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HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS 

REGIONAIS DE JATAÍ, RIO VERDE E UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE QUIRINÓPOLIS 

 

Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 

  
2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 29/08/2019 

 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente 
excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá 
prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala. 

 
BOA PROVA!!! 



 

 

 

 
PROVA – ASSISTENTE SOCIAL 

 

Questões 

QUESTÃO 01 – O processo de 
reconhecimento dos direitos sociais no Brasil 
se deu principalmente a partir da emergência 
da (o): 

(A) Estado e das instituições filantrópicas.  

(B) Filantropia e da sociedade civil 
organizada.  

(C) Legislação social e das políticas sociais. 

(D) Terceiro Setor e do Estado.  

 

QUESTÃO 02 – A efetiva garantia dos direitos 
sociais só se realiza de fato a partir do 
reconhecimento e da afirmação do caráter: 

(A) Público não estatal da gestão social e da 
dimensão seletiva das políticas sociais.  

(B) Público do Estado e da dimensão 
universal das políticas sociais.  

(C) Plural da sociedade civil e da dimensão 
não distributiva das políticas sociais. 

(D) Social da gestão pública e da dimensão 
focal das políticas sociais. 

 

QUESTÃO 03 – Observe as afirmativas a 
seguir sobre o processo de avaliação das 
políticas sociais: 

I. Têm prevalecido os padrões economicistas 
sobre o das avaliações políticas.  

II. Tendencialmente as avaliações de 
resultado são mais usuais do que as de 
impacto.  

III. As políticas sociais setoriais não dispõem 
hoje de órgãos ou institutos que 

produzam tecnologias e indicadores de 
avaliação próprios às suas áreas de ação.  

Assinale a alternativa correta: 

(A) Apenas a afirmativa I está correta.  

(B) Apenas a afirmativa II está correta.  

(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

QUESTÃO 04 – A produção de conhecimentos 
pelos assistentes sociais sobre as condições 
de vida e trabalho da população no cotidiano 
institucional tem se dado, particularmente, a 
partir da realização de estudos 
socioeconômicos. As entrevistas e os 
questionários utilizados pelos assistentes 
sociais, nesta situação, expressam do ponto 
de vista da investigação sobre a realidade 
social um trabalho com: 

(A) Dados quantitativos, apenas.  

(B) Fontes secundárias.  

(C) Indicadores, apenas, e não com dados. 

(D) Dados qualitativos, apenas. 

 

QUESTÃO 05 - A seguridade social no Brasil 
assegura benefícios tanto às populações 
urbanas como às rurais. A cobertura dessas 
populações é regida, sobretudo, pelos 
princípios da: 

(A) Irredutibilidade e da descentralização.  

(B) Seletividade e da equidade  

(C) Uniformidade e da equivalência. 

(D) Universalidade e da hierarquização.  

 

 



 

 

 

QUESTÃO 06 – A previdência social tem por 
fim assegurar, a seus beneficiários, meios 
indispensáveis de manutenção pelos 
seguintes motivos, EXCETO: 

(A) Reclusão ou morte de dependente. 

(B) Idade avançada.  

(C) Desemprego involuntário. 

(D) Tempo de serviço. 
 

QUESTÃO 07 – A atuação dos assistentes 
sociais em processos de escuta dos usuários, 
na agilização de exames e consultas e nas 
atividades de capacitação e formação de 
recursos humanos, corresponde, 
respectivamente, a três tipos de inserção do 
trabalho profissional na área de saúde, a 
saber: 

(A) Educação, informação e comunicação em 
saúde; ações de caráter emergencial 
assistencial; planejamento e assessoria.  

(B) Ações de caráter emergencial assistencial; 
planejamento e assessoria; mobilização e 
participação social.  

(C) Mobilização e participação social; 
educação, informação e comunicação em 
saúde; ações de caráter emergencial 
assistencial. 

(D) Comunicação em saúde, mobilização e 
participação social; ações de caráter 
emergencial assistencial.  
 

QUESTÃO 08 – A formulação do projeto ético-
político do Serviço Social se deu a partir de 
condições sociais e profissionais peculiares à 
dinâmica da realidade brasileira. Surgiu, 
portanto, relacionado ao contexto de: 

(A) Emergência da questão social no Brasil.  

(B) Sedimentação da legislação social. 

(C) Recrudescimento do Estado. 

(D) Disputas dos projetos societários. 

QUESTÃO 09 – A inserção dos assistentes 
sociais em processos de trabalho de natureza 
multidisciplinar não se opõe ao projeto ético-
político do Serviço Social, muito ao contrário, 
tendo em vista que pode contribuir para sua 
articulação com os movimentos de outras 
categorias profissionais e o fortalecimento da 
luta geral dos trabalhadores. Para tanto, é 
necessário que: 

(A) Sejam partilhados os mesmos princípios 
que norteiam o nosso Código de Ética.  

(B) As diferentes categorias profissionais 
realizem necessariamente um trabalho 
interdisciplinar.  

(C) Sejam revisados os princípios éticos de 
cada categoria sem que nenhum se 
sobreponha aos demais. 

(D) A atuação política não se sobreponha às 
ações técnicas para não desfigurar o seu 
sentido profissional. 

 

QUESTÃO 10 – Numa perspectiva de 
totalidade, a apreensão das condições de 
vida e trabalho da população necessita 
considerar os (as): 

(A) Diferentes pontos de vista: social, 
econômico e político.  

(B) Mediações entre o individual e o social.  

(C) Suas múltiplas determinações. 

(D) Seus diferentes diagnósticos sociais.  
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BIOMÉDICO OU FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente 
excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá 
prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala. 

 
BOA PROVA!!! 



 

 

 

 
PROVA – BIOMÉDICO OU FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO 

 

Questões 

QUESTÃO 01 – Na triagem clínica do doador, 
devem ser verificados, dentre outros, os 
seguintes dados: 

(A) peso, idade, dosagem de hemoglobina e 
hematócrito  

(B) hematócrito, pressão arterial, idade e 
temperatura. 

(C) temperatura, peso, idade e batimentos 
cardíacos.  

(D) peso, pressão arterial, temperatura e 
dosagem de hemoglobina.  

 

QUESTÃO 02 – As amostras usadas para os 
testes pré-transfusionais serão coletadas 
para este fim específico, tendo uma validade 
de até: 

(A) 24 horas 

(B) 72 horas 

(C) 5 dias  

(D) 10 dias  

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 03 – Correlacione identificando 
cada hemocomponente: 

1 – Concentrado de Hemácias 

2 – Plasma Fresco Congelado 

3 – Concentrado de Plaquetas 

4 – Crioprecipitado 

(     ) Deverá ser acondicionado à 
temperatura de 20°C a 24°C, sob 
agitação constante 

(     ) Fração do plasma insolúvel em frio, 
obtido a partir do PFC 

(     ) São os eritrócitos que permanecem 
na bolsa após a centrifugação 

(     ) Hemocomponente que deverá ser 
separado em até no máximo 6 horas 
após a coleta e armazenado em 
temperatura de no mínimo -20°C 

Com base na correlação, assinale a 
alternativa correta: 

(A) 3, 4, 2, 1 

(B) 4, 3, 1, 2 

(C) 3, 4, 1, 2 

(D)  4, 3, 1, 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 04 – São causas de inaptidão 
definitiva para a doação de sangue: 

(A) Dengue hemorrágico, Sífilis e 
Leishmaniose visceral 

(B) Meningite Infecciosa, Caxumba e Herpes 
zoster 

(C) Hanseníase, Doença de Chagas e Doença 
renal crônica 

(D) Pielofrite, Sífilis e Meningite Infecciosa 

 

QUESTÃO 05 – O sistema Rh é o mais 
complexo dos sistemas eritrocitários, sendo o 
segundo mais importante, depois do sistema 
ABO, na medicina transfusional. Em relação à 
sua classificação, é correto afirmar que: 

(A) São aplicadas provas direta e reversa para 
identificação  

(B) É um ensaio colorimétrico  

(C) Os anticorpos do sistema Rh, em especial 
o anti-D, não são naturais 

(D) Os antígenos do sistema Rh são 
encontrados nas hemácias e no soro 

 

QUESTÃO 06 – Quando a pesquisa de 
detecção de anticorpos no soro do paciente é 
positiva, deve ser realizado um processo de 
identificação do(s) anticorpo(s) detectado(s) 
por meio da testagem do soro do paciente 
contra um painel de antígenos conhecidos, 
denominado painel de hemácias. Para essa 
pesquisa utiliza‐se o método de:  

(A) COOMBS direto.  

(B) COOMBS indireto.  

(C) Hemoprecipitação. 

(D) Hemoaglutinação. 

 

QUESTÃO 07 – O quadro a seguir representa 
os resultados encontrados durante a tipagem 
sanguínea de um doador pelo sistema ABO. 

 

Diante dos resultados, pode‐se afirmar que o 
doador apresenta: 

(A) Aglutinogênio B e Aglutinina Anti‐A.  

(B) Aglutinogênio A e Aglutinina Anti‐B.  

(C) Aglutinogênio B e Aglutinina Anti‐B. 

(D) Aglutinogênio A e Aglutinina Anti‐A. 

 

QUESTÃO 08 – São testes obrigatórios na 
rotina pré-transfusional para concentrado de 
hemácias, EXCETO:  

(A) Tipagem ABO e RhD no sangue do 
receptor;  

(B) Prova cruzada;  

(C) Teste de antiglobulina; 

(D) Pesquisa de anticorpos irregulares; 

 

QUESTÃO 09 – Observe as afirmativas 
abaixo:  

I. Os componentes sanguíneos serão 
infundidos em, no máximo, 4 (quatro) 
horas.  

II. O segmento do tubo coletor do 
concentrado de hemácias deve ser 
guardado por pelo menos 24 horas após a 
transfusão.  

III. Na inspeção visual antes da liberação do 
hemocomponente deve-se avaliar a 
presença de hemólise ou coágulos, a 
validade , coloração e integridade do 
sistema. 



 

 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) Apenas a afirmativa I está correta;  

(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;  

(C) Apenas as afirmativas I e III estão 
corretas; 

(D) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

QUESTÃO 10 – Uma reserva de duas 
unidades de concentrado de hemácias (CH) 
foi solicitada para um paciente que será 
submetido a procedimento eletivo em 24 
horas. Os testes pré-transfusionais 
demonstraram uma pesquisa de anticorpos 
irregulares positiva. Neste caso, a melhor 
conduta a ser adotada é:  

(A) Detectar no estoque unidades antígeno 
negativas para o anticorpo correspondente; as 
negativas poderão ser liberadas para 
transfusão.  

(B) Detectar no estoque unidades antígeno 
negativas para o anticorpo correspondente e 
realizar prova de compatibilidade com essas 
unidades antes de liberá-las para transfusão.  

(C) Compatibilizar unidades de sangue e, se 
compatível, o sangue pode ser liberado para 
transfusão. 

(D) Realizar teste de antiglobulina humana 
direto e o autocontrole; se negativos, as 
unidades com prova de compatibilidade 
negativa poderão ser liberadas para 
transfusão. 
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ENFERMEIRO 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente 
excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá 
prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala. 

 
BOA PROVA!!! 



 

 

 

 
PROVA – ENFERMEIRO 

 

Questões 

QUESTÃO 01 – A tríade de Beck é o conjunto 
de três sinais médicos associados ao 
tamponamento cardíaco, os sintomas 
clássicos são: 

(A) Veias túrgidas, hipertensão e pulso 
filiforme. 

(B) Hipotensão, taquicardia e sudorese 
intensa. 

(C)    Veias do pescoço distendidas, hipotensão 
e sons cardíacos abafados. 

(D) Carótida dilatada, hipertensão e arritmia.  

 

QUESTÃO 02 – A cetoacidose diabética é uma 
complicação aguda dos portadores de 
diabetes tipo I, ocasionada por ausência ou 
quantidade inadequada de insulina. As 
principais causas são: 

(A) Perda de eletrólitos e acidose metabólica.  

(B) Desidratação, hipertensão e tosse. 

(C) Desidratação, hipertensão arterial 
sistêmica e dose de insulina menor que o 
habitual 

(D) Infecção, dose de insulina menor que o 
habitual e manifestação inicial do diabetes 
ainda não diagnosticado. 

 

QUESTÃO 03 – A Resolução do COFEN nº 272-
2002 dispõe sobre: 

(A) Consulta do Enfermeiro 

(B) Solicitação de exames complementares e 
de rotina pelo enfermeiro. 

(C) Sistematização da assistência de 
enfermagem 

(D) Nenhuma das anteriores 

QUESTÃO 04 – As drogas classificadas como 
catecolaminas são: 

(A) Adrenalina, dopamina, noradrenalina. 

(B) Atropina, dobutamina, noradrenalina. 

(C) Vasopressina, noradrenalina, 
espirolactona. 

(D) Dobutamina, dopamina, noradrenalina, 
nitroglicerina e nitroprussiato de sódio. 

 

QUESTÃO 05 – O Bicarbonato de Sódio e uma 
medicação essencial, prescrita na PCR, com a 
finalidade de: 

(A) Corrigir hipovolemia. 

(B) Aumentar o fluxo sanguíneo. 

(C) Aumentar o débito cardíaco.  

(D) Corrigir acidose respiratória. 

 

QUESTÃO 06 – Hematêmese, melena e 
enterorragia são sinais de: 

(A) Abdome agudo. 

(B) Hepatopatia 

(C) Pólipos intestinais. 

(D) Hemorragia digestiva. 

 

QUESTÃO 07 – O acúmulo de sangue no 
espaço pleural denomina-se: 

Assinale‐a.   

(A) Pneumotórax. 

(B) Tórax agudo. 

(C) Hemotórax. 

(D) Abdome agudo. 

 



 

 

 

QUESTÃO 08 – A terminologia correta para 
vômitos com sangue é: 

(A) Êmese. 

(B) Enterorragia 

(C) Hematêmese 

(D) Melena 

 

QUESTÃO 09 – Qual das atividades abaixo 
relacionadas, pode ser realizada 
exclusivamente pelo enfermeiro:  

(A) Planejamento da assistência de 
enfermagem. 

(B) Realização de curativos. 

(C) Administração de medicação por via 
parenteral. 

(D) Nenhuma das alternativas.  

 

QUESTÃO 10 – Sobre Consentimento 
Informado e correto afirmar:  

(A) Serve para proteger somente o paciente. 

(B) Serve para proteger o paciente e a família. 

(C) Serve para proteger o profissional, 
garantindo que o paciente aceita o tratamento 
proposto. 

(D) Não é necessário nas internações. 
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FARMACÊUTICO 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente 
excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá 
prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala. 

 
BOA PROVA!!! 



 

 

 

 
PROVA – FARMACÊUTICO 

 

Questões 

QUESTÃO 01 – o Tratamento das 
coagulopatias hereditárias tem como 
principal pilar a reposição do fator deficiente. 
Além disso, outros agentes hemostáticos 
podem ser utilizados.  

Com base nesta afirmativa, assinale a 
alternativa CORRETA. 

(A) O tratamento das hemofilias A e B é feito 
com fatores de coagulação exclusivamente 
plasmáticos, produzidos por meio de 
fracionamento de plasma humanos. Esses 
produtos são considerados bastante seguros 
devido às modernas técnicas de diagnóstico, 
purificação e inativação viral. 

(B) A RDC 23, publicada em 24 de janeiro de 
2002, autoriza a utilização de crioprecipitado 
como tratamento de reposição em pacientes 
com Hemofilia A e doença de von Willebrand, 
sendo uma decisão médica, independente da 
disponibilidade de concentrados de fator de 
coagulação. 

(C) Para o tratamento da Hemofilia B, 
utilizamos o fator IX da coagulação. 

(D) O DDAVP (Acetato de Desmopressina) é 
usado no tratamento de pacientes que 
desenvolvem inibidores da coagulação. 

 

QUESTÃO 02 – Dentre as atribuições clínicas 
do farmacêutico, uma das mais comuns no 
ambiente hospitalar e ambulatorial é a 
revisão da farmacoterapia, por meio da qual 
se analisam os medicamentos em uso pelo 
paciente, com o objetivo de resolver 
problemas relacionados ao tratamento. 
Assinale a alternativa que aponta um 
problema que só pode ser identificado pelo 
farmacêutico, durante a revisão da 

farmacoterapia, quando há contato direto 
com o paciente. 

(A) Erros de diluição 

(B) Adesão 

(C) Interação Medicamentosa 

(D) Erros de doseIliopsoas 

 

QUESTÃO 03 – Sobre a Assistência 
Farmacêutica, é CORRETO afirmar: 

(A) É o conjunto de ações voltadas à 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
por meio da promoção do acesso aos 
medicamentos e uso racional são 
desenvolvidas pelos Municípios. 

(B) Os fatores de coagulação são 
medicamentos que estão inseridos no 
Componente Estratégico da Assistência 
Farmacêutica. 

(C) Os recursos financeiros do Ministério da 
Saúde para o componente Estratégico são 
para aquisição de medicamentos de 
programas considerados estratégicos no 
cuidado da saúde, também dispensados na 
rede básica de saúde. São medicamentos para 
o tratamento de Tuberculose, Hanseníase, o 
Combate ao Tabagismo, para a Alimentação e 
Nutrição e para as Endemias Focais (Ex: 
Malária, Leishmaniose, Dengue, dentre 
outras), Coagulopatias e DST/AIDS. Esses 
medicamentos são adquiridos pelo Ministério 
da Saúde e distribuídos aos estados e/ou 
municípios de acordo com programação 
informada pelos Estados e Municípios. 

(D) Caberão aos Estados e Municípios a 
implementação e a avaliação da Política 
Nacional de Medicamentos, ressaltando-se 
como principal responsabilidade a obtenção 
de cooperação técnica e financeira das demais 
instâncias do SUS no desenvolvimento das 
atividades relativas à Política Nacional de 
Medicamentos. 



 

 

 

QUESTÃO 04 – De acordo com a Lei nº 5.991, 
de 17/12/1973, a dispensação de 
medicamentos é privativa de: 

(A) Farmácia, loja de conveniência e 
dispensário de medicamentos. 

(B) Farmácia, drogaria e mercado. 

(C) Farmácia. 

(D) Farmácia, drogaria, posto de 
medicamentos e dispensário de 
medicamentos. 

 

QUESTÃO 05 – Sobre a farmácia clínica, é 
INCORRETO afirmar: 

(A) A farmácia clínica é uma atividade voltada 
ao cuidado do paciente de forma a otimizar a 
farmacoterapia, promover saúde e bem-estar 
e prevenção de doenças. 

(B) A atividade do farmacêutico clínico pode 
ser desenvolvida apenas para pacientes 
ambulatoriais. 

(C) A prevenção e detecção de interações e 
reações adversas a medicamentos é uma 
função clínica do farmacêutico. 

(D) O farmacêutico clinico é o farmacêutico 
que recebeu formação especializada nas 
diversas fases da terapêutica medicamentosa 
em seres humanos, especialmente na seleção 
e uso racional dos medicamentos, do desenho 
de regimes de dosificação e na 
farmacovigilância. 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que 
corresponde ao estudo da utilização de 
drogas em uma população.  

(A) Farmacovigilância 

(B) Farmácia Clínica 

(C) Farmacoepidemiologia 

(D) Atenção Farmacêutica 

 

QUESTÃO 07 – Sobre Hemovigilância, é 
INCORRETO afirmar: 

(A) Hemovigilância é o conjunto de 
procedimentos de vigilância que abrange todo 
o ciclo do sangue, com o objetivo de obter e 
disponibilizar informações sobre eventos 
adversos ocorridos nas diferentes etapas a fim 
de prevenir o aparecimento ou recorrência, 
melhorar a qualidade dos processos e 
produtos e aumentar a segurança do doador e 
do receptor.  

(B) Os hemocomponentes processados 
poderão ser liberados para o consumo após a 
conclusão dos testes sorológicos. Os testes 
imuno-hematológicos não são obrigatórios 
que deverão ser feitos na amostra do doador.  

(C) As seguintes etapas deverão ser seguidas 
pelo serviço de hemoterapia sempre que for 
solicitada uma transfusão:  Recebimento e 
conferência dos dados da requisição da 
transfusão, feita pelo médico responsável por 
ela, juntamente com a amostra de sangue do 
receptor; Realização da tipagem ABO (direta e 
reversa), tipagem RhD (pesquisa do D fraco 
quando aplicável) e pesquisa (e identificação 
se necessário) de anticorpos irregulares na 
amostra do receptor; retipagem ABO (direta) 
e RhD (quando esse for negativo) do(s) 
hemocomponente(s) contendo hemácias; 
seleção do(s) hemocomponente(s) 
respeitando-se a compatibilidade ABO/RhD; 
Realização da prova de compatibilidade, 
sempre que se tratar da prescrição de 
hemocomponentes contendo hemácias; 
Identificação do(s) hemocomponente(s) 
preparado(s) com os dados de identificação 
do receptor;  liberação do(s) 
hemocomponente(s) para transfusão. 

(D) Nos pacientes internados, inconscientes, 
com dificuldades em verbalizar, sob efeito 
anestésico ou crianças pequenas, providencie 
uma pulseira, bracelete ou crachá de 
identificação para ser colocada no paciente e 
realizar a coleta da amostra do sangue.  



 

 

 

QUESTÃO 08 – A Farmacovigilância é a 
ciência relativa à detecção, avaliação, 
compreensão e prevenção dos efeitos 
adversos ou outros problemas relacionados a 
medicamentos. É função do farmacêutico 
realizar ações de farmacovigilância, como 
detectar e notificar reações adversas a 
medicamentos (RAMs), as quais podem ser 
definidas como: 

(A) Qualquer resposta prejudicial ou 
indesejável, não intencional, a um 
medicamento, que ocorre nas doses 
usualmente empregadas no homem para 
profilaxia, diagnóstico ou tratamento. 

(B) Qualquer injúria, dano ou lesão que afeta 
a saúde do paciente, causada pelo uso de 
medicamento ou a falta dele.  

(C)   Qualquer evento evitável que pode causar 
ou levar ao uso inadequado de 
medicamentos, enquanto a medicação está 
sob o controle dos profissionais de saúde ou 
do paciente enquanto consumidor. 

(D) Todas as alternativas corretas. 

 

QUESTÃO 09 – A reorientação do modelo de 
assistência farmacêutica, coordenada e 
disciplinada em âmbito nacional pelos três 
gestores do Sistema, segundo a política 
nacional de medicamentos, deverá estar 
fundamentada, EXCETO: 

(A) Na promoção do uso racional dos 
medicamentos. 

(B) Na otimização e na eficácia do sistema de 
distribuição no setor público. 

(C) No desenvolvimento de iniciativas que 
possibilitem a redução nos preços dos 
produtos, viabilizando, inclusive o acesso da       
população aos produtos no âmbito do setor 
privado. 

(D) Na centralização da Gestão. 

 

QUESTÃO 10 – O envelhecimento é um 
processo biológico natural, no qual as 
funções de diferentes órgãos tornam-se 
deficientes, alterando a atividade dos 
medicamentos. São fatores de risco para 
polifarmácia, EXCETO: 

(A) Estocagem de fármacos. 

(B) Idade avançada. 

(C) Várias prescrições por médicos 
diferentes. 

(D) Uso racional de medicamentos. 
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HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS 

REGIONAIS DE JATAÍ, RIO VERDE E UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE QUIRINÓPOLIS 

 

Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 

  
2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 29/08/2019 

 

 
FISIOTERAPEUTA 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente 
excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá 
prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala. 

 
BOA PROVA!!! 



 

 

 

 
PROVA – FISIOTERAPEUTA 

 

Questões 

QUESTÃO 01 – Com relação às coagulopatias 
hereditárias, as hemartroses ocorrem com 
maior frequência nas seguintes articulações 
em ordem decrescente: 

(A) Cotovelos, joelhos e tornozelos. 

(B) Joelhos, cotovelos e tornozelos. 

(C) Tornozelos, joelhos e cotovelos. 

(D) Ombros, punhos e joelhos. 

 

QUESTÃO 02 – Dor em região inguinal, 
redução de ADM do quadril e postura clássica 
em flexão dessa articulação são sintomas 
apresentados pelo paciente portador de 
hemofilia correspondente à sangramento de: 

(A) Quadril. 

(B) Iliopsoas. 

(C) Quadríceps. 

(D) Pectíneo. 

 

QUESTÃO 03 – Em relação à fisiopatologia 
dos problemas musculoesqueléticos na 
hemofilia, marque as afirmativas corretas: 

I. O sangramento intra-articular vem da 
membrana sinovial, tendo origem no 
plexo subsinovial. 

II. As hemartroses espontâneas, secundárias 
a microtraumatismos sobre a membrana 
sinovial, são mais comuns nas articulações 
complexas, uma vez que o tecido sobre a 
sinovial é originário do sangramento. 

III. Qualquer articulação diartrodial das 
extremidades pode sofrer hemartrose. 

IV. Quando a artropatia é evidente, podem 
aparecer cistos subcondrais, que estão 

ligados ao espaço articular e são similares 
ao da artrose degenerativa. 

(A) I, II e IV. 

(B) II e IV. 

(C) II, III e IV. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 04 – Sobre o escore de exame físico 
preconizado pela Federação Mundial de 
Hemofilia (FMH) e recomendado pelo Comitê 
Ortopédico da FMH (Escore de Gilber), é 
correto afirmar: 

(A) É um instrumento que pode ser utilizado 
somente por adultos. 

(B) Considera como item não avaliado a 
duração do edema, atrofia muscular, força 
muscular e marcha. 

(C) Em relação ao alinhamento axial, 
considera avaliação e pontuação apenas das 
articulações de joelhos e tornozelos de acordo 
com os graus de variação. 

(D) Permite classificar o edema como 
ausente, leve, moderado ou grave. 

 

QUESTÃO 05 – No pré-cirúrgico de 
artroplastia total de joelho de um paciente 
hemofílico, quanto às orientações que 
devem ser enfatizadas ao paciente, marque a 
alternativa errada: 

(A) Deixar os membros inferiores elevados no 
pós-operatório. 

(B) Manter o joelho semi-fletido quando em 
repouso fazendo uso de travesseiros para 
posicionamento no leito. 

(C) Não deixar o membro inferior operado 
em rotação externa. 

(D) Proteger o calcanhar para evitar a 
formação de escaras. 



 

 

 

QUESTÃO 06 – Caso o paciente hemofílico 
que realizou ATQ relate dor nas costas, dor 
anterior no quadril e dificuldade de 
caminhar, apresentando contratura em 
flexão do quadril, teste de Thomas positivo e 
aumento da anteversão pélvica, marque a 
melhor conduta à ser realizada: 

(A) Alongar iliopsoas e retofemoral; alongar 
sartório, tensor da fascia lata e quadrado 
lombar; corrigir a marcha; corrigir rotação 
pélvica. 

(B) Alongar tensor da fascia lata; equalizar 
comprimento dos membros e observar e 
corrigir a marcha. 

(C) Fortalecer glúteos, observar e corrigir a 
marcha, treinar propriocepção 

(D) Alongar iliopsoas e retofemoral; alongar 
sartório, tensor da fascia lata e quadrado 
lombar; fortalecer isquiotibiais e 
gastrocnêmios.  

 

QUESTÃO 07 – Com relação à utilização da 
eletroterapia na hemofilia, marque a 
alternativa correta: 

(A) O ultrassom é contra-indicado nas fases 
aguda e sub-aguda (após 48 horas). 

(B) O Ondas Curtas Pulsátil pode ser utilizado 
somente na fase subaguda e crônica de 
sangramento de joelho. 

(C) As correntes interferenciais podem ser 
utilizadas em qualquer fase (aguda e 
subaguda com cautela e crônica). 

(D) O TENS é contra-indicado na fase aguda.  

 

QUESTÃO 08 – Na avaliação física de sinovite 
de joelho de um paciente hemofílico, 
podemos observar: 

(A) Dor intensa que se acentua com a 
mobilização. 

(B) Calor e edema (mole). 

(C) Dor suave que se acentua com a 
mobilização articular ou ausência de dor. 

(D) Contratura articular em flexão.  

 

QUESTÃO 09 – Na fase ambulatorial de ATJ, é 
correto afirmar:  

(A) Os exercícios para ganho de ADM de 
extensão de joelho incluem mobilização 
manual, exercícios ativo-assistidos de 
extensão de joelho e exercícios posturais 
realizados com o auxílio do fisioterapeuta. 

(B) Os exercícios para ganho de ADM de 
extensão de joelho incluem mobilização 
manual, exercícios resistidos progressivos de 
extensão de joelho e exercícios posturais. 

(C) A bicicleta ergométrica horizontal é 
contra-indicado por causar impacto na 
articulação. 

(D) A descontinuidade no uso de muletas 
deve acontecer após uma semana da 
realização da cirurgia. 

 

QUESTÃO 10 – Com relação à atividade física 
na hemofia, é incorreto afirmar:  

(A) A natação é a atividade física mais 
recomendada. 

(B) A musculação é altamente recomendada, 
devendo ser realizada sob orientação de um 
professor. 

(C) O voleibol, beisebol e frescobol são 
esportes nos quais os riscos se sobrepõem aos 
benefícios. 

(D) Exceto em raríssimas situações, o esporte 
de competição está contra-indicado para o 
paciente com hemofilia leve, moderada ou 
grave. 
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MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente 
excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá 
prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala. 

 
BOA PROVA!!! 



 

 

 

 
PROVA – MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 

Questões 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que 
apresenta manifestações extra-hepáticas da 
Hepatite C: 

I. Glomerulonefrite membranosa; 

II. Anemia macrocítica; 

III. Crioglobulinemia; 

IV. Linfoma de célula T. 

A alternativa correta é:   

(A) 1 e 3. 

(B) 2 e 4. 

(C) 1 e 4. 

(D) 2 e 3.  

 

QUESTÃO 02 – Paciente de 32 anos, sexo 
feminino, refere que há cerca de um mês vem 
apresentando quadro de diarreia, 
emagrecimento (6 Kg), tremores de 
extremidade, palpitações. Ao exame 
normocorada, eupneica. Ausculta cardíaca: 
ritmo cardíaco regular. Taquicardia. Ausculta 
pulmonar: normal. FC: 120 bpm. Abdome 
flácido sem visceromegalias. O(s) exame(s) 
necessário(s) para esclarecer o diagnóstico 
é(são): 

(A) Anti-HIV. 

(B) Perfil do FAN. 

(C) Pesquisa de sangue oculto nas fezes. 

(D) TSH -T4 livre. 

 

QUESTÃO 03 – Paciente de 21 anos, sexo 
feminino, com quadro há 5 meses de 
poliartralgias, apresentando afilamento de 
polpas digitais, úlceras digitais cicatrizadas, 

redução dos sulcos da face e queixando-se de 
disfagia. Apresenta FAN+ 1/1.280 com 
padrão anticentrômero. O diagnóstico clínico 
é: 

(A) Lupus eritematoso sistêmico. 

(B) Artrite reumatoide. 

(C) Esclerose sistêmica progressiva. 

(D) Dermatopolimiosite. 

 

QUESTÃO 04 – Paciente portador de cirrose 
alcoólica e por vírus da hepatite C é trazido à 
UPA devido quadro de febre, ascite 
volumosa, desorientação, sonolência. Após 
coletar hemocultura e exame do líquido 
ascítico para bioquímica e cultura, é iniciado 
antibioticoterapia. A terapêutica 
complementar para o tratamento da 
encefalopatia hepática deve ser: 

(A) Haloperidol. 

(B) Lactulose e metronidazol. 

(C) Quetiapina. 

(D) Manitol e gentamicina. 

 

QUESTÃO 05 – Paciente indígena apresenta 
anemia severa, com o seguinte hemograma: 
Hemoglobina 5,9; Hematócrito 19%; VCM 
112; HCM 42; Leucócitos 8.700; Plaquetas 
159.000. A principal causa desse tipo de 
anemia é: 

(A) Deficiência de ferro e tiamina. 

(B) Deficiência de eritropoietina. 

(C) Hipoplásica medular. 

(D) Deficiência de B12 e ácido fólico. 

 

 

 



 

 

 

O caso clínico abaixo ilustra as questões 06 e 
07. 

Jovem de 21 anos procura UPA com queixas 
de mal-estar, dor no corpo e febre. Ao exame 
físico, constata-se temperatura de 38,2°C, 
micropoliadenopatia, máculas e pápulas no 
tronco, membros, palmas das mãos e planta 
dos pés. Quando questionado, relata que 
apresentou há 2 meses lesão única no pênis, 
não procurou médico à época pois a lesão 
remitiu de forma espontânea após perdurar 
10 dias. 

QUESTÃO 06 – Marque a alternativa errada: 

(A) Trata-se desífilis: uma infecção bacteriana 
sistêmica, crônica, curável e exclusiva do ser 
humano. 

(B) A maioria das pessoas com sífilis são 
assintomáticas. 

(C) Para o diagnóstico da sífilis, deve ser 
realizado um teste treponêmico ou um teste 
não treponêmico. 

(D) Testes treponêmicos permanecem 
reagentes por toda vida, mesmo após o 
tratamento e, por isso, não são indicados para 
o monitoramento da resposta ao tratamento.  

 

QUESTÃO 07 – A abordagem terapêutica 
adequada requer a utilização de: 

(A) benzilpenicilina benzatina 1,2 milhões UI, 
IM, dose única.  

(B) benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, 
IM, dose única.  

(C) benzilpenicilina procaína 18-24 milhões 
UI, 1x/dia, EV, administrada em doses de 3-4 
milhões UI, a cada 4 horas ou por infusão 
contínua, por 14 dias.  

(D) cefalexina 500 mg a cada 6 horas por 10 
dias.  

  

QUESTÃO 08 - Paciente do sexo feminino, 50 
anos, realizou cirurgia redutora do estômago 
há 3 anos para controle de obesidade. Relata 
há 6 meses sensação de cansaço e fraqueza 
em membros inferiores. O exame físico 
evidência pele hipocorada, déficit de 
memória recente, hiporreflexia e marcha 
atáxica. Espera-se encontrar no hemograma 
deste paciente:  

(A) poiquilocitose. 

(B) microcitose e linfocitose. 

(C) macrocitose e hipesegmentação de 
neutrófilos. 

(D) esferocitose e plaquetopenia.    

 

QUESTÃO 09 - Mulher de 40 anos, vem a 
consulta com queixas de sonolência, 
constipação e aumento de peso há 6 meses. 
Ao exame físico apresenta pele seca e fria, 
edema bipalpebral, mucosas hipocoradas 
+/4, PA: 130x 80 mmHg, FC 50 bpm, exame 
cardiopulmonar e exame abdominal sem 
alterações, tireóide normopalpável. Assinale 
a alternativa que contém a principal hipótese 
diagnóstica para o caso e um exame 
adequado para elucidação diagnóstica: 

(A) Hipotireoidismo primário, TSH. 

(B) Tumor cerebral, tomografia de crânio. 

(C) Leucemia, hemograma. 

(D) Narcolepsia, polissonografia.  

 

QUESTÃO 10 – Durante consulta com médico 
da UBS, paciente do sexo feminino, 
assintomática, menciona que gostaria de 
realizar exames para hepatite, pois seu 
vizinho descobriu ser portador desta doença. 



 

 

 

Após alguns dias, paciente retorna com 
seguinte resultado de sorologias: 

HBsAg – não reagente 

Anti-HBsAg – reagente 

HBeAg – não reagente 

Anti-HBeAg – reagente 

Anti-HBcAg total – reagente 

Anti-HCV – não reagente 

(A) Trata-se de paciente com hepatite B 
crônica com replicação viral ativa. 

(B) A paciente foi vacinada para hepatite B no 
passado. 

(C) A paciente é portadora de hepatite C. 

(D) A paciente desenvolveu imunidade à 
hepatite B após infecção por este agente. 
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MÉDICO HEMATOLOGISTA 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente 
excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá 
prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala. 

 
 

BOA PROVA!!! 



 

 

 

 
PROVA – MÉDICO HEMATOLOGISTA  

 
 

Questões 

 
QUESTÃO 01 – As causas de anemias podem 
ser diferenciadas em dois grandes grupos de 
acordo com os mecanismos que dão origem 
a ela, podendo ser divididas em 
hipoproliferativas ou hiperproliferativas. 
Assinale abaixo a assertiva que contém uma 
causa de anemia hipoproliferativa. 

(A) Esferocitose Hereditária.  

(B) Hiperesplenismo.  

(C) Sangramento agudo evidente.  

(D) Anemia Carencial.  

 

QUESTÃO 02 – A anemia falciforme é uma 
anemia hemolítica crônica hereditária que 
ocorre por defeito qualitativo da 
hemoglobina. Entre suas principais 
complicações agudas, pode ocorrer a crise do 
sequestro esplênico, considerada a mais 
grave das crises anêmicas e que ocorre por 
um fenômeno vaso-oclusivo nos sinusóides 
esplênicos. A idade mais acometida por esta 
complicação situa-se entre: 

(A) 6 meses e 1 ano de idade.  

(B) 1 ano e 3 anos de idade.  

(C) 3 anos e 5 anos de idade.  

(D) 8 e 12 anos de idade.  

 

 

QUESTÃO 03 – A Policitemia Vera é uma 
síndrome mieloproliferativa originada de um 
clone neoplásico de célula tronco eritróide, 
que prolifera mesmo na ausência de 
eritropoietina. O diagnóstico baseia-se na 
exclusão de outras causas de policitemia e no 
sangue periférico é esperada a evidência de: 

(A) Eritrocitose com saturação de O2 > 70%.  

(B) Eritrocitose com saturação de O2 > 78%.  

(C) Eritrocitose com saturação de O2 > 84%.  

(D) Eritrocitose com saturação de O2 > 92%. 

 

QUESTÃO 04 – Paciente de 48 anos com 
quadro de Artrite Reumatóide, em 
tratamento regular e acompanhamento 
médico, comparece à consulta com exames 
de triagem de anemia que sugerem anemia 
crônica. Entre os parâmetros encontrados, 
espera-se:  

(A) Ferro Sérico Alto.  

(B) Saturação de Transferrina < 10%.  

(C) Ferritina Sérica > 50ng/ml.  

(D) Capacidade Total de Ligação do 
Ferro >300mcg/dl.  

 

QUESTÃO 05 – A Leucemia Mielóide Aguda 
(LMA) é a mais comum das leucemias 
segundo a maioria das estatísticas, e pode 
apresentar algumas complicações específicas 
em alguns de seus subtipos. Uma destas 
complicações é a Coagulação intravascular 
disseminada (CIVD), que ocorre no subtipo: 

(A) M1.  

(B) M3.  

(C) M4.  

(D) M5.  



 

 

 

QUESTÃO 06 – A Leucemia Linfocítica Aguda 
(LLA) é considerada a neoplasia maligna mais 
comum da infância, ocorrendo com mais 
frequência em portadores de distúrbios 
genéticos ou de imunodeficiência. De acordo 
com a OMS, o diagnóstico é firmado quando 
é evidenciado um aspirado e biópsia de 
medula óssea com presença de blastos na 
medula: 

(A) ≥5%  

(B) ≥10%  

(C) ≥15%  

(D) ≥20%  
 

QUESTÃO 07 – O diagnóstico da Hepatite B 
(HBV) pode ser clínico-laboratorial e 
laboratorial. Apenas com os aspectos clínicos 
não é possível identificar o agente etiológico, 
sendo necessários exames sorológicos. Com 
relação aos exames realizados para o 
diagnóstico da HBV, assinale a alternativa 
correta: 

(A) HBeAg - Primeiro marcador que aparece no 

curso da infecção pelo HBV. Na hepatite aguda, ele 

declina a níveis indetectáveis rapidamente.  

(B) Anti-HBc IgG - Marcador de infecção recente, 

está no soro até seis meses após a infecção. Na 

infecção crônica, pode estar presente enquanto 

ocorrer replicação viral.  

(C) Anti-HBc IgM - Marcador de longa duração, 

presente nas infecções agudas e crônicas. 

Representa contato prévio com o vírus. 

(D) Anti-HBs - É o único anticorpo que confere 

imunidade ao HBV. Está presente no soro após o 

desaparecimento do HBsAg, sendo indicador de 

cura e imunidade. Está presente isoladamente em 

pessoas vacinadas. 

 

 

QUESTÃO 08 – São considerados Testes de 
triagem para detecção de anticorpos anti-
HIV: 

(A) Ensaio por imunoabsorbância ligado à 
enzima (Enzyme Linked Immunosorbent Assay, 
ELISA), reação em cadeia da polimerase 
(Polimerase Chain Reaction, PCR) e a 
amplificação seqüencial de ácidos nucléicos 
(Nucleic Acid Sequence Based Amplification, 
NASBA).  

(B) Ensaio por imunoabsorbância ligado à 
enzima (Enzyme Linked Immunosorbent Assay, 
ELISA), ensaio imunoenzimático (Enzyme 
Immuno Assay, EIA), ensaio imunoenzimático 
com micropartículas (Microparticle Enzyme 
Immuno Assay, MEIA) e ensaio imunoenzimático 
com quimioluminiscência.  

(C) Ensaio por imunoabsorbância ligado à 
enzima (Enzyme Linked Immunosorbent Assay, 
ELISA), Imunofluorescência indireta, imunoblot, 
western blot e ensaio imunoenzimático com 
quimioluminiscência.  

(D) Imunofluorescência indireta, imunoblot, 
western blot, ensaio imunoenzimático com 
micropartículas (Microparticle Enzyme Immuno 
Assay, MEIA) e ensaio imunoenzimático com 
quimioluminiscência. 

 

QUESTÃO 09 – Cerca de 50% de todos os 
casos da síndrome de Budd-Chiari podem ser 
devidos ao estado de hipercoagulabilidade 
que acompanha:  

(A) Lesões ou tumores malignos comprimindo ou 

invadindo a via de saída venosa hepática.  

(B) Uma doença mieloproliferativa crônica, como 

a policitemia vera, a trombocitemia essencial, ou 

leucemia mielóide crônica.  

(C) Colite ulcerativa, doença celíaca ou doenças 

renais.  

(D) Hipertensão portal com esplenomegalia e 

consequente estado de hiperesplenismo. 



 

 

 

QUESTÃO 10 – A deficiência de ferro é 
considerada a principal causa de anemia em 
todo o mundo. Assinale abaixo a alternativa 
que contém a principal causa de anemia por 
deficiência de ferro. 

 
(A) Hipermoenorréia.  

(B) Sangramento crônico.  

(C) Infestação parasitária.  

(D) Dieta inadequada. 
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PSICÓLOGO DA SAÚDE 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente 
excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá 
prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala. 

 
BOA PROVA!!! 



 

 

 

 
PROVA – PSICÓLOGO DA SAÚDE 

 

Questões 

QUESTÃO 01 – Considerando o Código de 
Ética do Psicólogo, sobre o sigilo profissional 
quanto às informações recebidas, é correto 
dizer: 

(A) O sigilo protegerá o atendimento em tudo 
aquilo que o psicólogo ouve, vê ou de que tem 
conhecimento como decorrência do exercício 
da atividade profissional.  

(B) A quebra do sigilo só será admissível 
quando se tratar de fato delituoso e a 
gravidade de suas consequências para o 
próprio atendido ou para terceiros puder criar 
para o psicólogo o imperativo de consciência 
de denunciar o fato.  

(C) Se o atendimento for realizado por 
psicólogo vinculado a trabalho 
multiprofissional numa clínica, empresa, 
instituição ou a pedido de outrem, só poderão 
ser dadas informações a quem as solicitou, a 
critério do profissional, dentro dos limites 
estritamente necessários aos fins a que se 
destinou o exame 

(D) Todas alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 02 – É sabido que existem muitos 
fatores que dificultam a doação de sangue. 
Dentre eles estão aspectos, emocionais, 
morais, religiosos e culturais. E, também a 
desinformação, as crenças e valores que são 
associadas à morte e doenças, tornando-se 
um desafio trabalhar no imaginário do(a) 
doador(a). Diante de tantas dificuldades 
muitos autores reconhecem a necessidade e 
a importância em utilizar teorias e técnicas 
da Psicologia que viabilizam resultados no 
processo de doação de sangue. A abordagem 
cognitivo-comportamental com suas técnicas 
diretivas podemos dizer que:  

I. A psicoeducação traz bons resultados uma 
vez que oferece informações relevantes 
para adesão ao que está sendo proposto, 
como também contribui a diminuir a 
ansiedade no momento da doação de 
sangue. 

II. A psicoeducação é uma técnica que 
relaciona os instrumentos psicológicos e 
pedagógicos com objetivo de ensinar o (a) 
doador(a) a não doar sangue.  

III. A psicoeducação também pode ser 
utilizado para doenças crônicas como as 
Disfunções Cognitivas, a Hipertensão, a 
Síndrome da Fadiga Crônica, Transtorno 
Bipolar. 

IV. A intervenção psicoeducacional é 
importante para dar suporte e apoio ao(a) 
doador(a) e não aos seus familiares. 

(A) 1, 2, 4 estão corretas. 

(B) 1, 2, 3, 4, estão corretas. 

(C) 1, 2, 3, 4 estão incorretas. 

(D) 1, 2, 3 estão corretas. 

 

QUESTÃO 03 – Fundamentada na Portaria nº 
158/2016 do Ministério da Saúde que 
redefine o regulamento técnico de 
procedimentos hemoterápicos: “Os serviços 
de hemoterapia promoverão a melhoria da 
atenção e acolhimento aos candidatos à 
doação realizando a triagem clínica com 
vistas à segurança do receptor...” é incorreto 
afirmar: 

(A) O(A) triagista “qualificado, capacitado, 
conhecedor das regras previstas na Portaria e 
sob supervisão médica, avaliará os 
antecedentes e o estado atual do(a) 
candidato(a) a doação para determinar se a 
coleta pode ser realizada sem causar prejuízo 
ao doador e se a transfusão dos componentes 



 

 

 

sanguíneos preparados a partir dessa doação 
pode vir a causar risco para os receptores”.  

(B) Orientar que os resultados dos testes de 
triagem laboratorial somente poderão ser 
entregues ao próprio doador ou, mediante 
apresentação de procuração, a terceiros.  

(C) A triagem clínica é realizada por um 
profissional de nível superior da área da 
saúde, capacitado para essa atividade. Esse 
profissional, quando não médico, trabalha sob 
supervisão médica.  

(D) Os antidepressivos e antipsicóticos 
contraindicam a doação de sangue. 

 

QUESTÃO 04 – Com histórico recente, 
desenvolvida a partir dos anos 70, a 
Psicologia da Saúde é uma área que visa a 
compreensão e atuação sobre a inter-relação 
entre comportamento e saúde e 
comportamento e doenças. O Psicólogo da 
Saúde é um profissional que deve promover 
a saúde com sua prática direcionada à: 

(A) Prevenção em geral 

(B) Prevenção primária 

(C) Prevenção secundária 

(D) Prevenção terciária. 

 

QUESTÃO 05 – A atuação em psicologia da 
saúde: 

(A) Concentra suas ações no planejamento 
de estratégias em políticas públicas para a 
aprendizagem de hábitos saudáveis para 
manutenção da saúde da população.  

(B) Abrange todo o campo da medicina, mas 
ultrapassa-o ao levar em conta os fatores 
sociais, culturais e ambientais relacionados 
com a saúde e a doença.  

(C) Focaliza seu interesse na compreensão 
dos aspectos psicológicos do processo de 

adoecimento, pois não se encontram no seu 
escopo os aspectos fisiológicos do processo.  

(D) Tem como meta superar a dicotomia 
mente-corpo, enfatizando o papel 
determinante dos aspectos psicológicos na 
instalação de um processo de adoecimento 
físico. 

 

QUESTÃO 06 – Meire Rose é psicóloga em um 
ambulatório de uma unidade básica de saúde 
pública. Uma criança de 10 anos procurou 
espontaneamente por ela na sua sala, 
perguntando se ali poderia conversar sobre 
algumas “coisas esquisitas” que ela estava 
sentindo.  A postura ética mais adequada do 
profissional psicólogo nesta situação seria: 

(A) Escutar brevemente a criança para 
acolher sua demanda, mas pedir para ela ficar 
sentada quietinha esperando ser atendida.  

(B) Atender a criança exclusivamente na 
presença de um dos responsáveis.  

(C) Atender a criança na presença de pelo 
menos um outro profissional de saúde da 
unidade como testemunha e depois localizar o 
responsável por ela. 

(D) Notificar negligência parental para o 
Conselho Tutelar da área, sem conversar com 
a criança.  

 

QUESTÃO 07 – Sobre os desafios da 
Psicologia no Sistema Único de Saúde, 
assinale a alternativa correta.  

(A) A prática privada dos psicólogos mantém 
coerência com a proposta da atenção básica e 
deve ser defendida como metodologia 
principal nesse campo de atuação. 

(B) A integralidade distancia-se da 
psicoterapia clínica nas unidades de saúde e o 
hospital geral.  

(C) A atuação do psicólogo na clínica 
individual é a base de tratamentos bem 



 

 

 

organizados na saúde mental e na saúde 
pública.  

(D) As políticas e serviços do SUS devem se 
organizar a partir da integralidade das ações 
de saúde, compreendendo articuladamente 
ações de prevenção, tratamento e 
reabilitação. 

  

QUESTÃO 08 – Com relação à atuação do 
psicólogo em hospitais, é correto afirmar:  

(A) O psicólogo procura comunicar-se com o 
paciente, seus familiares, mas encaminha ao 
psicólogo do trabalho as demandas advindas 
da equipe de saúde.  

(B) O psicólogo deve atender às demandas do 
paciente e familiares somente quando 
encaminhadas pelo médico ou equipe de 
enfermagem.  

(C) O trabalho do psicólogo se desenvolve no 
sentido de uma intervenção terciária, 
encaminhando para serviços de saúde os 
trabalhos que visem à intervenção primária e 
secundária.  

(D) O psicólogo atua tanto na prevenção 
quanto no tratamento.    

 

QUESTÃO 09 - O Programa de Humanização 
em Saúde é considerado com uma das 
prioridades do atendimento em saúde no 
Brasil.  A respeito da humanização em saúde, 
assinale a afirmativa correta: 

(A) O Programa Nacional de Humanização é 
voltado para o trabalho nos hospitais.   

(B) A atenção primária não é uma prioridade 
do Programa Nacional de Humanização.   

(C) A modificação nos currículos de 
graduação tem sido   importante para a 
melhoria do cuidado em saúde.    

(D) A preocupação com o atendimento ao 
paciente com queixas de dor tem tido 

importantes modificações a partir dos 
programas de humanização. 

 

QUESTÃO 10 – Conviver com uma doença 
que não tem cura pode significar render-se, 
abdicando de sonhos e objetivos. E, assim 
desenvolver alguns mecanismos de defesa 
que ajudará o paciente a lidar com suas 
angústias. Alguns dos mecanismos mais 
comumente apontados são: 

(A) regressão, negação, aceitação. 

(B) enfretamento, regressão, negação, 
aceitação. 

(C) sublimação, compensação, repressão. 

(D) racionalização, compensação, 
intelectualização. 
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RECEPCIONISTA 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimentos gerais terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 
10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente 
excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de conhecimentos gerais deverá ser 
feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá 
prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala. 

 
BOA PROVA!!! 



 

 

 

 
PROVA – RECEPCIONISTA 

 

Questões 

Questões de 01 a 05 – Português 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que 
completa correta e respectivamente as 
lacunas: 

I. Não __________ meios de convencê-lo a 
ficar mais. 

II. Sairemos quando _______ dez horas. 

(A) houve; for  

(B) houve; forem  

(C) houveram; for  

(D) houveram; forem  

 

QUESTÃO 02 – Em palavras compostas, existe 
hífen se a segunda delas começa por h (anti-
horário) ou pela mesma letra com que a 
primeira termina (anti-imediato). Assinale a 
alternativa com as palavras em que os dois 
elementos devem seguir essa norma: 

(A) anti + cárie ; auto + elogio  

(B) anti + vírus ; auto + afirmação  

(C) anti + caspa ; anti + econômico  

(D) contra + ataque ; micro + ônibus  

 

QUESTÃO 03 – “O menino enraiveceu ao ser 
chamado de bobo.” 

O verbo da oração acima é formado por: 

(A) justaposição  

(B) derivação imprópria 

(C) derivação parassintética 

(D) aglutinação 

 
QUESTÃO 04 –  
 

Viver 
e não ter a vergonha de ser feliz 

cantar e cantar e cantar 
a beleza de ser um eterno aprendiz 

eu sei 
que a vida devia ser bem melhor 

e será 
mas isso não impede que eu repita 
É bonita, é bonita e é bonita  [...] 

(Gonzaguinha) 

 

No último verso É bonita, é bonita e é bonita, 
o poeta reitera essa caracterização porque: 

(A) há beleza em ser um eterno aprendiz 

(B) é preciso cantar e cantar 

(C) necessita repetir  

(D) a vida é bonita, e será bem melhor 

 

QUESTÃO 05 – Essa indagação perplexa é o 
lugar-comum de cada história de gente.  

A palavra sublinhada na frase acima faz o 
plural da mesma forma que, EXCETO: 

(A) carro-forte 

(B) cachorro-quente 

(C) obra-prima  

(D) ave-maria 

 
 

06 a 08 – Matemática Básica 

QUESTÃO 06 – João mediu o comprimento da 
sua cama usando a palma de sua mão e o 
resultado foi 9,5 palmos. A cama dele possui 
1,9 m. Sabe-se que Maria, irmã de João, tem 
a palma de sua mão igual a três quartos da 



 

 

 

palma da mão dele. Podemos dizer que 20 
palmos da mão de Maria é igual a: 

(A) 200 cm 

(B) 3 m 

(C) 7 dm 

(D) 300 dm 

 

QUESTÃO 07 – José ganhou o apelido de 
Profeta Gentileza em dezembro de 1961. Se 
ele nasceu em 1917, qual a idade de José 
quando recebeu esse apelido? 

(A) 34 

(B) 44 

(C) 46 

(D) 54 

 

QUESTÃO 08 – Se 10 máquinas em 9 dias 
produzem 12.000 pregos, 9 máquinas para 
produzir 60.000 pregos vão precisar de 
quantos dias?  

(A) 99 dias 

(B) 25 dias 

(C) 15 dias 

(D) 50 dias 

 

09 e 10 – Raciocínio lógico 

QUESTÃO 09 – Considere verdadeiras as 
seguintes declarações: 

• Todas as pessoas que gostam de basquete 
também gostam de futebol. 

•   Não há pessoas que gostam de vôlei e que 
não gostem de basquete. 

Com relação às declarações feitas acima, é 
correto concluir que: 

(A) se uma pessoa gosta de basquete, então 
também gosta de vôlei. 

(B) se uma pessoa não gosta de basquete, 
então gosta de futebol. 

(C) se uma pessoa gosta de vôlei, então 
também gosta de futebol. 

(D) se uma pessoa não gosta de vôlei, então 
gosta de basquete. 

 

QUESTÃO 10 – Mateus tem três carros (Gol, 
Pálio e Veloster), e sabe-se que cada carro é 
de uma cor diferente: azul, vermelha e preta, 
não necessariamente nesta ordem. 
Considerando-se que somente uma das 
afirmações abaixo dada por Mateus é 
verdadeira, assinalar a alternativa que 
apresenta as cores dos carros Gol, Pálio e 
Veloster, respectivamente: 

• O carro Gol não é da cor vermelha. 

• O carro Pálio é da cor azul. 

•  O carro Veloster não é da cor azul. 

(A) Preta, azul e vermelha. 

(B) Vermelha, azul e preta. 

(C) Azul, vermelha e preta. 

(D) Preta, vermelha e azul. 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente 
excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá 
prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala. 

 
BOA PROVA!!! 



 

 

 

 
PROVA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Questões 

QUESTÃO 01 – O profissional de saúde 
constata que a frequência respiratória de um 
paciente é de 25 movimentos respiratórios 
por minuto. Isso significa que o paciente está: 

(A) bradipneico. 

(B) taquipneico. 

(C) normopneico. 

(D) eupneico.  

 

QUESTÃO 02 – A hipotensão postural ou 
ortostática, que está associada a várias 
causas e patologias, pode ser definida como: 

(A) A queda súbita da pressão sanguínea 
quando o indivíduo assume a posição ereta. 

(B) O aumento súbito da pressão sanguínea 
quando o indivíduo assume a posição ereta. 

(C) O aumento da frequência respiratória ao 
caminhar ou praticar atividades físicas. 

(D) A queda do nível sérico de glicose 
mediante a prática esportiva em jejum. 

 

QUESTÃO 03 – A administração de medicação 
via intramuscular pode ser feita em 
diferentes músculos do corpo, escolhidos de 
acordo com o volume a ser injetado, 
condição física e idade do paciente. 
Considerando que cada região é formada por 
um ou mais músculos específicos, assinale a 
alternativa que apresenta o(s) músculo(s) da 
região dorso glútea. 

(A) Glúteo médio. 

(B) Glúteo mínimo. 

(C) Glúteo máximo. 

(D) Glúteo médio e mínimo. 

QUESTÃO 04 – Foram prescritos 150 mg de 
um determinado medicamento uma vez ao 
dia EV. A unidade de saúde disponibiliza 
embalagens com frascos de 500 mg de soluto 
e 5mL de solvente. Nesse caso, após o 
preparo da solução, devem ser 
administrados:  

(A) 3,3 mL. 

(B) 1,5 mL. 

(C) 2,5 mL. 

(D) 3,0 mL. 

 

QUESTÃO 05 – Durante a realização de um 
curativo, o técnico de enfermagem faz todas 
as anotações referentes às características da 
ferida, dentre as quais está a classificação em 
estágios, baseada na perda tecidual. O 
profissional registra, entre outras coisas, que 
se trata de uma ferida em estágio 2. Isso 
significa que: 

(A) Não houve perda tecidual, ocorreu 
comprometimento apenas da epiderme, com 
presença de eritema em pele intacta. 

(B) Houve perda total da pele, com necrose 
de tecido substancial, sem comprometimento 
da fáscia muscular (a ferida apresenta‐se 
clinicamente como úlcera profunda). 

(C) Ocorreu destruição extensa de tecido, 
necrose tissular ou lesão de osso, músculo ou 
estruturas de suporte. 

(D) Houve perda de tecido envolvendo a 
epiderme, a derme ou ambas (a úlcera é 
superficial e apresenta‐se clinicamente como 
uma abrasão ou úlcera rasa).  

 

 



 

 

 

QUESTÃO 06 – Ao realizar uma gavagem, o 
técnico de enfermagem deve avaliar, entre 
outras coisas, a aceitação da dieta e a 
presença de refluxo. Se o paciente apresentar 
refluxo em quantidade inferior a 50% do 
volume administrado, o profissional deve: 

(A) Manter SNG aberta por 30 minutos. 

(B) Não administrar a dieta deste horário. 

(C) Administrar 50% do volume prescrito. 

(D) Administrar o volume total prescrito.  

 

QUESTÃO 07 – s Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI utilizados em um 
hemocentro são empregados para proteger 
os profissionais do contato com agentes 
infecciosos, tóxicos ou corrosivos, calor 
excessivo, fogo e outros perigos. Alternativas 
a seguir listam exemplos de EPI, à exceção de 
uma.  

Assinale‐a.   

(A) Máscara descartável.  

(B) Óculos de proteção. 

(C) Lava olhos. 

(D) Avental. 

 

QUESTÃO 08 – Sobre as vias de 
administração de medicamentos, é CORRETO 
afirmar que:  

(A) A via oral é utilizada para a administração 
de substâncias que não são absorvidas no 
trato gastrintestinal com muita facilidade. 

(B) O local mais utilizado para injeções 
intradérmicas é a face anterior do antebraço. 

(C) A via subcutânea é apropriada para a 
administração de soluções irritantes, num 
volume máximo de 1,0 ml. 

(D) A escolha da injeção intramuscular 
também é feita quando há necessidade de o 
produto ser absorvido lentamente. 

 

QUESTÃO 09 – As Úlceras ou lesões por 
pressão surgem normalmente em pacientes 
que passam muito tempo sentado (cadeira 
de rodas) ou deitados (acamados) na mesma 
posição. Assinale a alternativa que apresenta 
um cuidado para a sua prevenção:  

Assinale a alternativa correta: 

(A) Massagear as proeminências ósseas. 

(B) Diminuir o consumo de proteínas. 

(C) Deixar a pele em contato com umidade de 
urina, fezes ou secreções. 

(D) Realizar reposicionamento e mudança de 
decúbito com frequência.  

 

QUESTÃO 10 – Sobre as Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs), analise as 
afirmativas abaixo como sendo, Verdadeiras 
(V) ou Falsas (F): 

(  ) O uso de preservativos, masculinos ou 
femininos, por pessoas sexualmente ativas é 
o método mais eficaz para a redução do risco 
de transmissão do HIV e de outros agentes 
sexualmente transmissíveis. 

( ) No tratamento da Tricomoníase, é 
necessário suspender o tratamento se a 
mulher menstruar. 

( ) Nem todas as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs) são de notificação 
compulsória. 

A sequência CORRETA corresponde a: 

(A) F, F, F 

(B) V, F, V 

(C) F, V, F 

(D) V, V, V 
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TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 10 (dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente 
excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

- A prova terá duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos) horas e, em caso de contratempo, irá 
prevalecer o horário de início anunciado pelo orientador de sala. 

 
BOA PROVA!!! 



 

 

 

 
PROVA – TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

 

Questões 

QUESTÃO 01 – Após o processamento para a 
obtenção dos hemocomponentes, eles serão 
postos em quarentena até a conclusão de 
testes de: 

(A) crioprecipitado e plasma isento de 
crioprecipitado.  

(B) tipagem sanguínea e crioprecipitado.  

(C) sorologia e concentrado de plaquetas.  

(D) tipagem sanguínea e sorologia.  

 

QUESTÃO 02 – O concentrado de hemácias 
devem ser armazenados em refrigeradores 
próprios, na temperatura adequada de: 

(A) 0 a 5 ºC.  

(B) 1 a 5 ºC.  

(C) 2 a 6 ºC.  

(D) 3 a 8 ºC  

 

QUESTÃO 03 - O intervalo mínimo entre as 
doações de sangue total para homens e o 
número de doações por ano é de, 
respectivamente:  

(A) 2 meses e três doações.  

(B) 2 meses e quatro doações.  

(C) 2 meses e seis doações.  

(D) 3 meses e três doações. 

 

QUESTÃO 04 – São exemplos de 
hemocomponentes: 

(A) Concentrado de hemácias, Plasma Fresco 
Congelado e Imunoglobulina 

(B) Crioprecipitado, Concentrado de 
Plaquetas e Plasma Fresco Congelado 

(C) Concentrado de hemácias, concentrado 
de plaquetas e crioaglutinina 

(D) Plasma Fresco Congelado, Albumina e 
crioaglutinina 

 

QUESTÃO 05 – O mais importante de todos 
os grupos sanguíneos é o ABO. A tabela a 
seguir traz a relação de antígenos e 
anticorpos presentes em cada grupo 
sanguíneo. 

Grupo 
Antígenos na 

Hemácia 
Anticorpos no 

plasma 

1 -- 
Anti-A, Anti-B e 

Anti-AB 

2 A Anti-B 

3 B Anti-A 

4 AB -- 

Quanto aos números 1, 2, 3 e 4, é correto 
afirmar que representam, respectivamente 
os grupos: 

(A) AB, A, B, O  

(B) O, A, B, AB  

(C) AB, B, A, O 

(D) O, B, A, AB 

 

QUESTÃO 06 – O exame de VDRL é um teste 
para detecção de qual doença? 

(A) Rubéola.  

(B) Tuberculose.  

(C) Aids. 

(D) Sífilis. 

 



 

 

 

QUESTÃO 07 – A amostra para a realização da 
tipagem sanguínea e testes pré-
transfusionais deverá ser coletada em tubos: 

Assinale‐a.   

(A) Com o anticoagulante EDTA 

(B) Com o anticoagulante EDTA fluoretado.  

(C) Com o anticoagulante citrato de sódio. 

(D) Sem anticoagulante.  

 

QUESTÃO 08 – Em relação ao uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

I. Deve-se usar luvas sempre que houver 
possibilidade de contato com sangue e 
líquidos corporais. 

II. Está indicado o uso do avental na 
realização de procedimentos que possam 
gerar respingos de sangue, fluidos e 
secreções corpóreas. 

III. Pode-se utilizar a mesma luva para coleta 
de sangue de diversos pacientes. 

O correto está em: 

(A) 1 e 2 apenas 

(B) 2 e 3, apenas.  

(C) 1 e 3, apenas. 

(D) Todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 09 – A cada doação de sangue 
devem ser realizados, obrigatoriamente, 
testes laboratoriais de triagem de alta 
sensibilidade, para a detecção de marcadores 
para as seguintes doenças infecciosas 
transmissíveis pelo sangue, 
independentemente dos resultados de 
doações anteriores, EXCETO: 

(A) Sífilis 

(B) Hepatite B 

(C) HIV 

(D) Hepatite A 

 

QUESTÃO 10 – Sobre as recomendações 
gerais de trabalho em laboratório, está 
incorreta a afirmação da alternativa:  

(A) Não usar roupas de tecido de algodão e 
lavar as mãos somente antes de cada 
procedimento.  

(B) Usar calçados fechados, avental e jaleco 
sempre abotoado, este de uso restrito ao 
laboratório.  

(C) Não usar lentes de contato nem 
maquiagem dentro do laboratório. 

(D) Vidrarias de laboratório quebradas 
devem ser descartadas em recipientes 
próprios de paredes rígidas. 

 


