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INSTRUÇÕES 

 

01) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
02) O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 
03) A prova terá início às 09:00 horas e término às 12:00 horas, incluindo o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 

permitidas perguntas aos Fiscais. 
05) A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante 

sua realização. 
06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema 

de comunicação. 
07) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
08) Será disponibilizado um gabarito (não oficial) para que possa copiar o cartão-

resposta e conferir com o gabarito oficial. Na saída deverá ser apresentado ao 
fiscal para conferencia de que não houve nenhuma outra anotação no mesmo. 

09) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-
Resposta. 

10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 
a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) Assine no local indicado; 
c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita 

normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que 
considera correta em cada questão; 

d) Não o amasse, nem dobre. 
 

 

 

 

 



 

 

1. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) “São arranjos organizativos de ações e serviços de 

saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.” (BRASIL, 2010). 

Foram discutidas no Grupo Técnico de Atenção (GTA) e pactuadas na Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), em 2011 e 2012, as seguintes temáticas das RAS, EXCETO:  

 

a) Rede cegonha. 

b) Rede de Atenção Psicossocial. 

c) Rede de Combate às Endemias. 

d) Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência. 

e) Rede de Atenção às Urgências e Emergências. 

 

2. O Sistema Nacional de Informação em Saúde (SNIS) têm como esfera de intervenção tanto 

a consciência subjetiva do cidadão e o exercício do controle social, quanto o atendimento às 

complexas estratégias de decisão do gestor público de saúde, de desenvolvimento 

tecnocientífico e de articulação da saúde com as demais políticas sociais e econômicas do 

país. Diante dos princípios do SNIS, analise as afirmações abaixo: 

I. A produção da informação em saúde deve abarcar a totalidade das ações de controle e 

participação social, coletiva e individual, das ações da atenção à saúde e das ações de gestão. 

II. A democratização da informação em saúde é um dever das instâncias públicas e privadas 

de saúde.  

III. A informação em saúde como elemento estruturante para a universalidade, a integralidade e 

a equidade social na atenção à saúde.  

IV. A descentralização dos processos de produção e disseminação da informação em saúde 

para atender às necessidades de compartilhamento de dados nacionais e internacionais e às 

especificidades regionais e locais.  

V. A confidencialidade, sigilo e privacidade da informação de saúde pessoal como direito de 

todo indivíduo. 

Dentre as afirmativas, são VERDADEIRAS: 

 

a) I, II e IV 

b) I, III e V 

c) III, IV e V 
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d) I, II, III e V 

e) Todas são verdadeiras 

 

3. A tabela abaixo apresenta a distribuição dos casos notificados de Violência contra a criança 

e o adolescente conforme a raça no Paraná, entre os anos de 2012 e 2016.  

 

RAÇA N 

 

Frequência 

em % 

 

População de 

crianças e 

adolescentes 

Taxa de Prevalência 

a cada 10 mil 

crianças e 

adolescentes 

     

Branca 32.121 73,04 2.289.985 140,3 

Parda 9.902 22,52 915.810 108,1 

Negra 1.560 3,55 75.910 205,5 

Amarela 228 0,52 28.263 80,7 

Indígena 165 0,38 10.139 162,7 

 

Diante dos dados, frequência e importância da Taxa de Prevalência para esse tipo de análise, 

é CORRETO afirmar que: 

I - O cálculo da Taxa de Prevalência consiste em dividir o número de casos conhecidos pelo 

total da população exposta ao risco, e multiplicar pela potência 10
n
, nesse caso foi utilizado 

10.000. 

II - A tabela apresenta claramente a raça branca como grupo de maior vulnerabilidade, seguido 

pela parda e com a menor vulnerabilidade a raça indígena. 

III - O cálculo da Taxa de Prevalência consiste em dividir o número de casos novos pelo total 

da população exposta ao risco somada por todas as raças, e multiplicar pela potência 10
n
, 

nesse caso foi utilizado 10.000. 

IV – A tabela apresenta claramente a raça negra e indígena consecutivamente como as mais 

vulneráveis para a violência contra crianças e adolescentes no Paraná entre os anos 

analisados. 

As afirmativas VERDADEIRAS são: 

 

a) Apenas a I é verdadeira. 

b) I e IV 

c) III e IV. 

d) I, II e III 

e) II, III e IV 

 

4. A Portaria 3.992 de Dezembro de 2017 do Ministério da Saúde (MS) dispôs sobre o 

financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de 



saúde do Sistema Único de Saúde. Sequencialmente,  em 2019, a Portaria 2.979 estabeleceu 

novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS, por 

meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. 

Sobre o financiamento do SUS, analise as afirmações abaixo: 

I – Existem 2 blocos de financiamento do SUS, o  Bloco de Custeio e Bloco de Investimento. 

No bloco de Custeio, fazem parte 5 eixos: Atenção Básica, Vigilância Epidemiológica, Atenção 

especializada, Tecnologias em Saúde no SUS e Gestão do SUS. 

II – O financiamento federal de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) é constituído por: 

Piso de Atenção Básica - Fixo (PAB-Fixo) recebido anualmente conforme o número de 

habitantes de um Município e; Piso de Atenção Básica -Variável (PAB-Variável), recebido 

mensalmente por ações, serviços e equipes específicas como por exemplo para as Equipes de 

Saúde da Família.  

III – O Fundo de Saúde é um fundo especial de natureza orçamentária, financeira, contábil e 

patrimonial criado por lei com a finalidade de gerir a totalidade dos recursos da saúde em cada 

espera governamental.  

IV - Os resultados das metas do Plano Anual de Saúde (PAS) devem constar no Relatório de 

Gestão para monitoramento e acompanhamento a cada quadrimestre, documento introduzido 

pela Lei Complementar nº. 141 de 2012. 

Assinale a alternativa que contém as afirmativas VERDADEIRAS: 

 

a) II e III 

b) III e IV 

c) I, II e IV 

d) I, III e IV 

e) Todas estão corretas. 

 

5. A Política Nacional de Humanização (PNH) aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e 

gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho em saúde. Entre as 

diretrizes que compõe a PNH estão: Acolhimento; Gestão Participativa e Cogestão; 

Ambiência e; Clinica compartilhada. Analise e preencha as lacunas com a diretriz condizente 

com o respectivo fundamento: 

I - ___________________: é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular 

necessidade de saúde. Deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e 

usuários/ populações. 

II - ____________________: expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de 

análise e decisão quanto à ampliação das tarefas da gestão, que se transforma também em 

espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, 

em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp141.htm


III - ___________________: cria espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que 

respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de 

encontro entre as pessoas. 

IV - ___________________  é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para 

uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do 

sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da 

fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. 

A sequência CORRETA para o preenchimento das lacunas é: 

 

a) I – Gestão Participativa e Cogestão; II – Clínica compartilhada; III – Acolhimento; IV – 

Ambiência.  

b) I - Acolhimento; II - Gestão Participativa e Cogestão; III - Ambiência; IV - Clinica 

compartilhada.  

c) I - Clinica compartilhada; II - Ambiência; III - Gestão Participativa e Cogestão; IV – 

Acolhimento. 

d) I - Ambiência; II - Acolhimento; III - Clinica compartilhada; IV - Gestão Participativa e 

Cogestão. 

e) I - Acolhimento; II - Ambiência; III - Gestão Participativa e Cogestão ; IV - Clinica 

compartilhada. 

 

6. O direito à saúde foi garantido na Constituição Federal de 1988, tornando o acesso à saúde 

universal, de modo que todo cidadão tem direito às ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, sendo efetivado pelas Leis Orgânicas da Saúde 8.080 e 8.142 de 1990. 

Sobre os princípios do SUS, analise as afirmativas: 

I – São considerados princípios fundamentais: a universalidade, a verticalidade e a autonomia 

dos indivíduos. 

II – São considerados princípios organizativos: a descentralização, a regionalização e 

hierarquização e o controle social. 

III – O princípio do controle social é expresso pelos conselhos e conferências de saúde. 

IV- O princípio da equidade refere-se ao entendimento que todo cidadão é igual perante o SUS, 

sem qualquer tipo de desigualdade. 

V – O princípio da descentralização busca determinar um controle único do SUS, por meio do 

Ministério da Saúde.  

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

a) II e III 

b) I e V 

c) I, IV e V 

d) II, III e IV 

e) II, III e V 



 

7. O Pacto pela Vida de 2008, publicado pela Portaria nº 325, de 21 de Fevereiro de 2008 é 

renovado anualmente, pois consiste no compromisso entre os gestores do SUS em torno de 

prioridades estabelecidas por meio de metas unificadas de indicadores de saúde entre União, 

Distrito Federal, Estados e Municípios. Dentre as prioridades estão, EXCETO:  

 

a) Fortalecimento da atenção básica. 

b) Redução da mortalidade infantil e materna. 

c) Fortalecimento da vigilância sanitária e ambiental. 

d) Atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência. 

e) Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência. 

 

8. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são equipes multiprofissionais, compostas 

por profissionais de diferentes profissões ou especialidades, que devem atuar de maneira 

integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família e das equipes de 

Atenção Básica para populações específicas, compartilhando práticas e saberes em saúde 

com as equipes de referência apoiadas, buscando auxiliá-las no manejo ou resolução de 

problemas clínicos e sanitários, bem como agregando práticas, na atenção básica, que 

ampliem o seu escopo de ofertas.  

Pode-se AFIRMAR, então, que o NASF:  

I. É uma equipe formada por diferentes profissões e/ou especialidades.  

II. Constitui-se um serviço com unidade física para encaminhamento da equipe de atenção 

básica, de âmbito ambulatorial de especialidades.  

III. Recebe a demanda por negociação e discussão compartilhada com as equipes que apóia, e 

não por meio de encaminhamentos impessoais.  

IV. Deve estar disponível para dar suporte em situações programadas e também imprevistas.  

V. Realiza ações compartilhadas com as equipes de Saúde da Família, o que não significa, 

necessariamente, estarem juntas no mesmo espaço/tempo em todas as ações. 

A alternativa que contem as afirmativas CORRETAS é:  

 

a) I, III e V 

b) III, IV e V 

c) II, III e IV  

d) I, III, IV e V 

e) Todas as respostas estão corretas. 

 

9. Foi realizado um estudo com 1000 crianças que tiveram diagnóstico de diabetes tipo I, em 

2009, sendo constatado que 60 delas tinham problemas visuais. Estas 1000 crianças foram 

acompanhadas por um período de 10 anos, e mais 100 desenvolveram problemas visuais. 



Considerando esse relato e os conceitos de incidência e prevalência, considere as seguintes 

afirmativas: 

I. A prevalência de problemas visuais entre as crianças diabéticas incluídas no estudo no 

período de 10 anos foi de 160 a cada 1000. 

II. A taxa de incidência de problemas visuais nos 10 anos de acompanhamento do estudo foi 

de 16%. 

III. A incidência é um dos fatores que determinam a prevalência. 

IV. A taxa de prevalência de problemas visuais no início do estudo foi de 6%. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

b) As afirmativas I e III são verdadeiras. 

c) As afirmativas II e IV são verdadeiras. 

d) As afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

10. Luiza 62 anos é moradora do município de Polis que possui oito mil habitantes. Luiza viaja 

três vezes por semana para um município vizinho para realizar hemodiálise, já que na sua 

cidade não há este serviço. Ela viaja no transporte da prefeitura com outros usuários para esse 

município que possui serviços de especialidades, de média e alta complexidade para realizar 

tratamentos que o município não oferta. 

Analisando o trecho acima com o trajeto percorrido por Luiza, é perceptível a prática de qual 

princípio organizativo e doutrinário do Sistema Único do SUS respectivamente? 

 

a) Regionalização e Integralidade. 

b) Universalidade e Regionalização.  

c) Participação Social e Universalidade. 

d) Equidade e Descentralização. 

e) Descentralização e Controle Social. 

 

11. Fazem parte dos eixos do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), 

EXCETO:  

 

a) O pacto em defesa da vida de 2008.  

b) O envolvimento do cidadão na sua segurança. 

c) A inclusão do tema segurança do paciente no ensino.  

d) O incremento da pesquisa em segurança do paciente. 

e) O estímulo a uma prática assistencial segura.  

 



12. A promoção da cultura de segurança do paciente é uma das estratégias de implementação 

do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), a qual visa o aprendizado e 

aprimoramento organizacional, o engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção 

de incidentes, com destaque em sistemas seguros, evitando-se os processos de 

responsabilização individual (Portaria n°. 529/2013 MS).  

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 

I - A cultura de segurança é definida como conjunto de valores, atitudes, competências e 

comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, 

substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a 

atenção à saúde.  

 

OPERACIONALIZADA A PARTIR DA 

 

II - Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e 

gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus 

colegas, pacientes e familiares; Priorização da segurança do paciente acima de metas 

financeiras e operacionais; Encorajamento e recompensa a identificação, a notificação e a 

resolução dos problemas relacionados à segurança do paciente; A partir da ocorrência de 

incidentes, promove o aprendizado organizacional. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa de como 

fazer da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa de como fazer da I.  

c) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

d) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

13. A NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem 

como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.  

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 

 

 

 

 

 

 

 



I - Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para um outro 

posto de trabalho, que implique em mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato 

ao médico coordenador ou responsável pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST). 

 

Dessa forma,  

 

II - O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do início das 

atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada sempre que ocorra uma mudança 

das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos, durante a jornada de 

trabalho, por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes 

biológicos. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa de como 

fazer da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa de como fazer da I.  

c) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

d) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

14. Para ser realizada uma pesquisa que objetiva analisar os casos notificados de violência 

contra a criança e adolescente, de base documental, coletados diretamente nas fichas de 

notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no setor de vigilância 

epidemiológica de um Município, o pesquisador não precisa apresentar ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP): 

 

a) O Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD). 

b) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

c) A Autorização da vigilância epidemiológica para realização da pesquisa. 

d) O Termo de Responsabilidade do pesquisador. 

e) Por se tratar de pesquisa documental, o projeto não precisa ser aprovado pelo CEP.  

 

15. Segundo a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, para ser ética, é 

fundamental em toda pesquisa, EXCETO: 

 

a) Garantir orçamento para remuneração aos participantes da pesquisa mediante Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  



b) Respeitar o participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua 

vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, 

por intermédio da manifestação expressa, livre e esclarecida. 

c) Ponderar entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou 

coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. 

d) Garantir que danos previsíveis sejam evitados. 

e) Ter relevância social, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não 

perdendo o sentido de sua destinação sócio humanitária. 

 

16. Sobre os riscos e benefícios em uma pesquisa, descrito pela Resolução 466 de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, é INCORRETO afirmar: 

 

a) Os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 

participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), têm direito à indenização, por parte do pesquisador, do patrocinador e das instituições 

envolvidas nas diferentes fases da pesquisa. 

b) São admissíveis pesquisas cujos benefícios a seus participantes forem exclusivamente 

indiretos, desde que consideradas as dimensões físicas, psíquica, moral, intelectual, social, 

cultural ou espiritual desses. 

c) Nas pesquisas na área da saúde, tão logo constatada a superioridade significativa de uma 

intervenção sobre outra(s) comparativa(s), o pesquisador deverá avaliar a necessidade de 

adequar ou suspender o estudo em curso, visando oferecer a todos os benefícios do melhor 

regime. 

d) Não são admissíveis pesquisas envolvendo seres humanos quando o risco se justifica pelo 

benefício esperado, e no caso de pesquisas observacionais da área da saúde, o benefício deve 

ser maior. 

e) O pesquisador responsável, ao perceber qualquer risco ou dano significativos ao participante 

da pesquisa, previstos, ou não, no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, deve 

comunicar o fato, imediatamente, ao Sistema CEP/CONEP, e avaliar, em caráter emergencial, 

a necessidade de adequar ou suspender o estudo. 

 

17. Biossegurança é compreendida como um conjunto de ações com o objetivo de prevenir, 

controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde 

humana, animal e o meio ambiente. Sobre esse tema podemos afirmar que:  

I. A Norma Regulamentadora (NR) nº 32, tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas 

para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 

serviços de saúde. 

II. O PPRA contribui para Identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em função da 

localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores. 



III. Em caso de sujidade visível das mãos não é indicado o uso de álcool a 70% mas sim, o uso 

de água e sabão para a higienização das mãos. 

IV. O SARS COV-2 é transmitido principalmente por via respiratória, por meio de aerossóis. 

Dessa forma, é imprescindível que o profissional que atenda casos suspeitos ou confirmados 

higienize as mãos, com água e sabão ou com álcool gel a 70%, antes e após o atendimento. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

a) I e IV 

b) II e III 

c) I, II e III 

d) II, III e IV 

e) Todas estão corretas. 

 

18. Os princípios da bioética norteiam as práticas, decisões, procedimentos e discussões 

relacionadas aos cuidados em saúde. Analise as afirmações abaixo: 

I – A Beneficência/não maleficência é o primeiro princípio que devemos considerar na nossa 

prática profissional. O benefício (e o não malefício) do paciente e da sociedade sempre foi a 

principal razão do exercício das profissões que envolvem a saúde das pessoas (física ou 

psicológica). 

II - De acordo com o princípio Autonomia, as pessoas têm “liberdade de decisão” sobre sua 

vida. É a capacidade de autodeterminação de uma pessoa, ou seja, o quanto ela pode 

gerenciar sua própria vontade, livre da influência de outras pessoas. 

III – O principio da Justiça se refere à igualdade de tratamento e à justa distribuição das verbas 

do Estado para a saúde, a pesquisa etc. Costumamos acrescentar outro conceito ao de justiça: 

o conceito de equidade que representa dar a cada pessoa o que lhe é devido segundo suas 

necessidades. 

IV – No caso de crianças, em que terão uma tendência em fugir de todo tratamento que julgar 

desconfortável, caberá ao médico da criança decidir o que deverá ser feito, qual tratamento 

será mais adequado, porque o profissional deseja que a saúde da criança se restabeleça e que 

o melhor tratamento seja feito. 

V – No caso de um paciente adulto que tem uma doença que exige a prescrição de 

medicamentos e se recusa de tomar os remédios, o profissional não pode alegar que “o 

paciente é adulto, sua autonomia deve ser respeitada e por isso ele faz o que ele quiser”. Ao 

contrário, o profissional deverá se esforçar ao máximo para explicar ao paciente a importância 

do medicamento, afinal o princípio da beneficência (e não o da autonomia) deve ser respeitado 

em primeiro lugar. 

Assinale a alternativa que contém as afirmações CORRETAS: 

 

a) I, III e IV 

b) I, II e V 



c) II, III e IV 

d) I, III, IV e V 

e) I, II, III e V  

 

19. O Art. 8º da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 63 de 2011 da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) descreve que os serviços de saúde devem estabelecer 

estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente, a fim de estabelecer requisitos de 

Boas Práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na qualificação, na 

humanização da atenção e gestão, e na redução e controle de riscos aos usuários e meio 

ambiente. Diante dessa RDC, analise as afirmativas apresentadas: 

 I. Mecanismos para a prevenção de úlceras por pressão. 

II. Mecanismos para garantir segurança cirúrgica. 

III. Mecanismos para prevenção de quedas dos pacientes. 

IV. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionados à assistência à saúde. 

V. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada. 

Assinale a alternativa que contempla as afirmativas CORRETAS com as estratégias e ações 

voltadas à segurança do paciente definidas na RDC nº 63 de 2011: 

 

a) II e V 

b) I, II e IV 

c) II, III e V 

d) III, IV e V  

e) Todas estão corretas.  

 

20. A Bioética objetiva facilitar o enfrentamento de questões éticas e bioéticas que surgem no 

decorrer da vida profissional. Sem seus princípios básicos, o enfrentamento de um dilema ético 

se torna difícil. Dessa forma, não é um princípio da bioética: 

 

a) Beneficência. 

b) Justiça. 

c) Autonomia. 

d) Jurisprudência. 

e) Não Maleficência. 

 

 

 

 

 

 

 



 

21. Os manipuladores de alimentos podem ser fontes de microrganismos entéricos. Entre os 

patógenos transmitidos pelos alimentos incluem-se uma variedade de bactérias, vírus e 

protozoários, e muitos desses microrganismos podem sobreviver nas mãos durante horas ou 

mesmo dias após o contato inicial. Uma importante ferramenta para aferir a qualidade 

higiênico-sanitária de alimentos, bem como o cumprimento das boas práticas de higiene por 

parte dos manipuladores de alimentos, é a determinação do índice de coliformes 

termotolerantes (antigamente conhecidos como coliformes fecais) nos alimentos e nas mãos 

dos seus manipuladores.  

Acerca das infecções transmitidas por alimentos avalie as afirmativas abaixo: 

I - Os coliformes são utilizados como indicadores da efetividade de processos de 

descontaminação, por serem inativados por sanitizantes, quando adequadamente aplicados; 

II – Cistos e trofozoítos de helmintos podem ser encontrados em amostras fecais no exame 

parasitológico de fezes; 

III – A Entamoeba histolytica é uma bactéria encontrada no intestino grosso, correlacionada a 

ocorrência de gastroenterites; 

IV – Dentre os coliformes termotolerantes destaca-se a bactéria Escherichia coli, sendo um 

indicador de contaminação fecal. 

São VERDADEIRAS: 

 

a) Somente I e II 

b) Somente II e IV 

c) Somente I e IV 

d) Somente II e III 

e) Somente III e IV 

 

22. O consumo excessivo de álcool durante a gravidez é perigoso ao feto, podendo levar ao 

nascimento prematuro, retardo físico e do desenvolvimento mental e até à morte do neonato. A 

intervenção farmacológica e educacional da criança exposta ao etanol in utero pode ser mais 

eficiente se for possível a identificação precoce da exposição
. 

Com relação aos efeitos tóxicos do Etanol avalie as afirmativas a seguir: 

I. A concentração sanguínea de álcool depende da quantidade de álcool ingerida e absorvida 

pelo trato gastrointestinal, do volume de distribuição no organismo e da razão de eliminação. 

 

PROVA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE - BIOMEDICINA 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 



II. A ação excitatória do etanol no sistema nervoso central é causada pelo bloqueio do ácido 

gama-aminobutírico (GABA), o qual aumenta a permeabilidade de membrana nos terminais 

sinápticos; 

III. A ingestão de álcool pode potencializar os efeitos de medicamentos inibidores do sistema 

nervoso central como os barbitúricos o que pode levar a quadros agravados de intoxicação; 

IV. A exposição pré-natal intensa ao etanol pode produzir significativos e severos danos 

cerebrais e disfunções comportamentais, sendo esses sintomas os principais critérios de 

diagnóstico da síndrome alcoólica fetal (SAF). 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) I e IV 

b) II e III 

c) Apenas I 

d) I, III e IV 

e) II e IV 

 

23. A infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) é considerada atualmente a doença 

sexualmente transmissível com maior prevalência em todo o mundo. No Brasil foram 

aprovadas duas vacinas profiláticas contra o HPV. Essas vacinas contêm a proteína L1 do 

capsídeo viral e são produzidas por tecnologia recombinante com o objetivo de obter partículas 

análogas virais dos dois tipos mais comuns presentes nas neoplasias cervicais, o HPV16 e o 

HPV18, responsáveis por 70% dos casos desse tipo de neoplasia. 

A respeito do HPV avalie as afirmativas abaixo: 

I - As vacinas para o HPV podem ser aplicadas tanto em pacientes imunodeprimidos quanto 

em mulheres que estão amamentando, pois é composta de partículas semelhantes ao vírus, e 

não propriamente pelo vírus; 

II – A vacinação de crianças e adolescentes é contra indicada devido a maior incidência do 

câncer de colo de útero em mulheres adultas; 

III – Além do câncer cervical, as verrugas genitais e as lesões pré-cancerosas do trato genital 

masculino e feminino também estão associados ao HPV, bem como os cânceres de cabeça e 

pescoço; 

IV – O HPV é definido com um retrovírus, assim como o HIV é composto de RNA envelopado o 

que torna sua taxa de mutação maior, o que dificulta o desenvolvimento de vacinas. 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) I e IV 

b) I e III 

c) Apenas I 

d) II e III 

e) II e IV 



 

24. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são coletadas diariamente 

228.413 toneladas de resíduos no Brasil. Em geral, estima-se que 1% desses corresponda aos 

resíduos de serviços de saúde, totalizando aproximadamente 2.300 toneladas diárias. Ainda 

segundo dados do IBGE, 74% dos municípios brasileiros depositam "lixo hospitalar" a céu 

aberto, 57% separam os dejetos nos hospitais e apenas 14% das prefeituras tratam 

adequadamente os resíduos de serviços de saúde. 

A respeito dos resíduos em serviços de saúde considere as afirmativas abaixo: 

I – De acordo com a resolução número 5 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

de 1993 os resíduos com potencial de contaminação biológica estão no grupo A, enquanto o 

grupo B se refere aos resíduos químicos; 

II – Os estabelecimentos de saúde devem definir um Plano de Gerenciamento de Resíduos em 

Serviços de Saúde (PGRSS) o qual detalha o processo de segregação e descarte dos 

resíduos; 

III – O Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde (PGRSS) é um documento 

de referência elaborado pelos órgãos de fiscalização como ANVISA e CONAMA, os hospitais e 

clínicas devem se referir a este documento ao planejar ações relacionadas ao manejo de 

resíduos; 

IV – Os sacos brancos leitosos se destinam a segregação de resíduos químicos de classe B, 

líquidos ou sólidos, enquanto os sacos azuis se destinam aos materiais recicláveis. 

São VERDADEIRAS: 

 

a) I e II 

b) I e IV 

c) III e IV 

d) II e III 

e) II e IV 

 

25. Para aumentar a segurança do receptor de sangue e hemoderivados, exige-se que os 

testes utilizados na triagem laboratorial apresentem alta sensibilidade.
 
Porém, ainda não há no 

mercado mundial testes sorológicos com 100% de sensibilidade e especificidade, e os 

disponíveis, ao serem aplicados em populações onde são baixos os valores de prevalência, 

como candidatos a doadores de sangue, geram um percentual considerável de resultados 

falso-positivos. 

Com relação aos testes de triagem laboratorial avalie as afirmações a seguir: 

I – A sensibilidade dos testes laboratoriais é definida pela sua elevada precisão e exatidão ao 

quantificar o analito em estudo. 

II – Define-se como especificidade a capacidade do teste em identificar corretamente a 

ausência de doença; 



III – Um exame com boa sensibilidade pode apresentar elevado número de falsos positivos 

caso possua um baixo valor preditivo positivo; 

IV – Para um exame de triagem é preferível um alto valor preditivo positivo do que um alto valor 

preditivo negativo. 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) I e IV 

b) II e III 

c) Apenas I 

d) I, III e IV 

e) II e IV 

 

26. O programa de saúde da família vem sendo utilizado há mais de 10 anos e tem como 

objetivo a prevenção de doenças, assistência coletiva e a formação de uma estratégia de 

educação e conscientização sanitária. Vários profissionais estão inseridos nesse contexto: 

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes sanitários entre outros. Espera-se que 

o biomédico possa fazer parte desta equipe multiprofissional, haja vista sua habilitação para 

atuar nas áreas do conhecimento técnico científico e comportamental. A contribuição funcional 

estende-se na prevenção da saúde por meio de educação sanitária, coleta e armazenamento 

de material biológico para análise laboratorial e pesquisa de possíveis agentes etiológicos de 

maior incidência na comunidade em que está inserido o programa. 

Com relação a atuação do biomédico e as estratégias de saúde da família avalie as afirmativas 

abaixo: 

I - Ao biomédico compete atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas atividades 

complementares de diagnósticos e por meio da educação sanitária; 

II – Segundo a política nacional de atenção básica, a equipe de saúde da família deve ser 

composta por no mínimo um enfermeiro, um médico, um psicólogo e um dentista, além dos 

agentes comunitários, biomédicos e farmacêuticos compartilhados pela rede; 

III – As equipes de saúde da família devem ser responsáveis por um território de referência 

pré-estabelecido e com um número definido de pessoas, sendo recomendado que cada equipe 

atenda em média 3 mil pessoas; 

IV – Os profissionais da saúde como farmacêuticos e terapeutas ocupacionais estão inseridos 

no plano nacional de atenção básica a partir de sua participação nos Núcleos de Apoio a 

Saúde da Família (NASF). 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) I e IV 

b) II e III 

c) Apenas I 



d) I, III e IV 

e) II e IV 

 

27. A detecção de patógenos bacterianos em hemoculturas é considerada um indicador da 

disseminação de um processo infeccioso e tem sido reconhecida como um importante recurso 

diagnóstico nos episódios de infecções de corrente sanguínea (ICS). Conhecer as bactérias 

mais freqüentes e o seu perfil de suscetibilidade são essencias ao direcionamento apropriado 

da terapia antimicrobiana nos pacientes com ICS, contribuindo, assim, para a redução da 

mortalidade. 

Considerando as ICS por estafilococos avalie as afirmativas abaixo: 

I – Os estafilococos são identificados pela produção de coagulase com padrão beta-hemolítico; 

II – Os estafilococos com produção de beta lactamase de amplo espectro (ESBL) são os 

principais agentes relacionados a infecções nosocomiais; 

III – O uso e manipulação de cateter intravenoso se configuram um dos principais fatores de 

risco para ICS; 

IV – Os estafilococos não produtores de coagulase são usualmente considerados 

contaminantes em hemoculturas, embora possam causar sepse. 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e III 

d) II e IV 

e) III e IV 

 

28. A Infecção Hospitalar (IH) é um importante problema de saúde que afeta cerca de 1,5 

milhão de pessoas anualmente em todo o mundo. Em termos de incidência, estima-se que, a 

cada 100 pacientes hospitalizados em países em desenvolvimento, 10 serão acometidos por 

IH, ocasionando problemas éticos, jurídicos e sociais, além de prolongamento do tempo de 

internação, aumento de custos relacionados à internação e em casos mais graves acarretando 

óbitos. 

Com relação a infecção hospitalar avalie as afirmativas abaixo: 

I. A higienização de mãos é uma das principais medidas de prevenção de infecções 

nosocomiais; 

II. Considerando o impacto das IH, é imprescindível que os hospitais constituam Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). 

III. O surgimento de cepas bacterianas multirresistentes em infecções hospitalares ocorre 

principalmente devido ao contato entre os pacientes infectados nas unidades de internação; 



IV. O uso de cateter de acesso central é uma medida que pode reduzir o risco de sepse em 

pacientes hospitalizados, devido ao posicionamento do cateter bloquear contaminações 

externas. 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) I e II 

b) I e III 

c) III e IV 

d) I e IV 

e) II e III 

 

29. A anemia ferropriva em crianças menores de cinco anos de idade destaca-se entre as 

carências nutricionais específicas, com prevalência de 42,6%, afetando 273,2 milhões de 

crianças no mundo. As consequências deletérias dela decorrentes, muitas vezes irreversíveis 

na idade adulta, incluem uma população fisicamente deficiente e não preparada para o 

mercado de trabalho e com frequência excluída socialmente. 

Com relação ao diagnóstico laboratorial da anemia avalie as afirmativas a seguir: 

I – O diagnóstico do traço falcêmico se dá pela observação de dacriócitos na contagem 

diferencial de células; 

II – As anemias causadas pode deficiência de ferro costumam ser classificadas como 

microcíticas e hipocrômicas ao microscópio óptico; 

III – A anemia megaloblástica é muito comum na infância, relacionada a menor consumo de 

vitaminas como a B12, e é caracterizada por hipercromia em hemácias microcíticas;  

IV – A presença de hematócrito abaixo de 30% de hemácia pode indicar a anemia. 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) III e IV 

d) II e IV 

e) I e III 

 

30. Nos últimos 20 anos, o cateterismo cardíaco não só foi utilizado como exame diagnóstico 

de cardiopatias congênitas, mas também desempenhou um papel importante nos tratamentos 

paliativo e definitivo de mais de 50% dos pacientes com cardiopatias congênitas. Nesse 

período, a complexidade, a duração e o número de procedimentos percutâneos aumentaram, 

além de um consequente aumento da exposição dos pacientes à radiação ionizante. 

A respeito dos efeitos das radiações ionizantes avalie as afirmativas a seguir: 

I – Os efeitos determinísticos da radiação são causados pela interação com o DNA, causando 

mutações pontuais; 



II - As crianças são mais sensíveis à radiação ionizante, devido à maior proporção de células 

em divisão ativa; 

III – Aos efeitos estocásticos causados pela radiação atribuem-se as radiodermites e alopecia; 

IV – Na realização do cateterismo cardíaco empregam-se técnicas de fluoroscopia para guiar o 

posicionamento do cateter. 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) III e IV 

d) II e IV 

e) I e III 

 

31. As crianças têm o direito de assumir que os profissionais vão comunicar com elas e suas 

famílias honestamente, que ninguém lhes fará mal e que irão ser bem tratados, de acordo com 

a sua autonomia e privacidade. A privacidade é um conceito multidimensional, pois através dos 

seus significados conseguem-se entender determinadas realidades. Assim sendo, a 

privacidade poderá ter três diferentes significados: privacidade física, privacidade de 

informação e privacidade familiar.  

A respeito da conduta do profissional biomédico avalie as afirmativas a seguir: 

I - O sigilo profissional é inerente à profissão, impondo-se o seu respeito, salvo grave ameaça 

ao direito à vida, à honra, ou quando o biomédico se veja afrontado pelo próprio cliente e, em 

defesa própria, tenha que revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse da justiça. 

II – O biomédico não deverá publicar fotografia de pacientes, salvo em veículo de divulgação 

estritamente científica ou promoção de serviços, porém deve obter prévia e expressa 

autorização do paciente ou de seu representante legal; 

III - O biomédico pode anunciar preços de serviços, modalidade de pagamento e outras formas 

de comercialização, desde que respaldado pelo respectivo conselho profissional. 

IV – O biomédico não deve revelar fatos sigilosos de que tenham conhecimento, no exercício 

de sua atividade profissional, a não ser por imperativo de ordem judicial. 

Estão CORRETAS: 

 

a) I e II 

b) I e III 

c) I e IV 

d) II e III 

e) III e IV 

 

32. O líquido cefalorraquidiano (LCR) é uma substância dinâmica, metabolicamente ativa, que 

tem muitas funções importantes. Os estudos iniciais sobre ele datam da era hipocrática, e a 



primeira punção lombar (PL) foi realizada em 1891, por Quincke, para aliviar o aumento da 

pressão intracraniana em crianças com meningite tuberculosa. Técnicas de coleta e análise se 

desenvolveram substancialmente nos últimos séculos, mas a PL permanece um procedimento 

simples e um importante auxílio diagnóstico na avaliação de ampla variedade de condições 

neurológicas infecciosas e não infecciosas.  

A cerca da PL avalie as afirmativas a seguir: 

I – O LCR têm por função primordial a oxigenação das células corticais do encéfalo; 

II – A presença de hemácias em excesso no LCR pode indicar falha na PL, resultando em 

amostra com padrão hemorrágico; 

III – O LCR pobre em glicose e com quantidade elevada de proteínas pode ser correlacionada 

a meningites bacterianas; 

IV – O LCR é um ultrafiltrado do sangue, devido a presença de proteínas plasmáticas e ácidos 

graxos pode se apresentar turvo. 

Estão CORRETAS: 

 

a) I e II 

b) I e III 

c) II e III 

d) II e IV 

e) I e IV 

 

33. As principais estratégias da Organização Mundial da Saúde para erradicação global da 

pólio têm como base o uso da vacina trivalente oral contra a poliomielite (VOP), composta por 

vírus atenuados. A escolha dessa vacina se deve à facilidade de administração, baixo custo e 

maior imunidade de mucosas, em comparação com a vacina de vírus inativados (VIP).  

A respeito da vacinação para poliomielite avalie as afirmativas a seguir: 

I – O risco de infecção pelo vírus vacinal é maior nas vacinas de vírus inativado como no caso 

da VIP, o que justifica sua menor utilização; 

II – As vacinas de vírus inativados são compostas por antígenos produzidas por engenharia 

genética através da reprogramação de bactérias ou leveduras para que produzam proteínas 

virais recombinantes; 

III – As vacinas de vírus atenuados como a VOP são compostas por vírus ativos, mas como 

menor virulência e não são recomendadas para indivíduos imunossuprimidos. 

São VERDADEIRAS: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e III 

d) Apenas II 

e) Apenas III 



 

34.  Cryptococcus neoformans, levedura encapsulada, é o agente etiológico da criptococose 

em humanos e animais. A variedade neoformans, encontrada em fontes ambientais, é 

importante causa de mortalidade em indivíduos imunodeprimidos em todo o mundo. A respeito 

das infecções fúngicas avalie as afirmativas a seguir: 

I - A criptococose tem a forma meningoencefálica como a mais freqüente, sendo fundamental o 

diagnóstico precoce, para reduzir a morbidade e a letalidade dessa micose. 

II - A principal fonte de contaminação do fungo nos seres humanos são as fezes de pombos, 

onde o fungo permanece viável para contágio por um período de até dois anos.  

III - Indivíduos com doenças como a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), 

leucêmicos, transplantados, portadores de tumores e pacientes em uso prolongado de 

corticóides e antibióticos tem maior risco de contrair a criptococose; 

IV – A análise do líquor de pacientes com a forma meningoencefálica da criprococose pode 

revelar a infecção pela presença de bacilos corados negativamente pelo Gram. 

Estão CORRETAS: 

 

a) I, II e III  

b) I, II e IV  

c) II, III e IV  

d) I, III e IV  

e) Apenas I e III 

 

35. As infecções da corrente sanguínea (septicemia de origem bacteriana ou fúngica) 

representam importante problema de saúde pública mundial. São doenças de alta gravidade; 

acarretam aumento do tempo de internação hospitalar e consequentemente elevam os custos 

de hospitalização, além das elevadas taxas de morbimortalidade encontradas nos pacientes 

acometidos. Estudos estimam que a taxa de mortalidade da candidemia seja de 40% a 60%. 

A respeito da Candida spp. avalie as afirmativas a seguir: 

I – São micro-organismos comensais, que habitam primariamente o trato gastrointestinal, 

fazendo parte também da microbiota vaginal, da uretra e dos pulmões, mas que podem causar 

infecções eventualmente; 

II – C. albicans é considerada a principal levedura patogênica oportunista por ser a espécie 

mais frequentemente isolada em humanos. 

III – A confirmação laboratorial da candidemia por meio da técnica da hemocultura, a qual alta 

sensibilidade, próxima de 100%; 

IV – A capacidade da levedura em alterar sua morfologia dependendo das condições de 

temperatura e do pH é denominada dimorfismo ou polimorfismo celular.  

Estão corretas: 

 

 



a) I, III e IV  

b) I, II e IV  

c) II, III e IV  

d) I, II e III  

e) Apenas II e III 

 

36. A figura a seguir demonstra células de cebola tratadas com diferentes concentrações de 

infusões e extratos da erva Polygonum punctatum e o herbicida Glifosato. As imagens mostram 

as alterações mitóticas nas células da planta. 

 

Ref: PASTORI, T. et al. Ação genotóxica e antiproliferativa de Polygonum punctatum Elliott 
(Polygonaceae) sobre o ciclo celular de Allium cepa L. Rev. bras. plantas med.,  Botucatu, v. 
17, n. 2, p. 186-194, Jun  2015. (Adaptado)  

 

A respeito das imagens representadas avalie as afirmativas a seguir: 

I – As figura A representa uma célula em mitose no estágio de Telófase; 

II – As células representadas em A e D encontram-se na fase S do ciclo celular; 

III – As setas nas imagens B,C,D,E e F indicam anomalias no processo de divisão celular como 

produção de micronúcleos e pontes anafásicas; 

IV – As células representadas em A e D encontram-se no processo de interfase evidenciada 

pela separação dos cromossomos no núcleo celular. 

São VERDADEIRAS: 

 

a) I e III 

b) II e III 



c) III e IV 

d) I e II 

e) II e IV 

 

37. A mais promissora técnica para o diagnóstico rápido da tuberculose é baseada na reação 

em cadeia da polimerase (PCR), técnica capaz de detectar até uma cópia de DNA de qualquer 

célula. Além de alta sensibilidade e especificidade, esta técnica é capaz de produzir resultados 

em algumas horas. A amplificação específica de seqüências de ácidos nucléicos através da 

PCR tem sido empregada no diagnóstico de inúmeras doenças infecciosas. Vários protocolos 

com diferentes "primers", número de ciclos e tratamento de amostras vêm sendo desenvolvidos 

para o diagnóstico rápido da tuberculose. 

A cerca das técnicas para o diagnóstico da tuberculose avalie as afirmações a seguir: 

I – A PCR possui alta sensibilidade sendo capaz de detectar a tuberculose até mesmo na 

ausência de material genético da bactéria; 

II – A utilização da PCR para o diagnóstico de doenças depende do desenvolvimento e 

padronização de protocolos e primers específicos; 

III – Para a realização da PCR utiliza-se um processo enzimático que multiplica o material 

genético presente na amostra, facilitando a sua detecção; 

IV – Uma questão relevante no uso da PCR para o diagnóstico é a chamada janela 

imunológica, o período entre a infecção e a detecção do material genético e reação imune do 

patógeno. 

São VERÍDICAS: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) III e IV 

d) I e III 

e) II e IV 

 

38. A doença renal crônica (DRC) consiste na perda gradativa da estrutura e função renal, 

resultando em perda progressiva das funções fisiológicas dos rins. O declínio da função renal 

se associa ao aumento da mortalidade, morbidade, limitações na vida diária, incapacidades 

físicas e perda da qualidade de vida. A prevalência da DRC tem aumentado mundialmente em 

função do envelhecimento populacional e dos fatores de risco metabólicos como hipertensão, 

obesidade, diabetes e uso de agentes nefrotóxicos. O diagnóstico precoce da DRC pode ser 

realizado por meio de exames laboratoriais rotineiros, como a dosagem de creatinina 

sanguínea e a taxa de filtração glomerular (TFG). 

A respeito do diagnóstico da doença renal crônica avalie as afirmativas a seguir: 

I – A presença de cilindros eritrocitários ocorre devido a alterações morfofuncionais nas alças 

de Henle no parênquima renal; 



II – A estimativa TFG é comumente usada como a medida padrão, além de ser um indicador 

importante para detecção, avaliação e prognóstico da DRC 

III – A presença de filamentos mucosos e células epiteliais na urina indicam perda de função 

glomerular e pielonefrite se associado o quadro de febre e lombalgia; 

IV – A medida da função renal pode ser estimada com a mensuração de substâncias exógenas 

como a inulina ou endógenas como a creatinina sérica; 

Estão CORRETAS: 

 

a) I e II 

b) I e III 

c) II e III 

d) I e IV 

e) II e IV 

 

39. As cardiopatias congênitas são um grupo de lesões etiologicamente heterogêneo e pouco 

compreendido. O cariótipo, mesmo com suas limitações, continua a ser uma ferramenta 

fundamental na avaliação genética dos pacientes, incluindo aqueles com cardiopatia congênita. 

O cariótipo se aplica principalmente àqueles pacientes que apresentam anomalias menores ou 

outras alterações maiores extra cardíacas. Como visto, estas podem ser marcadoras de 

condições eventualmente ocultas, como algumas síndromes. 

A respeito do cariótipo e as cardiopatias congênitas avalie as afirmativas a seguir: 

I – O cariótipo consiste de um teste biomolecular avançado, no qual se utilizam técnicas de 

imunogenética e hibridização in situ para caracterizar mesmo as menores deleções e 

translocações gênicas; 

II – O cariótipo é um teste rápido, de triagem, que deve ser aplicado aos pacientes suspeitos de 

anomalias cardíacas; 

III – Através do cariótipo podem ser averiguadas alterações no cromossomo, como a trissomia 

do 21 e síndrome de Klinenfelter; 

IV – As alterações cromossômicas detectadas no cariótipo estão relacionadas a manifestações 

clínicas em várias regiões do corpo, dentre estas as má formações cardíacas estão entre as 

com maior mortalidade. 

São VERDADEIRAS: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e III 

d) II e IV 

e) III e IV 

 



40. O laboratório clínico deve assegurar que os resultados produzidos reflitam, de forma 

fidedigna e consistente, a situação clínica apresentada pelos pacientes, assegurando que não 

representem o resultado de alguma interferência no processo. A informação produzida deve 

satisfazer as necessidades de seus clientes e possibilitar a determinação e a realização correta 

de diagnóstico, tratamento e prognóstico das doenças. 

A respeito da qualidade em laboratório clínico avalie as afirmativas a seguir: 

I – Laboratórios clínicos com menos erros de processo e falhas na execução de exames são 

premiados com certificações como a ISO e PALC; 

II – As atividades no laboratório devem ser documentadas por meio de procedimentos 

operacionais padrão (POP) ou instruções de trabalho (IT), que deverão estar sempre 

acessíveis aos funcionários envolvidos nas atividades. 

III – O controle de qualidade em laboratório analítico deve ser realizado por empresas 

terceirizadas para que se obtenha a validação externa; 

IV – Entre as interferências no processamento de amostras para análise laboratorial destacam-

se as questões pré-analíticas, dentre as quais a coleta satisfatória do material é uma etapa 

crítica. 

São verdadeiras: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) II e IV 

d) III e IV 

e) I e III 

 

 


