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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Excerto para responder às questões de 01 a 03. 
  

O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasi-
leira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a 
toda a população brasileira. Seu início se deu nos anos 70 e 80, 
quando diversos grupos se engajaram no movimento sanitário, 
com o objetivo de pensar um sistema público para solucionar os 
problemas encontrados no atendimento da população defen-
dendo o direito universal à saúde. 

Já em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica 
da Saúde, que detalha o funcionamento do sistema e instituiu 
os preceitos que seguem até hoje. A partir deste momento, a 
população brasileira passou a ter direito à saúde universal e 
gratuita. O SUS atende todos que procuram suas unidades de 
saúde ou tem necessidade de atendimento de emergência. 

Desde setembro de 2000, quando foi aprovada a Emenda 
Constitucional 29 (EC-29), o SUS é administrado de forma tripar-
tite, e conta com recursos provenientes dos orçamentos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Os ges-
tores são responsáveis pela administração dos recursos, sua 
implantação e qualidade.  

(Portal Brasil. SUS: 27 anos transformando a história da saúde no Brasil. 23 
jul., 2015. Adaptado. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/ 

cidadao/banco-de-noticias/story/7152-sus-27-anos-transformando-a-
historia-da-saude-no-brasil.) 

 

Questão 01 
No que concerne a aspectos de textualidade e informatividade, 
analise as afirmativas a seguir.  
I. A organização composicional do excerto segue uma es-

trutura temporal, marcada pela sequência cronológica 
de fatos/eventos. 

II. Os agentes responsáveis pela criação do SUS estão explícitos 
no terceiro parágrafo do excerto.  

III. O propósito comunicativo do excerto é instruir a população 
brasileira sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS).  

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.                                                                                                 
B) II.  
C) III.   
D) I e II.  
 

Questão 02 
Entre os recursos expressivos empregados no excerto, destaca-
-se a 
A) intertextualiadade, na qual o excerto retoma e reelabora 

outros textos.  
B) ironia, que consiste em dizer o contrário do que se pensa, 

com intenção crítica. 
C) metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-  

-se à própria linguagem.  
D) conotação, caracterizada pelo uso de termos em sentido 

figurado, dependentes de um contexto particular. 

Questão 03 
Considerando-se o contexto, mantêm-se a correção e o sen-
tido de um trecho do excerto caso se venha a substituir 
A) a palavra destacada em “[...] e instituiu os preceitos que 

seguem até hoje.” (2º§) por dois quais. 
B) o elemento destacado em “[...] com o objetivo de penar 

um sistema público [...]” (1º§) por afim de.   
C) a construção “[…] defendendo o direito universal à saúde.” 

(1º§) por e defender o direito universal à saúde.                                                                                               
D) a palavra destacada em “O Congresso Nacional aprovou a 

Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funcionamento do sis-
tema […]” (2º§) por o qual.  

 
Excerto para responder as questões de 04 a 06. 
 

Atualmente, parece impossível mencionar qualquer campo 
da vida social que não foi afetado pelos recursos tecnológicos. A 
cada inovação, setores como o comercial, a educação e o lazer 
parecem ganhar novos significados graças às potencialidades do 
virtual, que facilitou (e muito!) nossas rotinas. A relação entre 
tecnologia e saúde também não pode ser ignorada: sua junção 
tem afetado positivamente a administração hospitalar. 

Os avanços dos estudos em tecnologia impactam todos os 
processos de uma clínica, desde a comunicação até a coleta de 
informações. Quer um exemplo? Segundo o Saúde Business, 
atualmente, existem 9 mil aplicativos médicos e 60 milhões de 
pessoas usam redes sociais para pesquisar saúde. 

As melhorias tecnológicas são significativas, proporcio-
nando segurança ao paciente e ao profissional de saúde ao 
gerir custos e melhorar a produtividade.  

(SOARES, Fernando. Tecnologia e saúde: entenda o futuro da medicina. 
CMTecnologia, 2018. Adaptado. Disponível em: https://blog. 

cmtecnologia.com.br/impacto-de-tecnologias-na-melhoria-da-saude/.) 
 

 

Questão 04 
De acordo com o excerto, a tecnologia  
A) é usada apenas por pacientes que procuram em aplicati-

vos por atendimento médico especializado. 
B) atinge de forma diferente as esferas sociais, por isso é mais 

presente em alguns campos do que em outros.                                                                                               
C) simplifica a rotinas clínicas e hospitalares, já que os dados 

dos pacientes podem ser facilmente encontrados nas redes 
sociais.  

D) está modificando o gerenciamento de organizações de 
saúde e tornando mais assertiva a relação entre médicos 
e pacientes.  

 

Questão 05 
“[...] facilitou (e muito!) nossas rotinas.” (1º§) O verbo que 
possui o mesmo tipo de complemento que o verbo destacado 
acima está empregado em:  
A) “[...] existem 9 mil aplicativos médicos [...].” 
B) “As melhorias tecnológicas são significativas, [...].”                                                                                                
C) “[...] 60 milhões de pessoas usam redes sociais para pes-

quisar saúde.”  
D) “A relação entre tecnologia e saúde também não pode ser 

ignorada: [...].” 
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Questão 06 
“A cada inovação, setores como o comercial, a educação e o 
lazer parecem ganhar novos significados graças às potencia-
lidades do virtual [...]” (1º§). Os elementos destacados no tre-
cho têm, respectivamente, o sentido de:  
A) ratificação – virtudes                                                                              
B) novidade – possibilidades  
C) recuperação – capacidades 
D) aperfeiçoamento – privilégios 
 
Excerto para responder às questões de 07 a 10. 
 

Não espero nem solicito o crédito do leitor para a tão 
extraordinária e no entanto tão familiar história que vou contar. 
Louco seria esperá-lo, num caso cuja evidência até os meus 
próprios sentidos se recusam a aceitar. No entanto não estou 
louco, e com toda a certeza que não estou a sonhar. Mas porque 
posso morrer amanhã, quero aliviar hoje o meu espírito. O meu 
fim imediato é mostrar ao mundo, simples, sucintamente e sem 
comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. 
Nas suas consequências, estes acontecimentos aterrorizaram-         
-me, torturaram-me, destruíram-me. No entanto, não procura-
rei esclarecê-los. O sentimento que em mim despertaram foi 
quase exclusivamente o de terror; a muitos outros parecerão 
menos terríveis do que extravagantes. Mais tarde, será possível 
que se encontre uma inteligência qualquer que reduza a minha 
fantasia a uma banalidade. Qualquer inteligência mais serena, 
mais lógica e muito menos excitável do que a minha encontrará 
tão somente nas circunstâncias que relato com terror uma 
sequência bastante normal de causas e efeitos.  

Já na minha infância era notado pela docilidade e humani-
dade do meu carácter. Tão nobre era a ternura do meu coração, 
que eu acabava por tornar-me num joguete dos meus com-
panheiros. Tinha uma especial afeição pelos animais e os meus 
pais permitiam-me possuir uma grande variedade deles. Com 
eles passava a maior parte do meu tempo e nunca me sentia tão 
feliz como quando lhes dava de comer e os acariciava. Esta 
faceta do meu carácter acentuou-se com os anos, e, quando 
homem, aí achava uma das minhas principais fontes de prazer. 
Quanto àqueles que já tiveram uma afeição por um cão fiel e 
sagaz, escusado será preocupar-me com explicar-lhes a natu-
reza ou a intensidade da compensação que daí se pode tirar. No 
amor desinteressado de um animal, no sacrifício de si mesmo, 
alguma coisa há que vai direito ao coração de quem tão fre-
quentemente pôde comprovar a amizade mesquinha e a frágil 
fidelidade do homem.  

(Edgar Allan. O gato preto. Fragmento. Disponível em: https:// 
www.ufrgs.br/soft-livre-edu/vaniacarraro/files/2013/04/o_gato_preto-

allan_poe.pdf.) 

 

Questão 07 
O referente indicado entre parênteses em relação ao ele-
mento destacado NÃO está correto em:  
A) “Louco seria esperá-lo” (1º§) (crédito)                                                                                                
B) “No entanto, não procurarei esclarecê-los” (1º§) (aconte-

cimentos)  
C) “explicar-lhes a natureza ou a intensidade da compensa-

ção.” (2º§) (companheiros)  
D) “nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer 

e os acariciava” (2º§) (animais) 

Questão 08 
O narrador precisa contar essa história, pois  
A) a vida dele está chegando ao fim; ele morrerá em breve.   
B) está aterrorizado com sua mudança de comportamento.                                                                                                
C) ninguém acredita na série de fatos que ocorreram com 

ele.  
D) busca se redimir com as pessoas em que provocou sofri-

mento.  
 

Questão 09 
Considerada a substituição do sintagma destacado pelo que 
está entre parênteses no final da transcrição, o verbo que de-
verá permanecer no singular está em:  
A) “de quem tão frequentemente pôde comprovar” (daqueles) 
B) “Esta faceta do meu carácter acentuou-se com os anos 

[...]” (estes traços singulares)  
C) “Já na minha infância era notado pela docilidade [...]” 

(nos meus primeiros anos de vida)                                                                                                
D) “Qualquer inteligência mais serena, mais lógica e muito 

menos excitável do que a minha encontrará [...] uma se-
quência bastante normal de causas e efeitos.” (pessoas com 
percepções) 

 
Questão 10 
Sem prejuízo para correção e a lógica, uma vírgula poderia 
ser colocada imediatamente depois de  
I. “eles”, na frase “Com eles passava a maior parte do meu 

tempo [...]”. 
II. “história”, na frase “[...] tão familiar história que vou 

contar [...]”. 
III. “entanto”, na frase “No entanto não estou louco [...]”. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.                                                                                                 
B) II.   
C) III.  
D) I e III.  
 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 
Questão 11 
De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, preza o Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde como: 
A) Porta de entrada exclusivamente dos serviços ao atendi-

mento inicial aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 
de forma organizativa.  

B) Instâncias de pactuação consensual entre os entes fede-
rativos para definição das regras da gestão compartilhada 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) Tratado de cooperação firmado entre entes federativos 
com a finalidade de organizar e integrar as ações e os ser-
viços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, 
com definição de responsabilidades, indicadores e metas 
de saúde, envolvendo critérios avaliativos, recursos fi-
nanceiros, fiscalização e controle necessários à imple-
mentação das ações e serviços de saúde. 

D) Contrato que preconiza critérios para o diagnóstico da 
doença ou do agravo à saúde; o tratamento estabelecido, 
com os medicamentos e demais produtos apropriados, 
quando couber; as posologias recomendadas; os meca-
nismos de controle clínico; e, o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos 
pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Questão 12 
A Constituição da República Federativa do Brasil prevê a saúde 
pública como um dever do Estado sendo um direito que deve 
ser assegurado de forma homogênea aos indivíduos com o 
intuito de garantir o exercício de direitos fundamentais. Em 
caráter complementar, a iniciativa privada poderá participar 
do Sistema Único de Saúde (SUS). No que tange à assistência à 
saúde na iniciativa privada, analise as afirmativas a seguir. 
I. As instituições privadas deverão atuar de forma comple-

mentar ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, ainda, seguir 
as diretrizes preconizadas pelo SUS através de contrato 
direto público ou convênio, sendo prioritárias as entida-
des filantrópicas e sem fins lucrativos. 

II. As instituições privadas estão aptas a receber recursos 
públicos para auxílios ou subvenções com fins exclusiva-
mente lucrativos.  

III. A regulamentação através de lei ocorrerá no que tange 
às condições e requisitos quanto à remoção de órgãos e 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, assim com a coleta, o processa-
mento e a transfusão de sangue e seus derivados, sendo 
interdito todo tipo de comercialização. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 

Questão 13 
As Regiões de Saúde são formadas por municípios fronteiriços 
que compartilham identidades culturais, econômicas e sociais, 
redes de comunicação e infraestrutura de transportes. A fina-
lidade dessas regiões é integrar a organização, o planejamento 
e a execução de ações e serviços de saúde. Mecanismo inter-
federativo de gestão da saúde, esses territórios vizinhos, de cir-
culação e vivências em comum entre populações, têm entre 
seus objetivos a garantia do acesso resolutivo da população à 
saúde, em tempo oportuno e com qualidade, incluindo ações e 
serviços de promoção, proteção e recuperação, organizados em 
Redes de Atenção à Saúde (RAS), assegurando a integralidade 
do SUS. 

(Ministério da Saúde.) 
 

Considerando que a Região de Saúde para ser constituída 
terá que obrigatoriamente ter, no mínimo, determinadas 
ações e serviços, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) Atenção primária. 
(     ) Urgência e emergência. 
(     ) Atenção psicossocial. 
(     ) Vigilância em saúde. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, V, F. 
D) V, V, V, V. 
 
 
 

Questão 14 
O Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 é um documento 
que comprova a vacinação do cidadão contra a Covid-19. O 
Ministério da Saúde disponibiliza, por meio do ConecteSUS Ci-
dadão, a possibilidade do cidadão visualizar, salvar e imprimir o 
seu certificado. 

(Ministério da Saúde.) 
 

Quanto ao ConecteSUS, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O aplicativo oficial do Ministério da Saúde permite que o 

cidadão acompanhe, na palma da mão, o seu histórico 
clínico.   

B) Apresenta resultados de exames laboratoriais de Covid-
19, medicamentos dispensados pelo programa “Farmácia 
Popular”, além dos registros de doações de sangue e acom-
panhamento da posição na lista de transplantes.   

C) A opção Rede de Saúde permite ao cidadão encontrar es-
tabelecimentos de saúde próximos à sua residência, de 
acordo com o tipo de serviço almejado, permitindo a mar-
cação de consulta e exames laboratoriais de acordo com a 
sua necessidade.  

D) A área de vacinas possibilita o acesso ao histórico de vaci-
nação, a Carteira Nacional de Vacinação e o Certificado 
de Vacinação de Covid-19, contendo informações sobre 
as vacinas administradas pelo SUS com especificações sobre 
a data de aplicação, lote, estabelecimento de saúde e código 
do vacinador.   

 

Questão 15 
“De acordo com a Lei nº 8080/1990, entende-se por 
____________________ um conjunto de ações que propor-
cionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicio-
nantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle 
das doenças ou agravos.” Assinale a alternativa que com-
pleta corretamente a afirmativa anterior.  
A) vigilância sanitária 
B) saúde do trabalhador 
C) assistência terapêutica 
D) vigilância epidemiológica 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
O teste de gravidez pode ser realizado pela coleta da pri-
meira urina da manhã ou urina isolada. Trata-se de uma 
análise sensível e específica, podendo ser feita em caráter 
de urgência. Assinale, a seguir, o método utilizado neste 
ensaio clínico. 
A) Gota espessa. 
B) Determinação da siderofilina. 
C) Imunoquímico, utilizando anticorpos monoclonais antibeta- 

-HCG. 
D) Espectrometria de emissão óptica por plasma indutiva-

mente acoplado. 
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Questão 17 
Durante uma análise de sedimentos de urina, o profissional 
encontrou alguns cristais característicos de tirosina, leucina e 
bilirrubina: 
 

 
 

Os cristais achados no sedimento urinário são típicos de: 
A) Condição não patológica. 
B) Disfunção hepática grave. 
C) Leucemia mioloide aguda. 
D) Infecção bacteriana coronária. 
 

Questão 18 
Na microbiologia é importante o reconhecimento da forma 
das bactérias patogênicas, bem como os seus diferentes tipos 
de arranjos. Analise atentamente a imagem e, logo após, assi-
nale a alternativa que nomeia corretamente as formas (ou 
grupamentos) das células bacterianas.  
 

 
 

A) I. Bacilo II. Estafilococos III. Espiroqueta IV. Espirilo 
B) I. Diplococos II. Diplobacilos III. Paliçada IV. Cocobacilo 
C) I. Estafilococos II. Estreptococos III. Paliçada IV. Espirilo  
D) I. Vibrião II. Estreptococos III. Estreptobacilos IV. Cocobacilo                                                                                       
 

Questão 19 
Considere uma pessoa que apresenta todos os sintomas típi-
cos de rubéola. O diagnóstico clínico nesses casos envolve um 
conjunto de exames laboratoriais, pois existem outras doenças 
exantemáticas com aspectos clínicos semelhantes. Sobre os 
exames laboratoriais para o diagnóstico da rubéola, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O diagnóstico por sorologia é realizado no equipamento 

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). 
II. O isolamento da bactéria causadora da doença pode ser 

realizado em amostras coletadas da região nasal e faringe na 
fase aguda da infecção. Esse é o método de escolha devido 
à facilidade de cultivo celular e replicação bacteriana. 

III. Em gestantes, para confirmar uma possível infecção intrau-
terina, o exame mais específico e sensível é a pesquisa da 
bactéria causadora da rubéola pela técnica PCR (Polymerase 
Chain Reaction), em líquido amniniótico colhido por amnio-
centese, que pode ser feito a partir da 13ª semana de 
gestação.  

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) II.  
C) I e II.                                                                                                
D) II e III. 

Questão 20 
As bactérias são seres pequenos e requerem o uso de micros-
cópio óptico para sua visualização. Nessas análises comumente 
utiliza-se lente de imersão (com óleo apropriado) e objetiva 
com ampliação de 100X. Os métodos de coloração utilizados 
na análise de bactérias podem ser classificados em simples e 
compostos. Assinale, a seguir, um corante composto utilizado 
na análise morfológica e diferenciação das bactérias de grupos 
distintos. 
A) Fucsina.  
B) Ziehl-Neelsen. 
C) Violeta genciana.                                                                                                
D) Azul de metileno.  

 
Questão 21 
“A tuberculose é comumente diagnosticada pelo método 
de __________________, sendo este um procedimento de 
_________________, diferencial, que tem como finalidade 
identificar ______________________.” Assinale a alterna-
tiva que completa correta e sequencialmente a afirmativa 
anterior. 
A) Faust / esfregaço sanguíneo / a hematoxilina  
B) Kato-katz / coloração a frio / o Plasmodium spp. 
C) Baermann-Moraes / sedimentação espontânea / os trofozoítos                                                                                         
D) Ziehl-Neelsen / coloração a quente / os Bacilos Álcool Ácidos 

Resistentes (BAAR)  

 
Questão 22 
“Trata-se de um meio de cultivo enriquecido com 5% de sangue 
de carneiro, aquecido para liberação de fatores de crescimento, 
quando adquire coloração característica. Atua no isolamento de 
algumas bactérias exigentes, como Neisseria meningitidis.” A 
descrição se refere ao meio: 
A) Ágar sangue. 
B) Ágar simples.                                                                                                
C) Ágar chocolate. 
D) Ágar MacConkey.  
 

Questão 23 
Sobre o método da gota espessa, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Trata-se de um método oficialmente utilizado no Brasil para 

diagnóstico da malária. Para a confecção da gota espessa, 
deve-se colocar pequenas gotas de sangue nas posições 
relativas aos vértices de um quadrado imaginário e uni-las 
com um movimento circular utilizando um palito descartá-
vel ou o vértice de uma lâmina comum. 

II. O método da gota espessa tem menor sensibilidade diag-
nóstica comparado ao esfregaço delgado. 

III. No método da gota espessa, as hemácias não devem ser 
lisadas. Por isso, são adicionados elementos protetores 
antes da fase de concentração.  

Está INCORRETO o que se afirma apenas em 
A) I.                                                                                                
B) III.  
C) I e II.  
D) II e III. 
 



⌘ 

     

 

6 
       FUNÇÃO: ISGH – ANALISTA CLÍNICO (T) 

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – FORTALEZA/CE 

Questão 24 
Em caso de suspeita de infecção por Staphylococcus aureus, a 
amostra biológica coletada deve ser adequadamente encami-
nhada ao laboratório de microbiologia para isolamento e iden-
tificação da espécie. Assinale a afirmativa que mostra o mé-
todo de isolamento da S. aureus. 
A) Pode ser feito em meio MacConkey usando semeadura 

pela técnica de esgotamento ou estria. A incubação deve 
ser feita em estufa bacteriológica a 35° C por 48 h.                                                                                                

B) Pode ser utilizado o meio Ágar EMB (do inglês Eosin Methylene 
Blue), usando alça de Drigalski e semeadura pela técnica de 
esgotamento ou estria. A incubação deve ser feita em estufa 
bacteriológica a 45° C por 24 h.  

C) Pode ser realizado nos meios de ágar sangue ou ágar manitol 
sal (meio de Chapman), usando alça bacteriológica e semea-
dura pela técnica de esgotamento ou estria. A incubação 
deve ser feita em estufa bacteriológica entre 36° C e 37° C 
por 24 a 48 h.  

D) O isolamento de todas as bactérias Staphylococcus é rea-
lizado em meio Hektoen, que contém inibidores de bacté-
rias Gram-negativas, desfavorecendo o crescimento de 
bactérias do gênero Streptococcus. A incubação é feita 
em estufa bacteriológica a 45° C por 48 h. 

 

Questão 25 
Gestantes devem fazer a triagem sorológica no início da gravi-
dez para avaliar o seu estado imunológico. Um teste sorológico 
que mostre infecção recente de rubéola apresentará o resul-
tado: 
A) IgM não reagente.   
B) IgG reagente e IgK não reagente.  
C) IgM reagente e IgG não reagente. 
D) IgK reagente e IgM não reagente. 
 

Questão 26 
A imagem representa os tubos utilizados na coleta de sangue 
do paciente:  
 

 
 

Considerando os tubos da imagem (em sua ordem), as análises 
laboratoriais que serão realizadas na amostra de sangue do 
paciente são, respectivamente: 
A) Hemocultura; glicemia; e, coagulação.  
B) Gasometria; coagulação; e, análises bioquímicas. 
C) Coagulação; imuno-hematológica; e, hematológica.  
D) Hemocultura; dosagem de metais; e, hematológica.                                                                                                
 
 

Questão 27 
A imagem apresenta um transiluminador: 
 

 
 

Em laboratórios de coleta de sangue, o equipamento é utili-
zado para: 
A) Evidenciar veias.  
B) Esterilizar materiais de coleta.  
C) Evitar a coagulação do sangue.                                                                                                
D) Evitar a contaminação do material biológico.  
 

Questão 28 
Paciente compareceu ao hospital com sintomas compatíveis à 
infecção ocasionada pelo vírus da Febre Amarela (FA). Segundo 
o paciente, os sintomas persistem há nove dias. Os principais 
exames de diagnóstico laboratorial que poderão ser solicitados 
para a confirmação do diagnóstico de Febre Amarela deste paci-
ente são: 
A) RT-PCR e IgM anti-FA.                                                                                                
B) PSA (Prostate Specific Antigen) e IgG. 
C) Dosagem do gene BCR-ABL1 e alfa-fetoproteína. 
D) Alfa-fetoproteína e gonadotropina coriônica beta-humana. 
 

Questão 29 
A punção de sangue venoso realizada com seringa e agulha 
não é recomendada pelo Manual Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI) – (guia de padronização com direitos 
autorais comprados pela Anvisa) por motivos de segurança. 
Contudo, na prática, ainda ocorrem casos em pacientes pediá-
tricos e geriátricos, situações que requerem o uso de trava de 
agulha e dispositivos de descarte adequados. A imagem mos-
tra a punção de sangue venoso realizada com seringa e agulha: 
 

 
 

A técnica correta de inserção de agulha é mostrada apenas 
em:  
A) 4.  
B) 1 e 5.  
C) 2 e 3. 
D) 3 e 4.                                                                                           
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7 
       FUNÇÃO: ISGH – ANALISTA CLÍNICO (T) 

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – FORTALEZA/CE 

Questão 30 
A safranina (C20H19N4Cl, massa molar 350,85 g/mol) é um co-
rante amplamente utilizado na citologia. Recentemente, pes-
quisas publicadas da Dyes and Pigments mostraram benefícios 
do uso da safranina como fármaco fotossensibilizador, na cha-
mada terapia fotodinâmica. Ao preparar uma solução deste 
corante, o farmacêutico pesou 2,5 g do composto sólido, seco 
e puro, e solubilizou em 500 mL de água destilada. A con-
centração em % (m/v) da solução obtida será de: 
A) 0,005 
B) 0,07 
C) 0,50 
D) 0,70 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

INSTRUÇÕES 

 
O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

 

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 bem como a utilização de máquinas calcu-
ladoras 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 acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todos as funções. 

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 à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, 
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura, assim como 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. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. 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. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. 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. O candidato poderá se retirar do local 
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá 
levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise feita pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.  

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia 
útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




