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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 DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – BIOMEDICINA 

 
 

 
 QUESTÕES GERAIS 

 
 

1. A Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança 

(PNB). A referida lei estabeleceu normas para as atividades que envolvam organismos 

geneticamente modificados (OGM) e, trouxe também, algumas normas para a realização de 

pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil. Em relação a estas normas é CORRETO 

afirmar:  

 

a) É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células tronco embrionárias obtidas de 

embriões humanos produzidos por qualquer método de fertilização. 

b) Os embriões poderão ser utilizados para pesquisa somente após o período mínimo de 3 anos de 

congelamento e mediante autorização dos genitores. 

c) Os embriões criopreservados, mesmo antes do prazo legal, poderão ser entregues para a pesquisa 

desde que os genitores autorizem. 

d) É permitida a criação de embriões supranumerários, quando em fertilizações in vitro, a serem 

comercializados desde que para utilização em pesquisas. 

 

2. Numa Unidade Básica de Saúde (UBS) de um município localizado no interior do Estado, foram 

observados vários casos de Dengue, todos notificados conforme previsto na Portaria MS nº 4/2017, 

alterada pela Portaria GM/MS nº 420/2022. Na semana que não houver casos suspeitos ou 

confirmados, qual a conduta que o profissional de saúde deverá seguir? 

 

a) Enviar a ficha de Notificação Compulsória em branco para caracterizar a ausência de casos. 

b) Realizar a Notificação Negativa (semanal) para informar a ausência de casos no período citado. 

c) Não há necessidade de comunicar pois na ausência de notificação já fica pressuposto que não 

houve casos no período. 

d) Fazer a anotação no sistema da UBS, para controle interno, porém sem envio de notificações. 

 

3. A Constituição de 1988, garantiu a saúde como direito fundamental de toda a população, com 

acesso universal e igualitário às ações e serviços, através de um sistema único de saúde, que deve 

ser mantido com financiamento público. Em relação ao financiamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS), analise as afirmativas abaixo e, na sequência, assinale a alternativa CORRETA. 



                                                                                                                                   

 

I. A arrecadação de impostos (IR, IPI, ICMS, IPVA, IPTU) e as contribuições da seguridade social, 

são fontes de financiamento do SUS. 

II. Seguridade Social é o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 

sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. 

III. O Fundo de Saúde é constituído por uma conta especial para movimentação dos recursos do 

SUS, previsto para todas as esferas. 

IV. Os custos e a demanda no SUS são crescentes, onde o financiamento desse sistema é um 

desafio e uma das principais dificuldades para a gestão.  

 

a) Apenas a I está correta 

b) Apenas I e II estão corretas 

c) Todas as afirmativas estão corretas 

d) Apenas II, III e IV estão corretas 

 

4. Segundo a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, princípios e diretrizes 

norteiam as ações e serviços de saúde no âmbito do SUS. Quanto a esses princípios e diretrizes, é 

CORRETO afirmar: 

 

a) Integralidade é o princípio que preza pelo acesso de toda a população aos serviços de saúde, com 

ênfase na atenção básica. 

b) A equidade tem como objetivo principal diminuir as desigualdades sociais, leva em conta que todos 

possuem igual direito aos serviços de saúde, que devem receber atendimento de acordo com as suas 

necessidades e particularidades. 

c) O Controle Social da Saúde, previsto na Constituição Federal de 1988 e na Lei 8.142 de 1990, 

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

d) No âmbito do SUS, 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. 

 

5. A Política Nacional de Humanização (PNH), também conhecida por HumanizaSUS, lançada em 

2003 e vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, busca efetivar os 

princípios do SUS no dia a dia dos serviços de saúde, gerando transformações na gestão e nos 

cuidados (Brasil, 2013). Considerando o contexto apresentado e a referida política, analise as 

afirmativas abaixo, assinale a sequência correta com V (verdadeiro) e F (falso) e responda na 

sequência: 

( ) As práticas de humanização aplicadas no atendimento inibem, em muitos casos, a 

autonomia dos profissionais de saúde, não gerando nos pacientes, a responsabilidade compartilhada 

dos cuidados com a própria saúde. 



                                                                                                                                   

 

( ) São princípios do HumanizaSUS a transversalidade, a indissociabilidade entre atenção e 

gestão, e o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivo. 

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

transformem em agentes ativos das mudanças nos diversos serviços de saúde. 

( ) Uma das diretrizes da PNH é a ambiência que promove a inclusão de novos sujeitos nos 

processos de análise e decisão nas tarefas da gestão. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA (de cima para baixo): 

 

a) F, V, V, F 

b) V, V, F, V 

c) F, F, V, V 

d) V, F, F, V 

 

6. A segurança do paciente passou a ser internacionalmente reconhecida como uma dimensão 

fundamental da qualidade em saúde e, verificando a magnitude do problema da segurança do 

paciente a nível global, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu em 2004 a Aliança 

Mundial para a Segurança do Paciente (World Alliance for Patient Safety). O propósito dessa 

iniciativa foi definir e identificar prioridades na área da segurança do paciente em diversas partes do 

mundo e contribuir para uma agenda mundial para a pesquisa no campo.  

FONTE: REIS, C.T., et al. A segurança do paciente como dimensão da qualidade do cuidado de saúde – um olhar sobre a 

literatura. Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, n. 7, 2013. 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP), por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1° de abril de 2013, cujas ações articulam-se com os 

objetivos da Aliança Mundial e comtemplam demais políticas de saúde para somar esforços aos 

cuidados em redes de atenção à saúde. Em relação ao PNSP, analise as afirmações abaixo: 

I. O objetivo geral do PNSP é contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional. 

II. O PNSP tem como objetivo geral monitorar a situação de segurança dos pacientes nas instituições 

hospitalares.  

III. Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente e ampliar o acesso da 

sociedade às informações relativas à segurança do paciente são alguns dos objetivos específicos do 

PNSP.  

IV. O monitoramento de incidentes na assistência em saúde com sigilo às unidades notificantes e 

notificadas é uma das estratégias para implementação do PNSP.  

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) II e IV 

b) I, III e IV 

c) I e II 

d) III e IV 



                                                                                                                                   

 

 

7.  

A biossegurança envolve a análise dos riscos a que os profissionais de 

saúde e de laboratórios estão constantemente expostos em suas atividades 

e ambientes de trabalho. A avaliação de tais riscos engloba vários aspectos, 

sejam relacionados aos procedimentos adotados, as chamadas boas 

práticas em laboratório (BPLs), aos agentes biológicos manipulados, à 

infraestrutura dos laboratórios ou informacionais, como a qualificação das 

equipes. (PENNA, P.M.M.; et al., 2010, p.556) 

Os tipos de riscos em biossegurança estão descritos na Norma Regulamentadora nº 5 (NR-5). Abaixo 

estão numerados os cinco tipos de riscos (coluna da direita), e alguns exemplos de cada tipo de risco. 

Numere a coluna da direita de acordo com a correspondência com a coluna da esquerda: 

(1) Risco Químico   (  ) Fungos 

(2) Risco Físico   (  ) Gases 

(3) Risco Biológico   (  ) Radiação Ionizante 

(4) Risco Ergonômico  (  ) Armazenamento Inadequado 

(5) Risco de Acidente  (  ) Postura Inadequada 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, DE CIMA PARA 

BAIXO: 

 

a) 1-2-3-4-5 

b) 3-1-2-5-4 

c) 3-2-1-4-5 

d) 2-1-4-5-3 

 

8. O processo saúde-doença pode ser entendido, analisando-se a relação entre as condições 

biológicas, psicológicas, incluindo a abordagem acerca do contexto social. Considerando essa 

afirmativa e, com base nos determinantes sociais da saúde, analise as afirmativas abaixo: 

I. As políticas públicas que promovem mudanças de hábitos da população, interferem diretamente na 

saúde dos indivíduos e podem alterar significativamente os determinantes sociais da saúde. 

II. 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. 

III. O impacto que a doença pode ter sobre a situação socioeconômica do indivíduo e da família 

compõe um detalhe fora do contexto da análise dos determinantes sociais da saúde 

IV. Os determinantes sociais não podem ser avaliados somente pelas doenças geradas, mas por 

todas as dimensões do processo de saúde das populações. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 



                                                                                                                                   

 

a) I, III e IV 

b) II, III e IV 

c) I, II e III 

d) I, II e IV 

 

9. A pesquisa clínica existe no mundo desde a década de 1930. Mas no Brasil, a área só começou a 

se desenvolver nos anos 1970. Embora o Brasil seja o sexto maior mercado farmacêutico, ocupa a 

14ª posição em pesquisa clínica. Em relação à pesquisa clínica, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Os estudos clínicos são realizados em quatro fases e necessitam ser conduzidos sob 

rigorosas normas éticas, atendendo as regulamentações nacionais e internacionais, desta 

forma ficam isentos de passar por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

b) Ainda não há regulamentação técnica extensiva sobre os ensaios clínicos de fase I, II e III.  

c) No desenho experimental de pesquisas clínicas, o grupo controle deve ter seus integrantes o 

mais diferente possível daqueles do grupo intervenção (experimental).  

d) A fase III da pesquisa clínica é caracterizada como um estudo de grande porte, multicêntrico, 

necessária para a comprovação da eficácia e da segurança de um medicamento. 

 

10. A área da saúde vive uma realidade de crescente incorporação de novas tecnologias e 

disponibilidade de sistemas de informação, captando dados e fornecendo indicadores essenciais para 

a gestão, organização e efetivação das ações e serviços no setor saúde. É fundamental aos 

profissionais de saúde o conhecimento acerca dessas ferramentas e conceitos envolvidos. Analise as 

afirmativas abaixo e responda na sequência. 

I. Indicadores de saúde expressam em números o estado da saúde de uma população, em um 

determinado momento ou espaço de tempo. 

II. O Sisab é utilizado para o monitoramento das condições de vida e saúde dos indivíduos e famílias 

cadastradas na atenção básica. 

III. A sensibilidade de um indicador de saúde é a capacidade de detectar o fenômeno analisado e a 

relevância é a capacidade do indicador responder às prioridades de saúde. 

IV. Sinam é o sistema de informação utilizado para os estudos de morbidade de agravos e doenças 

sob notificação. 

V. A prevalência diz respeito à frequência com que surgem novos casos de uma doença em uma 

população, num intervalo de tempo, já a incidência representa os casos já existentes. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

 a) I, II, IV e V. 

 b) II, III e V 

 c) I, II, III e IV  

 d) I, IV e V  



                                                                                                                                   

 

 

11. Em relação à evolução histórica da Saúde Pública no Brasil, no período que antecedeu a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo se verdadeiras (V) ou 

falsas (F), e responda a seguir: 

( ) Presença de várias políticas públicas efetivas centradas no acesso à saúde para toda a 

população. 

( ) Os serviços de saúde estavam voltados, prioritariamente, para a prevenção de doenças e 

promoção da saúde. 

( ) Presença de grandes epidemias como da febre amarela e varíola. 

( ) Grande incidência de doenças parasitárias e infecciosas, com a organização de várias 

campanhas de vacinação. 

( ) Estavam presentes, em grande número, doenças infectocontagiosas como a tuberculose e 

hanseníase. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA (de cima para baixo): 

 

a) F, V, V, F, F 

b) F, V, V, V, F 

c) V, F, F, V, V 

d) F, F, V, V, V 

 

12. O Pacto pela Saúde é o acordo firmado entre os gestores do SUS e ressalta a relevância de 

aprofundar o processo de regionalização e de organização do sistema de saúde sob a forma de Rede 

como estratégias essenciais para consolidar os princípios de Universalidade, Integralidade e 

Equidade, se efetivando em três dimensões. Assinale a alternativa que cita os pactos que compõem o 

Pacto pela Saúde.  

 

a) Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto pela democracia. 

b) Pacto pela vida, Pacto pela democracia e Pacto de gestão. 

c) Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de gestão. 

d) Pacto em defesa do SUS, Pacto pela saúde e Pacto de gestão. 

 

13. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma estratégia exitosa na Atenção Básica e tem foco 

na abordagem familiar, contribuindo diretamente para a promoção da saúde, prevenção e tratamento 

de agravos. O diagnóstico comunitário de saúde dispõe de vários instrumentos para avaliar as 

condições de saúde no contexto da família. O instrumento de abordagem familiar que consiste na 

representação gráfica dos contatos dos membros da família e a relação com os outros sistemas 

sociais, é denominado:  

 

 



                                                                                                                                   

 

a) GENOGRAMA 

b) CICLO DE VIDA 

c) PRACTICE 

d) ECOMAPA 

 

14. “A identificação correta do paciente é o processo pelo qual se assegura ao paciente que a ele é 

destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento, prevenindo a ocorrência de erros e 

enganos que o possam lesar” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014, p. 1).  

Nesse contexto, os serviços de saúde devem seguir o protocolo de identificação do paciente, o qual 

orienta alguns procedimentos operacionais. Analise os procedimentos descritos abaixo e marque com 

V os verdadeiros e com F os falsos. 

( ) A identificação de todos os pacientes (internados, em regime de hospital dia, ou atendidos 

no serviço de emergência ou no ambulatório) deve ser realizada em sua admissão no serviço através 

de uma pulseira. Essa informação deve permanecer durante todo o tempo que paciente estiver 

submetido ao cuidado.  

( ) Para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário usar, 

no mínimo, dois identificadores, como o nome completo do paciente e o número do 

quarto/enfermaria/leito do paciente.  

( ) A confirmação da identificação do paciente deve ser realizada antes de qualquer cuidado, 

como a administração de medicamentos, a coleta de material para exame e a entrega da dieta.  

( ) Todo incidente envolvendo a identificação incorreta do paciente deve ser notificado para 

investigação e implementação de um plano de ação.  

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

a) V, F, V, V 

b) V, F, V, F 

c) F, F, V, V 

d) F, V, F, F 

 

15. No Brasil, os acidentes do trabalho, o adoecimento e o absenteísmo entre profissionais da área 

da saúde despertaram a atenção do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE que, atendendo às 

várias solicitações das entidades que representam as diversas categorias de trabalhadores da saúde, 

inseriu na legislação brasileira, em 2005, a Norma Regulamentadora NR-32 - Segurança e Saúde no 

Trabalho nos Estabelecimentos de Saúde.  

FONTE: MARZIALE, et al. Implantação da Norma Regulamentadora 32 e o controle dos acidentes de trabalho. Acta Paulista 

de Enfermagem, v. 25, n. 6, p. 859-866, 2012. 

Analise as afirmações abaixo referentes à NR 32:  

I. O principal objetivo da NR 32 é 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. 



                                                                                                                                   

 

II. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de 

imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

III. 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. 

IV. Entende-se por monitoração individual a realização periódica de avaliação de exposição 

ocupacional, por meio de dosímetros instalados no posto de trabalho do indivíduo, para fins de 

correlação com os resultados dos exames médicos periódicos registrados no Atestado de Saúde 

Ocupacional – ASO do trabalhador.  

As afirmações CORRETAS são: 

 

a) I, II e III 

b) Apenas I 

c) II e IV 

d) II, III e IV 

 

16. A Vigilância epidemiológica disponibiliza informações atualizadas sobre doenças e agravos bem 

como dos fatores que as condicionam, numa área geográfica ou população definida (BRASIL, 2009). 

Dentro do contexto da vigilância epidemiológica, analise o texto abaixo e preencha os espaços 

corretamente.  

______ é caracterizado (a) pelo aumento progressivo do número de casos de uma doença, acima do 

esperado, sem respeitar limites entre países ou continentes. _______é a ocorrência de um número de 

casos controlados e esperados de uma doença, com incidência relativamente constante em 

determinada região. ______consiste no aumento repentino do número de casos, de uma determinada 

doença ou agravo, dentro de limites muito restritos. O aumento de casos, de natureza semelhante, 

muito acima do esperado e que podem atingir várias regiões de um país, é denominado_____.  

Assinale a alternativa que contém as palavras na sequência CORRETA do preenchimento: 

 

a) Epidemia, Surto, Endemia e Pandemia 

b) Pandemia, Endemia, Surto e Epidemia 

c) Pandemia, Epidemia, Surto e Endemia 

d) Surto, Epidemia, Pandemia e Endemia 

 

17. A Portaria 3992/2017 do MS que dispõe sobre o financiamento e a transferência de recursos 

federais para as ações e serviços do SUS, organizou os repasses da União em dois blocos: bloco de 

custeio das ações e serviços públicos de saúde e bloco de investimento na rede de serviços públicos 

de saúde. Quanto ao bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde é CORRETO afirmar:  

 



                                                                                                                                   

 

a) É composto pela Atenção Básica, Média e Alta complexidade, Assistência Farmacêutica, Vigilância 

em Saúde e Gestão do SUS. 

b) Compreende a Atenção Básica, Estratégia de Saúde da Família, NASF e Vigilância em Saúde. 

c) É composto pela Atenção Básica, Média e Alta complexidade, Estratégia de Saúde da Família e 

Vigilância Sanitária. 

d) Compreende a Atenção Básica, Gestão do SUS, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária. 

 

18. A Vigilância em Saúde Ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio 

ambiente que interferem na saúde humana. A Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental 

(CGVAM) trabalha com programas estratégicos que têm as seguintes atribuições:  

 

a) VIGIFIS tem o objetivo de desenvolver ações de vigilância para populações expostas a poluentes 

atmosféricos, de forma a recomendar e instituir medidas de prevenção, de promoção da saúde e de 

atenção integral, conforme preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

b) VIGIPEQ tem como objetivo o desenvolvimento de ações de vigilância em saúde de forma a adotar 

medidas de promoção, prevenção contra doenças e agravos e atenção integral à saúde das 

populações expostas a contaminantes químicos. 

c) VIGIAR é formado pelo conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde 

pública para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível 

com o padrão de potabilidade. 

d) VIGIDESASTRES tem seu campo de atuação a proteção da saúde da população decorrente da 

exposição a radiações Ionizantes (RI) e não ionizantes (RNI), que se caracterizam pela fonte de 

exposição, e não pela natureza da radiação. 

 

19. Segundo a Lei 8142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde, o SUS contará, em cada esfera de governo, com as Conferências e Conselhos de 

Saúde. Quanto maior o envolvimento e participação da sociedade na construção e fiscalização do 

SUS, maiores serão as possibilidades de sucesso na saúde pública. A participação dos diversos 

atores no Controle Social deve ser paritária, composta por: 

 

a) 50% de usuários, 25% de profissionais de saúde, 12,5% de prestadores de serviços e 12,5% de 

gestores. 

b) 50% de usuários, 20% de profissionais de saúde, 15% de prestadores de serviços e 15% de 

gestores. 

c) 50% de usuários, 25% de profissionais de saúde, 10% de prestadores de serviços e 15% de 

gestores. 

d) 50% de usuários, 30% de profissionais de saúde, 10% de prestadores de serviços e 10% de 

gestores. 



                                                                                                                                   

 

 

20. Ao longo da história, o Brasil atravessou diferentes situações e cenários sociais, econômicos e 

políticos, com impactos significativos na saúde pública. Muitos movimentos ocorreram, em vários 

segmentos da sociedade, em busca de um sistema de saúde mais justo para a população brasileira. 

Acerca desse contexto, é CORRETO afirmar: 

 

a) O modelo sanitarista-campanhista, também conhecido como hospitalocêntrico, tinha como foco 

principal o controle das doenças endêmicas, onde a assistência à saúde individual era 

essencialmente prestada por serviços privados, e a população que não tinha condições de arcar com 

essa despesa, utilizava os serviços de saúde oferecidos por entidades filantrópicas. 

b) O modelo previdenciário-privatista teve influência da medicina liberal e tinha como foco oferecer 

assistência médico-hospitalar a trabalhadores urbanos e industriais, na forma de seguro-saúde e 

previdência. Teve como foco a vacinação em massa da população para combater as epidemias de 

febre amarela, peste bubônica e varíola. 

c) O Programa Saúde da Família (PSF), posteriormente intitulado Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), foi de extrema importância para as mudanças no modelo assistencial da saúde no Brasil, onde 

as equipes de saúde têm como foco desenvolver ações baseadas nas necessidades de saúde dos 

indivíduos e das famílias do território adscrito. 

d) As Redes de Atenção à Saúde (RAS) implementadas no SUS, têm a função de executar ações de 

promoção e proteção da saúde, prevenção de doenças e agravos e manutenção da saúde individual 

dos usuários, reforçando a necessidade de novos modelos de atenção à saúde no Brasil mais 

fragmentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE – BIOMEDICINA 

 
 

 QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

 

21. A amebíase intestinal é uma causa de diarreia crônica, causada pelo protozoário Entamoeba 

histolytica, sendo comum e prevalente em países em desenvolvimento. Pode ter várias formas de 

apresentação, sendo na maioria dos casos assintomática. A amebíase é uma causa maior de 

morbimortalidade em todo o mundo, majoritariamente em países tropicais e subtropicais, onde é mais 

prevalente, caracterizados por uma difícil acessibilidade aos serviços de saúde e existência de 

infraestruturas sanitárias inadequadas. 

Fonte: CASTRO, A. A. et al. Entamoeba histolytica como causa de diarreia crônica. Revista Brasileira de Medicina de 

Família e Comunidade, v. 14, n. 41, p. 1917, 2019.  

A respeito das amebíases por Entamoeba histolytica avalie as afirmativas abaixo: 

I – O ciclo biológico deste parasita é monoxênico, necessitando apenas de um hospedeiro para 

completar o ciclo; 

II – A transmissão se dá por via fecal-oral e pode ocorrer por ingestão de alimentos e água 

contaminada; 

III – A infecção é zoonótica e se dá pelo contato com fezes de animais domésticos como cães e 

gatos; 

IV – Além da E. histolytica, outras espécies como E. díspar e E. coli podem causar amebíase extra 

intestinal; 

São VERDADEIRAS: 

 

a) Apenas I e II 

b) Apenas I e III 

c) Apenas III e IV 

d) Apenas II e IV 

  

22. O vírus da varíola dos macacos foi descoberto há cerca de 60 anos e continua na vigilância dos 

setores de saúde. Esta infecção zoonótica permanece endêmica na África Central e Ocidental em 

reservatórios animais, com crescente numerosos de casos em humanos e alguns surtos relatados. A 

varíola do macaco é conhecida pelo nome de Monkeypox, é causada por um vírus de DNA de fita 

dupla que pertence ao gênero Orthopoxvirus da família Poxviridae. 

Fonte: BIGARAN, L. T. et al. A literature review on the clinical and epidemiological aspects of Monkeypox. Research, Society 

and Development, [S. l.], v. 11, n. 9, p. e23411931612, 2022.  

Avalie as afirmativas a seguir a respeito da varíola dos macacos: 

I – O vírus Monkeypox é transmitida ao ser humano a partir das fezes de macacos contaminados; 



                                                                                                                                   

 

II – O período prodrômico da doença apresenta sintomas gerais como febre, mal-estar, mialgia e 

cefaleia; 

III – A vacina para a varíola humana pode fornecer proteção contra o vírus Monkeypox; 

São VERDADEIRAS: 

 

a) Apenas I 

b) Apenas II 

c) Apenas II e III 

d) Apenas I e III 

  

23. Em menores de 13 anos, a Transmissão Vertical (TV) é a principal via de aquisição do HIV e, 

consequentemente, responde pela maioria dos casos de Aids nessa população10. A TV do HIV 

ocorre em 35% dos casos durante a gestação e em 65% dos casos durante o parto. 

Fonte: SOUSA NETO, P.; et al. Perfil clínico e imunológico de crianças infectadas pelo HIV atendidas em serviço de referência 

estadual. Revista de Patologia do Tocantins, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 3–9, 2022.  

A respeito da transmissão vertical do HIV avalie as afirmativas a seguir:  

I – O risco de TV aumenta conforme a carga viral materna aumenta; 

II – Recomenda-se o uso de terapia antirretroviral durante a gestação para reduzir o risco de TV; 

III – A gestante infectada por HIV pode amamentar visto que o leite materno é incapaz de transmitir o 

HIV; 

São VERDADEIRAS: 

 

a) Apenas I 

b) Apenas I e II 

c) Apenas II 

d) Apenas II e III 

  

24. De acordo como Código de Ética da Profissão de Biomédico, é dever do biomédico: 

 

a) Divulgar resultados ou métodos de pesquisas mesmo que ainda não estejam cientificamente 

comprovados. 

b) Realizar os exames postos sob sua responsabilidade utilizando materiais e meios adequados. 

c) Anunciar os preços de serviços, modalidades de pagamento e outras formas de 

comercialização. 

d) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições da profissão biomédica. 

  

25. Micotoxinas são metabólitos secundários, produzidas por algumas espécies de fungos 

toxigênicos, passíveis de causarem efeitos tóxicos em humanos e animais. A contaminação de 

alimentos por micotoxinas tem sido relatada no mundo todo, principalmente em alimentos 

susceptíveis ao crescimento fúngico, como os grãos e cereais. 



                                                                                                                                   

 

Fonte: MONTANHINI, M; BERSOT, L. Micotoxinas em alimentos produzidos no Brasil. Revista Brasileira de Produtos 

Agroindustriais. 2010 v.12. p.89-99.  

Com relação as micotoxinas presentes em alimentos avalie as afirmativas a seguir: 

I – Dentre as micotoxinas mais conhecidas destaca-se a aflatoxina produzida por espécies de 

Aspergillus que podem contaminar produtos como o amendoim; 

II – As micotoxinas são eliminadas pelo aquecimento do produto ou processos de desidratação que 

destruam o micélio vegetativo dos fungos; 

III – As micotoxinas podem apresentar efeitos agudos como formação de tumores, fibrose hepática e 

choque tóxico; 

IV – O consumo de produtos fora da validade, atingidos por bolores ou armazenados 

inadequadamente aumenta o risco de intoxicação por micotoxinas; 

São VERDADEIRAS: 

 

a) Apenas I e II 

b) Apenas II e IV 

c) Apenas I e IV 

d) Apenas II e III 

  

26. A obtenção do DNA genômico pelos métodos convencionais inclui lise celular e procedimentos 

que tornam o DNA disponível para a extração. Para isso, vários são os passos laboratoriais 

necessários tornando o procedimento longo e fazendo com que o rendimento e a pureza do material 

nem sempre sejam adequados e que as concentrações inicialmente estimadas necessitem de 

reajustes para a sequência do protocolo. Além disso, a excessiva manipulação da amostra pode 

degradar o DNA em vários níveis. 

Fonte: BUENO, V. DNA e aperfeiçoamento das técnicas de extração. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, 

2004, v. 26, n. 4 

Que procedimentos são utilizados durante a extração do DNA? 

 

a) Seleção de primers adequados 

b) Suplementação de oligonucleotídeos 

c) Termociclagem da DNA polimerase 

d) Lise celular e purificação com solventes químicos 

  

27. A floração de cianobactérias é consequência da eutrofização em ambiente lêntico e é atribuída ao 

aporte de nutrientes relacionado à ação antrópica, além de condições geográficas e físico-químicas.  

Fonte: BELO, A et al.; Comparison of the physical, chemical and biological parameter magnitudes and cyanobacterial bloom in 

the Alagados reservoir of Ponta Grossa - PR. Revista Ambiente & Água. 2018, v. 13, n. 3  

Com relação as cianobactérias, analise as afirmativas a seguir: 

I – As cianobactérias são beneficiadas pelo aumento da taxa de oxigênio dissolvido ocorrido quando 

o corpo d’água é submetido a intervenções antrópicas como canalização e barramento; 



                                                                                                                                   

 

II – Nutrientes lançados no ambiente lêntico como o fósforo e nitrogênio provenientes de atividades 

humanas contribuem para o desenvolvimento das cianobactérias; 

III – A floração das cianobactérias pode levar a contaminação de águas em reservatórios com toxinas, 

tornando a água imprópria para o consumo humano devido a toxidez e alteração de cor e aumento da 

turbidez; 

São VERDADEIRAS: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e III 

d) I, II e III  

  

28. A coloração de Gram recebeu este nome em homenagem a seu descobridor, o médico 

dinamarquês Hans Cristian Joaquim Gram. Em 1884, Gram observou que as bactérias adquiriram 

cores diferentes, quando tratadas com diferentes corantes. Isso permitiu classificá-las em dois grupos 

distintos: as que ficavam roxas, que foram chamadas de Gram-positivas, e as que ficavam vermelhas, 

chamadas de Gram-negativas. 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde, Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, Técnica de 

Coloração de Gram. Brasília 1997. 63 p 

A respeito da coloração de Gram avalie as afirmativas abaixo: 

I - A safranina pode ser utilizada como corante de fundo na coloração de Gram e tinge de vermelho 

as bactérias gram-negativas; 

II - A coloração roxa das bactérias gram-positivas se dá pela impregnação do corante fucsina-

fenicada; 

III - A solução de álcool a 100% é utilizada para remover o corante de fundo durante o preparo das 

lâminas; 

IV – A solução de violeta-de-metila ou violeta-de-genciana é utilizada para colorir as bactérias 

chamadas Gram-positivas; 

São VERDADEIRAS: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e IV 

d) III e IV 

  

29. A respeito da atuação dos biomédicos em saúde pública avalie as afirmativas a seguir: 

 

I – O biomédico habilitado em práticas integrativas e complementares em saúde, além de prestar 

atendimento nas práticas pode compor equipes de saúde em unidades de atendimento do SUS; 



                                                                                                                                   

 

II – O trabalho relacionado a questões políticas e sociais e do planejamento e avaliação de 

programas e práticas coletivas de proteção da saúde faz parte da atuação do biomédico sanitarista; 

III – Na área de saúde pública o biomédico pode atuar em pesquisas que fornecem dados 

relacionados ao diagnóstico, cura e prevenção de doenças;  

São VERDADEIRAS: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e III 

d) I, II e III  

  

30. Os exames de imagem possuem papel indispensável no diagnóstico e planejamento terapêutico 

dos tumores intracranianos. A ressonância magnética (RM), em particular, surgiu como a modalidade 

de imagem mais frequentemente utilizada para a avaliação dos tumores intracranianos e continua a 

ter papel importante e crescente. Técnicas avançadas podem ser integradas às convencionais, 

melhorando sua acurácia, pois, mais do que informações anatômicas, fornecem dados fisiológicos e 

bioquímicos. 

Fonte: MELO, M.V. et al. Meduloblastoma: correlação entre ressonância magnética convencional, difusão e espectroscopia de 

prótons. Radiologia Brasileira, 2008, v. 41, n. 6, pp. 373-378. 

A respeito das técnicas avançadas de RM aplicadas ao estudo intracraniano avalie as afirmativas a 

seguir: 

I - A espectroscopia por RM é uma técnica não-invasiva, pela qual se pode obter o perfil bioquímico 

do tecido cerebral; 

II – A imagem ponderada em difusão (DWI) permite a avaliação da difusão das moléculas de água 

nos tecidos; 

III – A Recuperação de inversão atenuada de fluidos (FLAIR) é uma sequência que permite aumentar 

a intensidade de sinal do líquor; 

São VERDADEIRAS: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e III 

d) I, II e III  

 

31. O surgimento da Aids e a sua possível transmissão ocupacional repercutiram na criação e 

implementação de políticas públicas de saúde voltadas à segurança dos trabalhadores. No entanto, 

por uma série de fatores, institucionais ou individuais, são expressivos os riscos e as situações de 

vulnerabilidade à ocorrência dos acidentes de trabalho, sobretudo envolvendo exposição o material 

biológico entre os trabalhadores da saúde.  



                                                                                                                                   

 

Fonte: VILLARINHO; M.V. e PADILHA; M.I. Conduta pós-acidente de trabalho no cuidado às pessoas com HIV/Aids. Revista 

Brasileira de Enfermagem. 2015, v. 68, n. 4 

Caso haja um acidente com material perfuro cortante contaminado resultando em exposição do 

trabalhador, que condutas podem ser aplicadas de imediato para reduzir o risco de transmissão de 

doenças? 

 

a) Aplicar soluções antissépticas como éter ou hipoclorito de sódio sobre o local da exposição para 

reduzir o risco de transmissão das doenças. 

b) Se houver exposição percutânea recomenda-se exprimir o ferimento para remover as secreções 

contaminadas. 

c) A área exposta deve ser lavada exaustivamente com água e sabão nos casos de exposição 

cutânea ou percutânea. 

d) Em caso de exposição de mucosas deve-se lavar a região com sabão e solução de salina 

fisiológica. 

  

32. As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são adquiridas em serviços de saúde, um 

agente infeccioso acomete um hospedeiro suscetível, causando uma doença. Esse agente infeccioso 

pode ser uma bactéria, um vírus, fungo ou parasita, presente em um reservatório que pode ser um 

paciente, profissional de saúde, visitantes ou superfícies hospitalares e objetos inanimados.  

Fonte: LIMA, CSSC et al. Determinants of late neonatal nosocomial infection: a case-control study in Ceará. Revista de Saúde 

Pública. 2022, v. 56 

A respeito das IRAS avalie as concepções a seguir: 

I - O recém-nascido é mais susceptível às IRAS, principalmente os prematuros e de muito baixo peso, 

pois seu sistema imune ainda está em desenvolvimento; 

II – Para que seja considerada IRAS deve-se comprovar que a infecção foi conduzida pela equipe 

que prestou atendimento ao paciente; 

III – Para diminuir o risco de IRAS as superfícies no ambiente de assistência devem ser esterilizadas 

com uso de soluções como o álcool 70%; 

IV – A higiene das mãos dos profissionais com água e sabão e aplicação de álcool gel para 

antissepsia reduz a chance de transmissão de IRAS; 

São VERDADEIRAS: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e IV 

d) III e IV 

  

33. A nomenclatura brasileira utilizada para laudos citopatológicos tem sofrido constantes alterações. 

A adoção do Sistema de Bethesda, ainda que adaptado ao Brasil, facilita a comparação de resultados 

nacionais com os encontrados em publicações estrangeiras. É importante ressaltar que a introdução 



                                                                                                                                   

 

de novos conceitos estruturais e morfológicos contribui tanto para o desempenho do laboratório 

quanto para a relação entre a citologia e a clínica. 

Fonte: Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Nomenclatura brasileira para laudos citopatológicos. – 

3. ed. – Rio de Janeiro: 2012. 23 p 

Com relação a nomenclatura aplicada aos laudos de citologia cervicovaginal avalie as afirmativas a 

seguir: 

I – As atipias celulares podem ser identificadas em células escamosas (ASC) e células glandulares 

(AGC) ou de origem indefinida; 

II – A infecção por HPV pode se manifestar através de lesão intraepitelial de baixo grau (LSIL) em 

células escamosas; 

III – O adenocarcinoma in situ (AIS) é uma alteração verificada nas atipias de células escamosas; 

São VERDADEIRAS: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) Apenas I 

d) Apenas III 

  

34. A insuficiência cardíaca (IC) e a disfunção pulmonar frequentemente coexistem, emergindo de 

vários mecanismos: espessamento septal e congestão parenquimatosa; redução da função vascular 

pulmonar e hipoperfusão microvascular; desregulação e remodelação das vias aéreas; fraqueza 

muscular inspiratória e periférica; desequilíbrio dos quimio, ergo e metaborreflexos para controle 

ventilatório; cardiomegalia; e diminuição da condutância brônquica. 

Fonte: RAMALHO, SHR et al. Relação da Função Pulmonar e da Força Inspiratória com Capacidade Aeróbica e com 

Prognóstico na Insuficiência Cardíaca. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 2022, v. 118, n. 4. pp. 680-691. 

Com relação as alterações na dinâmica ventilatória e circulatória relatadas no texto base avalie as 

afirmativas a seguir: 

I – A fraqueza muscular inspiratória impacta a expansão torácica e consequentemente a ventilação 

também é prejudicada; 

II – A redução da função vascular pulmonar causa a redução da pressão arterial e a bradicardia 

observada nos casos de IC; 

III – O controle ventilatório participa do ajuste fino do pH sanguíneo através do controle de expiração 

do CO2; 

Estão CORRETAS: 

 

a) Apenas I e II 

b) Apenas II e III 

c) Apenas I e III 

d) I, II e III 

  



                                                                                                                                   

 

35. O teste de antiglobulina pode ser utilizado na detecção de hemácias sensibilizadas por 

aloanticorpos, autoanticorpos e/ou componentes do complemento. A sensibilização pode ocorrer in 

vivo ou in vitro. A detecção da sensibilização das hemácias in vivo é determinada pelo teste de 

antiglobulina direta (TAD) ou Coombs direto, enquanto que a sensibilização in vitro é determinada 

pelo teste de antiglobulina indireta (TAI) ou Coombs indireto, podendo ser aplicada para os testes de 

compatibilidade, triagem de anticorpos irregulares, identificação de anticorpos irregulares, 

fenotipagem eritrocitária e estudos de titulação de anticorpos; 

Fonte: VIZZONI, A. G.; DA SILVA, F. R. M. Teste da antiglobulina humana: uma revisão de literatura. Revista Eletrônica de 

Farmácia, Goiânia, v. 12, n. 3, p. 5–14, 2015. DOI: 10.5216/ref.v12i3.33656.  

A respeito dos testes de antiglobulina humana utilizados na hemoterapia avalie as afirmativas a 

seguir: 

I - O soro de Coombs se liga as hemácias para fazer a aglutinação no TAD; 

II – A presença de aglutinação no TAI pelo método de gel-centrifugação indica ausência de anticorpos 

irregulares; 

III – no TAD caso haja aglutinação das hemácias com anticorpos após a centrifugação se observa a 

formação de precipitado no fundo do tubo teste; 

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 laboratoriais da COVID-

19.  

 
Legenda. RT-PCR: reação em cadeia da polimerase em tempo real; IgM: imunoglobulina classe M; IgG: imunoglobulina classe 

G; Ag: antígeno 

Fonte: Xavier, A R. et al. COVID-19: clinical and laboratory manifestations in novel coronavirus infection. Jornal Brasileiro de 

Patologia e Medicina Laboratorial. 2020, v. 56 



                                                                                                                                   

 

A respeito da evolução clínica e laboratorial da COVID-19, avalie as afirmativas abaixo: 

I -  Os testes de antígenos apresentam maior sensibilidade no período inicial da COVID-19; 

II - Os títulos de anticorpos IgG continuam elevados mesmo após a melhora clínica; 

III – A detecção de anticorpos é provável antes mesmo do início dos sintomas; 

São VERDADEIRAS: 

 

a) Apenas I e II 

b) Apenas I e III 

c) Apenas II e III 

d) I, II e III 

  

37. O diagnóstico diferencial das anemias microcíticas e hipocrômicas (AMH) é clinicamente 

importante, uma vez que apresentam causas, tratamento e prognóstico diferentes. Atualmente, a 

comprovação diagnóstica dessas doenças é obtida pela realização de exames que avaliam o 

metabolismo do ferro, a eletroforese de hemoglobina e a dosagem de HbA2. Em determinadas 

condições de concomitância de doenças, como anemia ferropriva (AF) e anemia de doença crônica 

(ADC), os resultados dos exames padrão-ouro podem sofrer interferência da doença intercorrente, 

dificultando o diagnóstico. 

Fonte: MATOS, JF et al. O hemograma nas anemias microcíticas e hipocrômicas: aspectos diferenciais. Jornal Brasileiro 

de Patologia e Medicina Laboratorial. 2012, v. 48, n. 4, pp. 255-258. 

Além da microcitose e hipocromia observada no hemograma, que outras alterações caracterizam 

laboratorialmente a anemia ferropriva? 

 

a) Ocorre aumento da HbA2 como mecanismo compensatório pela falta de ferro. 

b) Se observa a reticulocitose pois novas hemácias são produzidas para compensar o menor nível de 

hemoglobina. 

c) A capacidade total de ligação ao ferro é diminuída devido a falta do nutriente, os níveis de 

transferrina aumentam. 

d) Exames laboratoriais demonstram a redução da ferritina e aumento da capacidade de ligação ao 

ferro. 

 

38. O hipotireioidismo refere-se a uma condição em que a quantidade de hormônios tireoidianos no 

organismo está abaixo do normal. A incidência é maior nas mulheres e inclui sintomas como fadiga, 

ganho de peso, depressão e intolerância ao frio. Na maior parte dos casos o diagnóstico depende de 

exames laboratoriais devido à falta de manifestações clínicas específicas. 

Fonte: WILLIAMSON, M.; SNYDER, M.W. Interpretação de exames laboratoriais. 9. ed. rev. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013. ISBN 978-85-277-2230-8. 

Nos casos de hipotireoidismo causados pela disfunção primária na glândula tireoide como se revela o 

quadro laboratorial na dosagem do hormônio tireoestimulante (TSH) e da tiroxina livre (T4)? 

 



                                                                                                                                   

 

a) Ocorre diminuição dos níveis de TSH e da T4. 

b) Aumento nos níveis de T4, porém com TSH em níveis reduzidos. 

c) A dosagem de T4 diminui, porém o valor de TSH é aumentado. 

d) Tanto a dosagem de T4 quanto de TSH aparece acima do valor de referência. 

  

39. Nos exames radiológicos da face, estruturas anatômicas radiossensíveis, como os olhos e a 

tireoide, são expostas à radiação ionizante, representando um risco para o paciente, pela 

possibilidade de produção de efeitos biológicos induzidos pela interação da radiação com os tecidos. 

Especial atenção deve ser dada aos exames radiográficos realizados em pacientes pediátricos, pois 

suas células apresentam maior radiossensibilidade do que nos adultos, e eles têm maior expectativa 

de vida em comparação ao adulto, o que aumenta o risco de ocorrência de efeitos estocásticos. 

Fonte: CANTALUPO, BLV et al. Dosimetric evaluation of X-ray examinations of paranasal sinuses in pediatric patients. 

Radiologia Brasileira. 2016, v. 49, n. 2, pp. 79-85. 

Por que a maior expectativa de vida aumenta o risco de efeitos estocásticos relacionados a radiação 

ionizante? 

 

a) Porque os pacientes mais jovens apresentam células mais sensíveis aos efeitos deletérios 

como as queimaduras por radiação. 

b) Porque entre os efeitos estocásticos se incluem mutações no DNA que podem se acumular e 

manifestar consequências tardiamente. 

c) Devido a menor capacidade de reparo de DNA nos pacientes pediátricos em comparação aos 

pacientes adultos. 

d) Os pacientes pediátricos terão que lidar por mais tempo com os danos causados pela 

radiação como a catarata e disfunção tireoidiana. 

  

40. A coqueluche, é uma infecção respiratória de alta contagiosidade, causada pela bactéria 

Bordetella pertussis, cuja incidência e gravidade são tipicamente maiores em neonatos e lactentes. 

Apesar dos programas de vacinação, a coqueluche continua a ser um importante problema de saúde 

pública. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 151 mil casos da 

doença ocorreram no mundo em 2018.  

Fonte: MACHADO, L.Z; MARCON, C.E.M. Incidência de coqueluche em crianças menores de 1 ano e relação com a vacinação 

materna no Brasil, 2008 a 2018. Epidemiologia e Serviços de Saúde. 2022, v. 31, n. 1 

A respeito da coqueluche, avalie as afirmativas abaixo: 

I – A vacinação de gestantes contra a coqueluche é recomendada para reduzir o risco de transmissão 

vertical e favorecer a transferência de anticorpos maternos ao feto; 

II – A doença é conhecida como tosse comprida devido ao quadro clínico de tosse paroxística 

caracterizada por uma sequência de tossidas em rápida sucessão em uma única expiração; 

III – Devido a maior gravidade da coqueluche ocorrer em neonatos e lactentes o esquema de 

vacinação deve ser iniciado já no segundo mês de vida; 

 



                                                                                                                                   

 

Estão CORRETAS: 

 

a) Apenas I e II 

b) Apenas I e III 

c) Apenas II e III 

d) I, II e III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

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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