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BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO

Duração: 03h30min (três horas e trinta minutos)
Leia atentamente as instruções abaixo:
01

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

LÍNGUA PORTUGUESA

NOÇÕES DE
INFORMÁTICA

NOÇÕES DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

1 a 10

11 a 15

16 a 20

21 a 40

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02

Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03    Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de
tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente
ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de
forma contínua e densa.

05
06

07
08
09
10

Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D),
mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais
de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
O candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova somente
depois de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova,
descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será
lavrado pelo Coordenador do Local.
Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 60 (sessenta) minutos para o término da
prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará
obrigatoriamente o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal de sala, ressalvado o
estabelecido no item 7.
Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões não serão levados em consideração.
Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu tempo de
duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.
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Texto 1

LÍNGUA PORTUGUESA

“É importante que a sociedade compreenda a necessidade
de investir na saúde mental”
A pandemia acionou os sinais de alerta para a saúde mental
e deu-lhe uma visibilidade nunca antes vista. O cansaço
pandêmico, a preocupação e o medo de uma doença
desconhecida, o isolamento e o esforço visível no rosto dos
profissionais de saúde que aguentaram trabalhar, meses a fio,
na linha da frente na luta contra a covid-19 trouxeram o tema
para a opinião pública. O desafio da saúde mental em Portugal
é agora “aproveitar a onda e não deixar que o tema volte a ser
menos visível e garantir que as pessoas estejam conscientes e
despertas para o problema”, afirma António Leuschner.
O psiquiatra e presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental
participou em mais um podcast, onde recordou o direito de todos
os cidadãos a usufruir de bem-estar mental, acompanhando o
bem-estar físico e o bem-estar social. “Estas três componentes
são absolutamente indissociáveis”, refere, lembrando que este
é um problema que surge muitas vezes associado a doenças
físicas graves, em que os doentes sofrem psicologicamente
com isso, e que, por isso, é essencial garantir que têm o
acompanhamento e o apoio necessários.
Este é um problema que afeta não só os doentes, mas também
as famílias. “Não podemos esquecer que por detrás de uma
pessoa há sempre um agregado familiar”, aponta Joaquina
Castelão, que participou igualmente no podcast sobre saúde
mental e que, em conjunto com António Leuschner, desenvolveu
a tese que reflete e aponta caminhos sobre o tema.
A presidente da Familiarmente (Federação Portuguesa de
Associações de Famílias com Pessoas com Experiências de
Doença Mental), que conhece de perto o problema e trabalha
junto de outras famílias e das associações que lhes dão
voz, alerta para a importância da promoção da saúde e da
prevenção, não apenas com a saúde mental, “mas, acima de
tudo, no diagnóstico correto, no tratamento adequado e num
acompanhamento integrado em termos multidisciplinares, que
inclua como recurso – e não apenas como parceiro – a família”.
Porque esta, acrescenta, também precisa de ser cuidada, não
com a mesma tipologia de doença, mas necessita de apoio e de
acompanhamento. “Esta é uma percentagem muito elevada da
nossa população e requer uma atenção muito grande por parte
dos principais responsáveis pelas políticas de saúde mental,
pelos dirigentes dos serviços e da sociedade em si.”

na entidade biológica por detrás de cada um de nós, mas
também estarão em fatores ambientais, sociais, económicos ou
familiares, é um trabalho fundamental”, reforça.
Relativamente aos custos, uma componente sempre importante
em qualquer temática da saúde, Joaquina Castelão acredita que
serão idênticos, ou até menores, que em muitas outras áreas
da saúde. “Há custos numa fase inicial, que se transformam
em dividendos muito superiores aos custos do que se investe
na saúde, devido a toda a repercussão que tem uma pessoa
estabilizada poder levar a sua vida com normalidade.”
Muitas vezes estas pessoas deixam os empregos ou os estudos,
interrompendo o ciclo de vida normal devido à incapacidade que
a doença traz, enquanto progride sem tratamento adequado.
O mesmo acontece nas famílias, que frequentemente deixam
de trabalhar para fazer um acompanhamento, reduzindo o
rendimento do agregado, com todas as implicações económicas
e sociais que a situação acarreta. “Temos de ponderar todos
estes fatores e não pensar apenas no custo que pode ter para o
Estado. Neste momento, o maior custo está sobre a pessoa que
sofre, sobre a sua família e sobre a sociedade, porque é uma
pessoa que deixa de produzir para o país.”
Fátima Ferrão
Diário de Notícias, 19/6/2022
Texto publicado em Portugal

1. Na primeira frase do sexto parágrafo, uma relação entre
a saúde em geral do indivíduo e a saúde mental é construída
implicitamente, podendo ser formulada do seguinte modo:
A)
B)
C)
D)

o sistema público não comporta essa demanda
as ações de prevenção devem ser incentivadas
os estigmas sociais são reflexo dos casos mais graves
o uso de medicação é inevitável nesse tipo de doença

2. Uma característica básica dos gêneros jornalísticos
evidenciada no texto lido é:
A)
B)
C)
D)

uso restrito de verbos no pretérito perfeito
omissão de marcas linguísticas de opinião
emprego sistemático de períodos simples
presença de relatos de vozes autorizadas

3. Acerca do aspecto econômico no contexto do cuidado em
saúde mental,  de acordo com o texto, o investimento público em
saúde pode ser:
A)

indesejado, já que os tratamentos para essas doenças são
longos
repassado, para que se evite sobrecarga de impostos ao
público
positivo, uma vez que a doença retira pessoas do sistema
produtivo
insustentável, de modo que a rede não suporte a gratuidade
integral

O estigma sobre estas doenças – que ainda perdura em
pleno século XXI – tem também, na opinião da presidente
da Familiarmente, que ser eliminado. Na sua perspectiva, a
sociedade continua a ser a principal responsável pelo estigma
que se mantém, provavelmente por falta de informação sobre o
assunto, “mas o que é certo é que ainda há muito a fazer nessa
área”.

B)

António Leuschner concorda e acrescenta que a saúde mental
pode, e deve, ser trabalhada da mesma forma que a restante
saúde, ou seja, muito antes de aparecer a doença. E estas ações,
defende, devem começar muito cedo na vida das pessoas. A
recente constituição de um grupo que fará um estudo sobre a
importância da saúde mental no aumento da criminalidade nos
jovens abaixo dos 16 anos é, para o psiquiatra, um passo muito
importante. “Tendo a noção de que é verdade que muitas das
determinantes das descompensações não estão propriamente

doença desconhecida, o isolamento e o esforço visível no
rosto dos profissionais de saúde que aguentaram trabalhar”
(1º parágrafo).
No trecho, o emprego da vírgula se justifica por:
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C)
D)

4. “O cansaço pandêmico, a preocupação e o medo de uma

A)
B)
C)
D)

indicar a presença de elementos contraditórios na frase
apresentar estrutura linguística denotadora de opinião
estabelecer enumeração de termos de mesmo tipo
propor comparação entre dimensões do problema
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5. “Este é um problema que afeta não só os doentes, mas

também as famílias” (3º parágrafo).
A relação de sentido entre as partes da frase pode ser definida
como:
A)
B)
C)
D)

adição
contraste
concessão
proporção

6. No quarto parágrafo, o comentário apresentado entre
travessões explicita o posicionamento da especialista a respeito
do papel da família, caracterizado por:
A)
B)
C)
D)

comparar formações distintas na sociedade
contrapor-se a uma visão restritiva do grupo
indicar uma ação gradual no tratamento
restringir função do cônjuge no cuidado
Observe o trecho a seguir e responda às questões 7 e 8:

“O desafio da saúde mental em Portugal é agora ‘aproveitar
a onda e não deixar que o tema volte a ser menos visível e
garantir que as pessoas estejam conscientes e despertas para o
problema’, afirma António Leuschner” (1º parágrafo)

7. A relação de sentido estabelecida entre a frase em destaque

e a anterior, no texto, pode ser explicitada pelo seguinte
conectivo:
A)
B)
C)
D)

por isso
ainda que
no entanto
tanto quanto

8. No trecho, há duas ocorrências da palavra “que”,
classificadas como:
A)
B)
C)
D)

interjeição
pronome
conjunção
preposição

9. “Esta é uma percentagem muito elevada da nossa

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
11. Há diferentes modalidades de processamento. Uma delas

se caracteriza por sua constante atualização, haja vista que as
informações são processadas no mesmo momento em que são
registradas. São exemplos desse tipo de processamento as
operações com créditos de celulares, operações financeiras,
operações com cartões de crédito e débito para o usuário.
Neste último caso, o valor é descontado da conta no mesmo
momento em que se realiza a compra. Assinale a alternativa que
apresenta o nome dessa modalidade:
A)
B)
C)
D)

time sharing
offline
batch
online

12. Em um microcomputador ou notebook, com sistema
operacional Windows 10 BR 64 bits, para mostrar o gerenciador
de pastas e arquivos, conhecido por Explorer (ou Explorador de
Arquivos), na tela do monitor, deve-se executar um atalho de
teclado, que corresponde a pressionar simultaneamente e em
sequência, as teclas                                                 e:
A)
B)
C)
D)

D
E
R
X

13. Um funcionário de nível superior da Prefeitura de Pontes

e Lacerda está digitando um texto no Word 2019 BR e, em
determinando momento, pressionou simultaneamente as teclas
<Ctrl> e T. Esse procedimento corresponde à execução de um
atalho de teclado com a seguinte finalidade:
A)
B)
C)
D)

selecionar todo o texto
verificar a ortografia e gramática
mostrar a aparência do texto que será impresso
substituir uma determinada palavra no texto por outra

14. A planilha abaixo foi elaborada no Excel 2019 BR, e, na
célula C9, foi inserida a expressão =PROCV(A6;A4:C7;3;0)

população e requer uma atenção muito grande por parte dos
principais responsáveis pelas políticas de saúde mental, pelos
dirigentes dos serviços e da sociedade em si.” (4º parágrafo)
O trecho destacado encontra-se corretamente substituído por
um pronome em:
A)

Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população
e a requer
B) Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população
e lhes requer
C) Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população
e requer-lhe
D) Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população
e os requer

10. A palavra “idênticos” é acentuada pelo mesmo motivo de:
A)
B)
C)
D)

saúde
pública
responsável
indissociáveis

Nessas condições, o conteúdo mostrado em C9 é:
A)
B)
C)
D)

HD
PENDRIVE
NOTEBOOK
SCANNER
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15. No browser Google Chrome, versão 102.0.5005.63 (x64),

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

em um notebook com Windows 10 BR, o acionamento de um
ícone no canto superior da tela do monitor tem por significado
“Personalizar e controlar o Google Chrome”. Esse ícone é:

21. Um dos critérios de escolha para automação dos processos
dentro de um laboratório de grande ou de pequeno porte é:

A)

A)
B)
C)
D)

B)

22. Para uma coleta microbiológica adequada, o método

utilizado, o tipo de material, o transporte e o tempo de entrega são
fundamentais para o isolamento correto do agente etiológico. O
tempo crítico de entrega para uma amostra refrigerada de urina
é de:

C)
D)

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

16. O conjunto de valores que norteiam o exercício da função
administrativa do agente público, em seu órgão, chamado:
A)
B)
C)
D)

competência
finalidade
elemento administrativo
moral administrativa

17. A transferência feita por lei específica, da titularidade de certa
competência de um município a uma entidade administrativa
criada para essa finalidade, por prazo indeterminado, é
conhecida como:
A) permissão
B) outorga
C) delegação
D)   desconcentração

18. O ato que a administração pública pode praticar, nos limites

da lei, com certa liberdade de escolha, procedendo à avaliação
da conduta a ser adotada, segundo critérios de conveniência
e oportunidade e segundo sua conveniência administrativa, é
denominado:
A)
B)
C)
D)

discricionário
político
vinculado
concessivo

19.Segundo a Constituição Federal de 1988, o instrumento

judicial conferido a qualquer cidadão para anular ato lesivo à
moralidade administrativa é conhecido como:
A)
B)
C)
D)

habeas data
mandado de injunção
ação popular
habeas corpus

20. De acordo com a Lei Complementar nº 62/2008 do Município

de Pontes e Lacerda/MT, a qual dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, o conjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional que
deve ser cometido a um servidor recebe o nome de:
A)
B)
C)
D)
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diminuir a velocidade de liberação de exames
aumentar a carga de trabalho
diminuir o número e a variabilidade de testes
aumentar a reprodutibilidade dos testes

caráter efetivo
cargo público
investidura
exercício público

A)
B)
C)
D)

até 12 horas à coleta
até 30 minutos à coleta
até 1 hora à coleta
até 8 horas à coleta

23. Meios de cultura são preparações químicas geralmente
usadas em análises laboratoriais. O meio de cultura não
seletivo usado com a finalidade de isolar bactérias, incluindo
Haemophilus e Neisseria Gonorrheae, é conhecido como:
A)
B)
C)
D)

Ágar Sangue
Ágar Mueller-Hinton
Ágar Chocolate
Ágar Sauboraud Dextrose

24. A realização do teste de sensibilidade aos antimicrobianos

(TSA) é uma das principais técnicas executadas em
microbiologia. O método qualitativo mais utilizado na realização
do TSA em laboratórios é o:
A)
B)
C)
D)

Método de Difusão
Método de Diluição
Método de Concentração
Método de Proporção

25. Em resposta ao derramamento de material biológico de
alto risco pela grande geração de aerossóis, o procedimento de
biossegurança adotado pela equipe será o de:
A) permanecer na área afetada
B) proceder à limpeza imediata
C) informar ao supervisor do laboratório o fato ocorrido após a
limpeza
D) proceder à descontaminação após decorrido o tempo
necessário à dispersão dos aerossóis

26. Autoclavagem é um tratamento térmico efetivo e confiável

para esterilizar e descontaminar materiais por meio da destruição
ou inativação de agentes biológicos. Esse método utiliza:
A)
B)
C)
D)

altas temperaturas aplicadas como calor seco
altas temperaturas aplicadas como calor úmido
baixa temperatura aplicada como calor úmido
baixa temperatura aplicada como calor seco
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27. A cor da urina pode variar de acordo com funções

metabólicas, substâncias ingeridas e condições patológicas. A
correlação laboratorial correta entre cor da urina e a sua possível
causa é a seguinte:
A)
B)
C)
D)

Urina incolor - Diabete mellitus
Urina amarelo pálido - Ingestão de Fluidos
Urina laranja - Fenazopiridinas
Urina verde - Bilirrubina oxidada

28. A Púrpura de Henoch-Schonlein, uma doença que acomete

principalmente crianças, tem como complicação mais grave o
comprometimento renal. Verifica-se no resultado do exame de
urina desses pacientes:
A)
B)
C)
D)

Hematúria Microscópica - Proteinúria
Hematúria Macroscópica - Proteinúria
Hematúria Transiente - Proteinúria
Hematúria Macroscópica - Glicosúria

34. A anemia macrolítica, em que a produção dos eritrócitos da
medula óssea está alterada por deficiência de vitamina B12 e
ácido fólico, é chamada:
A)
B)
C)
D)

Anemia Sideroblástica
Anemia Falciforme
Anemia Megaloblástica
Anemia Hemolítica

35. Leucemias são doenças que apresentam leucócitos
malignos na medula óssea. São divididas em agudas e crônicas.
O exame que NÃO é indicado no diagnóstico de pacientes com
Leucemia Mieloide Aguda é o(a):
A)
B)
C)
D)

Teste de Coagulação
Hemograma completo
Análise Citogenética
Proteína C Reativa - PCR

36. O Anticorpo Anti-nuclear FAN está presente em 95% dos

29. A partir da dosagem de creatinina, pode-se avaliar a
integridade da função renal e diagnosticar precocemente algum
tipo de disfunção. Outro exame que pode ser solicitado para
confirmar o diagnóstico é o de:

casos de pacientes com Lupus Eritematoso Sistêmico (LES).
Em pacientes com lesões cutâneas fotossensíveis apresentando
FAN negativo, recomenda-se a realização de testes mais
específicos para a pesquisa de:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

sedimento urinário
transaminases
colesterol
glicemia

Anticorpos Anti-HBs
Anticorpos Anti-CPP
Anticorpos Anti-Ro/SSA e Anti-La/SSB
Anticorpos Anti-plaquetas

30. O diagnóstico da hanseníase é baseado no quadro clínico
do paciente, mas pode ser subsidiado por baciloscopia e biópsia
da pele. No exame histopatológico para hanseníase virchowiana,
deve ser encontrado:

37. As respostas imunes Inata e Adaptativa são componentes
de um sistema integrado de defesa do corpo contra microorganismos. Uma característica da Imunidade Inata é a presença
de:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

infiltrado linfo-histiocitário
granuloma do tipo tuberculoide
infiltrado histiocitário ou macrófago
infiltrado inflamatório

31. A malária é uma doença infecciosa causada por protozoário

do gênero Plasmodium. O diagnóstico laboratorial é feito através
de pesquisa do parasita no sangue utilizando o método:
A)
B)
C)
D)

Faust
Gota Espessa ou esfregaço delgado
Sedimentação espontânea
Esfregaço corado

32. Algumas doenças hereditárias do metabolismo do glicogênio

ocorrem por deficiências enzimáticas. Na Doença de MacArdle,
a deficiência de uma determinada enzima acomete os músculos
incapacitando o indivíduo à realização de exercícios intensos.
Essa deficiência associa-se à enzima:
A)
B)
C)
D)

Glicogênio Fosforilase Hepática
Fosforilase Quinase Hepática
Glicogênio  Sintase Hepática
Glicogênio Fosforilase Muscular

33. A técnica que pode ser utilizada para detectar, caracterizar
e quantificar múltiplas proteínas em determinada amostra é a:
A)
B)
C)
D)

Western Blotting
Radioimunoensaio (RIA)
Enzimática (ELISA)
Diálise de Equilíbrio

Especificidade
Linfócitos
Memória
Fagócitos

38. A hemofilia A é um distúrbio da coagulação caracterizado

por um aumento do tempo de tromboplastina parcial ativada. É
causada pela deficiência do:
A)
B)
C)
D)

Fator VIII
Fator IX
Fator VII
Fator V

39. Leucemia Mieloide Crônica é um tumor ocasionado pelo
acúmulo de células mieloides que fazem parte da imunidade do
corpo. NÃO é considerado achado laboratorial de um paciente
com LMC:
A)
B)
C)
D)

aumento de basófilos circulantes
contagem alta de plaquetas
eosinofilia acima de 0,4 x 10³/µL
ácido úrico aumentado

40. A hematopoese é o processo de formação, desenvolvimento
e maturação dos elementos figurados do sangue (eritrócitos,
leucócitos e plaquetas) a partir de um precursor celular conhecido
como célula hematopoiética pluripotente ou stem-cell. O local e
a fase correta do processo são respectivamente:
A)
B)
C)
D)

Fígado e baço - a partir de 5 a 9 meses
Saco vitelino - a partir de 0 a 2 meses
Medula óssea - a de 0 a 1 ano
Sacro e Pelve - a partir de 2 a 7 meses
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