 

mandioca mansa, que se come comum, e a mandioca-

brava, que mata? Agora, o senhor já viu azangada – 

motivos não sei; às vezes se diz que é replantada no 

terreno sempre, com mudas seguidas de manaíbas – 

vai em amargando, de tanto em tanto, de si mesmo 

toma peçonhas. E, ora veja: a outra, a mandioca-

brava, também é que às vezes que fica mansa, a esmo, 

de se comer sem nenhum mal. E que é isso? Eh, o 

senhor que já viu, por ver, a feiura de ódio franzido, 

carantonho, nas faces duma cobra cascavel? Observou 

o porco gordo, cada dia mais feliz bruto, capaz de, 

pudesse, roncar e engolir por sua comodidade o 

mundo todo? E gavião, corvo, alguns, as feições deles 

já representam a precisão de talhar para adiante, rasgar 

e estraçalhar a bico, parece uma quicé muito afiada 

por ruim desejo. Tudo. Tem até tortas raças de pedras, 

horrorosas, venenosas – que estragam mortal a água, 

se estão jazendo em fundo de poço; o diabo dentro 

delas dorme: são o demo. Se sabe? E o demo – que é 

só assim o significado dum azougue maligno – tem 

ordem de seguir o caminho dele, tem licença para 

campear?! Arre, ele está misturado em tudo.  

 Que gasta, vai gastando o diabo de dentro da gente, 

aos pouquinhos, é o razoável sofrer. E a alegria de 

amor - compadre meu Quelemém,  diz. Família. 

Deveras? É, e não é. O senhor ache e não ache. Tudo é 

e não é... Quase todo mais grave criminoso feroz, 

sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai, e é 

bom amigo-de-seus-amigos! Sei desses. Só que tem os 

depois - e Deus, junto. Vi muitas nuvens.  

 

01) O narrador, Riobaldo, conta sua história a um 

interlocutor que está presente, porém sua voz não se 

manifesta claramente na narrativa. Riobaldo afirma 

que, quando era jagunço, não tinha tempo para 

fantasiar, mas agora dera para especular ideias. Qual é 

o assunto que lhe interessa?  

(A) A vida é um negócio perigoso. 

(B) A existência ou não do demônio. 

(C) As cachoeiras e plantações naturais. 

(D) As tristezas e os desassossegos da vida. 

 

02) Embora o texto seja narrativo ele é apresentado 

numa estrutura dissertativa-argumentativa e o narrador 

desenvolve uma ideia principal sustentada por 

argumentos. Qual é essa ideia?  

(A) A de que na velhice, as pessoas necessitam de 

descanso. 

(B) A de que o diabo vive no vento, nos estrumes e no 

redemoinho.  

(C) A de ter capacidade de se reinventar, criar 

fantasias e uma história espetacular. 

(D) A de que o diabo vive dentro das pessoas e das 

coisas, assim, ele é o lado sóbrio de cada indivíduo. 

 

03) No fragmento  “Agora, o senhor já viu azangada – 

motivos não sei; às vezes se diz que é replantada no 

terreno sempre, com mudas seguidas de manaíbas – 

vai em amargando, de tanto em tanto, de si mesmo 

toma peçonhas.” Considerando o efeito de sentido, as  

palavras  ‘azangada’ / ‘peçonhas’  podem ser 

substituídas, sem perder seu sentido contextual por:  
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(A) enfuriado / braseira. 

(B) abespinhado / veneno.  

(C ) impassível / fármaco.    

(D) flemático / alucinógeno.  

 

04) Conforme o pensamento dialético de Riobaldo, 

tudo é relativo e depende do ponto de vista. No texto, 

essa relatividade pode ser comprovada com os 

argumentos sobre o bem e o mal. Qual é o outro 

aspecto que também traz essa mesma ideia?  

(A) As certas lembranças. 

(B) A menção a melancolias. 

(C) O exemplo da cachoeira. 

(D) Os pequenos desassossegos. 

 

05) Esse texto apresenta de forma predominante a 

literalidade porque 

(A) é um texto com sentidos polissêmicos e 

construções interpretativas que determinam a função 

referencial das palavras de Guimarães Rosa.  

(B) é um texto em que há o predomínio dos vocábulos 

e construções fraseológicas com sentido literal. Além 

disso, é carregado de metalinguagem.  

(C) trata-se de um relato escrito para ser interpretado 

por aqueles que compreendem a literatura regionalista. 

Além da linguagem carregada de denotação é 

informativo. 

(D) trata-se de uma narração oral com uma linguagem 

regionalista, o que caracteriza a obra desse autor, além 

da prosódia típica do sertanejo, a construção do texto 

é artística e plurissignificativa. 

 

06) No fragmento “(...) De primeiro, eu fazia e mexia, 

e pensar não pensava. Não possuía os prazos. Vivi 

puxando difícil de difícel, peixe vivo no moquém: 

quem mói no asp'ro não fantasêia.” Predomina qual 

função da linguagem? 

(A) Apelativa. 

(B) Referencial. 

(C) Expressiva. 

(D) Metalinguística. 

 

07) No fragmento “...o senhor consome essa água.” O 

termo ‘essa’, considerando o contexto e os princípios 

coesivos é um  

(A) pronome catafórico. 

(B) vocábulo que conecta o verbo. 

(C) anafórico que faz uma retomada. 

(D) elemento indicador do que ainda será dito. 

 

08) No fragmento “E o demo – que é só assim o 

significado dum azougue maligno – tem ordem de 

seguir o caminho dele, tem licença para campear?!” 

Os pontos (?!) no final dessa construção foram 

utilizados para criar um efeito de sentido que  

(A) ameniza o motivo da ordem. 

(B) interroga reforçando a dúvida. 

(C) exclama sobre a licença de campear. 

(D) enfatiza de forma subjetiva a indagação.  

 

Leia o texto para responder as questões 09 e 10. 

 

BANHO-MARIA 
Roseana Murray 

 

Amor não deve ser mantido 

em banho-maria 

pois seus poderes 

de luz e encantamento 

se esvaem neste lento cozinhar 

amor pede fogo alto 

grossas chamas 

sol intenso 

e muita pimenta 

amor pede tempero forte 

pede tudo em exagero 

mel de se lambuzar 

 

09) Considerando, a seguir, os versos do poema, 

marque a alternativa correta. 

“Amor não deve ser mantido 

em banho-maria 

pois seus poderes 

de luz e encantamento 

se esvaem neste lento cozinhar” 

(A) Nestes versos, há um período composto por 

coordenação. Existem duas orações e para ligar essas 

orações, há uma conjunção. As orações são 

independentes sintaticamente e a primeira oração é 

assindética. 

(B) Nestes versos, há um período composto por 

coordenação, têm quatro orações e para ligar essas 

orações, há uma conjunção. Essas orações são 

dependentes sintaticamente e a segunda oração é 

sindética. 

(C) Nestes versos, há um período composto por 

subordinação. Há duas orações e para ligar essas 

orações, há uma conjunção. Essas orações são 

independentes sintaticamente. 

(D) Nestes versos, há um período composto por 

subordinação. Têm três orações e para ligar essas 

orações, há uma conjunção. As orações são 

dependentes sintaticamente e a última oração é 

explicativa.  
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10) De acordo com a Estrutura e Formação de 

Palavras, a palavra “banho-maria” é composta por:  

(A) Aglutinação. 

(B) Justaposição. 

(C) Hibridismo. 

(D) Reduplicação. 

 

11) Na tabela a seguir, o resultado obtido 

multiplicando os componentes da linha é igual ao 

resultado obtido somando os componentes da coluna.  

1 x x 

4x 
 

11 

 

Se x representa o valor da incógnita, então, os valores 

de x que satisfazem as condições anteriores serão: 

(A) x = 2 ou x = 6 

(B) x = 3 ou x = 6 

(C) x = -2 ou x = 6 

(D) x = -3ou x = 6 

 

12) Para presentear seus três filhos um pai dividiu a 

quantia de R$ 4.332,00 em partes diretamente 

proporcionais à idade de cada um deles. Sabendo que 

eles têm 8, 11 e 19 anos, e que cada filho receberá a 

parte proporcional à sua idade, de acordo com o 

exposto cada filho receberá respectivamente: 

(A) R$ 922,00, R$ 1.244,00 e R$ 2.166,00 

(B) R$ 902,00, R$ 1.254,00 e R$ 2.176,00 

(C) R$ 912,00, R$ 1.254,00 e R$ 2.166,00 

(D) R$ 917,00, R$ 1.244,00 e R$ 2.171,00 

 

13) Dispondo de oito sabores distintos de sorvete,  a 

quantidade de maneiras possíveis para escolher três  

bolas de sorvete com sabores diferentes é igual à: 

(A) 56 

(B) 112 

(C) 168 

(D) 336 

 

14) Em uma escola funcionam dois cursos, um de 

artes plásticas e outro de desenho livre, perfazendo um 

total de 120 vagas. Ao final das inscrições, haviam 87 

alunos inscritos para artes plásticas e 68 inscritos para 

desenho livre, sendo que alguns optaram por fazer os 

dois cursos. Com base no exposto podemos afirmar 

que: 

(A) 87 alunos optaram exclusivamente por artes 

plásticas. 

(B) 68 alunos optaram exclusivamente por desenho 

livre. 

(C) 45 alunos optaram em fazer os dois cursos. 

(D) A soma entre o número de alunos que optaram 

exclusivamente por um dos cursos é igual a 85. 

 

15) O piso de uma sala retangular com  dimensões 

3,52 m e 4,16 m será totalmente revestido com peças 

de porcelanato quadrados. De modo que seja utilizado 

o menor número possível de peças de porcelanato, 

sem que haja cortes nas peças, qual deverá ser a 

medida das dimensões de cada peça de porcelanato? 
(desconsidere o espaço existente entre cada peça de porcelanato). 

(A) 32 cm 

(B) 33 cm 

(C) 34 cm 

(D) 35 cm 

 

16) Em investigações realizadas pela ANVISA, 

integrantes das vigilâncias sanitária, epidemiológica e 

ambiental e das Comissões de controle de Infecção 

hospitalar, denunciam a ocorrência desse tipo de 

infecção por algumas espécies de Mycobacterium. 

Sobre esse gênero, assinale a alternativa incorreta. 

(A) Bacterioscopia do escarro pela coloração de Ziehl-

Neelsen é um método simples, porém de extrema 

valia no diagnóstico da tuberculose pulmonar. 

(B) As micobactérias são resistentes a muitos 

desinfetantes, a dessecação e a outros fatores 

ambientais adversos devido ao alto conteúdo de 

lipídeos em sua parede celular. 

(C) A parede celular das micobactérias é composta em 

sua maior parte por lípido, sendo o principal os 

lipopolissacarídeos (LPS). 

(D) As micobactérias não tuberculosas também 

causam infecções pulmonares. 

 

17) A Lei Orgânica da Saúde conceitua Vigilância 

Epidemiológica (VE) como um conjunto de ações que 

proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos.  

Diante do exposto, os bacilos Gram negativos 

classificados como não fermentadores (BGN-NFs) são 

microrganismos aeróbios, não esporulados, que se 

caracterizam por serem incapazes de utilizar 

carboidratos como fonte de energia através de 

fermentação, degradando-os pela via oxidativa. Sobre 

os BGN-NFs, assinale a alternativa incorreta. 
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(A) Pseudomonas aeruginosa é um dos mais 

importantes agentes de infecção hospitalar. 

(B) Acinetobacterbaumanniié um patógeno 

oportunista associado principalmente com infecções 

nosocomiais. 

(C) A avaliação da motilidade é um parâmetro 

importante para a identificação de BGN-NFs. 

(D) Todos os BGNFs são oxidase positivos. 

 

18) A toxoplasmose, é uma antropozoonose causada 

pelo Toxoplasma gondii, parasito amplamente 

distribuído no mundo. Sua prevalência em humanos 

varia de acordo com as condições climáticas da região 

e os hábitos higiênicos, alimentares e culturais da 

população.  Diante disso, o teste de avidez de IgG tem 

sido proposto como um parâmetro para o diagnóstico 

da toxoplasmose em gestantes, pois pode: 

(A) Haver IgM residual e o encontro de IgG de baixa 

avidez que define casos deinfecção pregressa. 

(B) Inexistir IgM residual e o encontro de IgG de alta 

avidez que define casos de infecçãopregressa. 

(C) Inexistir IgM residual e o encontro de IgG de alta 

avidez que define casos deinfecção recente. 

(D) Haver IgM residual e o encontro de IgG de baixa 

avidez que define casos de infecção recente. 

 

19) Vários países têm vindo nos últimos anos a 

estudar o porquê do aumento do número de casos 

relativos às doenças alérgicas, tantona incidência, 

quanto na prevalência. Atualmente as doenças 

alérgicastêm-se tornado gradualmente um verdadeiro 

problema de saúde pública devido à sua dimensão. 

As reações de hipersensibilidade envolvidasna gênese 

das manifestações clínicas das doenças alérgicas são: 

tipo I; tipo II; tipo III ou tipo IV. Hipersensibilidade 

tipo I é também conhecida comoimediata ou 

hipersensibilidade anafilática. Assinale a alternativa 

que indica a classe de anticorpo mediador da 

Hipersensibilidade imediata. 

(A) IgG. 

(B) IgE. 

(C) IgM. 

(D) IgD. 

 

20) Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia 

Clínica (SBPC), cerca de 70% das decisões médicas 

se baseiam em resultados obtidos pelos exames 

laboratoriais. No diagnóstico e o acompanhamento 

terapêutico dedoenças isquêmicas frequentemente 

envolvem a análise enzimática. De acordo com esse 

assunto, assinale a alternativa correta. 

(A) Uma vez que a liberação da enzima na circulação 

é lenta e sua meia-vida nosoro é longa, as coletas de 

sangue para dosagem de CK-MB, em casos desuspeita 

de infarto do miocárdio, devem ter início 48 horas 

após os sintomas. 

(B) A creatina quinase é uma das enzimas da glicólise, 

responsável pela formação de bifosfato de creatina, 

um intermediário dessa via. 

(C) A creatina quinase possui 3isoenzimas, cada uma 

formada por duas cadeias (B e M em combinações 

diferentes). 

(D) As isoenzimas da creatina quinase (CK), 

denominadas CK-MB, CK-MM e CKBB,não podem 

ser separadas por cromatografia, pois apresentam-se 

covalentemente ligadas entre si. 

 

21) A contagem de reticulócitos no sangue periférico 

constitui um fator importante no diagnóstico, 

classificação e monitorização do tratamento, na 

confirmação do restabelecimento da sua produção 

após quimioterapia ou transplante, e na monitorização 

da terapêutica com eritropoetina humana 

recombinante. Sobre o exame de reticulócitos, é 

correto afirmar que: 

(A) É solicitado quando se quer determinar se a 

produção de eritrócitos pela medula óssea não está 

ocorrendo em excesso e para esclarecer omecanismo 

de diferentes tipos de doenças alérgicas. 

(B) é solicitado quando o médico quer identificar 

algum tipo de inflamação nopaciente, como tendões, 

por exemplo. 

(C) a contagem de Reticulócitos é indicada quando o 

paciente faz uso deanticoagulantes orais para dosar os 

níveis de trombócitos presentes na corrente sanguínea. 

(D) A contagem de Reticulócitos é usada para 

determinar se a medula óssea está respondendo de 

modo adequado às necessidades do corpo na produção 

de hemácias e para esclarecer o mecanismo de 

diferentes tipos de anemia. 

 

22) Os principais avanços científicos e tecnológicos 

são as principais causas de mudanças na prática da 

moderna hematologia, influindo especialmente no 

diagnóstico laboratorial e nos procedimentos 

terapêuticos de algumas patologias com destaques 

para anemia falciforme, hemofilias e leucemias. 

Os aparelhos automatizados pararealização do 

hemograma têm por base os princípios: 

(A) Impedância e citometria de fluxo. 

(B) Citometria de fluxo e filtração por 

deformabilidade das células. 

(C) Nefelometria e filtração por osmose das células. 

https://www.google.com/url?q=http://www.sbpc.org.br/noticias-e-comunicacao/artigo-analisa-importancia-dos-exames-laboratoriais/&sa=D&ust=1562871506267000
https://www.google.com/url?q=http://www.sbpc.org.br/noticias-e-comunicacao/artigo-analisa-importancia-dos-exames-laboratoriais/&sa=D&ust=1562871506267000
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(D) Filtração por tamanho e deformabilidade das 

células. 

 

23) As principais adaptações à anemia ocorrem no 

sistema cardiovascular (com aumento do volume 

sistólico e taquicardia) e na curva de dissociação de 

O2 da hemoglobina. Alguns pacientes com anemia 

severa podem não ter nem sinais nem sintomas, 

enquanto outros, com anemia leve, podem ter 

incapacidade intensa. Diante do exposto, avalie os 

itens que se seguem:  

I) A presença ou a ausência de características clínicas 

pode ser considerada de acordo com quatro fatores 

principais: velocidade de instalação da anemia, 

intensidade da anemia, idade e curva de dissociação 

da hemoglobina.  

II) As anemias rapidamente progressivas, como por 

exemplo em decorrência de eventos hemorrágicos, 

causam sinais e sintomas mais significativos que 

anemias de instalação lenta.  

III) Pacientes idosos tendem a tolerar mais a quadros 

de anemia que pacientes jovens.  

IV) Em geral, a anemia é acompanhada de aumento de 

2,3-DPG nos eritrócitos e de desvio para a direita da 

curva de dissociação de oxigênio da hemoglobina, de 

modo que o oxigênio é liberado mais prontamente 

para os tecidos.   

É correto o que se afirma em:  

(A) I e II 

(B) I e III 

(C) II e III 

(D) I, II e IV 

 

24) A gonadotrofina coriônica humana (hCG) é um 

hormônio glicoproteico de dupla cadeia, produzido 

pelas células do sinciciotrofoblasto da placenta, 

normalmente encontrado no sangue e naurina. A 

respeito do teste de gravidez na urina e no soro, 

assinale aalternativa correta. 

(A) O hCG é secretado pelo tecido placentário desde o 

trofoblasto primitivo e pode ser detectado no soro 

logo após a fecundação. 

(B) Como a estrutura do hCG é muito semelhante à do 

hormônio luteinizante, os ensaios são específicos 

contra a cadeia beta, que difere nos dois hormônios. 

(C) A pesquisa na urina é um método quantitativo, 

com limiar de detecção de 30U/L. 

(D) As dosagens do hCG são por métodos 

imunométricos. 

 

25) O hipertireoidismo é uma doença que apresenta 

diversas etiologias, com quadro clínico variável 

dependendo da idade, dos níveis dos hormônios 

tireoidianos e do tempo entre o início dos sintomas e o 

início da terapia. Está associado ao aumento da 

mortalidade tanto na forma aguda (crise tireotóxica) 

como na sua apresentação subclínica. 

A causa mais comum dohipertireoidismo é a doença 

de Graves que tem o diagnóstico confirmadopela 

presença de: 

(A) TSH elevado; T4 livre diminuído e níveis baixos 

de TRAB. 

(B) TSH suprimido; T4 livre elevado e níveis baixos 

de TRAB. 

(C) TSH suprimido; T4 livre elevado e níveis 

elevados de TRAB. 

(D) TSH elevado; T4 livre diminuído e níveis 

elevados de TRAB. 

 

26) Avalie as proposições que se seguem: 

I) A haptoglobina é uma proteína de fase aguda 

produzida no fígado, que se liga irreversivelmente à 

hemoglobina após a ocorrência de hemólise, 

formando um complexo que é removido pelas células 

de Kupffer.  

Assim,  

II) É o marcador mais sensível de hemólise 

intravascular, sendo que, nestes casos, seus valores 

aparecem diminuídos, como acontece em algumas 

hemoglobinopatias, nas anemias macrocíticas 

megaloblásticas e nas anemias induzidas por drogas.  

Assinale a alternativa correta:  

(A) As duas proposições são falsas. 

(B) As duas proposições são verdadeiras e a segunda 

complementa a ideia iniciada na primeira. 

(C) A primeira proposição é verdadeira, mas a 

segunda é falsa. 

(D) Apenas a segunda proposição é verdadeira. 

 

27) O serviço prestado pelo laboratório clínico é uma 

atividade complexa influenciada por vários fatores 

internos e ambientais que podem comprometer seus 

resultados. A complexidade da prestação de serviços 

médico-laboratoriais evidencia a necessidade de os 

laboratórios clínicos repensarem suas estruturas, seus 

processos e também suas relações de trabalho, pois 

seus serviços estão profundamente comprometidos 

com a qualidade dos resultados. Nesse contexto surge 

a Gestão da Qualidade, envolvendo um conjunto de 

técnicas e procedimentos operacionais que se 

destinam a monitorar a qualidade dos exames. Sendo 

assim, o Controle de Qualidade Interno consiste: 
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(A) Na análise diária da amostra controle com valores 

dos analitos conhecidos para avaliar a precisão dos 

ensaios. 

(B) Na análise mensal da amostra controle com 

valores dos analitos desconhecidos para avaliar a 

exatidão dos ensaios. 

(C) Em um conjunto de ações praticadas por 

profissionais clínicos a fim de observar as diferenças 

operacionais que geram erros de análise de exame de 

amostras de pacientes em vários laboratórios.   

(D) Na avaliação do desempenho dos analistas 

clínicos através de testes de proficiência, análise de 

suas operações e comparações interlaboratoriais com 

outros profissionais.  

 

28) O número de Agentes Comunitários de Saúde - 

ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da 

população cadastrada, com um máximo de: 

(A) 850 pessoas por agente e de 7 ACS por equipe de 

Saúde de Família 

(B) 750 pessoas por agente e de 12 ACS por equipe de 

Saúde da Família 

(C) 950 pessoas por agente e de 9 ACS por equipe de 

Saúde da Família 

(D) 1.000 pessoas por agente e de 8 ACS por equipe 

de Saúde da Família 

 

29) O Cartão Nacional de Saúde (CNS) é o 

documento de identificação do usuário do SUS. Este 

registro contém as informações dos indivíduos, como: 

dados pessoais (nome, nome da mãe, data de 

nascimento, etc), contatos (telefones, endereço, e-

mails) e documentos (CPF, RG, Certidões, etc). Dessa 

forma, o CNS possibilita: 

(A) A formação de um banco de dados para cálculo de 

custos assistenciais no Sistema Único de Saúde 

(B) A formação de um banco de dados que possibilita 

a troca de informações em saúde no Sistema Único de 

Saúde e Operadoras de Saúde 

(C) A criação de uma rede de banco mundial de 

informações em saúde 

(D) A criação do histórico de atendimento de cada 

cidadão no Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

30) A História da Saúde Pública no Brasil tem sido 

marcada por sucessivas reorganizações 

administrativas e edições de muitas normas. Diante 

dessa revolução de reorganizações, o ano de 2001 foi 

marcado por algumas ações voltadas à Saúde Pública, 

sendo uma delas: 

(A) Transferência da Fundação Nacional de Saúde 

para a Secretaria de Políticas de Saúde, do Ministério 

da Saúde, a coordenação das ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde relacionadas à 

pneumologia sanitária 

(B) Aprovação da Norma Operacional de Assistência 

à Saúde (NOAS-SUS) 

(C) Elaboração do documento: PNI 15 anos, uma 

análise crítica. 

(D) Aprovação do Plano de Ação para a Erradicação 

da Poliomielite no Brasil 

 

31) A Constituição Federal, Seção II, em seu Artigo 

198 descreve: 

(A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

(B) São de relevância pública as ações e serviços de 

saúde, cabendo ao Poder Público dispor,nos termos da 

lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou através 

de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica 

de direito privado. 

(C) As ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único, organizado de acordo com 

diretrizes. 

(D) Ao sistema único de saúde compete, além de 

outras atribuições, nos termos da lei: controle e 

fiscalização, execução, ordenação, participação, 

ordenação e colaboração em diferentes áreas da saúde. 

 

32) Considerando a Política Nacional de Vigilância 

em Saúde (PNVS) como um campo importante da 

Saúde Pública, assinale a alternativa correta acerca da 

PNVS: 

(A) Entende-se por Vigilância em Saúde o processo 

intermitente e ametódico de coleta, consolidação, 

análise de dados e disseminação de informações sobre 

eventos relacionados à saúde. 

(B) Deve contribuir para o fracionamento na atenção à 

saúde. 

(C) Deverá contemplar parte da população em 

território nacional, priorizando, entretanto, territórios, 

pessoas e grupos em situação de menor risco e 

vulnerabilidade. 

(D) Tem como finalidade definir os princípios, as 

diretrizes e as estratégias a serem observados pelas 

três esferas de gestão do SUS, para o desenvolvimento 

da vigilância em saúde. 
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33) A Portaria nº 28/2015 reformula o Programa 

Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde 

(PNASS), considerando a necessidade de avaliar o 

desempenho, a gestão e a satisfação dos usuários dos 

serviços de saúde. Diante da referida portaria assinale 

a alternativa correta. 

(A) Será executado por meio de instrumentos 

avaliativos, como roteiros de verificação e 

questionários de pesquisa, estabelecidos pelo 

Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de 

Sistemas (DRAC/SAS/MS), que avaliarão os 

estabelecimentos de atenção especializada em saúde, 

ambulatorial e hospitalar. 

(B) Será aplicado em períodos variáveis nos 

estabelecimentos de atenção especializada em saúde, 

ambulatorial, contemplados com recursos financeiros 

provenientes de programas, políticas e incentivos do 

Ministério da Saúde. 

(C) Os estabelecimentos de atenção básica em saúde a 

serem avaliados pelo PNASS serão indicados a partir 

de critérios estabelecidos pela Secretaria de Saúde. 

(D) As Secretarias de Saúde afirmarão o termo de 

cooperação com Instituições de Ensino Superior 

Estaduais para a aplicação dos instrumentos 

avaliativos do PNASS. 

 

34) Nos termos do Regime Jurídico Estatutário dos 

Servidores Públicos de Senador Canedo, a Vacância 

do cargo público decorrerá de: 

I. Aposentadoria e/ou falecimento 

II. Posse em outro cargo Inacumulável 

III. Exoneração a pedido ou de ofício 

IV. Demissão  

(A) Apenas uma alternativa está correta. 

(B) Apenas uma alternativa está incorreta. 

(C) Nenhuma das alternativas está incorreta. 

(D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

35) A respeito dos bens do município, marque a 

alternativa INCORRETA: 

(A) São bens de uso comum do povo, as estradas 

municipais, as vias urbanas, as praças, os parques e 

jardins e demais logradouros públicos; 

(B) São bens de uso especial, os edifícios e terrenos, 

os veículos, máquinas, móveis e equipamentos; 

(C) São bens dominicais, os que constituem o 

patrimônio disponível do Poder Público Municipal; 

(D) São bens de uso comum do povo, as estradas 

municipais, as vias urbanas, as praças, os parques e 

jardins e os que constituem o patrimônio disponível 

do Poder Público Municipal. 

 

36) Em relação ao atalho Ctrl+Alt+Delete no 

Windows 7 Professional é incorreto afirmar: 

(A) É possível iniciar o Gerenciador de Tarefas 

(B) Permite alterar a senha do usuário se estiver 

permitido e configurado pelas diretrizes de segurança 

(C) Ao pressionar automaticamente deleta ou fecha as 

telas em aberto 

(D) Permite trocar de usuário 

 

37) João estava trabalhando em sua monografia e ao 

perceber que um parágrafo não estava formatado 

como deveria, selecionou o parágrafo e pressionou 

Ctrl+E. O que ocorre ao pressionar este atalho no 

Microsoft Word 2007: 

(A) Seleciona o menu Exibição em relação ao 

parágrafo 

(B) Executa a ferramenta de Alterar Estilos 

(C) Altera a Estrutura de Tópicos do parágrafo 

(D) Alinha o parágrafo ao centro do texto 

38) “ O Brasil pode ter desistido de sediar a cúpula 

climática da Organização das Nações Unidas (ONU) 

este ano, mas o país ainda assumirá um papel de 

liderança na negociação dos mecanismos necessários 

para implementar o Acordo de Paris, afirmou nesta 

terça-feira (15) seu principal negociador climático. 

Logo após a eleição do presidente Jair Bolsonaro no 

ano passado, ele cancelou os planos do Brasil de 

sediar a conferência sobre mudanças climáticas 

COP25.” 

Com a desistência do Brasil de sediar a cúpula 

climática da ONU, o evento foi transferido para o 

(A) Peru. 

(B) Chile. 

(C) Uruguai. 

(D) Paraguai. 

 

39) Analise a charge. 

 
 

Marque a alternativa que apresenta a notícia que 

inspirou o autor da charge. 
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(A) “O Complexo do Alemão é uma favela com cerca 

de 70 mil habitantes, localizada na zona norte do Rio 

de Janeiro. Se você nasceu por lá, dificilmente vai se 

mudar.” 

(B) “Força armada reconheceu a veracidade de vídeos 

que mostram objetos voadores não identificados. 

Senadores dos EUA pedem que o governo americano 

estude o fenômeno.” 

(C) “O nível de desigualdade no Brasil atingiu no ano 

passado o maior patamar desde 2012, segundo dados 

divulgados – em 16/10/2019 –, pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística).” 

(D) “Assim como tantos outros lugares da cidade, as 

favelas são hoje importantes atrativos turísticos do 

Rio de Janeiro porque reúnem uma rica essência 

cultural e a autenticidade da vida de mais de 2 milhões 

de pessoas.” 

 

40) Considere a imagem e texto. 

 
 

Entre os dias 6 e 27 de outubro de 2019, a Igreja 

Católica realizou em Roma uma assembleia geral 

(sínodo) de bispos, cardeais e especialistas. 

A imagem sugere que os temas a serem tratados são: 

I. Amazônia e sustentabilidade. 

II. Necessidade de conversão dos nativos ao 

catolicismo. 

III. Violência sofrida pelas populações da floresta 

amazônica. 

IV. Demarcações das terras indígenas, desmatamento 

e grilagem. 

Estão corretas as afirmativas 

(A) I, II e III 

(B) I, III e IV 

(C) II, III e IV 

(D) I, II, III e IV 

 

 

 

 

 

 


