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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 

aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 

respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 

 
 
 
 
 
 

Conteúdo Geral 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos  

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONTEÚDO GERAL 
 
01 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é orientado por um conjunto de princípios e diretrizes válidos para todo o território 

nacional e parte de uma concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito. Em relação 
ao tema, assinale a alternativa que explicita corretamente um princípio ou diretriz do SUS. 

 

a) Universalidade: possuem direito de utilizar o SUS somente aqueles que contribuem com a Previdência Social. 
►b) Integralidade: as ações e serviços do SUS devem constituir um conjunto articulado e contínuo. 
c) Igualdade: todos receberão o mesmo tipo de cuidado no âmbito do SUS. 
d) Participação da comunidade: é permitido à comunidade somente fiscalizar a execução dos princípios e diretrizes do SUS. 
e) Descentralização: cabe às gestões municipais e estaduais legislar sobre as políticas federais conforme suas 

especificidades. 
 

 
02 - No Brasil, antes do estabelecimento do SUS, a assistência médica estatal surgiu vinculada à Previdência Social. Com 

base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) O financiamento vinculado à Previdência Social permanece até hoje. 
b) Os Institutos de Aposentadorias e Pensões seguem o modelo de seguridade social inglês. 
c) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil garantiu acesso a todos os brasileiros. 
►d) As primeiras formas de assistência médica estatal foram as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 
e) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil foi responsável por uma assistência tanto individual 

quanto coletiva. 
 

 
03 - Durante a ditadura civil-militar ocorrida no Brasil, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), como 

forma de configurar um sistema de atenção estatal à saúde caracterizado pela preponderância da lógica e do modelo 
previdenciário sobre o Ministério da Saúde, construído a partir da concentração de recursos na esfera da Previdência 
Social. Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 

 

a) Com a criação do INPS, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) passaram a desfrutar de independência política 
e executiva. 

b) O INPS permitiu que cidadãos que não contribuíam para a Previdência Social obtivessem atenção à saúde de forma igual 
àqueles que contribuíam. 

►c) A partir da criação do INPS, passou a ser prioridade a contratação de serviços de terceiros e não a prestação de assistência 
médica por uma rede de serviços próprios. 

d) A cobertura destinada aos trabalhadores rurais existente nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) deixou de 
existir com a criação do INPS. 

e) A forma de financiamento do INPS era voluntária, com o cidadão escolhendo participar ou não. 
 

 
04 - A ideia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula farta experiência em diversos serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS), com acúmulos positivos e negativos. A respeito do assunto, é correto afirmar que o 
acolhimento: 

 

a) se constitui enquanto forma de triagem sob uma lógica biomédica, sem a necessidade de intervenção de toda a equipe de 
saúde. 

b) mantém o fluxo de entrada com agendamento de consultas para os médicos de todos os usuários que chegam ao serviço 
de saúde. 

c) procura garantir que todo usuário que chegue ao centro de saúde tenha o atendimento garantido. 
d) deve ser realizado pela própria comunidade no centro de saúde, para que se entendam enquanto sujeitos de sua própria 

saúde. 
►e) deve traduzir-se na abertura da unidade e na plasticidade do projeto de atenção prestado a determinado indivíduo ou 

coletivo. 
 

 
05 - Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, iniciaram-se novos modos de gestão em saúde com o intuito 

de atender aos princípios e diretrizes estabelecidos para esse sistema de saúde que estava surgindo. Sobre 
descentralização, regionalização e participação social, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Uma das possíveis causas de enfraquecimento da participação social no SUS foi o surgimento de formas não classistas 
de organização, mas articuladas a questões de gênero, ambientais e étnicas. 

b) A principal função da participação social é o controle dos órgãos gestores por meio da fiscalização dos gastos públicos, o 
que tem sido dificultado pela falta de capacitação técnica dos conselheiros de saúde. 

c) Devido ao contexto econômico-político na época de surgimento do SUS, observa-se uma tendência à descentralização 
fiscal e legislativa do Estado, ao mesmo tempo em que diminuem as funções dos governos municipais no SUS, o que 
possibilita sua sustentabilidade política e financeira. 

d) Mesmo com uma fragilidade do Estado em promover desenvolvimento e um enfoque regional, para garantir a 
descentralização da gestão do SUS, foram criadas diversas estratégias e instrumentos capazes de relacionar as 
necessidades de saúde às dinâmicas territoriais específicas. 

e) A regionalização ganha relevo na política nacional de saúde junto com a criação do SUS em 1990 e busca garantir 
autonomia de ações e serviços no espaço regional. 
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06 - A humanidade tem se preocupado com o processo saúde-doença e com formas de prevenção de doenças e de 
promoção da saúde desde tempos longínquos, sendo que a forma como se entende esse processo e, 
consequentemente, a forma como se intervém sobre ele têm mudado ao longo do tempo, de acordo com as mudanças 
sociais que ocorreram na história. Sobre promoção da saúde e prevenção de doenças, assinale a alternativa correta. 

 

a) O moderno conceito de promoção da saúde é uma reinterpretação do modelo de promoção da saúde de Leavell e Clark. 
b) De acordo com o modelo de Leavell e Clark, a promoção da saúde deve realizar ações de práticas educativas para 

mudança de comportamentos (alimentares, atividades físicas e outras). 
►c) Segundo o modelo da história natural das doenças, a promoção da saúde é um dos níveis da prevenção das doenças. 
d) Segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde tem como objetivo reduzir fatores de risco relacionados aos agentes 

patogênicos e ao ambiente. 
e) As ações de promoção da saúde, segundo a Carta de Ottawa, devem se pautar por uma concepção holística e pautada 

na unicausalidade do processo saúde-doença. 
 

 
07 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) surge como uma política nacional de saúde em um contexto rico de influências 

institucionais determinantes para que sua incorporação seja prioritária para o Estado brasileiro. Sobre a ESF, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Devido às necessidades candentes da população brasileira, a implantação da ESF acontece de forma rápida e replicando 
modelos internacionais de atenção à saúde. 

►b) A ESF foi implantada para organizar a atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS), assim como estruturar esse 
sistema público de saúde, através de um redirecionamento das prioridades de ação em saúde. 

c) Para garantir a expansão da ESF, foi criado o Piso de Atenção Básica (PAB), que permitiu a centralização financeira do 
sistema de saúde, com transferências regulares de recursos do âmbito federal para o estadual. 

d) Um dos problemas enfrentados com a implantação da ESF é que cada comunidade específica tem acarretado a criação 
de distintas ESF, diminuindo as possibilidades de planejamento e controle da Atenção Primária à Saúde (APS). 

e) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) reúne profissionais das mais variadas categorias da saúde e se constitui 
enquanto primeira fase do processo de substituição do modelo médico centrado para o de equipe multiprofissional. 

 

 
08 - A partir do século XVIII, com a consolidação dos Estados, iniciou-se um processo de intervenção sobre a saúde-doença 

das populações como política de proteção contra riscos sociais e ambientais, muito mais do que como política de 
assistência, ou seja, a partir de uma compreensão da determinação social da saúde. Sobre os determinantes sociais 
na saúde, na doença e na intervenção, assinale a alternativa correta. 

 

a) O modelo do campo da saúde considera a influência de conjuntos de fatores de riscos: o patrimônio biológico; as condições 
sociais, econômicas e ambientais; e o comportamento em relação aos riscos. 

b) Uma das tendências do modelo de promoção da saúde é a ênfase nas mudanças comportamentais, na esfera dos 
indivíduos e nas regulações sociais orientadas a livrar as coletividades de riscos assumidos por indivíduos, com medidas 
educativas e legislativas, mostrando-se suficientes para enfrentar com efetividade alguns desses grandes problemas. 

c) Apesar de a promoção da saúde considerar como foco da ação sanitária os determinantes gerais sobre a saúde, ainda dá 
grande ênfase na resolução do cuidado conforme a história natural da doença, evidenciando a importância em garantir um 
cuidado tanto no período de pré-patogênese quanto no período de patogênese. 

►d) Um dos principais desafios dos modelos explicativos sobre a situação de saúde de uma população é o estabelecimento 
de uma hierarquia de determinações entre os fatores mais globais de natureza social, econômica e política e as mediações 
pelas quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas. 

e) O complexo de mediações dos determinantes sociais na saúde é o que permite entender a correlação constante entre os 
macroindicadores da riqueza de uma sociedade (como o Produto Interno Bruto) e os indicadores de saúde. 

 

 
09 - A Atenção Primária à Saúde (APS), como modelo de organização para sistemas de saúde, surgiu em 1978, em uma 

conferência realizada em Alma-Ata. Entretanto, diversas interpretações sobre o que seria uma APS surgiram desde 
então. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A Atenção Primária à Saúde Seletiva orienta-se a um número limitado de serviços de alto impacto para enfrentar 
alguns dos desafios de saúde mais prevalentes dos países em desenvolvimento. 

2. A Atenção Primária se refere, em geral, à porta de entrada do sistema de saúde e ao local para atenção contínua 
da saúde da maioria da população. 

3. A Atenção Primária à Saúde Ampliada é um primeiro nível amplo e integrado, que inclui elementos como 
participação comunitária e coordenação intersetorial e descansa em uma variedade de trabalhadores da saúde e 
praticantes das medicinas tradicionais. 

4. A Atenção Primária à Saúde e Direitos Humanos concebe a saúde como um direito humano e prioriza a 
necessidade de responder aos seus determinantes sociais e políticos mais amplos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

  



5/13 

 

10 - A avaliação em saúde é considerada uma área muito jovem, com diferentes definições e classificações, mas que 
possuem questões-chave em comum e que são a base dessa área. Com base na literatura, é correto afirmar que a 
avaliação em saúde: 

 

►a) é considerada uma atividade de pesquisa. 
b) está preocupada com a criação de valores. 
c) reconhece apenas um ponto de vista no julgamento de valores. 
d) pode se abster da preocupação com a sua finalidade. 
e) é descritiva e não contribui para a tomada de decisões. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença de caráter zoonótico que acomete o homem e diversas 

espécies de animais silvestres e domésticos, podendo manifestar-se através de diferentes formas clínicas. No Brasil, 
em 2016, o coeficiente de detecção foi de 12.690 novos casos (dados do Ministério da Saúde). Levando em 
consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

a) As formas amastigotas de Leishmania sp. são encontradas parasitando o sistema fagocítico mononuclear do hospedeiro 
invertebrado. 

b) Os hospedeiros invertebrados são pequenos insetos do gênero Haemagogus, conhecidos como flebotomíneos. 
►c) Os hospedeiros vertebrados são infectados quando formas promastigotas metacíclicas são inoculadas pelas fêmeas dos 

insetos vetores durante o repasto sanguíneo. 
d) A reprodução é assexuada, por divisão binária simples, no hospedeiro invertebrado e sexuada no hospedeiro vertebrado. 
e) Os hospedeiros vertebrados incluem uma grande variedade de mamíferos, aves e anfíbios. 

 
12 - Parasitismo é a associação entre seres vivos, na qual existe unilateralidade de benefícios, ou seja, o hospedeiro é 

espoliado pelo parasito, pois fornece alimento e abrigo para ele. A respeito do assunto, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. De modo geral, essa associação tende ao equilíbrio, e o parasito raramente leva o hospedeiro à morte. 
2. Há uma espoliação constante, que geralmente leva a graves lesões e sequelas no hospedeiro. 
3. A alteração do meio ambiente, a concentração populacional e as baixas condições higiênicas e alimentares são 

condições propícias para a multiplicação do parasito ou do vetor junto a uma população suscetível. 
4. Para existir doença parasitária, há necessidade de alguns fatores que alterem a relação parasito-hospedeiro, como 

alteração da virulência do parasito ou redução da imunidade do hospedeiro. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
13 - As doenças se distribuem nas populações em períodos epidêmicos, interepidêmicos ou esporádicos e endêmicos. 

Com relação à dinâmica da distribuição das doenças na população, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas: 

 

(   ) Epidemia é definida como a presença constante de uma doença em uma população de determinada área 
geográfica. 

(   ) Algumas doenças endêmicas podem ocasionalmente se manifestar como um surto epidêmico. 
(   ) Endemia é conceituada como a ocorrência de uma doença em uma população que se caracteriza por uma elevação 

progressiva, inesperada e descontrolada. 
(   ) Pandemias são as epidemias que ocorrem ao mesmo tempo em vários países. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – V – V. 
d) F – V – V – F. 
►e) F – V – F – V. 

 
14 - Sobre o parasito Ascaris lumbricoides, assinale a alternativa correta. 
 

a) É popularmente conhecido como solitária ou “verme do porco”. 
b) Sua distribuição é restrita a países tropicais, sendo a infecção considerada endêmica na América Latina. 
►c) Os ovos encontrados nas fezes das pessoas infectadas são ovais e possuem cápsula espessa. 
d) A transmissão ocorre através da penetração das larvas rabditoides pela pele. 
e) Os parasitos podem se multiplicar no intestino do hospedeiro, levando ao acúmulo de vermes adultos e à manifestação 

clínica. 
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15 - A figura ao lado representa o ciclo biológico de qual 
parasitose? 

 

 
►a) Ancilostomose. 
b) Ascaridíase. 
c) Teníase. 
d) Estrongiloidose. 
e) Hidatidose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 - No mundo inteiro, a deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia. Sobre a obtenção, transporte e 

armazenamento de ferro pelo organismo, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O organismo possui capacidade limitada de absorção do ferro presente nos alimentos. 
(   ) O transporte e o armazenamento de ferro pelo organismo são mediados por 3 proteínas: transferrina, receptor de 

transferrina e ferritina. 
(   ) O ferro na ferritina e na hemossiderina está na forma ferrosa, sendo mobilizado após redução enzimática. 
(   ) A ingestão de antiácidos pode aumentar a absorção de ferro inorgânico no intestino delgado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – F – F. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – V – V. 
d) F – V – F – V. 
e) F – V – V – F. 

 
 
17 - Considerada a causa hereditária mais comum de aumento de risco de trombose venosa: 
 

a) deficiência de antitrombina. 
►b) mutação Leiden do fator V. 
c) deficiência de proteína C. 
d) mutação do alelo A da protrombina. 
e) defeitos do fibrinogênio. 

 

 
18 - Sobre mutações que podem levar ao desenvolvimento de leucemias, a mais estudada é a conhecida como 

cromossomo Ph (ou cromossomo Filadélfia). Essa anomalia: 
 

a) resulta da translocação dos cromossomos 14 e 11. 
b) é um marcador da leucemia linfocítica crônica. 
c) deve-se a uma trissomia do cromossomo 22. 
►d) é uma característica da leucemia mieloide crônica. 
e) ocorre no precursor mieloide. 

 

 
19 - As anemias megaloblásticas são caracterizadas por grandes glóbulos vermelhos, imaturos e disfuncionais 

(megaloblastos). Sobre a disfunção sanguínea descrita, assinale a alternativa correta. 
 

a) As células aumentadas são resultado de intensa divisão celular. 
b) Podem ser visualizados bastões na extensão sanguínea. 
c) Ocorre devido à deficiência de ferro. 
►d) É encontrada na falta de vitamina B12. 
e) É decorrente de mutações que levam ao aumento no tamanho das células. 

 
  

 
(Fonte: <https://www.coladaweb.com/doencas/>.) 
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20 - A distribuição do tamanho dos eritrócitos (RDW - Red Cell Distribution Width) é um parâmetro medido pelos contadores 
automatizados e pode ser usada no diagnóstico diferencial das anemias. Sobre a interpretação desse parâmetro, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) O RDW não aparece alterado nas anemias, apenas nas leucemias. 
b) O RDW encontra-se diminuído na anemia por deficiência de ferro. 
c) Na deficiência de vitamina B12, o RDW pode demonstrar a presença de duas populações de hemácias. 
d) Um RDW alterado pode ser confirmado na extensão sanguínea pela visualização de células com forma alterada. 
►e) Na anemia ferropriva não complicada, o volume médio corpuscular (VCM) é baixo, mas o RDW é elevado. 

 
 
21 - Um homem de 25 anos de idade sofreu múltiplos ferimentos em um acidente de motocicleta. Recebeu transfusão de 

sangue e foi submetido a uma cirurgia. Após 24 horas de admissão, urinou apenas 250 mL. Estava clinicamente 
desidratado, a pressão sanguínea era de 90/50 mmHg e apresentava os seguintes ensaios laboratoriais: 

 

Creatinina  1,60 mg/dL (0,70-1,50 mg/dL) 
Ureia   126 mg/dL (10-45 mg/dL) 
Sódio   140 mmol/L (135-145 mmol/L) 

   Potássio   5,6 mg/dL (3,6-5,0 mmol/L) 
Albumina  5,3 mg/dL (3,5-5,0 mg/dL) 

 

Esses resultados laboratoriais indicam: 
 

a) síndrome nefrótica. 
b) insuficiência renal aguda. 
c) insuficiência renal crônica. 
►d) uremia pré-renal. 
e) diabetes insipidus nefrogênico. 

 

 
22 - Estudante de 20 anos de idade apresenta-se no pronto-atendimento com sintomas de gripe, com perda de apetite, 

náusea e dor no hipocôndrio direito. No exame, o fígado estava apenas palpável e macio. Dois dias mais tarde, o 
estudante desenvolveu icterícia, sua urina tornou-se escura e as fezes ficaram pálidas. Os resultados dos exames 
laboratoriais foram: 

 

Soro: Bilirrubina total  2,2 mg/dL (0,2-1,2 mg/dL) 
Albumina  4,0 mg/dL (3,5-5,0 mg/dL) 
AST   750 U/L  (< 40 U/L) 
ALT   1100 U/L (< 56 U/L) 
Fosfatase alcalina 140 U/L  (30-150 U/L) 
γ-GT   60 U/L  (< 50 U/L) 

  Urina: Bilirrubina  Positivo  (Negativo) 
Urobilinogênio  Negativo (Positivo) 

 

A patologia compatível com os resultados é: 
 

a) colestase. 
b) hepatite crônica. 
►c) hepatite aguda. 
d) doença hemolítica. 
e) síndrome de Gilbert. 

 

 
23 - Uma mulher de 56 anos de idade foi admitida em um hospital com dispneia progressiva. Fumava 20 cigarros por dia 

ao longo dos últimos 25 anos e relatava crises frequentes de “bronquite do inverno”. A gasometria arterial revelou: 
 

pH   7,35   (7,35-7,45) 
pCO2 total  53 mmHg  (35-45 mmHg) 
pO2 total   65 mmHg  (80-100 mmHg) 
HCO3

-   35 mmol/L  (23-30 mmol/L) 
 

O distúrbio ácido-base presente é: 
 

►a) acidose respiratória compensada. 
b) alcalose respiratória compensada. 
c) acidose metabólica compensada. 
d) alcalose metabólica descompensada. 
e) acidose respiratória descompensada. 
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24 - Um jovem de 15 anos de idade com diabetes mellitus tipo 1 visitou a clínica para avaliação geral de rotina. O menino 
relatou que segue todas as recomendações dietéticas e que aplica as injeções de insulina regularmente. Os resultados 
dos seus exames foram: 

 

Glicemia em jejum: 108 mg/dL (70-99 mg/dL) 
Glicosúria (tira reativa): Negativo (Negativo) 
Corpos cetônicos (tira reativa): Negativo (Negativo) 
Hemoglobina glicada (HbA1C): 11,0% (4-6%) 

 

Com relação ao paciente, considere os seguintes resultados: 
 

1. Bom controle da glicemia dos últimos 2 meses. 
2. Bom controle da glicemia no dia do ensaio. 
3. Mau controle da glicemia dos últimos 2 meses. 
4. Mau controle da glicemia no dia do ensaio. 

 

O paciente apresenta: 
 

a) 1 apenas. 
b) 1 e 2 apenas. 
c) 1 e 4 apenas. 
►d) 2 e 3 apenas. 
e) 3 e 4 apenas. 

 

 
25 - Um fumante inveterado de 32 anos de idade desenvolveu uma repentina dor esmagadora no peito e foi internado. O 

infarto do miocárdio foi confirmado por alterações no eletrocardiograma (ECG) e pela alta concentração de troponina 
cardíaca. Ao exame, o paciente apresentou xantoma no tendão das mãos e espessamento dos tendões de Aquiles. 
Uma forte história familiar para doença cardíaca coronariana foi identificada (seu pai fez enxerto para desvio 
coronariano com 40 anos de idade e seu avô paterno morreu de infarto do miocárdio aos 50 anos de idade). Os 
resultados dos exames laboratoriais coletados com 12 horas de jejum foram: 

 

   Glicose   101 mg/dL (70-99 mg/dL) 
Colesterol total  390 mg/dL  (< 190 mg/dL) 
HDL-colesterol  38 mg/dL (> 40 mg/dL) 
Triglicerídeos  182 mg/dL (< 150 mg/dL) 
Creatinina  1,10 mg/dL (0,70-1,50 mg/dL) 
Ureia   45 mg/dL (10-50 mg/dL) 

 

A patologia compatível com os resultados é: 
 

►a) hipercolesterolemia familiar. 
b) hipertrigliceridemia familiar. 
c) hipercolesterolemia secundária ao diabetes mellitus. 
d) hipertrigliceridemia secundária ao diabetes mellitus. 
e) hipercolesterolemia secundária a insuficiência renal. 

 

 
26 - Uma senhora de 52 anos de idade apresentou-se no setor de emergência do hospital local de sua cidade sofrendo de 

muita dor nas costelas do lado direito do corpo. Foi detectado sangue na urina e a radiografia revelou presença de 
pedras nos rins (nefrolitíase). Uma investigação mais aprofundada revelou histórico de depressão recente, fraqueza 
generalizada, indigestão recorrente (dispepsia) e dores em ambas as mãos. Os resultados dos exames laboratoriais 
foram: 

 

Cálcio sérico  12,8 mg/dL (8,8-10,4 mg/dL) 
   Fósforo   2,0 mg/dL (2,5-5,6 mg/dL) 

Creatinina  1,20 mg/dL (0,70-1,50 mg/dL) 
Ureia   35 mg/dL (10-50 mg/dL) 

   PTH (paratormônio) 16,9 pmol/L (1,1-6,9 pmol/L) 
 

A possível causa dessas alterações inclui: 
 

a) hiperparatireoidismo secundário a insuficiência renal. 
►b) hiperparatireoidismo primário. 
c) osteoporose. 
d) doença de Paget. 
e) hiperparatireoidismo secundário a deficiência de vitamina D. 
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**27 - Uma mulher de 60 anos de idade compareceu à clínica com queixas de ganho de peso, intolerância ao frio e fadiga. 
Mencionou que se tornou menos alerta mentalmente, mas credita ser devido à idade. Ao ser questionada, admitiu estar 
sofrendo de grave constipação (prisão de ventre) ultimamente. Ao exame, observou-se que está moderadamente 
obesa, com a pele seca e fria, face inchada, com taxa cardíaca lenta (50 batimentos por minuto) e glândula tireoide não 
palpável. Os resultados dos exames laboratoriais foram: 

 

TSH  6,0 mU/mL (0,40-4,0 mU/mL) 
T4 livre  5,0 pmol/L (9-26 pmol/L) 

 

Estes resultados são compatíveis com: 
 

a) hipotireoidismo subclínico. 
►b) hipotireoidismo primário. 
c) hipotireoidismo central. 
d) hipertireoidismo subclínico. 
e) hipertireoidismo primário. 

 
28 - Uma mulher de 40 anos de idade foi socorrida na emergência médica depois de desmaiar em casa, dois dias após ter 

contraído gripe. Por um ano, tem se queixado de fraqueza crônica e fadiga, e ultimamente de dor abdominal, náuseas, 
vômito, anorexia e confusão mental. Esteve desidratada e hipotensa, com pigmentação das dobras palmares e mucosa 
bucal. Os resultados dos exames laboratoriais foram: 

Glicemia de jejum    52 mg/dL     (70-99 mg/dL) 
Creatinina     0,75 mg/dL (0,45-1,02 mg/dL) 
Ureia      35 mg/dL (15-40 mg/dL) 
Sódio      115 mmol/L (135-145 mmol/L) 
Potássio      5,9 mmol/L (3,5-5,0 mmol/L) 
Cortisol basal (às 9h)    95,0 nmol/L (7 às 9h: 149-690 nmol/L) 
Cortisol 30 min após administração ACTH (às 9h) 110 nmol/L 

 

A situação clínica compatível com os resultados é: 
 

a) insuficiência adrenal secundária. 
b) doença de Cushing. 
c) estresse severo. 
►d) insuficiência adrenal primária. 
e) diabetes insipidus. 

 
29 - Um homem de 32 anos de idade foi atendido na emergência depois de ter sofrido uma comoção e um traumatismo 

craniano em acidente de automóvel. O paciente foi estabilizado no setor de emergência e transferido para a unidade 
de tratamento intensivo (UTI), para observação. Foi realizada uma tomografia computadorizada (TC) da cabeça, que 
revelou leve edema cerebral. No segundo dia na UTI, foi detectado que o paciente urinou um grande volume nas últimas 
24 horas, 6400 mL. Não havia sido administrado diurético. Os resultados dos exames laboratoriais foram: 

Sódio    146 mmol/L (135-145 mmol/L) 
Potássio    4,5 mmol/L (3,5-5,0 mmol/L) 
Creatinina   1,00 mg/dL (0,45-1,02 mg/dL) 
Cálcio sérico   9,8 mg/dL (8,8-10,4 mg/dL) 
Osmolaridade plasmática  302 mmol/kg (282-295 mmol/kg) 
Osmolaridade urinária  90 mmol/kg (50 a 1200 mOsmol/kg) 

 

A situação clínica compatível com os resultados é: 
 

a) insuficiência renal. 
b) diabetes mellitus. 
►c) diabetes insipidus central. 
d) diabetes insipidus nefrogênica. 
e) síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético (SIADH). 

 
30 - Um casal foi submetido a pesquisa para infertilidade por ser incapaz de conceber após 18 meses de parada da 

contracepção. A análise do sêmen mostrou número normal de espermatozoides móveis. Foi obtida amostra de soro 
da esposa. Os resultados dos exames laboratoriais foram: 

FSH       8,2 U/L  (2-9,3 U/L) 
  LH       11,2 U/L  (2-12,5 U/L) 

  Progesterona      35 nmol/L (> 20 nmol/L) 
TSH       3,5 mU/mL (0,40-4,0 mU/mL) 
Prolactina      840 Um/L (< 500 Um/L) 
Prolactina após precipitação do soro com polietilenoglicol  340 Um/L  

 

A situação clínica compatível com os resultados é: 
 

►a) macroprolactinemia. 
b) prolactinoma. 
c) hipogonodismo hipogonadotrófico. 
d) hipogonodismo hipergonadotrófico. 
e) hipotireoidismo. 

 

** Questão com resposta alterada. 

  



10/13 

 

31 - Todos os profissionais que trabalham em laboratórios de microbiologia estão diretamente em contato com os mais 
diversos materiais clínicos e microrganismos isolados de culturas. Existem recomendações que devem ser seguidas 
para eliminar ou reduzir a exposição dos colaboradores e do meio ambiente ao perigo potencial dos diversos agentes 
infecciosos. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Deve-se reduzir ao máximo a utilização de objetos perfurocortantes. 
2. O material contaminado deve ser descontaminado antes do descarte. 
3. Luvas devem ser utilizadas com critério, para evitar contaminação de áreas limpas. 
4. O material biológico deve ser pipetado com a boca cuidadosamente, para evitar aspiração. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
32 - Para determinar o desempenho das autoclaves utilizadas no laboratório, é necessário realizar o teste de viabilidade 

dos esporos semanalmente. Assinale a alternativa que apresenta a bactéria utilizada no referido teste. 
 

a) Peptostreptococcus niger. 
►b) Bacillus stearothermophilus. 
c) Clostridium perfringens. 
d) Haemophilus influenza. 
e) Staphylococcus aureus. 

 
33 - O envio de amostras clínicas ao laboratório deve ser realizado de forma adequada, visando manter sua estabilidade 

para os diversos exames microbiológicos. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas: 

 

(   ) Amostras de escarro devem ser coletadas em frascos estéreis e transportadas ao laboratório no máximo em 2 
horas, à temperatura ambiente. 

(   ) Amostras de urina de jato médio devem ser coletadas em frascos estéreis e transportadas ao laboratório no 
máximo em 4 horas, à temperatura ambiente, ou até 72 horas em temperatura refrigerada. 

(   ) Amostras de liquor devem ser enviadas em tubos estéreis e transportadas imediatamente ao laboratório, à 
temperatura ambiente, ou até 24 horas em temperatura refrigerada. 

(   ) Amostras de fezes, enviadas em frasco estéril sem conservante, devem ser transportadas ao laboratório no 
máximo em 1 hora, à temperatura ambiente, ou em até 24 horas, refrigeradas e colocadas em meio conservante. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) F – F – V – V. 
c) V – V – V – F. 
►d) V – F – V – V. 
e) F – V – F – F. 

 
34 - A coloração de Albert-Laybourn é um método de coloração diferencial recomendado para a pesquisa de 

Corynebacterium diphtheriae. Trata-se de um diagnóstico presuntivo e não definitivo. Levando em consideração os 
dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta a estrutura bacteriana evidenciada na referida coloração. 

 

a) Ácido desoxirribonucleico. 
b) Mesossomos. 
►c) Granulações metacromáticas. 
d) Esporos. 
e) Parede bacteriana. 

 
35 - A microscopia de campo escuro é útil para a pesquisa do agente etiológico de qual infecção bacteriana? 
 

►a) Sífilis. 
b) Gonorreia. 
c) Faringite. 
d) Meningite. 
e) Vaginite bacteriana. 

 
36 - Agente etiológico associado à pneumonia transmitida por aerossóis provenientes da água contaminada de chuveiros, 

torneiras e torres de sistemas de ar condicionado: 
 

a) Haemophilus influenzae. 
b) Mycobacterium avium. 
c) Mycoplasma pneumoniae. 
d) Chlamydia psittaci. 
►e) Legionella pneumophila. 
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37 - A técnica coloração de Gram é útil no auxílio ao diagnóstico dos agentes etiológicos das infecções. Para visualização 
bacteriana na amostra clínica, há a necessidade de uma quantidade específica de bactérias. A carga bacteriana 
necessária na amostra clínica que permitiria sua visualização através da coloração de Gram é cerca de: 

 

a) 102 UFC/mL. 
b) 103 UFC/mL. 
►c) 104 UFC/mL. 
d) 105 UFC/mL. 
e) 106 UFC/mL. 

 

 
38 - Determinados sintomas e sinais auxiliam o diagnóstico das micoses extrapulmonares. O agente etiológico da micose 

caracterizada pela presença de lesões escamosas superficiais, que variam de tamanho, forma e cor, localizadas no 
tórax ou dorso do paciente, é: 

 

a) Sporothrix schenckii. 
►b) Malassezia furfur. 
c) Candida albicans. 
d) Aspergilus fumigatus. 
e) Blastomyces dermatitidis. 

 

 
39 - Dimorfismo é a capacidade de certas espécies de fungos crescerem em duas formas diferentes, conforme as 

condições ambientais, como bolor, quando incubado a 25-30 ºC, e como leveduras, quando incubadas a 35-37 ºC. São 
fungos dimórficos, EXCETO: 

 

►a) Trichophyton mentagrophytes. 
b) Histoplasma capsulatum. 
c) Blastomyces dermatitidis. 
d) Paracoccidioides brasiliensis. 
e) Coccidioides immitis. 

 

 
40 - O primeiro passo para a identificação de um isolado leveduriforme desconhecido é a realização da prova do tubo 

germinativo. A presença do tubo germinativo sem constrição no ponto de origem permite a identificação presuntiva 
da espécie leveduriforme: 

 

a) Candida tropicalis. 
b) Candida glabrata. 
c) Candida guillermondii. 
d) Candida pseudotropicalis. 
►e) Candida albicans. 

 

 
41 - A primeira etapa necessária para o desencadeamento de uma resposta imunológica a um determinado vírus é o 

reconhecimento desse agente. Os componentes da imunidade inata reconhecem estruturas moleculares 
compartilhadas por diferentes agentes infecciosos, que são coletivamente chamados de: 

 

a) macrófagos. 
►b) padrões moleculares associados a patógenos. 
c) células dendríticas. 
d) monócitos. 
e) linfócitos. 

 
 

42 - Caxumba é uma doença infecciosa comum na infância. É altamente contagiosa, sendo o homem o único hospedeiro 
natural do vírus. O sintoma clínico inicial da doença é geralmente relacionado à infecção das glândulas parótidas, mas 
a infecção viral dessas glândulas não é uma etapa primária, nem obrigatória da infecção. A infecção pode levar a 
quadros neurológicos, pancreatite e infecção das gônadas, coração e músculo esquelético. A respeito do assunto, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A caxumba é uma doença de notificação compulsória. 
2. O diagnóstico laboratorial não é necessário, já que o diagnóstico clínico é fácil e seguro. 
3. A vacina disponível é a tetravalente (caxumba, sarampo, rubéola e varicela-zoster). 
4. A transmissão pode ocorrer por secreções respiratórias e saliva. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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43 - Arbovírus são vírus transmitidos pela picada de um vetor artrópode. Entre as arboviroses que afetam o homem, muitas 
são causadas por vírus da família Flaviviridae. São exemplos de vírus transmitidos por artrópodes: 

 

a) hantavírus e vírus da hepatite delta. 
b) vírus da influenza e vírus da parainfluenza. 
►c) vírus da febre amarela e vírus da dengue. 
d) vírus da rubéola e parvovírus B19. 
e) vírus da dengue e sarampo. 

 
44 - O objetivo de um antiviral é inibir eventos específicos do processo de replicação viral sem interferir no metabolismo 

normal da célula. Existem etapas no ciclo replicativo dos vírus que podem ser utilizadas como potenciais alvos dos 
agentes antivirais. Nesse sentido, e com base nos conhecimentos sobre vírus, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta das etapas da replicação viral. 

 

a) Adsorção/penetração, transcrição, desnudamento, replicação do ácido nucleico viral, tradução, montagem, maturação e 
liberação. 

►b) Adsorção/penetração, desnudamento, transcrição, replicação do ácido nucleico viral, tradução, montagem e maturação, 
liberação. 

c) Adsorção/penetração, replicação do ácido nucleico viral, desnudamento, transcrição, tradução, montagem e maturação, 
liberação. 

d) Adsorção/penetração, tradução, montagem e maturação, liberação, desnudamento, transcrição e replicação do ácido 
nucleico viral. 

e) Montagem, maturação e liberação, adsorção/penetração, desnudamento, tradução, transcrição e replicação do ácido 
nucleico viral. 

 
45 - A infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) pode levar a uma série de quadros clínicos, que vão desde a infecção 

assintomática até o desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. Apresenta vários marcadores sorológicos que, 
detectados, podem auxiliar o diagnóstico laboratorial. Sobre a hepatite B, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O antígeno HBs (HBsAg) é o primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo HBV. 
2. O antígeno HBe (HBeAg) é marcador de replicação viral e sua positividade indica alta infecciosidade. 
3. A presença do anticorpo anti-HBc caracteriza imunidade pós-doença. 
4. A presença do anticorpo anti-HBs como único marcador caracteriza imunidade pós-vacina. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
46 - O sarampo é uma doença altamente contagiosa que pode resultar em complicações graves, com sequelas 

permanentes e óbitos. Antes do desenvolvimento das vacinas contra o sarampo, a doença afetava 90% das crianças 
antes de completarem 15 anos de idade. A estimativa era de que a infecção pelo vírus do sarampo resultasse em mais 
de 2 milhões de mortes e entre 15.000 e 60.000 casos de cegueira, em todo o mundo. 

 

Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A pesquisa de anticorpos tem sido a principal ferramenta no diagnóstico do sarampo. 
(   ) O método mais utilizado no diagnóstico do sarampo é a pesquisa da partícula viral por imunofluorescência. 
(   ) No Brasil, os laboratórios de referência para sarampo da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública utilizam 

a técnica de EIA (ensaio imunoenzimático) para a detecção de anticorpos IgM e IgG específicos. 
(   ) A detecção da presença de anticorpos IgG específicos em uma única amostra de soro pode ser usada como 

evidência de infecção prévia ou imunização. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V. 
b) V – V – F – F. 
c) F – V – F – F. 
d) V – V – V – F. 
►e) V – F – V – V. 

 
47- Diferentes marcadores podem ser detectados durante a história natural da infecção pelo HIV no organismo humano, 

em momentos específicos. Dentre os marcadores sorológicos e moleculares que podem ser utilizados para o 
diagnóstico da infecção viral, destacam-se o RNA viral, o antígeno p24 e a pesquisa de anticorpos específicos. Levando 
em consideração os dados apresentados e os conhecimentos sobre o diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV 
utilizando ensaio imunoenzimático (EIA), assinale a alternativa correta. 

 

a) Os testes EIA de 1ª geração pesquisam o antígeno p24. 
b) Os testes EIA de 2ª geração utilizavam lisado viral. 
c) Os testes EIA de 3ª geração pesquisam o RNA viral e anticorpos específicos para o HIV. 
d) Os testes EIA de 4ª geração pesquisam o RNA viral e anticorpos específicos para o HIV. 
►e) Os testes EIA de 4ª geração pesquisam o antígeno p24 e anticorpos específicos para o HIV. 
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48 - As infecções do sistema respiratório representam uma das principais causas de morbidade e mortalidade no mundo 
inteiro. Embora haja variações consideráveis nas causas de mortalidade infantil, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) classifica as infecções do sistema respiratório inferior como a segunda principal causa de morte entre crianças 
abaixo de cinco anos de idade. Assinale a alternativa que apresenta vírus associados a infecções essencialmente 
respiratórias. 

 

►a) Vírus da influenza, vírus da parainfluenza, vírus sincicial respiratório e adenovírus. 
b) Vírus do sarampo, vírus da caxumba e vírus da rubéola. 
c) Vírus do sarampo, vírus da influenza e vírus da parainfluenza. 
d) Vírus da rubéola, vírus da influenza e vírus da parainfluenza. 
e) Vírus da caxumba, vírus sincicial respiratório e adenovírus. 

 
49 - Sintomas de comprometimento neurológico, como cefaleia, letargia e alterações psicomotoras, são frequentes em 

infecções virais. No entanto, vírus que acometem especificamente o Sistema Nervoso Central (SNC) são infrequentes 
e, em geral, produzem doença autolimitada e sem gravidade. Embora consideradas benignas, essas infecções são 
extremamente importantes, devido ao potencial risco de morte e danos neurológicos. Alguns patógenos que causam 
encefalite com frequência também causam inflamação das meninges (meningite). O vírus associado à meningite 
viral é o: 

 

a) vírus herpes simplex. 
►b) enterovírus. 
c) HIV. 
d) vírus varicela-zoster. 
e) citomegalovírus. 

 
50 - Para que uma infecção viral seja bem sucedida, é necessário que pelo menos 3 requisitos sejam atendidos: o inóculo 

viral deve ser suficiente para iniciar a infecção; as células do sítio inicial de infecção devem ser acessíveis, suscetíveis 
e permissíveis ao vírus; e os mecanismos de defesa local devem estar ausentes ou ineficientes. Sendo assim, é correto 
afirmar que para iniciar uma infecção viral: 

 

a) os vírus precisam apenas de elevada carga viral. 
b) não há necessidade da presença dos receptores celulares. 
►c) os vírus precisam ser capazes de contra-atacar as defesas do hospedeiro. 
d) os vírus precisam destruir as células infectadas. 
e) os vírus precisam ser capazes de estimular resposta imune. 


