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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 02 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
 
Questão 03 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 
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Questão 04 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 05 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 

Questão 07 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
Questão 08 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 09 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
Questão 10 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
A tipagem ABO deve ser realizada obrigatoriamente por meio 
de duas provas. Uma delas consiste em pôr em contato os 
soros-testes anti-A, anti-B e anti-AB com glóbulos vermelhos 
a serem testados, para identificar a presença ou não dos 
antígenos A e B. Assim, serão definidos os grupos sanguíneos: 
A, B, AB, O. Este teste se trata da prova: 
A) Sérica.  
B) Reversa. 
C) De Simonin. 
D) Direta ou globular. 
 
 

Questão 12 
“O ciclo da ureia é uma via metabólica utilizada pelo orga-
nismo humano para eliminar o nitrogênio presente nos 
____________ na forma de ureia. O início do processo de 
síntese ocorre ____________ e finaliza no citosol das 
células do(s) ______________.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) aminoácidos / na mitocôndria / rins 
B) aminoácidos / na mitocôndria / fígado 
C) nucleotídeos / no retículo endoplasmático rugoso / rins 
D) nucleotídeos / no retículo endoplasmático rugoso / fígado 
 
Questão 13 
Sobre determinada técnica aplicada na genética molecular, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Técnica simples e eficiente que permite a separação, 

identificação e purificação de moléculas orgânicas, como 
DNA, RNA e proteínas, de acordo com sua carga elétrica 
e volume molecular. 

II. Dois componentes básicos são necessários para se realizar 
essa técnica: um campo elétrico (obtido através de uma 
fonte de corrente contínua) e a própria molécula carregada. 

III. Técnica que pode ser conduzida em diferentes meios-               
-suporte, tais como papel de filtro, gel de sílica, membranas 
de acetato de celulose e diferentes géis.  

IV. O princípio físico-químico que norteia essa técnica é a 
capacidade de moléculas carregadas migrarem, sob influência 
de um campo elétrico; a velocidade desta migração é 
proporcional ao campo elétrico e inversamente proporcional 
ao seu volume molecular. 

As afirmativas descrevem a técnica conhecida por: 
A) Eletroforese. 
B) Eletroporação. 
C) Clonagem molecular. 
D) Espectrometria de massa. 
 
Questão 14 
Hemostasia é o processo pelo qual o sangue permanece líquido 
vascular, apesar das lesões que venham a sofrer. Seu estudo 
laboratorial é baseado em provas, cujo objetivo consiste em 
evidenciar a presença ou ausência de fatores da coagulação ou 
outras causas adversas. “O tempo de sangramento é uma 
técnica que corresponde à duração de uma pequena 
hemorragia quando uma incisão de dimensões padronizadas é 
praticada na pele artificialmente. O teste fornece dados 
relativos à função e números de plaquetas, bem como da 
resposta da parede capilar à lesão. Tempo de sangramento 
aumentado sugere a complementação do estudo pela 
contagem das plaquetas.” Esta técnica é conhecida, também, 
por método de: 
A) Duke. 
B) Fônio.   
C) Rees-Ecker. 
D) Lee-White. 
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Questão 15 
A Lactato Desidrogenase (LDH) é uma enzima ligada à 
conversão do piruvato em lactato e do NADH em NAD+. 
Possui cinco isoenzimas (LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 e LDH5) 
que se localizam em diferentes partes no corpo humano. É 
usada como importante marcador de infarto agudo do 
miocárdio, devido à presença predominante de duas de 
suas isoenzimas no tecido cardíaco conhecidas por: 
A) LDH1 e LDH2. 
B) LDH1 e LDH5. 
C) LDH3 e LDH4. 
D) LDH2 e LDH3. 
 
Questão 16 
O resultado para sódio em um exame de sangue de um 
determinado paciente foi de 115 mmol/L. Considere que os 
valores de referência do sódio no soro são de 135 a 145 
mmol/L. A partir desse resultado pode-se concluir que o 
paciente tem uma diminuição de sódio no organismo 
conhecida por: 
A) Hipouremia.  
B) Hipocalemia. 
C) Hipoglicemia. 
D) Hiponatremina. 
 
Questão 17 
HDL, LDL e VLDL são frações que, somadas, correspondem ao 
colesterol total no organismo humano. São lipoproteínas que 
fazem o transporte de lipídios, e a variação de suas concen-
trações sugere o aumento ou a diminuição na avaliação de 
riscos de doença aterosclerótica coronariana e cerebral. Sobre 
as funções que exercem, é correto afirmar que: 
A) LDL é responsável pelo transporte do colesterol do fígado 

para os tecidos.  
B) HDL é responsável pelo transporte dos triglicerídeos do 

fígado para os tecidos. 
C) VLDL é responsável pelo transporte do colesterol dos 

tecidos periféricos para o fígado. 
D) HDL é conhecida por colesterol “bom”, pois retira o 

colesterol do fígado para os tecidos.  
 
Questão 18 
O PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) é um procedimento 
bem rápido que amplia in vitro fragmentos de DNA espe-
cíficos, a partir de uma quantidade mínima de DNA alvo ou de 
RNA previamente convertido em cDNA. No PCR, para fazer o 
isolamento de um gene específico, podem ser utilizadas 
diferentes estratégias, dentre elas a Tail-PCR que serve para:  
A) Amplificação de sequências de cDNA. 
B) Amplificação das extremidades 3' e 5' de sequências de 

cDNA. 
C) Isolamento de segmentos de DNA adjacentes a sequências 

conhecidas. 
D) Isolamento de sequências que flanqueiam uma região 

genômica conhecida. 
 
 

Questão 19 
De acordo com a classificação estrutural dos aminoácidos 
(relacionada às suas cadeias laterais), analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Alanina e valina, aminoácidos de cadeia R polar, podem 

apresentar em suas cadeias laterais um grupo hidrocar-
boneto alifático. 

II. Aminoácidos, como serina e treonina, possuem cadeia 
lateral de caráter eletricamente neutro em pH neutro, e 
sua cadeia polar é uma hidroxila ligada a hidrocarbonetos 
alifáticos. 

III. O ácido glutâmico é um aminoácido com cadeia R polar 
ácida e possui uma carboxila em sua cadeia lateral.  

IV. Os aminoácidos de cadeia R polar básica, como lisina e 
histidina, possuem carga eletricamente positiva em pH 
neutro. 

V. Leucina, um aminoácido de cadeia R polar, possui carga 
eletricamente positiva em pH neutro, e sua cadeia polar 
é uma hidroxila.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III. 
B) I, II e V. 
C) II, III e V. 
D) II, III e IV. 
 
Questão 20 
A fase pré-analítica é o período entre a solicitação do 
clínico até a realização do exame, que compreende todos 
os processos anteriores à amostra ser processada pelo 
equipamento e analisada pelo citologista. A orientação 
sobre a coleta, a preparação e a coleta do material, o 
cadastramento e o transporte até o laboratório clínico são 
exemplos desta fase. O transporte da amostra é um fator 
muito importante, que interfere diretamente na sua 
qualidade. “Por isso, a forma correta do transporte de 
amostra de sangue deve ser entre _________________, na 
posição _________________, em recipiente isotérmico, 
higienizável, impermeável, e chegar ao local para análise 
no máximo em ________________ após a coleta.” Assinale 
a alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmativa anterior. 
A) 15°C a 37°C / vertical / quatro horas 
B) 18°C a 25°C / horizontal / duas horas 
C)  15°C a 37°C / horizontal / duas horas  
D)  18°C a 25°C / vertical / quatro horas 
 
Questão 21 
Toda pesquisa de anticorpos irregulares positiva é realizada 
pela identificação de anticorpos irregulares através de um 
painel de hemácias industrializadas, contendo hemácias de 
diferentes indivíduos, previamente fenotipados para os 
principais sistemas sanguíneos. Essas hemácias utilizadas no 
painel para identificação são de qual grupo sanguíneo? 
A) A 
B) B 
C) O 
D) AB 
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Questão 22 
Endonucleases de restrição são enzimas bacterianas que 
atuam como “tesouras moleculares”, reconhecendo as 
sequências de pares de bases específicas em moléculas de 
DNA. A polimerase é um exemplo de endonuclease que 
tem como função: 
A) Modificar a conformação do DNA circular pela indução ou 

remoção de superenrolamento. 
B) Catalisar a síntese de moléculas de DNA, a partir de um 

molde de DNA ou RNA preexistente. 
C) Catalisar reações que modificam moléculas de DNA pela 

remoção ou adição de grupos químicos específicos. 
D) Unir covalentemente moléculas de DNA de fita dupla, 

resultando em uma molécula de DNA recombinante. 
 
Questão 23 
Pesquisas sobre hemácias falciformes são muito solicitadas no 
meio acadêmico, pois 8% dos negros brasileiros apresentam a 
hemoglobina anômala nos glóbulos vermelhos. In vitro o 
fenômeno da falcização é demonstrado pelo uso de agentes 
redutores e ocorre pela baixa tensão de oxigênio nos capilares, 
levando ao aparecimento de hemácias falciformes circulantes, 
o que ocasiona a anemia hemolítica. A demonstração desta 
hemoglobina anormal é feita também através de alguns 
exames laboratoriais. NÃO é utilizado para detectá-la: 
A) Teste citomorfológico. 
B) Pesquisa de drepanócitos. 
C) Eletroforese de hemoglobina. 
D) Teste de solubilidade para hemoglobina S. 
 
Questão 24 
Relacione adequadamente as colunas a seguir.  
(Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros 
poderão não ser usados.) 
1. Genótipo.                                      
2. Fenótipo.                                      
3. Cariótipo.                    
4. Genes.        
5. DNA.   
(     ) Coleção de genes alelos herdados dos progenitores. 
(     ) Molécula polimérica composta por milhões de átomos. 
(     ) Análise feita do conjunto de cromossomos de uma 

espécie. 
(     ) Todas as características morfológicas, bioquímicas e 

fisiológicas em um indivíduo. 
(     ) Número, tamanho e forma dos cromossomos de células 

diploides.                                                                                       
(     ) Unidades básicas de informação que carregam as 

instruções necessárias à formação de proteínas. 
A sequência está correta em 
A) 3, 4, 3, 2, 1, 5. 
B) 1, 5, 3, 2, 3, 4. 
C) 1, 5, 1, 3, 3, 4. 
D) 3, 4, 1, 3, 2, 5.  
 

 

Questão 25 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Trata-se do principal isotipo de imunoglobulina no sangue e 

nos fluidos extracelulares. 
II. É a principal imunoglobulina presente em secreções 

externas, como saliva, muco, suor, suco gástrico e lágrimas. 
III. Os primeiros anticorpos a serem produzidos em uma 

resposta imune humoral são sempre dessa classe de 
imunoglobulina. 

IV. Confere proteção ao feto, pois é a única classe de imunoglo-
bulina humana que pode ser transportada através da 
placenta diretamente para a corrente circulatória do feto. 

V. Atua na neutralização de toxinas, na imobilização de 
bactérias, na sensibilização para células NK, na ativação 
do complemento e na opsonização. 

VI. Refere-se a principal imunoglobulina contida no colostro 
e no leite, e constitui a principal fonte de proteção 
contra patógenos no intestino do neonato. 

São afirmativas referentes à imunoglobulina IgG: 
A) I, III e V. 
B) I, IV e V. 
C) II, III e VI. 
D) III, IV e VI.  
 
Questão 26 
Indivíduos expostos à infecção se tornam frequentemente 
resistentes a uma reinfecção pelo mesmo organismo. No 
entanto, diversas infecções permanecem presentes no sangue; 
isto é considerado como um estado de portador crônico que 
podem transmitir infecção aos seus receptores. E o controle de 
qualidade e o emprego de boas práticas de manufatura são 
essenciais para todas as áreas de triagem do sangue. Portanto, 
é INCORRETO afirmar que:  
A) É obrigatório que todo sangue doado deve ser testado 

para anticorpos anti-HIV-1 e anti-HIV-2.  
B) Quando possível, todo sangue doado deve ser testado para 

anticorpos de HIV-1 e HIV-2, hepatite B e doença de Chagas. 
C) É obrigatório que todo sangue doado deve ser testado 

para anticorpos de superfície da hepatite B e anticorpo 
antitreponêmico (sífilis). 

D) Quando possível, todo sangue doado deve ser testado 
para malária; em países de baixa prevalência quando os 
doadores viajam para áreas endêmicas. 

 
Questão 27 
“São antígenos que se diferem dos demais, pois são secunda-
riamente adsorvidos às hemácias. Por serem marcadores 
tissulares, formam um sistema de antígenos solúveis no plasma 
e na saliva. São sintetizados pelas células epiteliais e meso-
dérmicas, sendo adsorvidos pelas hemácias a partir do plasma, 
e já foram identificados também em linfócitos e plaquetas.” As 
características descrevem os antígenos: 
A) Kell. 
B) Kidd. 
C) Lewis. 
D) M e N. 
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Questão 28 
Os imunoensaios são técnicas para a detecção ou quantificação 
de antígenos ou anticorpos, podendo utilizar reagentes marcados 
ou não marcados. A maioria dos imunoensaios pode ser dividida 
em dois grandes grupos: métodos competitivos e métodos não 
competitivos. “Há um tipo de imunoensaio em que o anticorpo, 
para a substância a ser analisada (analito), é fixado em um 
suporte sólido por adsorção ou por ligação covalente. Os sítios 
livres do suporte sólido que poderiam ligar substâncias inespe-
cíficas são bloqueados por uma proteína, a fim de evitar 
interferência na reação. A amostra com o analito é então 
colocada no suporte sólido junto com o marcador, onde compete 
com ele pelos anticorpos fixados no suporte sólido.” Esse tipo de 
imunoensaio descrito é conhecido por:  
A) Competitivo, com a imobilização do antígeno. 
B) Competitivo, com a imobilização do anticorpo. 
C) Não competitivo, com a imobilização do antígeno. 
D) Não competitivo, com a imobilização do anticorpo. 
 
Questão 29 
O organismo humano sempre apresenta algum sistema de defesa 
que identifica os agentes infecciosos e parasitários e elimina-os do 
hospedeiro. A vantagem de tal imunidade específica é a rápida 
adaptação do sistema imune aos agentes patogênicos mais 
frequentemente encontrados no meio ambiente local. Essa 
capacidade resulta do complexo principal de histocompatibili-
dade, o MHC. Os genes que codificam as moléculas do MHC estão 
localizados no cromossomo 6, sendo denominados antígenos 
leucocitários humanos. O MHC pode ser dividido em quatro 
subconjuntos de genes ou classes que são: classes I, II, III e IV. 
Quais dessas classes estão ligadas ao processamento e à 
apresentação de antígenos, respectivamente?   
A) I e II.  
B) I e III.  
C) II e III.  
D) III e IV.  
 
Questão 30 
Sobre o sistema ABO, marque V para as afirmativas verda-
deiras e F para as falsas.  
(     ) Os quatro genes definidos no sistema ABO são: A1, A2, 

B e O. 
(     ) É no braço curto do cromossomo 9 onde se localizam 

os genes ABO. 
(     ) A sequência de DNA do gene O é idêntica ao do gene 

B, exceto pela deleção (G-261) na região N-terminal. 
(     ) São sete nucleotídeos no DNA que diferem os genes A 

e B, e resultam em quatro aminoácidos diferentes nas 
transferases A e B. 

(     ) A simples deleção de uma base na região G-terminal, 
na posição 467, que diferencia o gene alelo A2 de A1 
sendo o nucleotídeo T em A2 e G em A1. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F, V. 
B) F, V, F, V, V. 
C) F, F, V, V, F. 
D) V, F, F, V, F. 

Questão 31 
Considerando os antígenos do sistema ABO, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Os antígenos do sistema ABO não são restritos à membrana 

eritrocitária; estão também presentes na saliva e demais 
líquidos biológicos, inclusive no fluido espinhal. 

II. Indivíduos com o gene secretor (Se) apresentam a 
substância ABO específica em seus líquidos biológicos.  

III. Os antígenos ABO podem ser encontrados também na 
maioria das células epiteliais e endoteliais. 

IV. No sistema ABO, foram descritos quatro antígenos, que 
estão expressos desde a 5ª semana de vida intrauterina. 

V. O recém-nascido apresenta uma expressão forte, cerca 
de 2/3 dos sítios antigênicos totais em relação ao adulto.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II e V.  
B) I, III e IV. 
C) II, IV e V. 
D) II, III e IV. 
  
Questão 32 
O antígeno D pode apresentar variações em sua expressão 
fenotípica, podendo ser de dois tipos: D fraco e D parcial. 
Levando em consideração esses dois antígenos, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Normalmente, esse antígeno não é detectado por técnicas 

de aglutinação direta, e sim por técnicas complementares, 
como, por exemplo, a de Coombs indireto.  

II. É um antígeno que apresenta alteração qualitativa e 
quantitativa quando comparado com o antígeno D normal.  

III. As variações no antígeno, quando acontecem, são transmem-
branares ou intracelulares e, por isso, os indivíduos que 
possuem o fenótipo desse antígeno não produzem aloanti-
corpos anti-D.  

IV. As hemácias contendo esse antígeno devem ser consi-
deradas Rh positivas, podendo provocar, dessa forma, 
aloimunização.  

V. Esse antígeno é caracterizado pela ausência de um ou 
mais epítopos da proteína D, que são substituídos por 
epítopos da proteína CcEe.  

Estão relacionadas ao antígeno D fraco as afirmativas 
A) II e V. 
B) I, II e IV. 
C) I, III e IV. 
D) III, IV e V. 
 
Questão 33 
A técnica de Ritchie apresenta os melhores resultados para a 
pesquisa de oocistos, podendo ser realizada utilizando material 
fecal não preservado (fezes frescas) ou preservado. Porém, 
estudos indicam que este método apresenta como desvan-
tagem o uso de reagentes toxicológicos para a saúde ambiental 
e ocupacional. Esses reagentes são: 
A) Éter etílico e sacarose. 
B) Solução salina e sacarose. 
C) Éter etílico e solução de formaldeído.  
D) Hidróxido de potássio e solução salina. 



꙳ 

     

 
8 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FSERJ 

VAGA: BIÓLOGO (ANÁLISES CLÍNICAS) 
TIPO 1 – BRANCA 

Questão 34 
Sobre o Teste de Antiglobulina Direto (TAD), analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Pesquisa a presença de anticorpos no soro/plasma.  
II. É indicado na detecção de anticorpos não aglutinantes 

ligados às hemácias. 
III. É realizado adicionando-se reagente antiglobulina humana 

à suspensão de hemácias-teste lavadas. 
IV. É realizado para pesquisa e identificação de anticorpos 

irregulares e testes de compatibilidade pré-transfusional. 
V. Pesquisa a presença de hemácias sensibilizadas por anticorpos 

e/ou frações de complemento. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e IV. 
B) I, IV e V. 
C) II, IV e V. 
D) II, III e V. 
 
Questão 35 
A fase aguda da doença de Chagas é diagnosticada pela 
detecção de formas tripomastigotas de Trypanosoma cruzi, por 
meio da observação microscópica de amostras de sangue ou 
pelos métodos indiretos. Já na fase crônica, a infecção chagásica 
apresenta parasitemias sanguíneas, usualmente muito baixas e 
irregulares. Dessa forma, a detecção parasitológica do T. cruzi 
nesta fase é feita por métodos indiretos conhecidos por:   
A) Hemocultura e xenodiagnóstico. 
B) Xenodiagnóstico e exame a fresco. 
C) Preparações coradas e hemocultura. 
D) Exame a fresco e preparação corada. 
 
Questão 36 
Triagem clínica é a avaliação clínica e epidemiológica do 
candidato, que inclui um exame físico sumário e uma análise 
de suas respostas ao questionário, visando avaliar a sua 
história médica atual e prévia, seus hábitos e existência de 
fatores de risco para doenças transmissíveis pelo sangue. 
Sobre a triagem clínica para doação de sangue, é INCORRETO 
afirmar que:  
A) 60 anos, 11 meses e 29 dias é o limite superior de idade 

para a primeira doação. 
B) O doador de sangue ou componentes deve ter idade 

entre 18 anos completos e 67 anos, 11 meses e 29 dias. 
C) Candidatos com idade de 16 e 17 anos podem doar se 

tiverem consentimento formal de seu responsável legal. 
D) Em relação ao exame físico, o candidato deve ter peso 

superior a 70 kg, aparência saudável, e estar com tempe-
ratura abaixo de 34°C.   

 
Questão 37 
Assinale, a seguir o termo utilizado quando a hemácia cora mais 
intensamente do que uma hemácia normal, indicando maior 
concentração real de hemoglobina intracelular, promovendo 
uma alteração na concentração de hemoglobina na hemácia. 
A) Hipocromia. 
B) Policromasia. 
C) Anisocromia. 
D) Hipercromia. 

Questão 38 
Os índices hematimétricos (VCM, HCM e CHCM) foram 
incluídos no hemograma nos anos 40, mas ainda são 
bastante utilizados na classificação de anemias. Esses três 
índices são calculados a partir da contagem de hemácias, 
do hematócrito e da dosagem de hemoglobina. Já o RDW é 
o outro índice hematimétrico que compõe o eritrograma, e 
somente é possível por meio de contadores hematológicos 
automatizados. Esse índice RDW tem como função: 
A) Analisar a média do tamanho das hemácias (volume). 
B) Analisar o grau de variação no tamanho das hemácias. 
C) Avaliar o conteúdo médio de hemoglobina por hemácia.  
D) Avaliar o grau de saturação de hemoglobina na hemácia. 
 
Questão 39 
Os diferentes meios de cultura utilizados fornecem as 
primeiras informações e identificações de micro-organismo. 
É importante conhecer o potencial de crescimento de cada 
meio e adequá-lo ao perfil bacteriano esperado para cada 
material. Dos meios de cultura, qual é o não seletivo, que 
permite o crescimento da grande maioria das bactérias 
aeróbias e facultativas, quando incubado em CO2 dá suporte 
também ao crescimento dos microaerófilos, além isolar cepas de 
Haemophilus e de Neisseria? 
A) Ágar sangue.  
B) Ágar chocolate. 
C) Ágar MacConkey. 
D) Ágar Salmonela-Shigella. 
 
Questão 40 
O armazenamento de produtos sanguíneos, como concentrados 
de hemácias e sangue total, deve sempre permanecer em 
determinada temperatura e nunca ser levado aos congeladores. 
A solução da bolsa de sangue contém anticoagulante (citrato de 
sódio) para interromper a coagulação do sangue, e dextrose 
(glicose) para “alimentar” as hemácias durante o armaze-
namento. É essencial assegurar que a dextrose não seja utilizada 
rapidamente; para isso, o armazenamento deve ser com a 
temperaturas entre: 
A) 0°C e +12°C 
B) +2°C e +6°C 
C) +6°C e +11°C 
D) +9°C e +15°C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


