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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

O que está por trás do movimento da  
“desistência silenciosa”? 

 

Nem Beyoncé, a diva do pop estadunidense, aguenta mais. 
Em junho, Break My Soul, nova música da cantora, fez sucesso: 
ela reclama que tem trabalhado demais e não consegue dormir 
à noite. O tema seguiu em alta no mês seguinte, quando o TikTo-
ker Zaid Khan viralizou com um vídeo no qual explica o conceito 
de quiet quitting. 

Em meio a imagens de dias ensolarados, áreas verdes e 
momentos simples do cotidiano, ele conta que conhecera re-
centemente o termo. “Você não está bem desistindo do seu 
trabalho, e sim da ideia ir além. Você ainda cumpre suas tare-
fas, mas não está mais concordando com a mentalidade hostil 
de que o trabalho tem que ser sua vida. A realidade é que não 
é, e seu valor como pessoa não é definido pelo seu ofício.” 

A “desistência silenciosa”, como estudiosos brasileiros 
têm optado por chamar, consiste em um combate discreto ao 
excesso de entregas e cobranças, fazendo apenas aquilo para o 
que você foi contratado, em busca de restabelecer o equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional. 

Reclamar do trabalho não é novidade no mundo do entre-
tenimento. Em 1973, Raul Seixas cantou que deveria estar con-
tente porque tinha um emprego, mas achava tudo um saco. 
Cinco anos depois, Tim Maia engrossou o coro, pedindo para 
não ser amolado com esse papo de emprego, ele queria era sos-
sego. E lá em 1967, o urso Balu, do desenho Mogli, já havia dado 
a letra de que o segredo para uma vida tranquila era fazer o ne-
cessário, somente o necessário; o extraordinário era demais. 

Na história, sobram exemplos reais de movimentos de re-
sistência ou enfrentamento à opressão no ambiente trabalhista. 
A greve mais conhecida talvez seja a de 1º de maio de 1886 em 
Chicago, nos Estados Unidos. Na ocasião, dezenas de milhares 
de trabalhadores cruzaram os braços reivindicando a redução 
da jornada laboral de treze para oito horas diárias. O ato inspi-
rou a criação do Dia do Trabalho em muitos países, incluindo o 
Brasil. Os EUA, ironicamente, até hoje não reconhecem a data 
como feriado. 

Se o trabalho dignifica o homem — como afirmou Max 
Weber, economista alemão e um dos fundadores da sociologia 
moderna na virada do século XX —, a partir da década de 1970 
ele parece ter voltado a se aproximar do termo que originou a 
nomenclatura. Tripalium, em latim, designava um instrumento 
de tortura romano. 

Tal qual a máxima de Weber, o valor dos indivíduos passou 
a ser atrelado às funções exercidas e às horas dedicadas a elas. 
“Nesse contexto, os patrões passaram a esperar que as pessoas 
fizessem algo além daquilo para o que foram contratadas, quase 
como uma relação de vassalagem e como se precisassem ser 
gratas pelo trabalho que têm”, analisa o sociólogo da FURG. 

Somados a essa cultura de valorização do trabalho, crises 
econômicas e aumento do desemprego no século XXI contribu-
íram para desequilibrar a relação entre trabalhadores e seus 
empregadores. “Os patrões sabem que vão encontrar pessoas 
que aceitem novas condições que outrora não vigoravam, por-
que a situação do desemprego acrescenta níveis de precarie-
dade laboral”, destaca Costa. 

A situação se agrava no caso brasileiro, já que a taxa de de-
semprego chegou a 14,7% no segundo trimestre de 2021. No 
mesmo período deste ano, o índice recuou para 9,3%, mas re-
presenta 10,1 milhões de pessoas desocupadas. Um levanta-
mento da agência de classificação de risco Austin Rating coloca 
o Brasil em quinto lugar num ranking de desemprego em qua-
renta países. 

Além do estresse causado pela escassez de postos de tra-
balho, a cultura da hiperperformance criou o que a neurocien-
tista Joana Coelho chama de “produtividade tóxica”. “As pes-
soas estão produzindo cada vez mais, sem limites, dando conta 
de tudo. Mas isso tem consequências, pois ninguém consegue 
sustentar por muito tempo”, observa Coelho, sócia da Nêmesis, 
que oferece treinamentos para empresas aplicando princípios 
de neurociência organizacional. 

O principal efeito até agora foi o aumento de problemas 
relacionados à saúde mental causados pelo excesso de trabalho, 
com destaque para o burnout. 

(MARASCIULO, Marília. O que está por trás do movimento da 
“desistência silenciosa”? Revista Galileu, 2022. Disponível em: 

<https://revistagalileu.globo.com/sociedade/noticia/2022 
/12/o-que-esta-por-tras-do-movimento-da-desistencia-

silenciosa.ghtml> Acesso em 10/12/2022. Adaptado.) 
 

Questão 01 
De acordo com o texto, pode-se compreender que o fenô-
meno da “desistência silenciosa” consiste em  
A) reduzir o tempo dedicado à vida social e à vida profissional. 
B) cumprir as obrigações laborativas e descentralizar o trabalho. 
C) dedicar-se arduamente ao trabalho e abdicar da vida 

pessoal. 
D) devotar mais tempo à vida familiar e menos às tarefas 

laborais. 
 

Questão 02 
A autora do texto considera irônico o fato de os Estados Unidos 
não reconhecerem o Dia do Trabalho como feriado porque:  
A) Os EUA apresentam altos índices de trabalhadores afetados 

pelo burnout. 
B) Os americanos cumprem as mais longas jornadas de traba-

lho no mundo. 
C) O episódio que originou a data e marcou a história ocorreu 

no próprio país. 
D) O termo quiet quitting foi descrito pela primeira vez nos 

EUA, em 2022. 
 

Questão 03 
Só NÃO constitui uma estratégia argumentativa utilizada do 
texto:  
A) Enumeração. 
B) Alusão histórica. 
C) Dados estatísticos. 
D) Argumento de autoridade. 
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Questão 04 
Para comprovar a existência de conflitos nas relações laborais, 
a articulista apresenta uma contradição, que se encontra na 
seguinte passagem do texto: 
A) “O principal efeito até agora foi o aumento de problemas re-

lacionados à saúde mental causados pelo excesso de traba-
lho, com destaque para o burnout.” (11º§) 

B) “Além do estresse causado pela escassez de postos de traba-
lho, a cultura da hiperperformance criou o que a neurocien-
tista Joana Coelho chama de ‘produtividade tóxica’.” (10º§) 

C) “Se o trabalho dignifica o homem (...) ele parece ter voltado 
a se aproximar do termo que originou a nomenclatura. Tripa-
lium, em latim, designava um instrumento de tortura ro-
mano.” (6º§) 

D) “Somados a essa cultura de valorização do trabalho, cri-
ses econômicas e aumento do desemprego no século XXI 
contribuíram para desequilibrar a relação entre trabalha-
dores e seus empregadores.” (8º§) 

 

Questão 05 
Considerando a temática discutida no texto, só NÃO pertence 
ao mesmo campo semântico dos demais o termo: 
A) Greve. 
B) Burnout. 
C) Quiet quitting. 
D) Entretenimento. 
 

Questão 06 
Releia este excerto: “Em 1973, Raul Seixas cantou que deveria 
estar contente porque tinha um emprego, mas achava tudo 
um saco. Cinco anos depois, Tim Maia engrossou o coro, pe-
dindo para não ser amolado com esse papo de emprego, ele 
queria era sossego.” (4º§) Selecione a alternativa cuja palavra 
NÃO foi utilizada em sentido conotativo.  
A) Saco. 
B) Papo. 
C) Sossego. 
D) Amolado. 
 

Questão 07 
Assinale a alternativa em que a mudança de posição do 
adjetivo em relação ao substantivo com o qual se relaciona 
acarreta sensível alteração semântica. 
A) principal efeito (11º§) 
B) novas condições (8º§) 
C) mentalidade hostil (2º§) 
D) momentos simples (2º§) 
 

Questão 08 
Em qual enunciado o emprego da crase NÃO é determinado 
pela regência? 
A) “[...] o valor dos indivíduos passou a ser atrelado às 

funções exercidas [...]” (7º§) 
B) “[...] ela reclama que tem trabalhado demais e não 

consegue dormir à noite. [...] ” (1º§) 
C) “[...] exemplos reais de movimentos de resistência ou 

enfrentamento à opressão [...]” (5º§) 
D) “[...] efeito até agora foi o aumento de problemas 

relacionados à saúde mental [...]” (11º§) 

Questão 09 
Tradicionalmente, a conjunção “e” é classificada como coorde-
nada sindética aditiva. No entanto, ela pode introduzir outros 
sentidos, a depender do contexto semântico-pragmático em 
que foi empregada. Com base nessas informações, analise o 
emprego do conector “e” nas seguintes passagens do texto: 
I. “[...] ela reclama que tem trabalhado demais e não 

consegue dormir à noite.” (1º§) 
II. “‘Você não está bem desistindo do seu trabalho, e sim da 

ideia ir além’.” (2º§) 
III. “Max Weber, economista alemão e um dos fundadores 

da sociologia moderna [...]” (6º§) 
Os valores semânticos estabelecidos pela conjunção “e” são, 
respectivamente, de: 
A) Causa; concessão; e, conclusão. 
B) Explicação; contraste; e, condição. 
C) Finalidade; adversidade; e, tempo. 
D) Consequência; oposição; e, adição.  
 

Questão 10 
Analise este excerto: “Nem Beyoncé, a diva do pop estaduni-
dense, aguenta mais.” (1º§) A expressão destacada exerce a 
mesma função sintática que o termo sublinhado em: 
A) “O ato inspirou a criação do Dia do Trabalho em muitos 

países, [...]” (5º§) 
B) “Os EUA, ironicamente, até hoje não reconhecem a data 

como feriado.” (5º§) 
C) “[...] quando o TikToker Zaid Khan viralizou com um vídeo 

no qual explica [...]” (1º§) 
D) “Nesse contexto, os patrões passaram a esperar que as 

pessoas fizessem algo [...]” (7º§) 
 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 11 
A Lei nº 8.080/1990 criou dispositivos de negociação e pactua-
ção para a gestão compartilhada do SUS. As Comissões Inter-
gestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de 
negociação e pactuação entre gestores, em relação aos aspec-
tos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Conside-
rando que o Decreto nº 7.508/2011 define as pactuações que 
poderão ocorrer nas Comissões Intergestores, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. 
(     ) Diretrizes gerais sobre regiões de saúde, integração de li-

mites geográficos, referência e contrarreferência e demais 
aspectos vinculados à integração das ações e serviços de 
saúde entre os entes federativos. 

(     ) Responsabilidades dos entes federativos na Rede de Aten-
ção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu 
desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo 
as responsabilidades individuais e solidárias. 

(     ) Diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interes-
tadual, a respeito da organização das redes de atenção à 
saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e 
à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) F, F, V. 
C) F, V, F. 
D) V, F, F. 
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Questão 12 
Saúde da Família é a estratégia eleita pelo Ministério da Saúde 
(MS) para a reorganização da Atenção Básica no país. Através 
dela, a atenção à saúde é realizada por uma equipe composta 
por profissionais de diferentes categorias multidisciplinares 
que trabalham de forma articulada e interdisciplinar. A Saúde 
da Família deverá ser composta minimamente por: 
A) Um médico de família ou generalista; enfermeiro; auxiliar de 

enfermagem; e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 
B) Dois médicos de família ou dois generalistas; enfermeiro; nu-

tricionista; psicólogo; cirurgião-dentista; auxiliar de enferma-
gem; e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

C) Um médico de família ou generalista; enfermeiro; nutricio-
nista; psicólogo; farmacêutico; cirurgião-dentista; auxiliar de 
enfermagem; e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

D) Três médicos de família ou três generalistas; enfermeiro; 
psicólogo; cirurgião-dentista e/ou técnico em higiene dental; 
auxiliar de enfermagem; e, Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS). 

 

Questão 13 
De acordo com a Lei nº 8.080/1990, compete à direção esta-
dual do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:  
A) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
B) Participar da formulação da política e da execução de ações 

de saneamento básico. 
C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
D) Formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insu-

mos e equipamentos para a saúde de forma suplementar. 
 

Questão 14 
Considerando que o Pacto pela Saúde se trata de um conjunto 
de mudanças articuladas sendo elas em três dimensões, asso-
cie-as adequadamente.  
1. Pacto pela Vida. 
2. Pacto em Defesa do SUS. 
3. Pacto de Gestão. 
(     ) Estabelece responsabilidades sanitárias e diretrizes para a 

gestão do SUS expressas em Termos de Compromisso de 
Gestão (TCG), tendo como prioridades: descentralização; 
regionalização; financiamento; planejamento; programa-
ção; regulação; participação e controle social; gestão do 
trabalho; e, educação na saúde. 

(     ) Compromisso dos gestores em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da popu-
lação brasileira. Estabelece uma agenda de compromissos 
sanitários, objetivos, indicadores e metas a serem pactua-
dos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, res-
peitando as suas especificidades sanitárias. 

(     ) Expressa compromissos entre os gestores com a consoli-
dação da reforma sanitária e articula ações que visam qua-
lificar o SUS como política pública, tendo como priorida-
des: mobilização social; direitos dos usuários do SUS; e, 
ampliação do diálogo com a sociedade. 

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

Questão 15 
A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção, atenção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. No que tange às ações e serviços públicos de sa-
úde e os serviços privados contratados ou conveniados que in-
tegram o Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a re-
gulamentação prevista na Constituição Federal de 1988, bem 
como os seus princípios, analise as afirmativas a seguir. 
I. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 
II. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços 

de saúde e sua utilização pelo usuário. 
IV. Organização dos serviços públicos, a fim de garantir o direito 

de saúde ao usuário, mesmo sendo executado com duplici-
dade, considerando meios diferentes para fins idênticos. 

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
Considerando as práticas de biossegurança em laboratórios 
que envolvem agentes infecciosos, analise as afirmativas a se-
guir. 
I. Não é recomendado o uso de barba, pois os pelos do rosto 

comprometem a vedação dos respiradores. 
II. As unhas devem estar sempre limpas e curtas, não ultrapas-

sando a ponta dos dedos.  
III. Os jalecos ou aventais que estão em uso devem ser guarda-

dos em armários, junto com quaisquer outros objetos pes-
soais. 

IV. Não há restrições acerca do uso de cosméticos e/ou maqui-
agem na área laboratorial.  

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

Questão 17 
Determinado analista clínico recebeu duas amostras para exame 
parasitológico – a primeira (paciente Anélly) continha aspirado de 
úlcera cutânea para pesquisa de leishmaniose tegumentar; a 
segunda (paciente Robbie) apresentava aspirado de medula 
óssea para pesquisa de leishmaniose visceral. Para os casos de 
Anélly e Robbie, visando o diagnóstico de leishmaniose, o analista 
clínico deve proceder a pesquisa de: 
A) Microfilárias do parasito. 
B) Trofozoítos intracelulares do parasito. 
C) Formas promastigotas intracelulares do parasito. 
D) Formas amastigotas intracelulares do protozoário. 
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Questão 18 
A identificação específica dos parasitos do sangue pode ser 
realizada por esfregaços sanguíneos. Considerando o método 
da gota espessa, assinale a afirmativa correta. 
A) Apresenta, geralmente, sensibilidade menor na detecção de 

parasitos comparando-se ao esfregaço fino.  
B) Baseia-se na desemoglobinização do sangue, com a ruptura 

dos glóbulos vermelhos e posterior coração pelo Giemsa. 
C) A análise se baseia na preservação da estrutura hemoglobu-

lar ao adicionar conservantes. Assim, a morfologia da célula 
e dos parasitos intracelulares pode ser estudada.  

D) Utiliza um pedaço de fita transparente fixada no fundo de 
um tubo de hemólise, com a parte colante voltada para fora. 
Nesta, são adicionadas gotas de sangue do paciente coleta-
das em pico febril.                                                                                                 

 

Questão 19 
A compreensão dos desequilíbrios ácido-básico requer o co-
nhecimento de definições e princípios fundamentais. Sobre os 
aspectos destes distúrbios, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os distúrbios ácido-base podem ser de natureza respiratória 

ou metabólica. 
B) A determinação do pH do sangue informa se o paciente está 

normoacidêmico. 
C) A medida do pH é suficiente para expressão quantitativa 

do transtorno metabólico.                                                                                                 
D) A medição simultânea do pH e PaCO2 (pressão de dióxido 

de carbono) fornecerá informações sobre a natureza do 
distúrbio ácido-base. 

 

Questão 20 
Sobre os procedimentos para proteção pessoal e de outras 
pessoas em laboratórios que envolvem agentes infecciosos, 
assinale a afirmativa correta.  
A) Luvas de látex neoprene são indicadas para a manipulação 

de formaldeído.  
B) Na dúvida da presença de agentes microbianos, o analista 

clínico pode se basear no cheiro das placas de cultura. 
C) Durante a análise clínica, é essencial manter o uso de luvas 

de látex para abrir as portas, atender telefone, bem como 
ligar e desligar interruptores.  

D) Os materiais perfurocortantes devem ser descartados em sa-
cos plásticos devidamente identificados. Antes do descarte, 
todas as agulhas utilizadas devem ser reencapadas.  

 

Questão 21 
Amostras fecais que não forem imediatamente entregues ao 
laboratório precisarão ser preservadas. Sobre os aspectos da 
preservação dessas amostras para exames de diagnóstico, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A refrigeração favorece a integridade morfológica de 

trofozoítos. 
B) A preservação visa evitar a embriogênese de ovos e o 

desenvolvimento de larvas. 
C) O tempo máximo de refrigeração é de dez dias para 

preservação da morfologia das larvas de helmintos. 
D) A fixação permanente pode ser realizada com adição de 

formaldeído a 5% ou 10% em água destilada-deionizada. 

Questão 22 
O método utilizado para a pesquisa de oocistos de coccídeos 
intestinais utiliza safranina 1% (m/v), preparada em etanol 
30% (v/v). Considere que para o preparo dessa solução, o ana-
lista clínico pesou 3 gramas de safranina em pó (massa seca e 
com elevada pureza). Para obter a solução 1% (m/v) a partir da 
referida massa, os volumes de água e etanol serão, respectiva-
mente, de:  
A) 30 mL e 70 mL. 
B) 30 mL e 270 mL. 
C) 50 mL e 250 mL. 
D) 90 mL e 210 mL. 
 

Questão 23 
Em análises clínicas, erros na fase pré-analítica são comuns e 
afetam significativamente a qualidade e a confiança do resul-
tado. No exercício da função, conhecer as possíveis fontes de 
erros permite que o analista clínico tenha uma conduta ade-
quada perante um resultado analítico inesperado. A imagem 
apresenta seis tubos de coleta de sangue, cujas tampas dis-
põem de cores diferentes, conforme o padrão estabelecido na 
Norma ISO 6.710:1995: 

 

 
 

Para evitar a contaminação cruzada de aditivos nos tubos 
de coleta de sangue e considerando o padrão internacional 
de cores, a ordem de coleta deverá ser: 
A) Azul; vermelho; amarelo; verde; roxo; e, cinza.  
B) Verde; cinza; roxo; vermelho; amarelo; e, azul.  
C) Verde; roxo; vermelho; cinza; azul; e, amarelo.  
D) Azul; amarelo; verde; vermelho; roxo; e, cinza.   
 

Questão 24 
O contato com a bactéria Staphylococcus aureus é mais comum 
do que muitos imaginam. Certa paciente procurou atendimento 
médico com febre, mal-estar, dores no corpo, cansaço excessivo 
e vômitos frequentes. Com suspeita de infecção por S. aureus, o 
médico solicitou coleta de amostra biológica e isolamento para 
a identificação da espécie. Sobre o método de isolamento deste 
micro-organismo, assinale a afirmativa correta.  
A) A incubação deverá ser realizada em estufa bacteriológica 

entre 45 e 50° C, por 45 horas. 
B) As análises tintoriais devem revelar a presença de bacilos 

Gram-positivos, característicos de S. aureus.  
C) O isolamento da S. aureus pode ser feito nos meios ágar 

sangue ou ágar manitol sal (meio de Chapman).   
D) A identificação da S. aureus pode ser realizada pela ausência 

de beta-hemólise ao redor das colônias, independente do 
meio de cultura. 
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Questão 25 
O documento M22-A3 do CLSI (Clinical and Laboratory Stan-
dards Institute) classifica os meios de cultura em dois grupos:  
aqueles para os quais o certificado de qualidade do fornecedor 
é válido; e, aqueles para os quais o certificado não é válido.  
Para os meios que necessitam de validação, recomenda-se 
medir esterilidade, habilidade de permitir o crescimento de 
determinado patógeno, e reatividade às provas bioquímicas a 
cada novo lote ou entrega. São considerados meios de cultura 
prontos e que necessitam de validação, EXCETO: 
A) Ágar chocolate. 
B) Ágar cromogênico. 
C) Mueller Hinton sangue. 
D) Meio para anaeróbios (Anaerinsol®). 

 
Questão 26 
A imagem apresenta um instrumento amplamente utilizado 
na rotina do laboratório de microbiologia: 
 

 
 

Podemos afirmar que o instrumento se trata de: 
A) Alça de Drigalski. 
B) Alça de inoculação.  
C) Homogeneizador manual. 
D) Espalhador de células calibrado. 
 

Questão 27 
O crescimento neoplásico anormal aumenta o nível e os tipos 
de substâncias chamadas marcadores de câncer ou marcado-
res tumorais. A Academia Nacional de Bioquímica (ANB) publi-
cou, em 2008, um guia prático para laboratórios clínicos, com 
orientações detalhadas sobre o uso de marcadores tumorais 
nos diferentes níveis de atenção à saúde. Considerando a ori-
entação da ANB, assinale o marcador recomendado para casos 
de neoplasias de ovário. 
A) K934. 
B) NO54.  
C) PK932. 
D) CA125. 
 

Questão 28 
A urinálise é um dos exames mais antigos da medicina labora-
torial, havendo relatos de sua utilização há pelo menos 6 mil 
anos. É correto afirmar que as três etapas que compõem esse 
exame são: 
A) Ausculta; exame sinovial; e, análise de elementos figurados. 
B) Inspeção; exame químico; e, cultura para bactérias e fungos. 
C) Inspeção; palpação (busca de elementos anormais); e, 

exame químico. 
D) Exame físico; exame químico; e, análise de elementos figura-

dos, incluindo a pesquisa do dismorfismo eritrocitário.  

Questão 29 
Ao iniciar um exame parasitológico, determinado analista clí-
nico notou que a solução aquosa de certo corante (generica-
mente nomeado COR, massa molar de 112 g/mol) acabou e 
que o estoque precisava ser reposto. Para o preparo da solu-
ção aquosa de COR, torna-se necessário pesar 13 g do corante 
em pó (produto armazenado em dessecador, na forma de pó 
e com alta pureza) e solubilizar em 150 mL de água purificada. 
Considerando as informações anteriores, a concentração em 
% m/v da solução obtida será de, aproximadamente: 
A) 1,0                                                                                                
B) 0,1  
C) 9,0  
D) 11,0 

 
Questão 30 
A condição capaz de reduzir a sensibilidade dos exames de 
detecção de sangue (hemoglobina) na urina é:  
A) Urina alcalina. 
B) Urina com pH < 6. 
C) Fase pré-menstrual. 
D) Urina com metabólito de ácido acetilsalicílico.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. 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 calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não será permitido o candidato ingressar 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 da integridade do Processo Seletivo, 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 para consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para cargos de Nível Fundamental, Nível 
Médio e Técnico – Administrativo, Nível Médio e Técnico – Assistencial e Nível Superior Assistencial – Não Médicos. 

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) 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, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todos os cargos. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (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 a 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 comprovante de inscrição 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 também poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o 
caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos 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 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) dias útil, a 
partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo 
de Provas 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 referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




