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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 duração da prova com 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) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das 

alternativas publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de 
provas. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE D A 
CRIANÇA E ADOLESCENTE - BIOMEDICINA  

 

 

 
 QUESTÕES GERAIS 

 
 

1. A higienização das mãos é uma medida de prevenção de transmissão de diversas doenças. 

Estudos apontam que a educação sobre a lavagem das mãos é capaz de reduzir cerca de 20% 

das doenças respiratórias na população em geral. Entre essas doenças, podemos destacar a 

Covid-19, uma vez que as principais formas de sua transmissão ocorrem quando há o contato 

do vírus com olhos, nariz e boca por meio de mãos não lavadas (Tsukuda et al., 2020). A 

técnica de higienização pode ser realizada conforme o objetivo ao qual se destina. A técnica 

cujo objetivo é promover remoção de sujidades, bem como de microrganismos, reduzindo a 

carga microbiana das mãos, com auxílio de um antisséptico, é: 

 

a) Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos. 

b) Fricção das mãos com álcool 96%. 

c) Higienização antisséptica. 

d) Higienização simples. 

 

2. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a COVID-

19 foi caracterizada como pandemia. Diante da situação de emergência, começou uma corrida 

contra o tempo para o desenvolvimento de vacinas eficazes, seguras e economicamente 

viáveis, contra o vírus Sars-CoV-2. Os comitês de ética em pesquisa e os órgãos regulatórios 

adotaram procedimentos mais rápidos de tramitação e analise dos documentos, sem 

comprometimento do rigor ético e científico. 

Considerando o contexto apresentado, e as normas para as pesquisas científicas com seres 

humanos, analise as afirmativas abaixo e assinale a sequência correta com V (VERDADEIRO) 

e F (FALSO) : 

  

(   ) O experimento com seres humanos deve ser tal que produza resultados vantajosos para a 

sociedade, mesmo que possam trazer prejuízos individuais. 

(  ) Deverá ser explicado ao sujeito de pesquisa, a natureza, duração e o propósito do 

experimento, bem como os métodos, as inconveniências e os riscos esperados, pois apesar de 

livre e esclarecido, o consentimento formal é irrevogável. 

(   ) Pelo princípio da não-maleficência, a utilização de seres humanos, sem o devido cuidado e 

atenção, não justificam a busca pela cura da COVID-19. 



 

(  ) O pesquisador é impedido de suspender os procedimentos experimentais, em qualquer 

etapa, sendo responsabilizado no caso de prejuízos financeiros aos patrocinadores do 

experimento. 

(  ) Pesquisas envolvendo seres humanos devem ser submetidas à apreciação do Sistema 

CEP/CONEP, que, ao analisar e decidir, se torna corresponsável por garantir a proteção dos 

participantes. 

 

a) V, V, V, F, F 

b) F, F, V, F, V 

c) F, V, V, F, F 

d) V, F, F, V, V 

 

3. Em setembro de 2015 foi lançada, na Assembleia Geral da ONU, a Agenda 2030 que 

estabeleceu metas a serem cumpridas, nos 15 anos seguintes, em relação ao desenvolvimento 

sustentável. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) Todos os objetivos têm metas comuns pois se referem ao desenvolvimento sustentável a ser 

alcançado até o ano de 2030. 

b) O plano indica 20 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a serem atingidos pelos 

países signatários. 

c) Os ODS são integrados e mesclam as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a 

econômica, a social e a ambiental. 

d) A ONU define desenvolvimento sustentável como aquele que consegue atender às 

necessidades da geração atual, mesmo comprometendo a existência das gerações futuras.  

 

4. O cenário moderno e competitivo dos sistemas de prestação de cuidados de saúde 

contrapõe-se às suas demandas ascendentes e aos recursos nem sempre suficientes. A 

preocupação com a segurança do paciente, importante dimensão da qualidade do cuidado de 

saúde, constitui atualmente tema de relevância crescente entre pesquisadores do todo o 

mundo. Em relação ao tema Segurança do Paciente, analise as proposições abaixo e assinale 

a alternativa que traz as CORRETAS: 

I. Segurança do paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado de saúde. 

II. Incidente/Near miss: Incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano  

III. Evento adverso: Incidente que resulta em dano ao paciente. 

IV. O modelo do queijo Suíço é um modelo explicativo que permite compreender qual foi o 

profissional envolvido no cuidado responsável pela falha.   

 

a) I, III e IV. 

b) I, II e IV. 



 

c) I e III. 

d) I e IV. 

 

5. A Política Nacional de Atenção Básica – PNAB é uma política pública de saúde, de extrema 

importância, possui várias características e diretrizes. Analise as afirmativas abaixo:  

1. As pessoas precisam ser capacitadas a realizar seu autocuidado, pois são corresponsáveis 

pela sua saúde e bem estar. 

2. A vivência na comunidade tem pouca influência no sentido das ações em saúde, sendo o 

atendimento de qualidade o principal fator junto à comunidade. 

3. O estímulo à participação da comunidade no controle social é importante, porém com pouco 

significado nas atividades de uma equipe da Estratégia de Saúde da Família.   

4. O modelo interdisciplinar, que é o trabalho em equipe, visa a integração de vários 

profissionais e fazem em conjunto a gestão dos problemas de saúde levantados na 

comunidade ou território. 

Considerando as afirmativas acima, assinale a alternativa correta com a sequência de V 

(VERDADEIRO) e F (FALSO) : 

 

a) F, F, V, F  

b) V, V, V, F 

c) V, F, F, V 

d) F, V, F, V 

 

6.  O modelo de hierarquização e o trânsito do paciente dentro do sistema, visam garantir ao 

usuário o acesso integral aos serviços do Sistema Único de Saúde. Analise as afirmativas 

abaixo e assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) O trânsito do usuário de um nível de maior para um de menor complexidade é chamado de 

Referência e, de um nível de menor para um de maior complexidade é chamado de Contra 

referência. 

b) O sistema de referência e contra referência, permite o acesso aos serviços do SUS, desde o 

mais simples até o mais complexo, de acordo com as reais necessidades do tratamento e 

otimizando recursos. 

c) A referência e contra referência no SUS representam os níveis de atenção e complexidade 

do sistema de saúde no atendimento ao usuário, respectivamente. 

d) A hierarquização garante a resolução da maior parte dos problemas de saúde da população 

ainda na atenção básica, sem a responsabilidade direta com os casos encaminhados a outros 

níveis da assistência. 

 

7. A Norma Regulamentadora 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. Analise os itens abaixo referente às medidas de proteção estabelecidas pela 

norma, e assinale a alternativa com a sequência CORRETA, DE CIMA PARA BAIXO : 

( ) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, 

programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

( ) Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem 

utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. 

( ) Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com as vestimentas utilizadas em 

suas atividades laborais para facilitar a sua identificação e higienização domiciliar. 

( ) Todo local onde exista a possibilidade de exposição a agente biológico deve ter 

lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha 

descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. 

( ) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos. 

( ) Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem 

afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 

 

a) V, V, F, V, F, V. 

b) F, F, F, V, V, V. 

c) V, F, V, F, V, F. 

d) V, F, V, F, F, F. 

 

8. A abordagem familiar é uma ferramenta utilizada na prática dos profissionais de saúde 

envolvidos com as famílias e a comunidade, principalmente na Atenção Básica, para avaliar o 

contexto familiar e a influência deste no processo de saúde-doença dos usuários. Vários 

instrumentos de avaliação podem ser utilizados nessa dinâmica. Sobre essa abordagem, 

assinale a afirmativa CORRETA:  

 

a) PRACTICE é um método canadense de abordagem familiar que é pouco utilizado no Brasil 

por questões políticas e devido ao contraste de realidades entre os dois países. 

b) O ciclo de vida familiar é um dos instrumentos utilizados para a avaliação da dinâmica de 

uma determinada família e permite identificar momentos de crises familiares, possibilitando 

auxilio para que a família consiga atender as demandas das diferentes fases da vida de seus 

membros. 

c) O Genograma é uma ferramenta gráfica muito utilizada para representar o conhecimento 

sobre as famílias, abordando dados apenas da geração em questão (sujeito alvo) e a interação 

dessa família com a comunidade em que está inserida. 

d) O APGAR Familiar é uma ferramenta que apresenta, de modo sucinto e universal, a 

representação de um grupo familiar, utilizando símbolos padrões, representando toda a família 

e os problemas levantados. 

 



 

9. Analise o texto a seguir: 

 

“É um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de gestão 

(União, Estados e Municípios) com o objetivo de promover inovações nos processos e 

instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do 

Sistema Único de Saúde (SUS)”. Essa definição é referente ao: 

 

a) Pacto pela vida 

b) Pacto pela saúde 

c) Pacto em defesa do SUS 

d) Pacto de gestão do SUS 

 

10. As propostas da Reforma Sanitária, movimento que surgiu no início da década de 1970 e 

pregava mudanças na estrutura da saúde pública no país, resultaram na previsão 

constitucional em 1988, da criação de um sistema de saúde público e gratuito. Quanto aos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), é CORRETO afirmar:  

 

a) O Controle Social da Saúde, previsto na Constituição Federal de 1988, consiste na 

intervenção do governo, sempre que necessária, nas questões sociais da população. 

b) A descentralização político-administrativa da saúde possibilita que os municípios assumam a 

gestão da saúde, ficando o financiamento desse processo a cargo dos Estados e da União. 

c) A integralidade é o princípio que preza pelo atendimento das demandas e necessidades da 

população, incluindo ações de assistência e recuperação de indivíduos, da detecção precoce 

de doenças, das ações de diagnóstico, tratamento e reabilitação. 

d) A equidade tem como objetivo principal diminuir as desigualdades sociais, leva em conta 

que todos possuem igual direito aos serviços de saúde, que têm necessidades iguais e que 

precisam ser atendidas da mesma forma.  

 

11. A pesquisa clínica é usualmente classificada em 4 fases: I, II, III e IV. Devemos antes 

lembrar que, para se estudar clinicamente um medicamento, ele já deverá ter sido aprovado 

em testes pré-clínicos, ou seja, aspectos de segurança são avaliados em animais de 

experimentação antes da aplicação dessa droga em seres humanos. Um medicamento X para 

o tratamento de pacientes com leucemia linfoide agua (LLA) foi desenvolvido por uma indústria 

farmacêutica, e encontra-se atualmente em estudo de fase III, com o seguinte desenho: estudo 

randomizado, duplo-cego, internacional comparando medicamento X com placebo em 

pacientes com leucemia linfoide agua (LLA). Pode-se afirmar sobre esse estudo: 

  

 

 

 



 

 

a) Estudos de fase III envolvem poucos participantes, pois ocorrem em um único centro de 

pesquisa. 

b) Geralmente diferentes dosagens, assim como, diferentes indicações do novo medicamento 

também são avaliadas na fase III. 

c) O caráter duplo-cego evita o viés do observador e do participante. 

d) A randomização assegura que os participantes do estudo sejam representativos. 

 

12. A história clínica de muitos usuários atendidos no SUS, revela condições e modos de vida 

que afetam a saúde e o bem-estar dessas pessoas. Considerando essa afirmativa e, com base 

nos determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) O impacto que a doença pode ter sobre a situação socioeconômica do indivíduo e da 

respectiva família compõe um contexto diferente do relativo à análise dos determinantes 

sociais da saúde.  

b) O processo saúde-doença pode ser entendido como a relação entre as condições biológicas 

e as psicológicas, excluindo a necessidade de abordar o contexto social.  

c) As Políticas públicas que promovem mudanças de hábitos, interferem diretamente na saúde 

dos indivíduos, sem representar importância para alterações nos determinantes sociais da 

saúde.  

d) A moradia, condições de trabalho e renda, a estrutura das redes sociais e comunitárias, o 

estilo de vida das pessoas e os aspectos hereditários, são alguns dos fatores que exemplificam 

determinantes sociais da saúde. 

 

13. Analise as afirmativas abaixo acerca das Doenças Crônicas não Transmissíveis - DCNT: 

I – São condições crônicas que, na grande maioria dos casos, gera desconforto e sofrimento 

aos indivíduos, famílias e comunidade. 

II – São geralmente de etiologia incerta, e podem apresentar longo período de latência, até que 

os sintomas se manifestem. 

III – São exemplos de DCNT: Asma, Diabetes, Tuberculose e Hipertensão Arterial. 

IV – As causas destas doenças são claramente estabelecidas, e são identificados diversos 

fatores de risco. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) As afirmativas I e III estão certas. 

b) As afirmativas I e II estão certas. 

c) As afirmativas II, III e IV estão certas. 

d) As afirmativas III e IV estão certas. 

 

 



 

 

14. Acerca do histórico da Saúde Pública no Brasil, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

CORRETA: 

 

a) A Constituição Federal de 1988 trouxe a previsão de um sistema de saúde único e 

descentralizado (SUS), que nasceu diante de uma situação favorável de crescimento da saúde 

pública no Brasil e, com apoio unânime da população e dos governantes da época. 

b) A realização da VIII Conferência Nacional de Saúde foi um fato importante para o controle 

social na saúde, porém não tinha propostas efetivas para readequação da assistência médica e 

da saúde pública no país. 

c) A Conferência de Alma Ata, ocorrida em 1978 no Cazaquistão, trouxe o conceito de Atenção 

Primária à Saúde, reafirmou o significado de saúde como um direito fundamental e teve 

reflexos imediatos nas políticas de saúde do Brasil. 

d) Há muito tempo a saúde pública no Brasil precisava de mudanças, fatores negativos como a 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde, recursos insuficientes e a gestão centralizada 

e pouco efetiva, foram fundamentais para a urgência na reformulação das políticas de saúde 

no país. 

 

15. Em relação à saúde do trabalhador, é CORRETO afirmar:  

 

a) A Análise de Situação de Saúde do Trabalhador é resultado da caracterização do território, 

perfil socioeconômico da população trabalhadora, excetuando-se a avaliação da condição 

ambiental. 

b) A saúde do trabalhador e a saúde ocupacional são pré-requisitos cruciais para a 

produtividade e são de suma importância para o desenvolvimento socioeconômico e 

sustentável. 

c) A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção 

Coletiva (EPC) é de suma importância pois exclui totalmente os riscos e vulnerabilidades da 

população trabalhadora. 

d) Pesquisas mostram que as iniciativas de promoção da saúde no local de trabalho ajudam no 

estado de saúde dos trabalhadores, porém não reduzem o absenteísmo nem os custos de 

saúde para as empresas. 

 

16. Os Sistemas de Informação em Saúde são ferramentas essenciais na Vigilância e Gestão 

em Saúde. Em relação a esses Sistemas, relacione as colunas e assinale a alternativa com a 

sequência CORRETA: 

 

1. SIAB 

2. SINAM 

3. SIH/SUS 



 

4. SIA/SUS 

5. SIM 

 

(    ) Tem a finalidade de reunir dados quantitativos e qualitativos sobre óbitos ocorridos no 

Brasil. 

(   ) Reúne em bases de dados diversas informações sobre atendimentos e procedimentos 

hospitalares que foram financiados pelo SUS. 

(   ) Sistema alimentado pelas notificações e investigação de casos de doenças e agravos 

incluídos na lista nacional de doenças de notificação compulsória e de outros agravos. 

(   ) Fornece informações sobre a situação de saúde, cadastros de família, condições de 

moradia e saneamento, sendo o principal instrumento de monitoramento das ações da 

Estratégia de Saúde da Família. 

(   ) Registra os dados sobre a produção da assistência ambulatorial dos estabelecimentos de 

saúde da rede SUS. 

  

a) 3, 2, 5, 4, 1 

b) 2, 3, 1, 5, 4 

c)  5, 3, 2, 1, 4 

d) 4, 2, 5, 1, 3 

 

17. Quanto à educação e comunicação na área da saúde, é CORRETO afirmar: 

 

a) A educação e comunicação em saúde são utilizadas essencialmente para modificar os 

comportamentos nocivos da população. 

b) A comunicação é ferramenta essencial para a educação, humanização e promoção de 

estratégias em benefício da população. 

c) O processo de comunicação entre o paciente e os profissionais de saúde, restringe-se à 

apresentação pessoal e solicitação para realização de procedimentos.  

d) São características de uma comunicação ética e efetiva, a simplicidade, subjetividade e 

clareza. 

 

18. Os modelos de atenção à saúde podem ser classificados considerando as características 

organizacionais, as práticas em saúde executadas e sofrem influência dos processos históricos 

e políticos de cada época. Considerando as particularidades de cada modelo, assinale a 

alternativa que expressa as características do Sanitarismo, Assistencialismo Médico e da 

Atenção Básica em Saúde, respectivamente: 

 

 

 

 



 

 

a) Ações curativas, ações de prevenção, ações baseadas na integralidade. 

b) Processo saúde-doença baseado nos determinantes sociais de saúde, Processo saúde-

doença considerando a perspectiva anatomoclínica, Processo saúde-doença considerando a 

perspectiva microbiológica. 

c) Participação popular e controle social, Ações verticais sem participação social, Controle 

social incipiente.  

d) Ações sobre o ambiente e coletividade, Ações individuais, Ações individuais e coletivas 

centradas no usuário/família/comunidade. 

 

19. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi lançada em 2003, produzindo mudanças 

significativas na forma de cuidar dos usuários e pacientes, bem como na gestão da saúde. 

Segundo a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, “Humanizar o SUS requer 

estratégias que são construídas entre os trabalhadores, usuários e gestores do serviço de 

saúde”. Acerca dessa política, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) As práticas de humanização do atendimento inibem, muitas vezes, a autonomia dos 

profissionais de saúde e não geram, nos pacientes, a responsabilidade compartilhada dos 

cuidados com a própria saúde. 

b) A inclusão dos trabalhadores nos processos da gestão, é essencial para que se transformem 

em agentes ativos das mudanças nos diversos serviços de saúde. 

c) Uma das diretrizes da PNH é o acolhimento, que necessita de horário determinado 

previamente e de profissionais específicos para que essa ação seja feita com qualidade. 

d) A inclusão dos usuários e da comunidade, no processo de cuidado em saúde, é um recurso 

arriscado pois a saúde é um direito constitucional e dever do Estado. 

 

20. Os seis protocolos básicos de segurança do paciente são instrumentos para implantação 

das ações em segurança do paciente, baseados nas metas internacionais para segurança do 

paciente, e aprovados pelas portarias GM/MS nº 1.377/2013 e nº 2.095/2013 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2016). Marque a alternativa que contém os seis protocolos de Segurança do Paciente 

reconhecidos pelo Ministério da Saúde.  

 

a) Protocolo de Cirurgia segura; Qualidade de atendimento ao paciente; Prevenção de úlceras 

por pressão; Prevenção de quedas em pacientes hospitalizados; Identificação do paciente 

e Uso das melhores práticas.  

b) Protocolo de Cirurgia segura; Prática de Higiene das mãos em serviços de saúde; 

Prevenção de úlceras por pressão; Prevenção de quedas em pacientes hospitalizados; 

Identificação do paciente e Segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos.  



 

c) Qualidade de atendimento ao paciente; Prática de Higiene das mãos em serviços de 

saúde; Prevenção de úlceras por pressão; Prevenção de quedas em pacientes 

hospitalizados; Cuidado centrado no paciente, uso e administração de medicamentos.  

d) Qualidade de atendimento ao paciente; Prática de Higiene das mãos em serviços de 

saúde; Prevenção de úlceras por pressão; Uso das melhores práticas; Identificação do 

paciente e Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE D A 

CRIANÇA E ADOLESCENTE - BIOMEDICINA  

 

 
 QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 
 

21. Parasitoses intestinais são prevalentes nos países tropicais em desenvolvimento e são 

consideradas um grave problema de saúde pública. der as as Giardia lamblia é o protozoário 

mais frequentemente encontrado, com uma prevalência estimada de em média 2 a 5% nos 

países desenvolvidos e 20 a 30% nos países emergentes, com aproximadamente 280 milhões 

de infecções por ano e acarreta elevado custo para o dedtratamento. 

Souza, Valdênia M. O. et al. Giardia lamblia e alergia respiratória: estudo em uma amostra de 

crianças de área urbana com frequência elevada da protozoose. Jornal de Pediatria. 2012, v. 

88, n. 3. 

A respeito das infecções por Giardia lamblia avalie as afirmativas abaixo: 

I – Além do comprometimento intestinal nas infecções por Giardia lamblia são observados 

sintomas respiratórios como tosse e dispneia devido a produção de citocinas pró-inflamatórias. 

II – A Giardíase é transmitida através da veiculação de esporozoitos através de vetores e 

através de alimentos contaminados com os cistos do protozoário. 

III – Através da análise do material fecal por técnica de sedimentação espontânea é possível 

observar os cistos do protozoário demonstrando a infecção pelo parasito. 

IV – A menor prevalência da Giardia nos países desenvolvidos poder ser relacionada a 

melhores condições de saneamento básico, pois a transmissão do parasito ocorre por via fecal-

oral. 

São verdadeiras: 

 

a) Apenas I e II 

b) Apenas I e III 

c) Apenas III e IV 

d) Apenas II e IV 

  

22. O Brasil se tornou o epicentro da infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) na 

América do Sul e o segundo país com o maior número de casos e mortes no mundo. A COVID-

19, como essa doença foi chamada pela Organização Mundial da Saúde, ainda representa um 

desafio na população pediátrica, embora o número e a gravidade dos casos sejam menores 

quando comparados à população adulta. 

Prata-Barbosa A, Lima-Setta F, Santos GR, Lanziotti VS, Castro RE, Souza DC, et al. Pediatric 

patients with COVID-19 admitted to intensive care units in Brazil: a prospective multicenter 

study. J Pediatr (Rio J). 2020;96:582-92. 

Avalie as afirmativas a seguir a respeito do coronavirus: 



 

I – A síndrome respiratória aguda grave (SRAG) é uma das manifestações clínicas associadas 

a infecção pelo vírus; 

II – O coronavirus é classificado como um um vírus RNA envelopado devido a seu envoltório 

proteico de estrutura poliédrica; 

III – As infecções pelo coronavírus podem cursar com quadro de pneumonia, com importante 

comprometimento pulmonar; 

São verdadeiras: 

 

a) Apenas I 

b) Apenas II 

c) Apenas III 

d) Apenas I e III 

  

23. A candidíase orofaríngea é um dos primeiros sinais clínicos da AIDS e acomete 50 a 95% 

dos indivíduos infectados pelo vírus HIV. As espécies de Candida colonizam a mucosa oral, 

porém, na presença de fatores predisponentes à levedura, podem se tornar patogênicas e 

causarem infecção. 

Goulart, Letícia Silveira et al. Oral colonization by Candida species in HIV-positive patients: 

association and antifungal susceptibility study. Einstein (São Paulo) [online]. 2018, v. 16, n. 3 

A respeito da candidíase avalie as afirmativas a seguir: 

I – A Candida albicans é um dos microorganismos que colonizam a mucosa oral do ser 

humano, a candidíase ocorre quando estes microorganismos causam uma infecção; 

II – As Candidas são fungos dimórficos pois podem demonstrar características leveduriformes 

ou filamentosas dependendo do meio onde estão inseridas; 

III – Os fungos do gênero Candida são considerados demácios devido aos pigmentos 

produzidos na forma filamentosa do microorganismo. 

IV – A candidemia denota uma das formas mais graves da infecção por Candida onde há 

disseminação hematogênica do fungo. 

São verdadeiras: 

 

a) Apenas II e III 

b) Apenas I e IV 

c) Apenas I, II e IV 

d) Apenas II, III e IV 

 

24. A respeito do Código de Ética da Profissão de Biomédico, avalie as afirmativas abaixo: 

I - Fazer críticas a colegas de profissão em público por razões de ordem profissional; 

II – Divulgar autorretratos com usuários de seus serviços desde que previamente autorizado 

pelo usuário; 



 

III - Divulgar imagens que permitam a identificação de equipamentos, instrumentais, materiais, 

substâncias e respectivas marcas visando autopromoção; 

IV - Exercer simultaneamente a atividade profissional em mais de uma jurisdição, desde que 

inscritos nas mesmas. 

São vedadas ao biomédico: 

 

a)   I e III 

b)  II e IV 

c)  III e IV 

d)  I e II 

 

25. Na área de bromatologia compete ao biomédico: 

I - Realizar análises físico-químicas e microbiológicas para aferição da qualidade e 

contaminação de alimentos; 

II – Assumir responsabilidade técnica e assinar laudos de análises em alimentos; 

III – Prestar consultoria, perícia e realizar relatórios técnicos voltados a área de bromatologia; 

IV – Atuar no planejamento nutricional do alimento, sendo responsável por definir as 

qualidades sensoriais e dietéticas do produto industrializado; 

São verdadeiras: 

 

a) Apenas I, II e III 

b) Apenas II, III e IV 

c) Apenas I, III e IV 

d) Todas as afirmativas. 

 

 

26. A reação em cadeia da polimerase (PCR) é uma técnica baseada na amplificação do 

material genético, com aplicações em diversas áreas como a investigação de doenças 

hereditárias e a detecção de organismos causadores de doenças. A respeito deste técnica 

considere as afirmativas abaixo: 

I – Os primers são sequências de ácido nucleico utilizados para iniciar a PCR, os primers são 

construídos para amplificar sequências específicas; 

II – A eletroforese em gel de agarose é aplicada para a revelação da PCR em tempo real, 

através da detecção das sondas de DNA; 

III – A PCR ocorre em ciclos de temperatura, nos quais ocorre a desnaturação, anelamento e 

extensão do material genético; 

Estão corretas: 

 

a) Apenas I e II 

b) Apenas II e III 



 

c) Apenas I e III 

d)  I, II e III 

 

27. A determinação do número mais provável de coliformes é um dos testes mais importantes 

para se assegurar a balneabilidade e potabilidade da água. A respeito desta análise avalie as 

afirmativas a seguir: 

I – A presença de coliformes totais indica contaminação da água com fezes de animais de 

sangue quente; 

II – A enterobactéria Escherichia coli pode estar presente na água contaminada sendo 

considerada como coliforme termotolerante; 

III – Para a análise dos coliformes em água são aplicados meios de cultura e substratos 

cromogênicos que indicam a presença dos microorganismos após incubação; 

São verdadeiras: 

 

a)  I e II 

b)   II e III 

c)  I e III 

d)  I, II e III 

  

28. Uma das principais colorações utilizadas no estudo de células e tecidos humanos é 

combinação de hematoxilina e eosina, a respeito do processo de coloração avalie as 

afirmativas abaixo: 

I – O corante básico hematoxilina atua sobre as estruturas mais alcalinas da célula como 

nucléolos e membranas plasmáticas; 

II – A eosina utilizada em colorações tem caráter ácido e portanto tende a se ligar com as 

estruturas mais alcalinas do material na coloração; 

III – As estruturas basófilas são demonstradas com coloração azul-púrpura tem caráter ácido e 

se ligam mais a hematoxilina; 

São verdadeiras: 

 

a)  I e II 

b)   II e III 

c)  I e III 

d)  I, II e III 

  

29. Avalie as afirmativas abaixo a respeito da estratégia de saúde da família (ESF): 

I – O profissional biomédico é parte essencial da estratégia de saúde da família conforme 

definido pela portaria 648 de 2006 do ministério da saúde; 



 

II – Dentre as atuações do profissional biomédico, a coleta e acondicionamento de amostras 

biológicas para análise laboratorial e a pesquisa de agentes etiológicos podem ser 

complementares na ESF; 

III – As equipes multiprofissionais na ESF são formadas por um médico, um enfermeiros, um 

farmacêutico, um fisioterapeuta, técnicos ou auxiliares de enfermagem e agentes comunitários, 

outros profissionais como os cirurgiões dentistas podem ser acrescentados; 

IV – A ESF trabalha principalmente no âmbito da prevenção e assistência no contexto da 

atenção básica. São atividades da ESF a promoção a saúde através de orientação e da 

assistência as famílias em domicílio 

São verdadeiras: 

 

a)  I e II 

b)  II e III 

c)  III e IV 

d)   II e IV 

  

30. Apesar de o processo de obtenção de imagens por ressonância magnética (RM) não 

utilizar radiação ionizante e o método ser considerado seguro, existem muitos riscos 

associados à realização dos exames e ao ambiente de RM que já ocasionaram acidentes 

graves associados à morte de pacientes, indivíduos em geral e trabalhadores. 

Mazzola, A. A., Stieven, K. I., Neto, G. H., & Cardoso, G. de M. (2019). Segurança em Imagem 

por Ressonância Magnética. Revista Brasileira De Física Médica, 13(1), 76–91. 

A respeito da biossegurança relacionada a ressonância magnética assinale a alternativa 

correta: 

 

a) Os materiais metálicos ferromagnéticos são vedados na sala de exame na ressonância 

magnética devido ao risco de atração pelo magneto principal e possibilidade de aquecimento 

dos mesmos; 

b) O aquecimento dos tecidos durante a ressonância magnética é proporcional ao conteúdo de 

hidrogênio dos mesmos que é motivado pela frequência de precessão aplicada sobre o corpo 

do paciente; 

c) Os magnetofosfenos são compostos gerados a partir da ação do campo magnético com 

energia em excesso nos tecidos ricos em compostos iônicos; 

d) Uma das principais questões de biossegurança na ressonância magnética é relacionada a 

exposição à radiação ionizante quando é utilizado o contraste baseado em gadolínio; 

   

31. A atividade dos profissionais da beleza oferece o risco de exposição a patógenos 

veiculados pelo sangue, de forma acidental, como os vírus de hepatite B (HBV), C (HCV) e o 

vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), além de infecções bacterianas e fúngicas. O 

desconhecimento e a baixa adesão dos profissionais às medidas de biossegurança, a exemplo 



 

de Equipamentos de Proteção Individuais (EPI), adequadas técnicas de reprocessamento dos 

instrumentos, descarte de materiais de uso único e higienização das mãos, são fato 

inequívoco. 

Felipe, Ilana Mírian Almeida et al. Biossegurança em serviço de embelezamento: conhecimento 

e práticas em uma capital do nordeste brasileiro. Revista Gaúcha de Enfermagem [online]. 

2017, v. 38, n. 04 

A respeito da biossegurança relacionada a procedimentos estéticos é correto afirmar que: 

 

a) O uso de autoclave é indicado para remover os vírus citados de materiais como bisturis, 

agulhas hipodérmicas, seringas e alicates, desde que realizada tomando todos os cuidados de 

assepsia, possibilitando o reaproveitamento destes materiais; 

b) A esterilização dos materiais de reutilizáveis se dá através da limpeza dos mesmos com 

água e sabão e uso de substâncias para assepsia como o álcool 70% 

c) O uso de máscaras, luvas e óculos de segurança são EPIs utilizados para proteger o cliente 

de infecções a partir do prestador de serviço; 

d) Caso haja alguma exposição do profissional a material biológico, como medida imediata 

deve ser realizada limpeza do local com água e sabão e uso de soluções antissépticas como o 

álcool 70% para reduzir o risco de infecção; 

  

32. O termo "infecções relacionadas à assistência à saúde" (IRASs) refere-se às infecções que 

possam ser adquiridas em decorrência de cuidados prestados à saúde, independentemente de 

hospitalização. As IRASs consistem em eventos adversos presentes nos serviços de saúde, 

elevando os custos associados ao cuidado do paciente bem como prolongando o tempo de 

internação e a morbimortalidade nos serviços de saúde; 

Neri et al. Determinantes de higienização das mãos de cuidadores informais em hospitais sob a 

perspectiva de Pender. Rev. Bras. Enferm. 75 (1) • 2022 

A respeito das IRAS avalie as afirmativas a seguir: 

I - A exposição prolongada a patógenos, ausência de higiene das mãos e de outras medidas 

preventivas referentes à transmissão de doença aumentam a vulnerabilidade dos pacientes as 

IRAS; 

II – As comissões e serviços de controle de infecção hospitalares monitoram a ocorrência das 

IRAS entre os pacientes internados para tomar medidas de controle e prevenção das 

infecções; 

III – Cabe as comissões de controle de infecção realizar investigação para responsabilizar os 

profissionais envolvidos em IRAS, os quais devem ser afastados do trabalho caso sejam 

reincidentes; 

São verdadeiras: 

 

a)   I e II 

b)  II e III 



 

c)  I e III 

d)  I, II e III  

 

33. A redução na incidência e na mortalidade decorrentes do câncer de colo de útero (CCU) 

observada globalmente nas últimas quatro décadas não ocorreu de forma homogênea, mas 

principalmente em países desenvolvidos que conseguiram implementar programas preventivos 

sólidos de rastreamento populacional baseado em citologia cervicovaginal do colo de útero. 

Atualmente, 80% dos casos de CCU ocorrem em países em desenvolvimento econômico, 

como o Brasil, e correspondem a aproximadamente 15% de todos os tipos de câncer feminino. 

Fonseca, Allex Jardim da et al. Acurácia dos exames citológicos cervicovaginais em Estado de 

elevada incidência de câncer de colo de útero. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 

[online]. 2014, v. 36, n. 8 

Com relação a citologia cervicovaginal avalie as afirmativas a seguir: 

I – O processo de coleta e a subjetividade na análise da lâmina podem reduzir sensibilidade e 

especificidade do papa Nicolau; 

II – A análise das lâminas para citologia cervicovaginal é processada utilizando-se a coloração 

de gram para identificação bacteriana; 

III – Na análise do material cervivovaginal a presença de células superficiais com citoplasma 

rosa e núcleo piquinótico é indicativo de suspeita de CCU; 

São verdadeiras: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c)  Apenas I 

d)  Apenas III 

   

34. A lesão pulmonar induzida pelo ventilador é uma forma de lesão iatrogênica causada pela 

manutenção inadequada da ventilação, especialmente em pacientes com mecânica respiratória 

comprometida. A monitorização e a análise do sistema respiratório fornecem subsídios para 

entender a dinâmica ventilatória e, assim, otimizar o suporte ventilatório. A mecânica pulmonar 

refere-se ao estudo das forças que agem sobre o sistema respiratório. As medidas utilizadas 

são a complacência e a resistência. 

Fonte: Menezes, José da Natividade et al. Reprodutibilidade das mensurações da mecânica 

respiratória em pacientes sob ventilação mecânica invasiva. Revista Brasileira de Terapia 

Intensiva [online]. 2020, v. 32, n. 3  

Com relação a dinâmica ventilatória avalie as afirmativas a seguir: 

I – A complacência e a resistências são grandezas diretamente proporcionais, sendo 

relacionadas pelo volume de ar inspirado em função da pressão exercida pelo ar. 

II - A complacência está associada com a capacidade de distensibilidade pulmonar e é 

resultado da variação de volume dividido pela variação de pressão. 



 

III - A resistência está relacionada com a condução de ar, sendo influenciada por fatores como 

presença de secreção em vias aéreas e estreitamento destas. 

Estão corretas: 

 

a) Apenas I e II 

b) Apenas II e III 

c) Apenas I e III 

d) I, II e III 

   

35. A terapêutica transfusional com concentrado de hemácias é uma prática comum no 

tratamento e prevenção de complicações na anemia falciforme. Cerca de 50% dos pacientes 

portadores de anemia falciforme recebem transfusões de concentrado de hemácias (CH) em 

algum estágio da vida, e de 5% a 10% destes entram no programa de transfusão crônica. 

Fonte: Pinto, Patrícía Costa Alves, Braga, Josefina Aparecida Pellegrini e Santos, Amélia 

Miyashiro Nunes dosFatores de risco para aloimunização em pacientes com anemia falciforme. 

Revista da Associação Médica Brasileira [online]. 2011, v. 57, n. 6 

A respeito da terapêutica transfusional e da anemia falciforme avalie as afirmativas a seguir: 

I - O principal objetivo da transfusão de CH é melhorar a capacidade de transporte de oxigênio; 

II – A crise hemolítica na anemia falciforme é mediada por reação do tipo autoimune, devido a 

presença de antígenos eritrocitários da hemácia falcizada; 

III – A aloimunização a antígenos eritrocitários é uma complicação que pode aumentar as 

comorbidades no paciente em programa de transfusão crônica; 

São verdadeiras: 

 

a) Apenas I e II 

b) Apenas I e III 

c) Apenas II e III 

d) I, II e III 

 

 36. A Figura abaixo ilustra a dinâmica temporal da variação dos marcadores da infecção pelo 

vírus da hepatite B. 



 

 

Notas: a) HBsAg - antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBV);b) Anti-HBs - anticorpo 

contra o antígeno de superfície do HBV; c) Anti-HBc Total - anticorpo das classes IgM e IgG 

contra o antígeno do núcleo do HBV; d) HBeAg - antígeno “e” do HBV; e) Anti-HBe - anticorpo 

contra o antígeno “e” do HBV; f) Anti-HBc IgM - anticorpo da classe IgM contra o antígeno do 

núcleo do HBV. 

Fonte: Duarte, Geraldo et al. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 

2020: hepatites virais. Epidemiologia e Serviços de Saúde [online]. 2021, v. 30, n. spe1 

A respeito do diagnóstico e patogenia da hepatite B, avalie as afirmativas abaixo: 

I -  A presença do HBsAg é confirmação da infecção, podendo ser detectada de duas a 12 

semanas após a exposição ao vírus; 

II - Os anticorpos anti-HBc IgG aparecem precocemente e normalmente persistem pelo resto 

da vida; 

III – A presença do anti-HBs após o período agudo da infecção indica cronificação da infecção; 

São verdadeiras: 

 

a) Apenas I e II 

b) Apenas I e III 

c) Apenas II e III 

d) I, II e III 

  

37. O diabetes melito tipo 1 (DM1) é uma doença crônica caracterizada por deficiência na 

produção de insulina em razão da perda de células β pancreáticas, com consequente 

hiperglicemia. É mais prevalente na faixa etária pediátrica, e a sua incidência anual no Brasil 

entre crianças de 0 a 14 anos é de 7,3 casos/1.000. 

Silva, Renata Aparecida e et al. Evaluation of sleep characteristics of children and adolescents 

with type 1 diabetes mellitus. Revista Paulista de Pediatria [online]. 2022, v. 40 

A respeito da DM1 avalie as afirmativas a seguir: 



 

I – Na DM1 há uma dessensibilização dos receptores de insulina, de forma que o tratamento 

com insulina exógena é ineficaz; 

II – O aumento nos níveis de hemoglobina glicada pode demonstrar a presença de 

hiperglicemia em um período de até 90 dias da coleta do exame; 

III – A cetoacidose diabética pode ocorrer na DM1 quando ocorre uma hiperglicemia excessiva, 

como resultado o paciente pode apresentar queda de pressão e hálito cetônico; 

São verdadeiras: 

 

a) Apenas I e II 

b) Apenas I e III 

c) Apenas II e III 

d) I, II e III 

 

38. As contagens de leucócitos referem-se ao relato numérico total de leucócitos, bem como à 

descrição e classificação dos tipos de neutrófilos (incluindo bastões), linfócitos, monócitos, 

eosinófilos e basófilos. 

Fonte: WILLIAMSON, Mary; SNYDER, Michael. Wallach - Interpretação de exames 

laboratoriais . 9. ed. rev. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. ISBN 978-85-277-2230-8. 

A respeito da contagem de leucócitos avalie as afirmativas abaixo: 

I – A presença de leucócitos imaturos como bastões em excesso denota desvio a esquerda e 

pode indicar uma maior demanda e produção de leucócitos; 

II – A neutrofilia pode ocorrer como resposta a infecções como pneumonia e sepse; 

III – A agranulocitose se caracteriza por uma redução de granulos em células como basófilos e 

eosinófilos; 

Estão corretas: 

 

a) Apenas I e II 

b) Apenas I e III 

c) Apenas II e III 

d) I, II e III 

 

39. O sarampo é uma doença febril exantematosa aguda, altamente transmissível, causada por 

vírus da família Paramyxoviridae do gênero Morbillivirus. É uma das infecções clássicas da 

infância, de distribuição global, sem predileção por raça ou gênero. 

Fonte: Xavier, Analucia R. et al. Clinical, laboratorial diagnosis and prophylaxis of measles in 

Brazil. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial [online]. 2019, v. 55, n. 4 

A respeito do sarampo avalie as afirmativas abaixo: 

I – O sarampo é extremamente contagioso. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por 

secreções nasofaríngeas expelidas na fala, tosse, espirro ou respiração; 



 

II – A transmissão do sarampo ocorre apenas durante a fase exantemática da doença, na qual 

os doentes manifestam sintomas não específicos, como febre, mal-estar, tosse, coriza e 

conjuntivite; 

III – A vacina contra sarampo (tríplice ou tetra viral) é administrada em crianças a partir do 

primeiro ano de vida conforme o plano nacional de imunização; 

Estão corretas: 

 

a) Apenas I e II 

b) Apenas I e III 

c) Apenas II e III 

d) I, II e III 

  

40. Os triglicerídeos (TG) são um tipo de gordura e constituem importante fonte energética para 

o corpo. São armazenados no tecido adiposo na forma de glicerol, monoglicerídeos e ácidos 

graxos que são convertidos pelo fígado em TG. 

Fonte: Fonte: WILLIAMSON, Mary; SNYDER, Michael. Wallach - Interpretação de exames 

laboratoriais . 9. ed. rev. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. ISBN 978-85-277-2230-8. 

A respeito dos triglicerídeos assinale a alternativa correta: 

 

a) Níveis baixos de TG no sangue estão associados a síndromes metabólicas como a diabetes 

melito tipo 2. 

b) Condições metabólicas como o hipertireoidismo e hiperparatireoidismo levam ao aumento da 

dosagem de TG. 

c) Os níveis de TG no corpo se elevam em períodos de jejum, por este motivo é necessário o jejum 

de 12 horas para a coleta deste exame. 

d) O consumo de bebidas alcoólicas assim como o de alimentos pode aumentar os níveis de TG no 

sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)                                                                 
VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 

DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-
RESPOSTA                                                                                                                     

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência. 
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