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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

ESPECIALISTA EM SAÚDE / BIÓLOGO - NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso 5 
(cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
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Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
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18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) Espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) Analise as afirmativas a seguir, conforme o 

Decreto nº 88.438/83, que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da profissão de 
Biólogo. 
I. O exercício da profissão de Biólogo é privativo 

dos portadores de diploma (I) devidamente 
registrado, de bacharel ou licenciado em curso 
de História Natural, ou de Ciências Biológicas, 
em todas as suas especialidades ou de 
licenciado em Ciências, com habilitação em 
Biologia, expedido por instituição brasileira 
oficialmente reconhecida. 

II. O exercício da profissão de Biólogo é privativo 
dos portadores de diploma (II) expedido por 
instituições estrangeiras de ensino superior, 
regularizado na forma da lei, cujos cursos forem 
considerados equivalentes aos mencionados no 
inciso I. 

III. Biólogo poderá (I) formular e elaborar estudo, 
projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, 
nos vários setores da Biologia ou a ela ligados, 
bem como os que se relacionem à preservação, 
saneamento e melhoramento do meio ambiente, 
executando direta ou indiretamente as 
atividades resultantes desses trabalhos. 

IV. Biólogo poderá (II) orientar, dirigir, assessorar e 
prestar consultoria a empresas, fundações, 
sociedades e associações de classe, entidades 
autárquicas, privadas ou do Poder Público, no 
âmbito de sua especialidade. 

V. Biólogo poderá (II) realizar perícias, emitir e 
assinar laudos técnicos e pareceres, de acordo 
com o currículo efetivamente realizado. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) II, III, IV e V apenas 
b) I, II, IV e V apenas 
c) II, IV, e V apenas 
d) I, II, III, IV e V 

32) A Resolução CFBio nº 17/1993 (com adendo da 
Resolução nº 06/2000) e Portaria nº 29/2018 do 
CRBio-01 dispõe sobre normas e 
procedimentos para a concessão do título de 
Especialista em Áreas das Ciências Biológicas. 
Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Ficam criados, nos Conselhos Regionais de 

Biologia, os Quadros de Especialistas, 
constituídos por biólogos que, em uma ou mais 
áreas das ciências biológicas: (i) - tenham 
realizado curso de pós-graduação “strictu 
sensu”; ou (ii) tenham realizado curso de 
especialização; ou (iii) tenham experiência 
profissional. 

(  ) A concessão do título de especialista não 
implica na atuação do profissional em todas as 
suas áreas da especialidade, podendo atuar, de 
forma preponderante, em apenas uma delas. 

(  ) O Biólogo pode solicitar o registro e a inscrição 
em mais de duas especialidades com base no 
mesmo curso realizado. 

(  ) Os Títulos de Especialistas registrados nos 
CRBs têm validade por tempo determinado. 

(  ) O Biólogo que requerer o título de Especialista 
com base em sua experiência profissional 
deverá comprovar o exercício de atividades 
nessa especialidade por um período total 
mínimo de 5 (cinco) anos, ou qualificação aceita 
como equivalente pelo CRB. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V - V 
b) V - V - F - F - F 
c) V - F - V - V - V 
d) V - V - F - F - V 
 

33) Cada equipamento de laboratório é projetado 
para uma finalidade específica. Diante desta 
afirmativa, você tem que fazer uma solução de 
100 mL de NH4OH 1M. Os únicos dispositivos 
de medição que você dispõe estão relacionados 
abaixo. Entre os dispositivos, assinale a 
alternativa que apresenta o mais adequado para 
se utilizar.  
a) Becker 100mL 
b) Proveta graduada de 250 mL 
c) Pipetas sorológicas de 10mL 
d) Pipetas sorológicas de 5 mL 
 

34) Sobre quais são as quantidades necessárias 
para fazer uma solução com 250 mL de HCl 
0,05M a partir de uma solução estoque de HCl 
5M, assinale a alternativa correta. 
a) 5 mL de HCl 5M e água pura q.s.p. 250 mL 
b) 0,05 mL de HCl 5M e água pura q.s.p. 250 mL 
c) 0,5 mL de HCl 5M e água pura q.s.p. 250 mL 
d) 2,5 mL de HCl 5M e água pura q.s.p. 250 mL 
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35) Segundo a Resolução do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) Nº 496/2020 que disciplina o 
uso e o manejo sustentáveis das abelhas-nativas-
sem-ferrão em meliponicultora, são direitos e 
deveres do meliponicultor. Diante do exposto, 
analise as afirmativas a seguir e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Poderá manter suas colônias sendo vedada sua 

alienação.  
(  ) Poderá comercializar produtos, sub-produtos e 

serviços de polinização, exceto partes da colônia.  
(  ) Não poderá proceder por qualquer meio a captura 

na natureza.  
(  ) Não poderá proceder a multiplicação de colônia, 

exceto meliponicultores com até 49 colônias. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V   c)  V - V - F - V 
b) V - V - V - F   d)  V - F - V - V 
 

36) A higiene e a ordem dos procedimentos são 
decisivos no controle de infecções. A limpeza e 
desinfecção de materiais deve ser feita 
obedecendo as recomendações de 
processamento de produtos para a saúde. Sobre a 
definição de esterilização, é correto afirmar que: 
a) é o processo pelo qual se destroem particularmente os 

germes patogênicos e/ou se inativa sua toxina ou se 
inibe o seu desenvolvimento. Os esporos não são 
necessariamente destruídos 

b) é o conjunto de medidas propostas para inibir o 
crescimento de microorganismos ou removê-los de um 
determinado ambiente, podendo ou não destruí-los e, 
para tal fim, utilizamos antissépticos ou desinfetantes 

c) é a dispersão sob forma de partículas, de agentes 
desinfectantes como gases, líquidos ou sólidos 

d) é processo de destruição de todas as formas de vida 
microbiana (bactérias nas formas vegetativas e 
esporuladas, fungos e vírus) mediante a aplicação de 
agentes físicos e ou químicos 

 
37) Os micro-organismos contaminam artigos 

hospitalares, colonizam pacientes graves e podem 
provocar infecções mais difíceis de serem tratadas. 
O risco de contraí-las depende, no entanto, do 
número e da virulência dos microorganismos 
presentes e, acima de tudo, da resistência anti-
infecciosa local, sistêmica e imunológica do paciente 
e da consciência do pessoal, médicos e 
paramédicos, que atuam no estabelecimento. Sobre 
a definição de assepsia, assinale a alternativa correta. 
a) É o conjunto de medidas que utilizamos para 

impedir a penetração de microorganismos num 
ambiente que logicamente não os tem 

b) É o conjunto de medidas propostas para inibir o 
crescimento de microorganismos ou removê-los de 
um determinado ambiente, podendo ou não destruí-
los e para tal fim utilizamos antissépticos ou 
desinfetantes 

c) É o processo pelo qual se destroem particularmente 
os germes patogênicos e/ou se inativa sua toxina 
ou se inibe o seu desenvolvimento. Os esporos não 
são necessariamente destruídos 

d) É a eliminação ou redução de matéria orgânica e 
sujidades em superfícies e objetos. Podem ser 
utilizados técnicas manuais ou automatizadas por 
ação química de detergentes e sabões 

38) Uma escola com 500 alunos está fazendo uma 
pesquisa. O diretor utilizou um computador 
para gerar 50 números de identificação 
aleatórios e estes alunos foram convidados a 
responder a pesquisa. Assinale a alternativa 
que apresenta que tipo de amostragem é essa. 
a) Amostragem aleatória simples 
b) Amostragem aleatória estratificada 
c) Amostragem aleatória por agrupamento 
d) Amostragem aleatória sistemática 
 

39) O Diretor do curso de Biologia de uma 
universidade entrevista 100 alunos obtendo 
amostras aleatórias de 25 alunos do primeiro 
ano, 25 alunos do segundo ano, 25 alunos do 
terceiro ano, e 25 alunos do último ano do 
curso. Assinale a alternativa que apresenta que 
tipo de amostragem é essa. 
a) Amostragem aleatória simples 
b) Amostragem aleatória estratificada 
c) Amostragem aleatória por agrupamento 
d) Amostragem aleatória sistemática 
 

40) A Resolução nº 300, de 7 de dezembro de 2012 
do Conselho Federal de Biologia (CFBio) 
estabelece os requisitos mínimos para o 
Biólogo atuar em pesquisa, projetos, análises, 
perícias, fiscalização, emissão de laudos, 
pareceres e outras atividades profissionais nas 
áreas de Meio Ambiente e Biodiversidade, 
Saúde e, Biotecnologia e Produção. Sobre quais 
são os requisitos para a atuação do Biólogo, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O Biólogo deverá ter cumprido uma carga 

horária mínima e Componentes Curriculares das 
Ciências Biológicas no Curso de Graduação 
privilegiando atividades obrigatórias de campo, 
laboratório e adequada instrumentação técnica. 

II. O Biólogo que não comprovar as exigências de 
carga horária e Componentes Curriculares das 
Ciências Biológicas no Curso de Graduação, 
conforme previsto no caput deste artigo poderá 
complementar por meio de Formação 
Continuada em uma das áreas de Meio 
Ambiente e Biodiversidade, Saúde e, 
Biotecnologia e Produção. 

III. Entende-se como formação continuada cursos 
de Extensão, Especialização (pós-graduação 
Latu sensu), Mestrado ou Doutorado obtido em 
curso de pós-graduação (stricto sensu) e estágio 
curricular não obrigatório em área específica 
supervisionado. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 
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41) Um projeto de pesquisa é, segundo a ABNT, 
uma descrição da estrutura de um 
empreendimento a ser realizado. O projeto de 
pesquisa é, portanto, um documento que irá 
apresentar os planos para o desenvolvimento 
de possíveis atividades realizadas durante a 
pesquisa. Ele não é a sua pesquisa final, mas 
um planejamento do que você pretende 
desenvolver. Uma das informações que deve 
constar na seção "Material e métodos" de um 
projeto de pesquisa é: 
a) Objetivos 
b) Justificativa 
c) População e amostra 
d) Metas e prazos 
 

42) O Projeto de Pesquisa deve ser um roteiro para 
a elaboração de pesquisa em uma determinada 
área, que possibilita a produção do 
conhecimento e sua sistematização sobre o 
tema específico a ser abordando. O tema 
abordado deve constituir-se no objeto de 
estudo da pesquisa. Sobre a seção “Objetivos”, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. A apresentação dos objetivos varia em função 

da natureza do projeto. Nos objetivos da 
pesquisa cabe identificar claramente o problema 
e apresentar sua delimitação. Apresentam-se os 
objetivos de forma geral e específica. 

II. O objetivo geral define o que o pesquisador 
pretende atingir com sua investigação. 

III. Os objetivos específicos definem etapas do 
trabalho a serem realizadas para que se alcance 
o objetivo geral. Podem ser: exploratórios, 
descritivos e explicativos. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

43) A base da pesquisa científica de qualidade é um 
bom delineamento de estudo, e a definição do 
tipo de estudo é fundamental neste processo. O 
pesquisador para planejar um experimento, 
deve seguir a seguinte lógica de raciocínio: 
escolher entre os diversos tipos de pesquisa, 
aquela que se enquadra melhor nos seus 
objetivos e na população a ser estudada e 
delinear corretamente o estudo para responder 
à pergunta de pesquisa. Existem alguns tipos 
de estudo principais. Analise o exemplo de 
pesquisa a seguir: 
 
Em 1986 teve início um estudo no convento das 
irmãs da Escola de Notre Dame. Como 
característica geral e obrigatória das pessoas que 
desejavam ingressar nessa congregação estava a 
vocação religiosa, o fato de serem solteiras e 
celibatárias por decisão pessoal, voluntária e 
independente e, serem graduadas em cursos de 
pedagogia, exercendo a profissão de professoras 
em escolas católicas. Somando-se a isto, a 
característica de que todas as participantes têm 
uma vida diária intensamente ativa, com atividades 
de ensino associados aos trabalhos do convento, 
que vão desde os serviços de cozinha, costura, 
jardinagem e horticultura, assim como, atividades 
de lazer que demandam de atividade intelectual 
intensa, como jogos de cartas aos mais diversos. O 
Epidemiologista e professor de Neurologia Drº 
David Snowdon, iniciou o estudo da doença de 
Alzheimer, buscando aprender por que o cérebro se 
deteriora com a idade em algumas pessoas e em 
outras não. As freiras foram acompanhadas por 
mais de 30 anos e o estudo tornou-se um dos mais 
importantes do mundo sobre envelhecimento e 
doença de Alzheimer porque utiliza informações 
obtidas antes do início dos sintomas da doença. 
 
Pode-se dizer que o estudo descrito no exemplo 
acima é do tipo: 
a) Estudo de caso 
b) Estudo transversal 
c) Estudo caso-controle 
d) Estudo de coorte 
 

44) O conjunto de ações destinadas a prevenir, 
controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes 
às atividades que possam interferir ou 
comprometer a qualidade de vida, a saúde 
humana e o meio ambiente. Caracteriza-se 
como estratégica e essencial para a pesquisa e 
o desenvolvimento sustentável sendo de 
fundamental importância para avaliar e prevenir 
os possíveis efeitos adversos de novas 
tecnologias à saúde. Esse conjunto de ações 
denomina-se: 
a) Ergonomia 
b) Ergometria 
c) Biossegurança  
d) Biotecnologia 
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45) A Portaria nº 1.914, de 9 de agosto de 2011 
aprova a Classificação de Risco dos Agentes 
Biológicos elaborada em 2010, pela Comissão 
de Biossegurança em Saúde (CBS), do 
Ministério da Saúde. Os riscos biológicos 
podem ser classificados de acordo com o risco 
que eles apresentam para o 
profissional/indivíduo, meio ambiente e 
comunidade. Assinale a alternativa que 
apresenta a qual classe pertence o 
Schistosoma mansoni.  
a) Classe de risco 1 
b) Classe de risco 2 
c) Classe de risco 3 
d) Classe de risco 4 
 

46) Sobre qual dos seguintes grupos sanguíneos a 
prole provavelmente será se um dos pais 
pertence ao grupo sanguíneo A e o outro 
pertence ao grupo sanguíneo B, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A. 
II. B. 
III. AB. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas 
b) II apenas 
c) III apenas 
d) I, II e III 
 

47) Sobre qual será o provável grupo sanguíneo 
dos filhos supondo que o pai é homozigoto para 
o grupo sanguíneo B e a mãe é do grupo 
sanguíneo O, analise as afirmativas a seguir.  
I. Todos B. 
II. Todos O. 
III. Um B e outro O. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas 
b) II apenas 
c) III apenas 
d) I e II apenas 
 

48) Após o nascimento a maturação dos linfócitos 
B ocorre a partir de precursores. Assinale a 
alternativa que apresenta onde ocorre a maior 
parte de tal maturação.  
a) medula óssea 
b) fígado 
c) timo 
d) linfonodos 
 

49) Assinale a alternativa que apresenta quais são as 
características do microrganismo Escherichia 
coli.  
a) Gram negativa, cocos 
b) Gram positiva, cocos 
c) Gram negativa, bacilo 
d) Gram positiva, bacilo 

50) É como vetores de agentes patogênicos, vírus, 
bactérias e protozoários ou helmintos parasitas 
que os artrópodes têm maior importância 
médica. Com efeito, as doenças de transmissão 
vetorial – ou doenças transmitidas por vetores 
(DTV) – têm assumido importância crescente no 
contexto atual. Estas encontram-se em plena 
ordem do dia, em emergência ou reemergência, 
quer nas regiões tropicais e países de baixa ou 
média renda, onde tão grande fardo continuam 
a exercer sobre os sistemas de saúde, quer nos 
países considerados desenvolvidos, 
assumindo uma dimensão global. Cada um dos 
seguintes agentes patogênicos é transmitido 
por artrópodes, exceto: 
a) Zika virus 
b) Plasmodium falciparum 
c) Leishmania sp 
d) Mycobacterium tuberculosis 
 

51) A Organização Mundial da Saúde classifica a 
doença de Chagas entre as 20 doenças 
tropicais mais negligenciadas, constituindo um 
importante problema social e econômico nas 
Américas, com predomínio na América Latina. 
O Trypanosoma cruzi possui variações 
morfológicas e funcionais, alternando entre 
estágios que sofrem divisão binária e as formas 
não replicativas e infectantes. O estágio 
Epimastigotas é normalmente encontrado: 
a) no hospedeiro invertebrado 
b) no hospedeiro vertebrado 
c) no hospedeiro vertebrado e no hospedeiro 

invertebrado  
d) nem no hospedeiro vertebrado e nem no 

hospedeiro invertebrado 
 

52) O processo de formação do corpo humano se 
dá pela formação de duas metades (direita e 
esquerda) que sugerem uma simetria externa. 
Porém internamente, essa simetria não 
acontece. Assinale a alternativa que apresenta 
quantos lobos os humanos têm no pulmão 
esquerdo. 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
 

53) Imagine um indivíduo que viajou para uma 
cidade com altitude muito maior que a de sua 
cidade natal.  Ele pode ter sintomas incluem dor 
de cabeça, cansaço, náusea ou perda de 
apetite. Essa doença da altitude ocorre 
tipicamente devido a ______. 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) pressão parcial de oxigênio reduzida 
b) aumento nos níveis de CO2 no sangue 
c) baixa temperaturas 
d) aumento da pressão arterial 
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54) Durante a metade inicial da 3ª semana de 
desenovolvimento do embrião humano inicia a 
gastrulação, que corresponde ao processo 
através do qual formam-se os 3 folhetos 
embrionários, que são o endoderma, 
mesoderma e ectoderma. Assinale a alternativa 
que apresenta qual folheto dará origem ao 
revestimento interno dos sistemas digestório e 
respiratório.  
a) Ectoderma 
b) Mesoderma 
c) Endoderma 
d) Celoma 
 

55) Assinale a alternativa que apresenta qual a 
relação entre DNA, gene e um cromossomo.  
a) Um cromossomo contém centenas de genes, 

que são compostos de proteínas 
b) Um gene é composto de DNA, mas não há 

relação com um cromossomo 
c) Um gene contém centenas de cromossomos, 

que são compostos de DNA 
d) Um cromossomo contém centenas de genes, 

que são compostos de DNA 
 

56) No heredograma abaixo, os indivíduos que 
expressam uma característica particular são 
representados por figuras sombreadas. 
Assinale a alternativa que apresenta qual dos 
seguintes padrões de herança melhor explica a 
transmissão da característica.  
 

 
 
a) Dominante ligada ao sexo 
b) Recessiva ligada ao sexo 
c) Autossômica dominante 
d) Autossômica recessiva 
 

57) Um nucleotídeo é um composto químico e 
possui três partes: um grupo fosfato, uma 
pentose (molécula de açúcar com cinco 
carbonos) e uma base orgânica. Sobre a ligação 
fosfodiéster, assinale a alternativa correta. 
a) O grupo 3'-fosfato de uma unidade de 

nucleotídeo é unido ao grupo 5'-hidroxila do 
próximo nucleotídeo 

b) O grupo 3'-fosfato de uma unidade de 
nucleotídeo é unido ao grupo 3'-hidroxila do 
próximo nucleotídeo 

c) O grupo 5'-fosfato de uma unidade de 
nucleotídeo é unido ao grupo 3'-hidroxila do 
próximo nucleotídeo 

d) O grupo 5'-fosfato de uma unidade de 
nucleotídeo é unido ao grupo 5'-hidroxila do 
próximo nucleotídeo 

58) As indústrias são sistemas potenciais de 
geração de acidentes que podem causar danos 
ao meio ambiente e à saúde pública. O risco é a 
medida da perda econômica e/ou danos a vida 
humana função da combinação entre a 
frequência de ocorrência e a magnitude de um 
evento indesejado. Analise as afirmativas a 
seguir. 
I. O risco é um resultado medido do efeito 

potencial do perigo. 
II. O risco é uma medida de danos à vida humana, 

resultante da combinação entre a frequência de 
ocorrência e a magnitude das perdas ou danos 
(consequências). 

III. O risco é formado por um conjunto de fatores, 
tais como: natureza do perigo, acessibilidade ou 
acesso de contato (potencial de exposição), 
características da população exposta 
(receptores), probabilidade de ocorrência e 
magnitude da exposição e das consequências. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
c) Apenas a afirmativa III está correta 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 
 

59) O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um 
estudo ambiental de atividade ou 
empreendimento, utilizador de recursos 
ambientais, efetivo ou potencialmente causador 
de significativa poluição ou outra forma de 
significativa degradação do meio ambiente. 
Sobre exemplo(s) de atividades obrigadas a 
elaborar o EIA, assinale a alternativa incorreta.  
a) As estradas de rodagem com duas ou mais 

faixas de rolamento 
b) Meliponicultora 
c) Portos e terminais de minério, petróleo e 

produtos químicos 
d) Oleodutos, gasodutos e minerodutos 
 

60) Segundo as diretrizes apresentadas pela 
Comissão de Meio Ambiente do Conselho 
Nacional do Ministério Público, as condutas e 
atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas. Segundo Grupo de Trabalho de 
Valoração de Danos Ambientais, são forma de 
reparação do dano ambiental, exceto:  
a) restauração 
b) remissão 
c) compensação 
d) precificação 
 


