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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 
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. 

 
Questão 02 
“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 03 
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. 
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Questão 04 
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 05 
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. 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
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 07 
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. 
 
Questão 08 
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 



꙳ 

     

 
4 

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

VAGA: MÉDICO – HEMOTERAPEUTA 
TIPO 2 – VERDE 

Questão 09 
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. 
 
Questão 10 
“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. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
O citrato de sódio é o anticoagulante utilizado na coleta de 
sangue e hemocomponentes. Em casos de transfusão maciça 
o volume do citrato infundido pode exceder a capacidade do 
fígado de metabolizá-lo, levando à intoxicação. O distúrbio 
eletrolítico e a alteração eletrocardiográfica que são espera-
dos em caso de intoxicação por citrato, respectivamente, são: 
A) Hipercalcemia; fibrilação atrial. 
B) Hipocalcemia; aumento do intervalo QT. 
C) Hipocalemia; aparecimento de onda U e onda T apiculada. 
D) Hipercalemia; depressão do segmento ST e alargamento 

do intervalo QT. 

Questão 12 
Homem, 20 anos, picado por cobra em zona rural de pequena 
cidade do interior de Minas Gerais, recebeu tratamento 
adequado e soro antiofídico em tempo hábil. Considerando o 
paciente, sem outras contraindicações para doação de san-
gue, quanto tempo após a administração do soro antiofídico 
estará apto a doação de sangue? 
A) Quarenta e oito horas. 
B) Duas semanas. 
C) Um mês. 
D) Três meses. 
 
Questão 13 
O sistema regulatório de sangue no Brasil está organizado de 
forma descentralizada, em rede, com órgãos municipais e 
estaduais sob coordenação, em nível federal, da Anvisa, 
compondo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
(SNVS), inserido nas atribuições do SUS, conforme a Lei nº 
9.782/1999. Nesse contexto descentralizado, cabe à Anvisa: 
A) Executar atividades de inspeção sanitária nos municípios. 
B) Coordenar o Sistema Nacional de Hemovigilância, apenas. 
C) Executar atividades de inspeção e fiscalização sanitária 

nas cidades. 
D) Coordenar a nível nacional o SNVS, definir normas regula-

tórias nacionais, elaborar roteiros de inspeção padroniza-
dos e de instrumentos de avaliação de risco aplicados ao 
ciclo do sangue. 

 
Questão 14 
As vacinas impedem temporariamente a doação de sangue. 
Assinale a vacina que torna o indivíduo inapto à doação de 
sangue por um mês após sua aplicação. 
A) Difteria. 
B) Influenza. 
C) Hepatite A. 
D) BCG intradérmica. 
 
Questão 15 
A doação de sangue é um ato voluntário. São considerados 
os pré-requisitos para a doação de sangue, EXCETO: 
A) Peso maior que 54 kg. 
B) Idade maior que 18 anos. 
C) Hemoglobina entre 12,5 e 17. 
D) Temperatura axilar menor ou igual a 37. 
 
Questão 16 
A manifestação inicial mais comum de uma reação hemolí-
tica transfusional aguda é a febre com calafrios. O paciente 
pode se queixar, ainda, de sensação geral de ansiedade ou 
intranquilidade ou dor no local da infusão ou nas costas ou, 
ainda, no peito. Considera-se um evento grave e com possi-
bilidade de sequelas orgânicas. A sequela orgânica mais séria 
da reação hemolítica transfusional aguda é: 
A) Insuficiência hepática. 
B) Insuficiência renal aguda. 
C) Infarto agudo do miocárdio. 
D) Coagulação intravascular disseminada. 
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Questão 17 
Os hemocomponentes são liberados após os testes para 
agentes infecciosos serem negativos/não reagentes. São 
realizados testes laboratoriais de alta sensibilidade com 
objetivo de pesquisar agentes infecciosos que possam ser 
transmitidos através das transfusões. São considerados 
testes para pesquisa de agentes infecciosos obrigatórios no 
Brasil, EXCETO: 
A) Ácido nucleico do vírus da hepatite B. 
B) Antígeno de superfície do vírus da hepatite B. 
C) Anticorpo contra o capsídeo do vírus da hepatite B.  
D) Anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da 

hepatite B. 
 
Questão 18 
Em relação à albumina, um coloide natural com indicações 
precisas, é INCORRETO afirmar que: 
A) Tem alto custo. 
B) Possui alto índice de reação anafilática. 
C) É derivado do plasma de doadores de sangue. 
D) A albumina 5% tem pressão coloidosmótica semelhante 

a do plasma. 
 
Questão 19 
O crioprecipitado é uma fonte concentrada de glicoproteínas 
de alto peso molecular. São fatores de coagulação presentes 
no crioprecipitado, EXCETO: 
A) Fator V. 
B) Fator VIII. 
C) Fator XIII. 
D) Fibrinogênio. 
 
Questão 20 
As transfusões de sangue e hemocomponentes estão sujeitas 
a reações adversas. Hemocomponentes desleucocitados são 
utilizados para a prevenção de:  
A) TRALI. 
B) Reação hemolítica aguda. 
C) Contaminação bacteriana. 
D) Reação febril não hemolítica. 
 
Questão 21 
A irradiação de hemocomponentes é realizada para preven-
ção da doença do enxerto contra o hospedeiro. São indica-
ções do uso de hemocomponentes irradiados, EXCETO: 
A) Grande queimado. 
B) Transfusão intrauterina. 
C) Recém-nascidos prematuros. 
D) Portadores de imunodeficiências congênitas graves. 
 
Questão 22 
Os organismos mais envolvidos na contaminação de concen-
trados de hemácias são, EXCETO: 
A) Proteus spp. 
B) Escherichia spp. 
C) Pseudomonas spp. 
D) Acinetobacter spp. 

Questão 23 
“Produto do plasma fresco congelado, obtido pelo seu 
descongelamento entre 4±2° C. Contém glicoproteínas, em 
especial os fatores VIII, XIII, von Willebrand e fibrinogênio.” 
A afirmativa se refere a:  
A) Crioprecipitado. 
B) Plasma comum. 
C) Plasma isento de crioprecipitado. 
D) Plasma fresco congelado em 24 horas. 
 
Questão 24 
O candidato a doação de sangue que apresentou diarreia 
na última semana não poderá doar, pois existe o risco de 
infecção por um agente e este relaciona-se a um quadro de 
sepse pós-tranfusional. Assinale a alternativa que indica a 
bactéria responsável pelo quadro clínico hipótetico.  
A) Clostridium difficile.  
B) Shigella dysenteriae. 
C) Campylobacter jejuni. 
D) Yersinia enterocolitica. 
 
Questão 25 
A medicina transfusional possui como objetivo a segurança 
do sangue e das suas transfusões. A lesão pulmonar aguda 
relacionada à transfusão é uma das reações transfusionais 
de grande importância na área e que deve ter prioridade 
no manejo do paciente que apresenta essa lesão. A lesão 
pulmonar aguda relacionada à transfusão é definida como: 
A) Quadro de tromboembolismo pulmonar, consequente a 

hemólise devido reação transfusional; caracteriza-se por 
hipóxia e dispneia. 

B) Uma síndrome aguda de desconforto respiratório é carac-
terizada por hipóxia e dispneia secundárias ao edema 
pulmonar não cardiogênico. 

C) Uma síndrome aguda de desconforto respiratório é 
caracterizada por hipercapnia e dispneia secundárias ao 
edema pulmonar cardiogênico. 

D) Uma síndrome aguda de desconforto respiratório é carac-
terizada por hipóxia e dispneia secundárias ao edema pul-
monar, consequente ao quadro de anasarca do paciente 
após a transfusão. 

 
Questão 26 
Os serviços de hemoterapia disponíveis no Brasil são dividi-
dos de acordo com a sua complexidade e funções. Entre eles 
é possível citar: Hemocentro Coordenador, Hemocentro Re-
gional e Núcleo de Hemoterapia. De acordo com a divisão de 
complexidade da rede de serviços de hemoterapia no país, é 
função apenas do Hemocentro Coordenador, Hemocentro 
Regional e Núcleo de Hemoterapia: 
A) Pesquisa. 
B) Prestadores de assistência. 
C) Armazenamento/distribuição. 
D) Verificação final antes do uso. 
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O trecho contextualiza as questões 27 e 28. Leia-o 
atentamente. 
 

“Doença do enxerto versus hospedeiro associada à transfusão 
rara; mas, é fatal em, aproximadamente, 90% dos pacientes 
por ela acometidos.”  
 
Questão 27 
“A doença do enxerto versus hospedeiro relacionada à trans-
fusão é consequência da transfusão de linfócitos imunologi-
camente __________________ em um hospedeiro que 
________________ competência imunológica.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmativa anterior. 
A) competentes / apresenta 
B) não competentes / apresenta  
C) competentes / não apresenta  
D) não competentes / não apresenta 
 
Questão 28 
O risco individual que predispõe o paciente à doença do 
enxerto versus hospedeiro após a transfusão sanguínea 
está relacionado ao: 
A) Número de linfócitos B transfundidos capazes de se 

multiplicar e enxertar apenas. 
B) Sistema imune preservado do paciente e do número de 

linfócitos B transfundidos capazes de se multiplicar e 
enxertar.  

C) Imunocomprometimento do paciente, do nível de similari-
dade entre os HLA do doador e do receptor e do número 
de linfócitos T transfundidos capazes de se multiplicar e 
enxertar. 

D) Imunocomprometimento do paciente, do nível de similari-
dade entre os HLA do doador e do receptor e do número 
de linfócitos B transfundidos capazes de se multiplicar e 
enxertar. 

 
Questão 29 
“Os hemocomponentes deleucocitados são hemocompo-
nentes em que os leucócitos são removidos através de filtra-
ção. Um componente deleucocitado é definido como aquele 
que possui menos que _________ leucócitos residuais por 
litro.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) 5 x 106  
B) 1 x 106  
C) 5 x 105  
D) 1 x 105  
 
Questão 30 
A inaptidão definitiva está relacionada a estados que 
geram impossibilidade permanente de doar sangue. São 
consideradas causas de inaptidão definitiva, EXCETO: 
A) Tuberculose pulmonar. 
B) Tuberculose extrapulmonar. 
C) Malária causada pelo Plasmodium malariae. 
D) Malária causada pelo Plasmodium falciparum. 
 

O trecho contextualiza as questões 31 e 32. Leia-o 
atentamente. 
 

“Examina-se o sangue periférico corado com Wright-Giemsa 
em busca de seus elementos figurados: glóbulos vermelhos, 
glóbulos brancos e plaquetas. O exame cuidadoso de um 
esfregaço de sangue periférico é bastante útil, quando se sus-
peita de uma condição na qual o esfregaço é particularmente 
valioso. O esfregaço de sangue periférico pode auxiliar no 
diagnóstico de certas patologias.” 
 
Questão 31 
A presença de eritrócitos com pontilhado basófilo aponta 
diagnóstico de envenenamento por: 
A) Cromo. 
B) Arsênio. 
C) Asbesto. 
D) Chumbo. 
 
Questão 32 
A presença de eritrócitos em forma de lágrima e eritrócitos 
nucleados apontam diagnóstico de: 
A) Mielofibrose. 
B) Leucemia aguda. 
C) Envenenamento por cromo. 
D) Coagulação intravascular disseminada. 
 
Questão 33 
As bolsas de hemácias e plaquetas, submetidas ou não a pro-
cedimentos especiais, devem ser transportadas em tempera-
tura específica. Assinale a alternativa que indica o intervalo 
de temperatura ideal para o transporte do concentrado de 
hemácias.  
A) Entre 0° e 24°C. 
B) Entre 1° e 10°C. 
C) Entre 20° e 24°C. 
D) Menor que –20°C. 
 
Questão 34 
Considerando os efeitos adversos das transfusões sanguí-
neas, as reações alérgicas estão relacionadas à quantidade 
de um certo hemocomponente transfundido. Assinale, a 
seguir, o hemocomponente transfundido diretamente asso-
ciado às reações alérgicas. 
A) Plasma. 
B) Albumina. 
C) Concentrado de hemácias. 
D) Concentrado de plaquetas. 
 
Questão 35 
Para se obter uma unidade de sangue total é necessária a 
coleta de X ml do doador (+/– 10% com anticoagulante 
citrato, fosfato e dextrose). Qual é o valor de X? 
A) 450 mL 
B) 500 mL 
C) 600 mL 
D) 750 mL 
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Questão 36 
O uso de concentrados de hemácias congelados é limitado, já 
que há um intervalo de tempo de validade após o desconge-
lamento. Qual o tempo máximo, em horas, válido para uso do 
concentrado de hemácias após o seu descongelamento? 
A) 6 horas. 
B) 12 horas. 
C) 18 horas. 
D) 24 horas. 
 
Questão 37 
O concentrado de plaquetas por aferese é um tipo especial 
obtido através de coleta por máquina específica. Sobre o 
concentrado de plaquetas por aferese assinale a alternativa 
correta.  
A) Coletado de um único doador.  
B) Válido até 30 dias a partir da data da coleta.  
C) A compatibilidade para o sistema ABO é obrigatória.  
D) Deve ser mantido em temperatura menor que 10° C.  
 
Questão 38 
Os sinais e sintomas de uma reação hemolítica transfusional 
aguda intravascular pode se desenvolver quando são infun-
didos volumes mínimos de sangue ABO incompatível. Qual 
o volume mínimo em mL? 
A) 5-10 
B) 10-15 
C) 15-20  
D) 20-25 
 
Questão 39 
As reações transfusionais anafiláticas são algumas vezes 
associadas à presença de anticorpos. Assinale anticorpo 
comum na população, estando associado a reações anafilá-
ticas transfusionais. 
A) anti-IgE 
B) anti-IgG 
C) anti-IgA 
D) anti-IgM 
 
Questão 40 
A reação hemolítica transfusional aguda é uma reação de 
potencial gravidade na medicina transfusional. Assinale o 
sinal mais característico desse tipo de reação em um paciente 
que se encontra inconsciente ou anestesiado. 
A) Síndrome da angústia respiratória. 
B) Sinais de insuficiência hepática, hipotensão e hemoglo-

binúria. 
C) Coagulação intravascular disseminada associada a peté-

quias difusas. 
D) Hemorragia difusa no sítio operatório, podendo ser acom-

panhada de hemoglobinúria e hipotensão. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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) 


