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CONHECIMENTOS BÁSICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02.

FIM DA HEGEMONIA?
Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada
com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio!
Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol.
Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa.
Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.
Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos
deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava
fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso!
(Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem
como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança
absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação
mais próxima com aquilo que o título expressa é:
A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada
com os atacantes chilenos.”
B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.”
C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”
D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.”
02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:
1- Em: “Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros
anos deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não
precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em
negrito são elementos coesivos que indicam progressão seqüencial.
2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua)
falta de gol.”, o pronome possessivo entre parênteses foi um recurso usado pelo autor para
evitar ambigüidade.
3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas
ocorrências, é pronome relativo.
4- Em: “Bem, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem
nesse contexto, funcionaria como antônimo de “mal” em “Menos mal é que ...”.
O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 4, apenas.
C) 3, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04.

NAVEGAR É PRECISO ...
...
“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o
sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes,
inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer
obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram
ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles.
Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer
novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram
tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos
tempos?
Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era
permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do
Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso!
(Sueli Oliveira http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html. Adaptado )

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:
A) Em: “... fazendo-os enfrentar feras...”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra
“tempos”.
B) Em: “... o que mais estimulou a conquistas.” e “... seria mais simples ...” as duas ocorrências
do advérbio “mais” – intensificando “estimulou” e “simples” – comprovam que advérbios
podem modificar tanto verbos como adjetivos.
C) Em: “Havia grandes, inúmeras dificuldades.” o verbo haver, por ter sentido de existir, também
poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita
culta do português.
D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade
que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e
tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.
04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem:
1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos...” indica que ela constitui restrição a “todos os homens destemidos ...”.
2- O emprego de cada em lugar da palavra sublinhada em: “...todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos...” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”,
mas exigiria ajustes de concordância na oração.
3- Em: “Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?”, por se tratar
de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa.
4- Textualmente, em: “Não obstante, isso não foi impedimento...” a expressão em destaque
estabelece uma relação de conseqüência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada
como causa.
O correto está em:
A) 1, apenas.
B) 2 e 3, apenas.
C) 2, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05

CAMINHAR É PRECISO
Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga
da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os
atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle
da pressão sangüínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma
doença cardíaca. Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de
pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das
caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais
fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais
uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para
abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas.
(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado)

05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes:
1- Ao dar o título “Caminhar é preciso” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg
remete também ao poema Navegar é preciso, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da
intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as
idéias de necessidade e perseverança.
2- O gerúndio em “Buscando reforçar a temática ...” inicia uma oração subordinada que mantém
com a principal do período um nexo de circunstância causal.
3- A idéia terminativa da ação destacada em “... em defesa das caminhadas está integrada a uma
observação simples...”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia nãoterminativa do presente destacada em “... uma boa alternativa, integrada absolutamente ...” ,
que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.
4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se
substituir a construção verbal “Está sugerida ...” por Sugere-se.
5- As palavras “indicada”, “influência” e “inobservância” apresentam o mesmo prefixo, apesar de
pertencerem a classes gramaticais diferentes.
O correto está em:
A) 1, 2, 3, 4 e 5.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 3, 4 e 5, apenas.
D) 1 e 2, apenas.
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06. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do
Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso:
A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS.
B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do
SUS.
C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da
saúde.
D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável
legal pela criança ou adolescente.
07. De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de
regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de
maior eqüidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto
afirmar:
1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de
regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos
objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da
população.
2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de
territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município.
3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em
qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre
gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de
cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
Apenas está correto o que se afirma em:
A) 1, 2 e 3.
B) 1, 2 e 4.
C) 2, 3 e 4.
D) 1, 3 e 4.
08. De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é
assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nesse sentido, é correto afirmar:
A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às
necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim
como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.
B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso
com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover.
C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for
reputado mais favorável.
D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de:
atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins
lucrativos.
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09. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a Lei 5.810/94 estabelece que o
Servidor Público:
I- será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual.
II- para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função
pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público.
III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo
político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver
compatibilidade de horário dos exercícios.
IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso
não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração.
V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou
função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política.
Estão corretos somente:
A) I, II e IV.
B) I, III e V.
C) II, III e IV.
D) III, IV e V.
10. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular:
I- dois cargos privativos de médico com um de magistério superior.
II- um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio.
III- dois cargos de magistério de qualquer nível.
IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico.
V- dois cargos privativos de médico.
Estão corretos somente:
A) I, II e IV.
B) II, IV e V.
C) I, II e III.
D) III, IV e V.
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11. São exames complementares invasivos e não invasivos, solicitados na rotina ambulatorial e
hospitalar, para os quais se recomenda o jejum:
A) Endoscopia digestiva alta e Micológico direto.
B) PCCU e glicemia.
C) Raio X panorâmico do abdome e Urina-EAS.
D) Endoscopia digestiva alta e glicemia.
12. É um procedimento inicial recomendado a um paciente com hemorragia digestiva alta:
A) Sonda Nasogástrica.
B) Sonda vesical.
C) Máscara de nebulização.
D) Balão de Rigiflex.
13. Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos
profissionais da saúde, sendo correto afirmar que:
A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao prontuário por decisão judicial.
B) a gravidade do caso permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação do
comitê de ética e do paciente.
C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será
submetido.
D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de assistência
profissional.
14. Segundo os protocolos do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de
tratamento da hanseníase das formas pauci e multibacilares, são:
A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas.
B) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas.
C) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente.
D) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses mensais supervisionadas de AZT,
respectivamente.
15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre infecção hospitalar, está correto
afirmar:
I-

É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou
após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
II - Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência
clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se
infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72
(setenta e duas) horas após a admissão.
III - É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não
relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
O correto está em:
A) I, II e III.
B) I e II, somente.
C) I e III, somente.
D) II e III, somente.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ESPECÍFICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. É o marcador de lesão da musculatura cardíaca, utilizado no diagnóstico do infarto agudo do
miocárdio, detectável em 4h a 6h após a lesão, permanecendo elevada por até 10 dias:
A)
B)
C)
D)

CK-MB
CK-total
DHL
Troponina I

17. Na avaliação laboratorial pré-operatória do sistema hemostático, em pacientes com distúrbio
hemorrágico duvidoso ou presente, deve-se realizar como triagem os seguintes testes:
A) Tempo de sangramento, contagem de plaquetas, tempo de protrombina
tromboplastina parcial ativado.
B) Tempo de coagulação, contagem de plaquetas, tempo de protrombina
tromboplastina parcial ativado.
C) Tempo de sangramento, tempo de coagulação, tempo de protrombina
tromboplastina parcial ativado.
D) Tempo de coagulação, tempo de sangramento, retração do coágulo, tempo de
tempo de tromboplastina parcial ativado.

e tempo de
e tempo de
e tempo de
protrombina e

18. Na avaliação dos testes bioquímicos hepáticos, o aumento isolado de bilirrubinas (enzimas
normais), com predomínio da bilirrubina direta, é sugestivo de:
A)
B)
C)
D)

Hemólise.
Síndrome de Rotor.
Síndrome de Gilbert.
Hepatite viral.

19. Parâmetro do hemograma considerada a expressão numérica da anisocitose, utilizado no
diagnóstico diferencial das anemias por síntese deficiente da hemoglobina:
A)
B)
C)
D)

PDW
VCM
RDW
HCM

20. A monitorização terapêutica do câncer de mama pode ser realizada através da dosagem de:
A)
B)
C)
D)

CA 15.3
CA 19.9
CA 125
CA 72.4
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21. Na investigação de doenças genéticas, através da detecção de anomalias estruturais ou numéricas,
como Síndrome de Down, Síndrome de Turner e Síndrome de Klinefelter, deve-se realizar o exame
Cariótipo:
A)
B)
C)
D)

com bandas de pele.
de medula.
com banda G.
de sangue, para doenças hematológicas.

22. Na pesquisa e contagem de ovos de S. mansoni, utiliza-se o método de:
A)
B)
C)
D)

Hoffman
Kato-Katz
Rugai
Faust

23. Tipos de Papilomavírus humano (HPV) associados à infecção genital e considerados de alto risco
por seu potencial oncogênico:
A)
B)
C)
D)

40 e 42
44 e 54
16 e 18
70 e 72

24. A dosagem de proteínas do líquido céfalo raquidiano é realizada com o seguinte reativo:
A)
B)
C)
D)

Biureto.
Ácido nítrico.
Ácido sulfúrico.
Ácido tricloroacético.

25. Sobre o diagnóstico sorológico da Mononucleose, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)

O monoteste é positivo na primeira semana após a infecção.
Anticorpos anti-VCA IgM e IgG tornam-se positivos entre a 1ª e 2ª semana de infecção.
A reação de Paul Bunnell Davidsohn detecta aglutininas contra hemácias de cavalo.
Nos quadros de reativação da doença a IgG anti-VCA é negativa.

26. Na dosagem da hemoglobina glicada, pode ocorrer resultados inapropriadamente diminuídos
devido à anemia:
A)
B)
C)
D)

hemolítica.
por carência de ferro.
por carência de Vitamina B12.
por carência de Folato.

27. A Klebsiella pneumoniae apresenta resistência intrínseca ao seguinte agente antimicrobiano:
A)
B)
C)
D)

Ciprofloxacina.
Ampicilina.
Norfloxacina.
Gentamicina.
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28. Para pesquisar Enterococcus spp resistentes a vancomicina (VRE), nas culturas de vigilância
epidemiológica, através de swab retal ou amostras de fezes, recomenda-se o semeio em:
A)
B)
C)
D)

Ágar sangue.
Ágar chocolate.
Ágar Mac Conkey.
Ágar CNA.

29. Em relação à coleta de sangue para hemocultura, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)

O volume de sangue coletado é uma variável crítica para positividade.
Deve-se coletar o sangue no pico febril.
Em crianças, é recomendado coletar 10 ml de sangue por frasco.
Punções arteriais aumentam a positividade das hemoculturas.

30. Em relação à avaliação laboratorial das funções tiroideanas, é correto afirmar:
A) A concentração de T4 está diminuída no hipertireodismo e na Síndrome de Resistência ao
Hormônio Tireodiano.
B) O TSH é uma glicoproteína secretada pela adenohipófise, tendo como principal efeito o de
inibir a tireóide a liberar T3 e T4.
C) O TSH é importante no diagnóstico de hipotireodismo primário, sendo o primeiro hormônio a
se alterar.
D) A concentração de T4 total está aumentada no hipotireodismo.
31. É o marcador sorológico da hepatite B, cuja presença indica replicação viral e infecciosidade:
A)
B)
C)
D)

Anti HBe
HBs Ag
Anti HBs
HBe Ag

32. Segundo a IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Arteriosclerose (2007), na
avaliação laboratorial das dislipidemias, o perfil lipídico é definido pelas determinações
bioquímicas de Colesterol, HDL, LDL e de:
A)
B)
C)
D)

VLDL e Triglicerídios.
Triglicerídios.
VLDL, Triglicerídios e Lipídios totais.
Triglicerídios, Lipídios totais.

33. Em relação ao diagnóstico sorológico da Toxoplasmose, é correto afirmar:
A) A presença de IgM sempre indica infecção recente.
B) O teste de avidez para IgG elevado é compatível com a gravidade da infecção.
C) Na investigação da infecção congênita, a IgM e a IgG podem estar negativas na primeira
semana de vida.
D) Nas infecções de imunodeprimidos e na forma ocular, a IgM sempre será positiva.
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34. Em relação à dosagem de creatinina para a avaliação da função renal, é correto afirmar:
A) Níveis elevados podem ser encontrados nos estados que cursam com diminuição da massa
muscular.
B) O método de Jaffé sofre interferência “in vitro”, negativa na presença de cefalosporina e corpos
cetônicos e positiva no aumento da bilirrubina.
C) Os valores de referência são iguais para mulheres e homens adultos.
D) A produção de creatinina aumenta com a ingestão de carne ou esforço muscular excessivo.
35. Em relação à sorologia para Sífilis, é correto afirmar:
A) O VDRL é um teste treponêmico que utiliza como antígeno a cardiolipina.
B) O VDRL é uma reação de floculação que apresenta alta especificidade e baixa sensibilidade.
C) O imunoensaio enzimático (ELISA) é um teste treponêmico que tem estrita correlação com
resultados do FTA-ABS, tendo maior reprodutibilidade.
D) FTA-ABS positivo sempre indica doença na fase aguda.
36. Em relação ao diagnóstico laboratorial da leptospirose, é correto afirmar:
A) A soroaglutinação microscópica é o método mais sensível e especifico para o diagnóstico.
B) A pesquisa de anticorpos IgG, por imunoensaio enzimático, é uma alternativa rápida para o
diagnóstico.
C) A cultura para Leptospira interrogans é o método de escolha para diagnóstico, recomendado
pela Organização Mundial de Saúde.
D) A microscopia de campo escuro, nas amostras de sangue e urina, é um método que apresenta
alta sensibilidade.
37. Em relação ao diagnóstico laboratorial do Citomegalovírus, é correto afirmar:
A) Teste de avidez IgG baixo sugere infecção ocorrida há mais de três (3) meses.
B) Teste de avidez IgG alto sugere infecção ocorrida há menos de três (3) meses.
C) A pesquisa de células de inclusão na urina permite um diagnóstico rápido, sendo um teste de
alta sensibilidade.
D) Através da antigenemia faz-se a detecção rápida do citomegalovírus presente no núcleo dos
neutrófilos do sangue periférico.
38. Para pesquisar Cryptococcus no líquido céfalo raquidiano, utiliza-se:
A)
B)
C)
D)

Tinta da China.
Leishmann.
Gram.
KOH a 20%.

39. No exame do líquido sinovial, o achado que confirma o diagnóstico de gota é:
A)
B)
C)
D)

Dosagem de ácido úrico elevado.
Cristais de monourato de sódio.
Aumento de neutrófilos.
Aumento de monócitos.

40. É considerado marcador sensível de colestase hepatobiliar:
A)
B)
C)
D)

Alanina Aminotransferase.
Aspartato Aminotransferase.
Gama-glutamil transferase.
Fosfatase alcalina.
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