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Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 35 (trinta 
e cinco) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de respostas 
para cada questão, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Português, 5 (cinco) 
questões de Informática (básica), 5 (cinco) questões de Saúde Pública no Brasil e 
15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos.

Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome as providências necessárias.
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PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 1 a 10.

O que é (e o que não é) sustentabilidade
ODED GRAJEW

Embora em voga, o conceito de sustentabilidade ainda 
é pouco compreendido tanto por quem fala sobre ele 
quanto por quem o ouve.

Nos últimos anos, intensificou-se a discussão a respeito 
do aquecimento global e do esgotamento dos recursos 
naturais. São preocupações legítimas e inquestionáveis, 
mas que geraram distorção no significado de 
sustentabilidade, restringindo-o às questões ambientais.

Não é só isso. A sustentabilidade está diretamente 
associada aos processos que podem se manter e 
melhorar ao longo do tempo. A insustentabilidade 
comanda processos que se esgotam. E isso depende 
não apenas das questões ambientais. São igualmente 
fundamentais os aspectos sociais, econômicos, políticos 
e culturais.

A sustentabilidade e a insustentabilidade se tornam 
claras quando traduzidas em situações práticas.

Esgotar recursos naturais não é sustentável. Reciclar e 
evitar desperdícios é sustentável.

Corrupção é insustentável. Ética é sustentável. Violência 
é insustentável. Paz é sustentável.

Desigualdade é insustentável. Justiça social é 
sustentável. Baixos indicadores educacionais são 
insustentáveis. Educação de qualidade para todos é 
sustentável.

Ditadura e autoritarismo são insustentáveis. Democracia 
é sustentável. Trabalho escravo e desemprego 
são insustentáveis. Trabalho decente para todos é 
sustentável.

Poluição é insustentável. Ar e águas limpos são 
sustentáveis. Encher as cidades de carros é 
insustentável. Transporte coletivo e de bicicletas é 
sustentável.

Solidariedade é sustentável. Individualismo é 
insustentável.

Cidade comandada pela especulação imobiliária é 
insustentável. Cidade planejada para que cada habitante 
tenha moradia digna, trabalho, serviços e equipamentos 
públicos por perto é sustentável.

Sociedade que maltrata crianças, idosos e deficientes 
não é sustentável. Sociedade que cuida de todos é 
sustentável.

Dados científicos mostram que o atual modelo 
de desenvolvimento é insustentável e ameaça a 
sobrevivência inclusive da espécie humana.

Provas não faltam. Destruímos quase a metade das 
grandes florestas do planeta, que são os pulmões do 
mundo. Liberamos imensa quantidade de dióxido de 
carbono e outros gases causadores de efeito estufa, num 
ciclo de aquecimento global e instabilidades climáticas.

Temos solapado a fertilidade do solo e sua capacidade de 
sustentar a vida: 65% da terra cultivada foram perdidos e 
15% estão em processo de desertificação.

Cerca de 50 mil espécies de plantas e animais 
desaparecem todos os anos e, em sua maior parte, em 
decorrência de atividades humanas.

Produzimos uma sociedade planetária escandalosa 
e crescentemente desigual: 1.195 bilionários valem, 
juntos, US$ 4,4 trilhões ─ ou seja, quase o dobro da 
renda anual dos 50% mais pobres. O 1% de mais ricos 
da humanidade recebe o mesmo que os 57% mais 
pobres.

Os gastos militares anuais passam de US$ 1,5 trilhão,  
o equivalente a 66% da renda anual dos 50% mais 
pobres.

Esse cenário pouco animador mostra a necessidade de 
um modelo de desenvolvimento sustentável. Cabe a nós 
torná-lo possível.

GRAJEW, Oded. O que é (e o que não é) sustentabilidade. 
Opinião. Folha de S.Paulo. São Paulo, 7 maio 2013.

QUESTÃO 1

Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com as 
ideias apresentadas no texto.

A) A soma dos gastos militares anuais em 
comparação com a renda também anual dos 
50% mais pobres é um dos indicadores da 
desigualdade social.

B) À exceção das áreas social e econômica, 
não devem ser abrangidas pelo conceito de 
sustentabilidade as áreas política e cultural.

C) Comprovadamente insustentável, o atual modelo 
de desenvolvimento é responsável pela extinção 
de espécies animais e vegetais.

D) É, em geral, baixa e distorcida a compreensão 
que se tem sobre o conceito de sustentabilidade.

INSTRUÇÃO: Leia o período a seguir para responder às 
questões de 2 a 4.

“Temos solapado a fertilidade do solo e sua capacidade 
de sustentar a vida: 65% da terra cultivada foram 
perdidos e 15% estão em processo de desertificação.” 
(15º parágrafo)

QUESTÃO 2

Assinale a alternativa em que o sentido da palavra 
destacada no período em análise está indicado 
INCORRETAMENTE.

A) Arrasar

B) Arruinar

C) Destruir

D) Restringir
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QUESTÃO 3

No período em análise, a locução verbal “temos 
solapado” indica 

A) a continuidade de uma ação até o presente.

B) uma ação cuja duração se estende no passado.

C) uma ação tida como habitual no passado.

D) uma ação totalmente concluída no passado.

QUESTÃO 4

No período em análise, os dois-pontos foram utilizados 
com a finalidade de

A) apresentar considerações meramente 
acessórias.

B) distinguir uma citação num contexto.

C) introduzir um esclarecimento de ideia já 
enunciada.

D) separar elementos de mesma função sintática.

QUESTÃO 5

Considere o período a seguir.

“Embora em voga, o conceito de sustentabilidade ainda 
é pouco compreendido tanto por quem fala sobre ele 
quanto por quem o ouve.” (1º parágrafo)

Mantendo-se o sentido original do período em análise,  
a palavra em destaque só NÃO pode ser substituída por

A) “ainda que”.

B) “contanto que”.

C) “mesmo que”.

D) “se bem que”.

QUESTÃO 6

Conforme se verifica na construção do desenvolvimento 
do texto, está INCORRETA a oposição entre ideias 
apontada em

A) Democracia / Ditadura e autoritarismo

B) Ética / Corrupção

C) Educação de qualidade para todos / 
Desigualdade

D) Reciclagem / Desperdício

QUESTÃO 7

Entre os recursos empregados na construção do texto, 
NÃO se observa(m)

A) argumento de autoridade.

B) dados estatísticos.

C) definição de conceito.

D) exemplificação.

INSTRUÇÃO: Leia a passagem a seguir para responder 
às questões 8 e 9. 

“Nos últimos anos, intensificou-se a discussão a 
respeito do aquecimento global e do esgotamento 
dos recursos naturais. São preocupações legítimas 
e inquestionáveis, mas que geraram distorção no 
significado de sustentabilidade, restringindo-o às 
questões ambientais.” (2º parágrafo) 

QUESTÃO 8

Na passagem em análise, a forma verbal destacada é 
CORRETAMENTE substituída por

A) “era intensificada”.

B) “foi intensificada”.

C) “fora intensificada”.

D) “seria intensificada”.

QUESTÃO 9

Na passagem em análise, a palavra “o” retoma a 
expressão

A) “o aquecimento global”.

B) “o conceito de sustentabilidade”.

C) “o esgotamento dos recursos naturais”.

D) “o significado de sustentabilidade”.

QUESTÃO 10

Leia o período a seguir.

“Cidade planejada para que cada habitante tenha 
moradia digna, trabalho, serviços e equipamentos 
públicos por perto é sustentável.” (11º parágrafo)

Mantendo-se o sentido original do período em análise,  
o trecho destacado somente pode ser substituído por

A) “até que cada habitante tenha”.

B) “desde que cada habitante tenha”.

C) “a fim de que cada habitante tenha”.

D) “ao passo que cada habitante tenha”.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 
a ferramenta do sistema Windows 7 que permite 
personalizar as configurações do computador.

A)  Central de Sincronização

B)  Monitor de Recursos

C)  Painel de Controle

D)  Prompt de Comando 
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QUESTÃO 12

Observe o texto a seguir redigido no Word 2010.

O conhecimento tácito é fluido e adaptável ao 
contexto. Por isso ele não pode ser ensinado 
facilmente – embora possa ser aprendido a partir de 
relações pessoais.

Assinale a alternativa que apresenta o nome CORRETO 
do estilo usado para grifar a expressão “conhecimento 
tácito”.

A)  Itálico.

B)  Negrito. 

C)  Sublinhado. 

D)  Subscrito. 

QUESTÃO 13

Analise as figuras a seguir.

 Figura 1  Figura 2

A partir dessa análise, assinale a alternativa que 
apresenta CORRETAMENTE o nome da função do 
Excel que muda a posição dos números da figura 1 
deixando-os como na figura 2.

A)  Classificar crescente.

B)  Classificar de A a Z.

C)  Classificar de Z a A.

D)  Ordenar crescente.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que caracteriza CORRETAMENTE 
um Firewall.

A)  Dispositivo de segurança usado para dividir e 
controlar o acesso entre redes de computadores.

B)  Código usado para comprovar a autenticidade e 
a integridade de uma informação.

C)  Ciência e arte de escrever mensagens em forma 
cifrada ou em código.

D)  Equipamento de segurança usado para controlar 
o acesso às redes de computadores.

QUESTÃO 15

Analise as afirmativas a seguir referentes aos 
navegadores.

I. É um tipo de software que permite acessar à 
Internet.

II. Usam o protocolo HTML para solicitar dados.

III. Solicitam as informações para um servidor, por 
meio de um endereço.

A partir dessa análise, conclui-se que estão CORRETAS 
as afirmativas

A)  I e II.

B)  I e III.

C)  II e III.

D)  I, II e III.

SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

QUESTÃO 16

A política de saúde é frequentemente considerada 
em um sentido restrito, referindo-se a assuntos de 
cuidados médicos e à organização dos serviços de 
atenção à saúde. Entretanto, as políticas de saúde são 
influenciadas por uma ampla gama de decisões políticas 
e devem fornecer uma estrutura para ações de promoção 
à saúde. 

São determinantes englobados por essas ações de 
promoção, EXCETO:

A) Determinantes sociais

B) Determinantes genéticos

C) Determinantes econômicos 

D) Determinantes ambientais 

QUESTÃO 17

A taxa de mortalidade geral (ou coeficiente de 
mortalidade geral) é calculada da seguinte forma: 

Taxa de mortalidade Número de óbitos no período
População no meio do

=
pperíodo

x n10

Sobre esse indicador de saúde, assinale a alternativa 
CORRETA.

A) A principal vantagem da taxa de mortalidade 
geral é o fato de avaliar o risco de morrer 
conforme sexo, idade, raça, classe social, entre 
outros fatores.

B) É útil para comparar a qualidade de vida entre 
diferentes países.

C) É importante para medir a violência em diferentes 
regiões.

D) É um indicador que mede o número de óbitos 
em uma população em um determinado período.
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QUESTÃO 18

De acordo com Beaghole e Bonita (2010), o coeficiente 
de mortalidade infantil é utilizado como medida do estado 
geral de saúde de uma comunidade.

Sobre esse indicador, assinale a alternativa INCORRETA.

A) É sensível a mudanças econômicas.

B) É sensível a intervenções na saúde.

C) É sensível a alterações sociais.

D) É sensível a intervenções genéticas.

QUESTÃO 19

De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal 
de 1988, são diretrizes do Sistema Único de Saúde, 
EXCETO:

A) Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo.

B) Racionalidade direcionada às ações e aos 
serviços de saúde.

C) Atendimento integral, com prioridade para 
as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais.

D) Participação da comunidade.

QUESTÃO 20

“A assistência às urgências se dá predominantemente 
nos ‘serviços’ que funcionam exclusivamente para este 
fim – os tradicionais prontos-socorros – estando estes 
adequadamente estruturados e equipados ou não”. 

BRASIL. Constituição (1998). Lei Nº 2.048/2002.

De acordo com a lei 2.048/2002, assinale a alternativa 
INCORRETA em relação aos atendimentos de urgência.

A) Devem atender 24 horas por dia.

B) Atendem pacientes de urgência propriamente 
dita, pacientes com quadros percebidos como 
urgências, pacientes desgarrados da atenção 
primária e especializada e as urgências sociais.

C) As demandas que poderiam ter sido atendidas 
na atenção primária misturam-se nas unidades 
de urgência superlotando-as e comprometendo 
a qualidade da assistência prestada à população.

D) Essas unidades são a porta de entrada 
preferencial ao sistema de saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA – ANÁLISES 
CLÍNICAS

QUESTÃO 21

O correto preparo de soluções diluídas é de grande 
importância para a exatidão dos ensaios do laboratório 
clínico. 

Uma diluição a 1/10 contém:

A)  uma parte do soro em cinco partes da água 
destilada. 

B)  uma parte do soro em quatro partes da água 
destilada.

C)  uma parte do soro em nove partes água 
destilada.

D)  uma parte do soro em dez partes da água 
destilada.

QUESTÃO 22

Em caso de derramamento de produto químico, qual 
é o material MAIS ADEQUADO para conter o produto 
derramado?

A)  Areia seca

B)  Pano molhado

C)  Papel toalha

D)  Água

QUESTÃO 23 

O uso de aditivos nas amostras biológicas visa garantir a 
qualidade dos resultados laboratoriais. 

Assinale a alternativa que apresenta o aditivo, a cor da 
tampa dos tubos de coleta e o teste laboratorial utilizados 
de forma INCORRETA.

A)  Aditivo: Heparina; Tampa: azul; Teste: imunoensaio.

B)  Aditivo: EDTA; Tampa: roxo; Teste: hemograma.

C)  Aditivo: Fluoreto; Tampa: cinza; Teste: glicose.

D)  Aditivo: Citrato de sódio; Tampa: azul; Teste: 
coagulação.

QUESTÃO 24 

Em relação à dosagem de glicose, assinale a alternativa 
CORRETA. 

A)  Pode ser feita em até 48 h após a coleta sem 
risco de glicólise.

B)  Pode ser feita no plasma citratado para evitar a 
glicólise.

C)  Pode ser feita no soro imediatamente após a 
coleta para evitar a glicólise.

D)  Pode ser feita no soro que foi congelado após a 
coleta para evitar a glicólise.

QUESTÃO 25 

A estabilidade da amostra para o exame de hemograma 
é dependente do tempo e da temperatura de 
armazenamento.

Em relação ao cuidado no armazenamento, é 
CORRETO afirmar:

A)  Pode-se analisar o hemograma com até 48 
h após a coleta na temperatura de geladeira  
(4 graus) sem comprometimento das estruturas 
celulares.

B)  As amostras armazenadas em temperatura 
ambiente (18-25 graus) são estáveis por 8 h 
após a coleta e, em geladeira (4 graus), até 24 h 
após a coleta.

C)  As amostras armazenadas em temperatura 
ambiente (18-25 graus) são estáveis por  
48 horas após a coleta e, em geladeira (4 graus), 
até uma semana após a coleta.

D)  Deve-se congelar as amostras para realização 
do hemograma caso o exame não seja feito no 
mesmo dia da coleta.

QUESTÃO 26 

O exame do sedimento urinário é parte importante do 
exame de urina rotina. 

A esse respeito, assinale a alternativa que descreve um 
preparo INCORRETO do sedimento urinário.

A)  A amostra de urina deve ser bem homogeneizada 
e uma gota é colocada em lâmina de vidro, coberta 
com lamínula e observada ao microscópio.

B)  A amostra da urina deve ser centrifugada, uma 
gota do sedimento deve ser colocada em lâmina 
de vidro, coberta com lamínula e observada ao 
microscópio.

C)  Caso a urina apresente turbidez devido à 
presença de cristais de urato, o aquecimento da 
amostra em banho-maria a 37 graus, antes da 
análise do sedimento, pode dissolver os cristais.

D)  O sobrenadante deve ser desprezado e o 
sedimento deve ser homogeneizado antes de 
colocar uma gota na lâmina de vidro para a 
análise ao microscópio.

QUESTÃO 27 

O controle da qualidade deve ser realizado por todo 
laboratório de forma rotineira. 
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 
um requisito importante do controle da qualidade 
analítica de um laboratório clínico.

A)  Fazer uso de soro-controle para todos os testes 
laboratoriais mensalmente.

B)  Determinar o limite de erro permitido para os 
diferentes testes em 10%.

C)  Verificar se os valores obtidos em diferentes 
serviços são compatíveis por meio do controle 
de qualidade interlaboratorial.

D)  O controle de qualidade intralaboratorial 
não é necessário quando se tem o controle 
interlaboratorial.
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QUESTÃO 28 

A centrifugação do sangue total é útil para separar o soro 
ou o plasma das células sanguíneas. 
Uma centrifugação eficaz depende das seguintes 
variáveis, EXCETO:

A)  Para o soro, a centrifugação deve ser processada 
antes de 30 min, para que não ocorra a 
coagulação do sangue.

B)  Utilizar caçambas ou cubetas com tamanho 
específico para os tubos usados.

C)  Os tubos devem ser balanceados para minimizar 
o risco de quebra.

D)  Evitar interrupção brusca pelo freio da centrífuga.

QUESTÃO 29

Sobre os métodos laboratoriais mais indicados para 
o diagnóstico das diferentes parasitoses, numere a 
COLUNA II de acordo com a COLUNA I.

COLUNA I

1. Hematoxilina férrica

2. Ziehl Neelsen modificado

3. Baermann-Moraes

4. Tamisação

COLUNA II

(   ) Strongyloides stercoralis

(   ) Cryptosporidium

(   ) Proglotes de Taenia sp

(   ) Amebíase

Assinale a sequência CORRETA.

A) 2 3 4 1

B) 1 4 2 3

C) 3 1 2 4 

D) 3 2 4 1 

QUESTÃO 30

Em relação à determinação da Gama Glutamil 
Transferase, enzima hepática que indica colestase, 
assinale a alternativa INCORRETA.

A) Pode ser medida por uma reação cinética 
contínua, em que a velocidade da formação do 
produto é medida durante um intervalo de tempo.

B) Pode ser medida por uma reação cinética de 
tempo fixo com medição em ponto final.

C) Pode ser medida por imunoensaio, em que a 
reação Ag-Ac específica pode informar sobre 
a atividade enzimática a partir da ação sob o 
substrato específico.

D) O controle de tempo da reação enzimática deve 
ser marcado assim que a amostra entra em 
contato com o substrato específico da Gama 
Glutamil Transferase.

QUESTÃO 31

A água utilizada no laboratório como reagente deve ser 
pura e conter uma quantidade mínima de contaminantes.

Em relação aos diferentes processos de purificação da 
água utilizada pelo laboratório, é CORRETO afirmar:

A) A purificação da água pode ser obtida pelo uso 
de filtros domésticos comuns que utilizem o 
carvão ativado como método único de filtragem.

B) A água purificada deve ser submetida a controle 
da qualidade em relação à sua condutividade 
e presença de micro-organismos, podendo ser 
armazenada por tempo indeterminado.

C) A vaporização ou destilação elimina as 
substâncias dissolvidas e suspensas na 
água quando esta é aquecida ou resfriada 
rapidamente, separando as substâncias não 
voláteis.

D) A água deionizada passa por um sistema de 
resinas contendo ânions e cátions, que serão 
trocados pelos contaminantes aniônicos e 
catiônicos presentes na água. 

QUESTÃO 32

Em relação aos testes laboratoriais para o diagnóstico 
dos desvios da hemostasia e coagulação, é CORRETO 
afirmar:

A) O hemograma completo pode avaliar presença 
de anemia, alteração dos leucócitos e contagem 
das plaquetas, sempre realizado pelo método de 
Fonio.

B) O tempo de sangramento mede o tempo 
necessário para a hemostasia, deve ser realizado 
com método bem padronizado e, para que tenha 
significado clínico, deve estar persistentemente 
alterado em exames repetidos.

C) Prova de laço ou do torniquete avalia a fragilidade 
capilar, é feito pela coleta do sangue em um 
membro superior submetido a cinco minutos de 
pressão com o esfigmomanômetro.

D) A medida da função plaquetária pode ser obtida 
por meio de testes de coagulação, como tempo 
de coagulação e tempo de protrombina. 

QUESTÃO 33

No paciente em que há necessidade da coleta com 
diferentes aditivos, é importante respeitar a sequência 
dos tubos para evitar a contaminação das amostras.

A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA.

A) 1º tubo – heparina; 2º tubo – citrato; 3º tubo – 
EDTA

B) 1º tubo – EDTA; 2º tubo – citrato; 3º tubo – soro

C) 1º tubo – soro; 2º tubo – heparina; 3º tubo – 
citrato

D) 1º tubo – citrato; 2º tubo – soro; 3º tubo – EDTA



9

QUESTÃO 34

Em relação ao estudo dos esfregaços de sangue, 
assinale a alternativa INCORRETA.

A) As hemácias podem ser avaliadas quanto ao 
tamanho, à forma, ao conteúdo de hemoglobina, 
a inclusões e à maturidade. 

B) As hemácias imaturas podem apresentar 
resquícios de RNA e / ou núcleos no citoplasma, 
evidenciados na coloração Giemsa, como 
reticulócitos.

C) Na contagem diferencial dos leucócitos,  
deve-se escolher entre 2 métodos de 
observação, o zigue-zague ou o longitudinal, 
com o objetivo de atenuar possíveis erros.

D) Na observação do esfregaço de sangue normal, 
sob imersão, são encontrados de 3 a 5 plaquetas 
por campo, distribuídas entre hemácias e 
leucócitos.

QUESTÃO 35

Os erros no laboratório podem ser minimizados por meio 
da otimização dos processos operacionais e das ações 
de qualidade analítica. 

Sobre o tipo de cuidado que deve ser observado para 
se evitar possíveis erros, relacione COLUNA II com a 
COLUNA I.

COLUNA I 

1. Amostra biológica

2. Reagente analítico

3. Calibradores

4. Método de análise

COLUNA II

(   ) Uso de brancos de reagente e amostra

(   ) Evitar hemólise

(   ) Observar a data de validade

(   ) Homogeneizar adequadamente 

Assinale a sequência CORRETA.

A) 3 4 1 2

B) 2 3 4 1

C) 2 1 4 3

D) 4 1 2 3
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.



AT
EN

Ç
Ã

O
:

A
G

U
A

R
D

E 
A

U
TO

R
IZ

A
Ç

Ã
O

PA
R

A 
VI

R
A

R
 O

 C
A

D
ER

N
O

 D
E 

PR
O

VA
.


