
 

 
 

Edital nº 006/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais 

HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS 

REGIONAIS DE CATALÃO, CERES E AS UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSÃO DE FORMOSA E PORANGATU  

 

Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019 
 

 
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 – A expressão controle social é 
sinônimo de:  

(A) Cidadania controlada. 
(B) Democracia controlada.  
(C) Participação controlada nas redes sociais.  
(D) Participação social nas políticas públicas. 
 

QUESTÃO 02 – A saúde, conforme determina 
a Constituição Federal de 1988, é:  

(A) O direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso 
universal igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.  
(B) A ausência de doença.  
(C) Poder adoecer e sair do estado 
patológico. 
(D) Entendida como referência à 
possibilidade de enfrentar situações novas, 
pela margem de tolerância ou de segurança 
que cada um possui para enfrentar e superar 
as infidelidades do meio. 
 

QUESTÃO 03 – Com base na Lei 8.662/93 
que regulamenta a profissão do assistente 
social, é CORRETO afirmar que é atribuição 
privativa do assistente social: 

(A) Prestar orientação social a sujeitos, 
encaminhando providências a grupos e à 
população.  
(B) Planejar, organizar e administrar 
programas e projetos em Unidade de Serviço 
Social.  
(C) Elaborar estudos econômicos com os 
usuários para fins de representá-los sobre 
suas necessidades para a aquisição de 
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da 

administração pública direta e indireta, 
empresas privadas e outras entidades. 
(D) Estabelecer parâmetros de atuação 
profissional e elencar diretrizes sobre a 
fiscalização e a defesa do profissional, em 
conjunto com o CRESS. 
 

QUESTÃO 04 – No Brasil, somente se 
consolidou e se ampliou a política social 
como responsabilidade estatal com a 
Constituição Federal de 1988. Diante deste 
cenário de conquistas sociais, é possível 
elencar que os componentes fundantes da 
Seguridade Social são: 

(A) A Assistência Social, a Moradia e a 
Saúde.  
(B) A Previdência Social, a Assistência Social 
e a Seguridade Social.  
(C) O Sistema de Direito à Proteção Social, o 
Sistema Previdenciário e o Sistema Único de 
Saúde.  
(D) A Assistência Social, a Previdência Social 
e a Saúde. 
 

QUESTÃO 05 - Tanto o SUS como o SUAS 
adotaram a interdisciplinaridade como uma 
nova proposta para entender seus usuários 
em uma visão mais ampliada, na tentativa 
de romper com práticas profissionais que 
resultavam na fragmentação do sujeito. 
Diante disso, referente ao trabalho 
interdisciplinar, é INCORRETO afirmar que: 
(A) Um trabalho interdisciplinar torna 
possível a percepção de múltiplos olhares 
sobre o nosso usuário, com a proposta de 
uma intervenção integralizadora.  
(B) Em um trabalho interdisciplinar o pacto 
legal entre o usuário e o profissional é 
sempre um impedimento para que se 
concretize o trabalho da equipe.  
(C) No trabalho interdisciplinar a equipe 
deve trabalhar entrosada com a finalidade de 
garantir a qualidade do serviço e o 



 

 
 

atendimento das reais necessidades ou 
demandas trazidas pelo usuário. 
(D) A interdisciplinaridade exige uma 
profunda imersão no trabalho cotidiano, com 
a intenção de conhecer a fundo aquilo que é 
aparentemente expresso. 
 

QUESTÃO 06 – De acordo com os direitos e 
as responsabilidades gerais do Assistente 
Social, é vedado ao mesmo, EXCETO: 

(A) Permitir ou exercer a supervisão de 
aluno/a de Serviço Social em Instituições 
Públicas ou Privadas que não tenham em seu 
quadro assistente social que realize 
acompanhamento direto ao(à) aluno(a) 
estagiário(a).  
(B) Assumir responsabilidade por atividade 
para as quais não esteja capacitado(a) 
pessoal e tecnicamente.  
(C) Substituir profissional que tenha sido 
exonerado(a) por defender os princípios da 
ética profissional, enquanto perdurar o 
motivo da exoneração, demissão ou 
transferência. 
(D) Abster-se, no exercício da Profissão, de 
práticas que caracterizem a censura, o 
cerceamento da liberdade, o policiamento 
dos comportamentos, denunciando sua 
ocorrência aos órgãos competentes.  
 

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que 
NÃO apresenta um princípio fundamental 
do Código de Ética do Assistente Social: 

(A) Opção por um projeto profissional 
vinculado ao processo de construção de uma 
nova ordem societária, sem dominação, 
exploração de classe, etnia e gênero.  
(B) Compactuar com o exercício ilegal da 
Profissão, inclusive nos casos de 
estagiários(as) que exerçam atribuições 
específicas, em substituição aos(às) 
profissionais.  

(C) Ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda 
sociedade, com vistas à garantia dos direitos 
civis sociais e políticos das classes 
trabalhadoras. 
(D) Empenho na eliminação de todas as 
formas de preconceito, incentivando o 
respeito à diversidade, à participação de 
grupos socialmente discriminados e à 
discussão das diferenças. 
 

QUESTÃO 08 – Observe os itens a seguir 
sobre o Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS: 

I. No Suas há a oferta de Benefícios 
Assistenciais, prestados a públicos 
específicos de forma integrada aos 
serviços, contribuindo para a superação 
de situações de vulnerabilidade. 

II. Coordenado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS), o 
Sistema é composto pelo poder público e 
sociedade civil, que participam 
diretamente do processo de gestão 
compartilhada.  

III. Criado a partir das deliberações da IV 
Conferência Nacional de Assistência 
Social e previsto na Lei Orgânica da 
Assistência Social (Loas), o Suas teve suas 
bases de implantação consolidadas em 
2005, por meio da sua Norma 
Operacional Básica do Suas (NOB/Suas), 
que apresenta claramente as 
competências de cada órgão federado e 
os eixos de implementação e 
consolidação da iniciativa. 
 

É CORRETO o que se afirma em:  
(A) I, II e III  
(B) II e III  
(C) I e II 
(D) I 
 



 

 
 

QUESTÃO 09 – É vedado ao(à) assistente 
social, EXCETO: 
(A) Adulterar resultados e fazer declarações 
falaciosas sobre situações ou estudos de que 
tome conhecimento.  
(B) Permitir ou exercer a supervisão de 
aluno(a) de Serviço Social em Instituições 
Públicas ou Privadas que não tenham em seu 
quadro assistente social que realize 
acompanhamento direto ao(à) aluno(a) 
estagiário(a). 
(C) Participar de programas de socorro à 
população em situação de calamidade 
pública, no atendimento e defesa de seus 
interesses e necessidades. 
(D) Assinar ou publicar em seu nome ou de 
outrem trabalhos de terceiros, mesmo que 
executados sob sua orientação. 
 

QUESTÃO 10 – Observe os itens a seguir 
sobre a Política Social: 

I. A política social não pode ser vista de 
forma rígida, como se a realidade se 
apresentasse dentro de um modelo 
teórico ideal. É preciso considerar sempre 
o movimento real e concreto das forças 
sociais e da conjuntura. 

II. A Política Social, através do Estado, 
desempenha papel fundamental de 
reduzir a crise do capitalismo, realizando 
intervenções e estimulando a demanda 
por bens e serviços e investindo em 
equipamentos e tecnologias mais 
avançadas, com serviços caros. 

III. A Política Social não é importante 
para a construção de uma sociedade justa 
e igualitária. 

É verdadeiro o que se afirma em:  

(A) II  
(B) I e III   
(C) III 
(D) I e II 
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HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS 

REGIONAIS DE CATALÃO, CERES E AS UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSÃO DE FORMOSA E PORANGATU  

 

Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019 
 

 
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 – No momento da seleção do 
candidato à doação de sangue, será 
determinada a concentração de 
hemoglobina (Hb) ou de hematócrito (Ht) 
em amostra de sangue. Os valores mínimos 
aceitáveis do nível de 
hemoglobina/hematócrito para mulheres e 
homens, respectivamente, são: 

(A) Hb = 25 g/dL ou Ht = 50% e Hb = 24,0 
g/dL ou Ht = 45%.  

(B) Hb = 15,0 g/dL ou Ht = 40% e Hb = 18,5 
g/dL ou Ht = 42%.  

(C) Hb = 12,5 g/dL ou Ht = 38% e Hb = 13,0 
g/dL ou Ht = 39%. 

(D) Hb = 8,5 g/dL ou Ht = 20% e Hb = 9,5 
g/dL ou Ht = 22%. 

 

QUESTÃO 02 – São hemocomponentes 
obtidos no processamento de bolsas de 
sangue total, EXCETO:  

(A) Concentrado de hemácias  

(B) Plasma fresco congelado  

(C) Concentrado de plaquetas  

(D) Concentrado de linfócitos  
 
QUESTÃO 03 – Assinale com V as afirmações 
verdadeiras e F as afirmações falsas: 
 
 
(   ) 

O Concentrado de Plaquetas deverá ser 
acondicionado à temperatura de 20°C a 
24°C, sob agitação constante. 

 
(   ) 

O Concentrado de Plaquetas é a fração 
do plasma insolúvel em frio obtido a 
partir do PFC. 
 

 
(   ) 

O Concentrado de Hemácias deverá ser 
mantido refrigerado sob refrigeração em 
temperatura entre 4°C e 8°C. 
 

 
(   ) 

O Plasma Fresco Congelado será 
mantido sob temperatura entre -10°C e -
20°C por até 12 meses. 

Com base nas afirmações acima, assinale a 
alternativa correta: 

(A) V, F, V, F; 

(B) V, F, V, V; 

(C) V, F, F, F; 

(D) F, V, F, V. 
 

QUESTÃO 04 – A amostra para a realização 
da tipagem sanguínea e testes pré-
transfusionais deverá ser coletada em 
tubos: 

(A) Com o anticoagulante EDTA. 

(B) Com o anticoagulante EDTA fluoretado.  

(C) Com o anticoagulante citrato de sódio. 

(D) Sem anticoagulante.  
 

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

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

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

3. 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 07 – 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 08 – São testes obrigatórios na 
rotina pré-transfusional para concentrado 
de hemácias, EXCETO: 

(A) Coombs direto. 

(B) Pesquisa de anticorpos irregulares.  

(C) Tipagem ABO e RhD no sangue do 
receptor. 

(D) Prova de compatibilidade. 
 

QUESTÃO 09 – 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) Os antígenos do sistema Rh são 
encontrados nas hemácias e no soro. 

(B) São aplicadas provas, direta e reversa, 
para identificação. 

(C) É um ensaio colorimétrico. 

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

QUESTÃO 10 – O teste de antiglobulina 
direta (TAD) visa detectar:  

(A) Antígenos presentes na membrana das 
hemácias.  

(B) Antígenos plasmáticos adsorvidos nos 
eritrócitos. 

(C) Anticorpos contra antígenos 
eritrocitários livres no soro ou plasma. 

(D) Anticorpos contra antígenos 
eritrocitários revestindo as hemácias “in 
vivo”.  
 



 

 
 

Edital nº 006/2019 - Processo Seletivo Simplificado - Multiprofissionais 

HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS 

REGIONAIS DE CATALÃO, CERES E AS UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSÃO DE FORMOSA E PORANGATU  

 

Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019 
 

 
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 – Na transfusão do sangue, 
para maior segurança do paciente, contra 
choque anafilático, é necessário realizar: 

(A) Hemograma completo 

(B) Prova cruzada 

(C) Coagulograma 

(D) Fator Rh 
 

QUESTÃO 02 – Hemorragia é a perda de 
sangue devido ao rompimento de um vaso 
sanguíneo, veia ou artéria. Quando oriunda 
do pulmão denomina-se: 

(A) Metrorragia 

(B) Hematêmese 

(C) Hemoptise 

(D) Hematúria 
 

QUESTÃO 03 – São funções metabólicas do 
fígado, exceto: 

(A) Síntese de Vitamina A e B 

(B) Armazenamento de ferro 

(C) Conversão de amônia em uréia 

(D) Regulação de concentração de glicose no 
sangue 
 

QUESTÃO 04 – A infecção nosocomial é:  

(A) Também chamada de infecção hospitalar, 
porem acomete o paciente após 60 dias de 
hospitalização 

(B) Aquela que comete o paciente 6 meses 
após a internação 

(C) A infecção que acomete qualquer pessoa 
fora do hospital. 

(D) Também chamada de infecção hospitalar, 
é a que acomete o paciente durante a 
internação. 

QUESTÃO 05 – O paciente em uso de 
digitálico deve ser rigorosamente 
observado. Os sinais e sintomas mais 
comuns de intoxicação digitálica são: 

(A) Anorexia, diarreia, fadiga, hipertensão, 
disúria e poliúria. 

(B) Anorexia, náuseas, hiperemia, dor, fadiga 
e arritmias cardíacas. 

(C) Vômito, disúria, lipotimia, hipotensão, 
hipertermia e polifagia 

(D) Anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, 
distúrbios visuais e arritmias cardíacas. 
 

QUESTÃO 06 – Foram prescrito 60mg de 
garamicina a um paciente. Na unidade 
existe garamicina de 80mg diluída em 2,0ml 
de água destilada. O volume que deverá ser 
aspirado para cumprir a prescrição é: 

(A) 1,5ml 

(B) 1,3ml 

(C) 0,8ml 

(D) 0,5ml 
 

QUESTÃO 07 – Quando um profissional 
executa um procedimento sem o adequado 
conhecimento técnico-científico, está 
expondo o paciente a danos decorrentes de: 

(A) Omissão 

(B) Imprudência 

(C) Dolo 

(D) Imperícia 
 

QUESTÃO 08 – A vacina tríplice bacteriana 
imuniza contra as seguintes doenças: 

(A) Tétano, coqueluche, difteria 

(B) Rubéola, tétano, tifo 

(C) Sarampo, poliomielite, tifo 

(D) Poliomielite, sarampo, coqueluche 



 

 
 

QUESTÃO 09 – A teoria das necessidades 
humanas básicas, de Wanda de Aguiar 
Horta, foi desenvolvida a partir da teoria: 

(A) Holística de Levine 

(B) Sinergista de Brodt 

(C) Da adaptação de Callista Roy 

(D) Da motivação humana de Maslow 
 

QUESTÃO 10 – Quais as fases do 
planejamento em enfermagem? 

(A) Pesquisa de mercado, análise de dados 
estatísticos; reunião com a equipe; 
elaboração de um plano de ação; execução 
de projeto, concessão de entrevista. 

(B) Conhecimento do sistema como um 
todos; determinação de objetivos; 
estabelecimento de prioridades; seleção de 
recursos disponíveis, estabelecimento de 
plano operacional; desenvolvimento; 
aperfeiçoamento. 

(C) Organização do organograma; 
preparação de cronograma; pesquisa de 
campo; elaboração de um plano de ação; 
aprovação do orçamento e execução do 
projeto. 

(D) Delimitação dos objetos, coleta de 
dados, aplicação do instrumento e avaliação. 
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2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019 
 

 
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 – As transfusões de sangue são 
recursos terapêuticos que salvam vidas 
todos os dias, porém, como em qualquer 
terapêutica médica, estão sujeitas a reações 
adversas. Sobre as reações transfusionais, é 
INCORRETO afirmar: 

(A) Na reação hemolítica aguda ocorre 
hemólise intravascular das hemácias 
incompatíveis transfundidas, devido presença 
de anticorpos pré formados na circulação do 
paciente.  

(B) A reação febril não hemolítica é o efeito 
adverso pós transfusional mais comum e os 
sintomas mais frequentes são calafris, 
trmores, frio e febre. 

(C) Os casos de reação por contaminação 
bacteriana pode ser causada por anti sepsia 
inadequada durante o processo de 
felebotomia, manipulação inadequada da 
bolsa entre outras e sua apresentação clínica 
é geralmente grave. 

(D) A Lesão Pulmonar Aguda Relacionada à 
Transfusão (TRALI) é um evento que ocorre 
até meses após a transfusão, e é considerada 
uma reação com etiologia bem definida. 
 

QUESTÃO 02 – A cada 1000 brasileiros, 
apenas 16 são doadores de sangue. A 
doação de sangue é um ato voluntário e de 
solidariedade. Sobre os hemocomponentes, 
é CORRETO afirmar:  

(A) Hemoderivados e hemocomponentes se 
originam da doação de sangue de um doador 
e são produtos diferentes.     Hemoderivados 
são gerados por processos físicos como 
centrifugação e congelamento. Já os 
hemocomponentes são produtos obtidos em 
escala industrial, a partir do fracionamento 
de plasma por processos fisico-químicos. 

(B) O PFC ou Plasma Fresco Congelado é 
indicado para o tratamento de distúrbios da 
coagulação por conter proteínas da 
coagulação. 

(C) A indicação de transfusão de 
hemocomponentes pode ser feita por 
médicos, enfermeiros, farmacêuticos ou 
outro profissional de saúde de nível superior, 
desde que devidamente treinado em 
hematologia e hemoterapia. 

(D) O Concentrado de Hemácias é obtido 
pela centrifugação de sangue total e deve ser 
mantido em temperatura ambiente, até 25ºC. 
 

QUESTÃO 03 – Código de Ética da Profissão 
Farmacêutica ( Resolução nº 526 de 21 de 
fevereiro 2014) proíbe aos farmacêuticos 
das esferas pública e privada, as práticas 
abaixo relacionadas, com EXCEÇÃO de: 

(A) Exercer simultaneamente a Medicina. 

(B) Delegar a outros profissionais atos ou 
atribuições exclusivos da profissão 
farmacêutica. 

(C) Decidir com justificativas sobre o 
aviamento ou não de qualquer prescrição, 
bem como fornecer as informações 
solicitadas pelo usuário.  

(D) Deixar de prestar assistência técnica 
efetiva ao estabelecimento com o qual 
mantém vínculo profissional. 
 

QUESTÃO 04 – PGRSS é o documento que 
aponta e descreve as ações relativas ao 
manejo dos resíduos sólidos, observadas 
suas características e riscos, no âmbito dos 
estabelecimentos, contemplando os 
aspectos referentes à geração, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, 
transporte, tratamento e disposição final, 
bem como as ações de proteção à saúde 
pública e ao meio ambiente. De quem é a 
responsabilidade do gerenciamento dos 



 

 
 

resíduos gerados em um estabelecimento 
de saúde até a sua disposição final?  

(A) A fonte geradora é juridicamente 
responsável pelo resíduo até o seu destino 
final. 

(B) A Secretaria do Meio Ambiente que 
deverá realizar a coleta e a destinação correta 
dos resíduos de serviço de saúde do 
município.  

(C) Da população que é beneficiada pelos 
serviços de saúde.  

(D) Cabe ao Ministério da Saúde que deverá 
autuar os órgãos de saúde que produzem 
resíduos contaminados e proceder à coleta 
seletiva dos resíduos de serviço de saúde do 
município.  
 

QUESTÃO 05 - A base dos testes clínicos da 
coagulação é a utilização de ensaios 
funcionais que verificam a velocidade de 
formação do coágulo. Qualquer defeito ao 
longo da via de formação do coágulo dará 
um resultado anormal. Marque a alternativa 
que apresenta o exame laboratorial que, 
quando prolongado, pode indicar um 
defeito na via extrínseca da coagulação:  

(A)  Tempo de protrombina.  

(B)  Tempo de tromboplastina parcial.  

(C)  Tempo de coagulação.  

(D)  Tempo de trombina.  
 

QUESTÃO 06 – A anemia falciforme pode 
causar uma série de problemas por causa de 
alterações no formato dos glóbulos 
vermelhos. Como consequência dessa 
alteração, podemos citar:  

(A) O aumento da produção de anticorpos.  

(B) O aumento da circulação de oxigênio.  

(C) O impedimento da circulação do sangue. 

(D) A redução de plaquetas. 
 

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 identifi cação 
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 – Com relação às plaquetas, é 
INCORRETO afirmar: 

(A) Algumas vezes estão com contagem 
diminuída na doença de von Willebrand.  

(B) Geralmente estão com contagem elevada 
em pessoas com deficiência de ferro.  

(C) São multinucleadas. 

(D) Agregam em resposta ao (uso de) ADP.   
 

QUESTÃO 09 – São fatores de risco 
trombótico: 

(A) Hemofilia B 

(B) SÍndrome Nefrótica 

(C) Hemoglobinúria Paroxística Noturna    

(D) Resistência à ativação da Proteína C 
 

QUESTÃO 10 – Com relação à Coagulação 
intravascular disseminada, é INCORRETO 
afirmar: 

(A) É comumente vista como característica 
de leucemia promielocítica aguda.  

(B) Geralmente associada à elevação do 
número de plaquetas.  

(C) Geralmente associada com TT (tempo de 
trombina) prolongado. 

(D) Geralmente associada com a diminuição 
de fibrinogênio.  
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Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 
a instrução do orientador de sala. 

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; 

ão 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; 
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03/10/2019 

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

terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 

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 
outros. Em caso de descumprimento o candidato será 

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

s 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 



 

 
PROVA – MÉDICO CLÍNICO GERAL

QUESTÕES 

QUESTÃO 01 – Sobre o tratamento  da 
exacerbação da asma, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

(A) O brometo de ipratrópio via inalatória, as 
exacerbações mais graves, pode ser 
empregado em doses repetidas, 
administrado conjuntamente com um 
agonista de curta ação.  

(B) Os corticóides sistêmicos são essenciais 
no tratamento da exacerbação e devem ser 
usados precocemente. 

(C) Existem evidências suficientes que 
suportem a utilização dos corticóides 
inalatórios em substituição aos orais ou 
parenterais no tratamento das exacerbações, 
tanto em adultos quanto em crianças.

(D) A água destilada não deve servir como 
veículo nas nebulizações em nenhuma 
hipótese. 
 

QUESTÃO 02 – Na reação transfusional 
decorrente da sobrecarga volêmica, é 
correto afirmar que: 

(A) A reação ocorre sem preferência por 
faixa etária. 

(B) Geralmente, a reação cursa com 
hipotensão arterial. 

(C) A medida do BNP (Peptídeo Natriurético 
Cerebral), imediatamente após a reação 
transfusional, não tem nenhum valor 
preditivo no seu diagnóstico. 

(D) Nas próximas transfusões, o paciente 
dever ser pré-medicado com diuréticos e 
drogas que diminuam a pré-carga
 

QUESTÃO 03 – Analise os seguintes achados 
eletrocardiográficos, diante de um paciente 
de 35 anos, previamente hígido, que utilizou 
gravata nova, com nó apertado,

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Sobre o tratamento  da 
exacerbação da asma, assinale a alternativa 

O brometo de ipratrópio via inalatória, as 
ais graves, pode ser 

empregado em doses repetidas, 
administrado conjuntamente com um β2-

Os corticóides sistêmicos são essenciais 
no tratamento da exacerbação e devem ser 

Existem evidências suficientes que 
suportem a utilização dos corticóides 
inalatórios em substituição aos orais ou 

no tratamento das exacerbações, 
tanto em adultos quanto em crianças. 

água destilada não deve servir como 
veículo nas nebulizações em nenhuma 

Na reação transfusional 
decorrente da sobrecarga volêmica, é 

ão ocorre sem preferência por 

Geralmente, a reação cursa com 

A medida do BNP (Peptídeo Natriurético 
Cerebral), imediatamente após a reação 
transfusional, não tem nenhum valor 

nsfusões, o paciente 
medicado com diuréticos e 

carga. 

Analise os seguintes achados 
eletrocardiográficos, diante de um paciente 
de 35 anos, previamente hígido, que utilizou 
gravata nova, com nó apertado, apresentou 

episódio de síncope e foi conduzido à 
Unidade Básica de Saúde:

1. Bloqueio de ramo direito e 
hemibloqueio anterior esquerdo.

2. Ondas P positivas
negativas em aVR. 

3. Ondas T simétricas e ondas delta.

Quais desses achados eletrocardiográfi
aparentam menor preocupação inicial
o médico? 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas II e III.  
 

QUESTÃO 04 – Paciente de 66 anos, sem 
comorbidades conhecidas, engenheiro, 
apresenta quadro clínico e radiológico 
compatível com pneumonia lobar 
médio do pulmão direito. O paciente está 
consciente , orientado e esposa acrescenta 
que o mesmo há vários anos não adoece. O 
exame físico mostra ainda temperatura de 
37,7°C, freqüência respiratória 32 mrpm, 
pressão arterial de 110 x 70 mmHg e os 
exames laboratoriais se encontram dentro 
dos padrões de normalidade, exceto por 
discreta elevação da uréia para 51 mg/dl. 
Entre as condutas abaixo a mais indicada 
seria: 

(A) Tratamento com quinolona em regime 
de internação hospitalar.

(B) Tratamento com quinolona e
ambulatorial. 

(C) Tratamento com azitromicina em regime 
ambulatorial. 

(D) Tratamento com quinolona associada a 
um betalactâmico em regime de internação 
hospitalar. 

 

 

episódio de síncope e foi conduzido à 
Unidade Básica de Saúde: 

Bloqueio de ramo direito e 
hemibloqueio anterior esquerdo. 

Ondas P positivas em DI e DII e 

Ondas T simétricas e ondas delta. 

Quais desses achados eletrocardiográficos 
preocupação inicial para 

Paciente de 66 anos, sem 
comorbidades conhecidas, engenheiro, 
apresenta quadro clínico e radiológico 
compatível com pneumonia lobar em terço 
médio do pulmão direito. O paciente está 
consciente , orientado e esposa acrescenta 
que o mesmo há vários anos não adoece. O 
exame físico mostra ainda temperatura de 
37,7°C, freqüência respiratória 32 mrpm, 
pressão arterial de 110 x 70 mmHg e os 

xames laboratoriais se encontram dentro 
dos padrões de normalidade, exceto por 
discreta elevação da uréia para 51 mg/dl. 
Entre as condutas abaixo a mais indicada 

Tratamento com quinolona em regime 
de internação hospitalar. 

Tratamento com quinolona em regime 

Tratamento com azitromicina em regime 

Tratamento com quinolona associada a 
um betalactâmico em regime de internação 



 

QUESTÃO 05 – Um paciente adulto de 64 
anos, sabidamente diabético há 3 anos e 
hipertenso há 2 anos, vem fazendo uso de 
metformina 850 mg 2 vezes ao dia e 
enalapril 10 mg 2 vezes ao dia, há cerca de 1 
ano e meio. Está normotenso. Sua última 
avaliação laboratorial mostrava os seguintes 
resultados: 

Hemoglobina glicosilada = 6.9% 

Glicemia de Jejum = 126 mg/dl 

Depuração da creatinina pelo método 
MDRD = 76 ml/min 

Albuminúria de 24 horas = 27 mg

A conduta deve ser: 

(A) Suspensão imediata da metformina e 
introdução de insulina, apenas. 

(B) Mantida. 

(C) Suspensão imediata do enalapril e da 
metformina, com introdução de amlodipina e 
insulina. 

(D) Suspensão imediata do enalapril e da 
metformina, com introdução de amlodipina e 
vildagliptina.  

 

QUESTÃO 06 – É correto afirmar que o 
___________ deve ser investigado em 
pessoas com hipertensão arterial refratária 
ao tratamento com dois ou mais 
medicamentos ou em pessoas com 
hipopotassemia, ao passo que o 
___________ deve ser considerado em 
pessoas com hipertensão desencadeada por 
betabloqueadores, micção frequ
alterações na pressão abdominal

Assinale a alternativa que preenche, correta 
e respectivamente, as lacunas do trecho 
acima: 

(A) Insulinoma - hipotireoidismo

(B) Feocromocitoma – aldosteronismo 
secundário 

Um paciente adulto de 64 
anos, sabidamente diabético há 3 anos e 

á 2 anos, vem fazendo uso de 
metformina 850 mg 2 vezes ao dia e 
enalapril 10 mg 2 vezes ao dia, há cerca de 1 
ano e meio. Está normotenso. Sua última 
avaliação laboratorial mostrava os seguintes 

 

 

Depuração da creatinina pelo método 

Albuminúria de 24 horas = 27 mg 

Suspensão imediata da metformina e 
 

Suspensão imediata do enalapril e da 
de amlodipina e 

Suspensão imediata do enalapril e da 
metformina, com introdução de amlodipina e 

É correto afirmar que o 
___________ deve ser investigado em 
pessoas com hipertensão arterial refratária 

om dois ou mais 
medicamentos ou em pessoas com 
hipopotassemia, ao passo que o 
___________ deve ser considerado em 
pessoas com hipertensão desencadeada por 

frequente ou 
alterações na pressão abdominal: 

enche, correta 
e respectivamente, as lacunas do trecho 

hipotireoidismo 

aldosteronismo 

(C) Aldosteronismo primário 
feocromocitoma 

(D) Feocromocitoma - hipertireoidismo
 

QUESTÃO 07 – Sobrecarga de ferro é um 
problema potencialmente sério que é 
frequentemente subestimado porque os 
sintomas são inespecíficos e 
frequentemente se desenvolvem 
gradualmente. Em relação às causas de 
sobrecarga de ferro, a que NÃO pode ser 
considerada verdadeira é

(A) A maior causa de incorporaçã
aumentada e a realização de múltiplas 
transfusões para anemia crônica

(B) Anemia hemolítica auto
anemia falciforme não costuma estar 
associada à sobrecarga de ferro, caso o 
paciente não receba transfusões

(C) As mutações na ferroportina são a 
principal causa de hemocromatose 
hereditária. 

(D) A eritropoese ineficaz que ocorre nas 
anemias sideroblásticas é uma das causas de 
absorção aumentada de ferro.

 

QUESTÃO 08 – 
autoimune é uma condição clínica 
caracterizada pela destruição aumentada de
hemácias mediada por autoanticorpos. 
Dentre as várias etiologias, a que NÃO 
costuma estar associada a essa doença é

(A) Leucemia mieloide crônica.

(B) Imunodeficiência comum variável.

(C) Linfoma não-Hodgkin.

(D) Síndrome linfoproliferativa autoimune.

 

 

 

 

 

 

Aldosteronismo primário - 

hipertireoidismo 

Sobrecarga de ferro é um 
potencialmente sério que é 

frequentemente subestimado porque os 
sintomas são inespecíficos e 
frequentemente se desenvolvem 
gradualmente. Em relação às causas de 
sobrecarga de ferro, a que NÃO pode ser 
considerada verdadeira é: 

A maior causa de incorporação 
aumentada e a realização de múltiplas 
transfusões para anemia crônica. 

Anemia hemolítica auto-imune ou 
anemia falciforme não costuma estar 
associada à sobrecarga de ferro, caso o 
paciente não receba transfusões. 

As mutações na ferroportina são a 
l causa de hemocromatose 

A eritropoese ineficaz que ocorre nas 
anemias sideroblásticas é uma das causas de 
absorção aumentada de ferro. 

 Anemia Hemolítica 
autoimune é uma condição clínica 
caracterizada pela destruição aumentada de 
hemácias mediada por autoanticorpos. 
Dentre as várias etiologias, a que NÃO 
costuma estar associada a essa doença é: 

Leucemia mieloide crônica. 

Imunodeficiência comum variável. 

Hodgkin. 

Síndrome linfoproliferativa autoimune. 



 

QUESTÃO 09 – A garantia de que todos os 
cidadãos devem ter acesso aos serviços de 
saúde públicos e privados conveniados, em 
todos os níveis do sistema de saúde, 
assegurado por uma rede hierar
serviços e com tecnologia apropriada para 
cada nível, é um princípio doutrinário do 
Sistema Único de Saúde e representa 
diretamente o conceito de:  

(A) Descentralização 

(B) Universalidade 

(C) Integralidade 

(D) Equidade 

 

QUESTÃO 10 – Paciente de 50 anos de idade 
foi submetido à cirurgia eletiva de troca 
total de articulação de quadril à esquerda, 
permanecendo estável hemodinamicamente 
durante todo o procedimento. No entanto, 
durante o intraoperatório, necessitou 
receber um total de 10 concentrados de 
hemácias e 5.000 ml de solução 
Ao final do ato cirúrgico, começou a 
apresentar sangramento difuso e 
hematúria. 

Qual o diagnóstico mais provável a partir da 
situação exposta? 

(A) Púrpura pós-transfusional. 

(B) Coagulopatia dilucional secundária à 
transfusão maciça. 

(C) Coagulopatia congênita não 
diagnosticada anteriormente. 

(D) Coagulação intravascular disseminada.

 

A garantia de que todos os 
cidadãos devem ter acesso aos serviços de 
saúde públicos e privados conveniados, em 
todos os níveis do sistema de saúde, 
assegurado por uma rede hierarquizada de 
serviços e com tecnologia apropriada para 
cada nível, é um princípio doutrinário do 
Sistema Único de Saúde e representa 

Paciente de 50 anos de idade 
foi submetido à cirurgia eletiva de troca 

ação de quadril à esquerda, 
permanecendo estável hemodinamicamente 
durante todo o procedimento. No entanto, 

, necessitou 
receber um total de 10 concentrados de 
hemácias e 5.000 ml de solução cristaloide. 

ato cirúrgico, começou a 
apresentar sangramento difuso e 

Qual o diagnóstico mais provável a partir da 

Coagulopatia dilucional secundária à 

Coagulopatia congênita não 

intravascular disseminada. 
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específicos terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
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Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 

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 
outros. Em caso de descumprimento o candidato será 

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

s 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 



 

 
PROVA – MÉDICO HEMATOLOGISTA

QUESTÕES 

QUESTÃO 01 – A hematopoese é sustentada 
durante toda a vida de um indivíduo por um 
pequeno número de células
multipotentes que lentamente cic
dentre um grupo maior de células 
quiescentes. Em mamíferos, a hematopoese 
ocorre sequencialmente em: 

(A) Saco vitelínico, polpa vermelha do baço, 
placenta, fígado fetal e medula óssea

(B) Saco vitelínico, região aorta
mesonefro (AGM), placenta, fígad
medula óssea. 

(C) Polpa vermelha do baço, placenta, fígado 
fetal, timo e medula óssea. 

(D) Saco vitelínico, região aorta
mesonefro (AGM), polpa vermelha do baço, 
timo e medula óssea. 
 

QUESTÃO 02 – Na reação transfusional 
decorrente da sobrecarga volêmica, é 
correto afirmar que: 

(A) A reação ocorre sem preferência por 
faixa etária. 

(B) Geralmente, a reação cursa com 
hipotensão arterial. 

(C) A medida do BNP (Peptídeo Natriurético 
Cerebral), imediatamente após a reação 
transfusional, não tem nenhum valor 
preditivo no seu diagnóstico. 

(D) Nas próximas transfusões, o paciente 
dever ser pré-medicado com diuréticos e 
drogas que diminuam a pré-carga
 

QUESTÃO 03 – Uma mulher de quarenta 
anos de idade, sem comorbidades ou 
antecedentes trombóticos, foi levada ao 
pronto-socorro porque o hemograma de 
rotina que ela realizou mostrava Hb 13,9 

HEMATOLOGISTA 

A hematopoese é sustentada 
durante toda a vida de um indivíduo por um 
pequeno número de células-tronco 
multipotentes que lentamente ciclam 
dentre um grupo maior de células 
quiescentes. Em mamíferos, a hematopoese 

Saco vitelínico, polpa vermelha do baço, 
placenta, fígado fetal e medula óssea.  

Saco vitelínico, região aorta-gônadas-
mesonefro (AGM), placenta, fígado fetal e 

Polpa vermelha do baço, placenta, fígado 

Saco vitelínico, região aorta-gônadas-
mesonefro (AGM), polpa vermelha do baço, 

Na reação transfusional 
volêmica, é 

A reação ocorre sem preferência por 

Geralmente, a reação cursa com 

A medida do BNP (Peptídeo Natriurético 
Cerebral), imediatamente após a reação 
transfusional, não tem nenhum valor 

Nas próximas transfusões, o paciente 
medicado com diuréticos e 

carga. 

Uma mulher de quarenta 
anos de idade, sem comorbidades ou 
antecedentes trombóticos, foi levada ao 

rro porque o hemograma de 
rotina que ela realizou mostrava Hb 13,9 

g/dl (VR: 12 a 15), contagem de leucócitos 
9,2 x 109/L (VR: 4 a 12 x 10
de plaquetas 464 x 10
109/L). O exame físico foi normal. O estado 
corporal do ferro era normal e a PCR estava 
abaixo de 1 mg/L (VR
fusão BCR-ABL1 foi negativo. JAK2 (V617F) 
foi detectado no DNA de granulócitos (5% 
de alelos mutantes). A biópsia da medula 
óssea mostrou proliferação de 
megacariócitos aumentada em númer
impregnação de prata mostrou fibras de 
reticulina simples dispersas, sendo o 
diagnóstico de trombocitemia essencial (TE).

Com base nesse caso hipotético, assinale a 
alternativa que apresenta a melhor 
abordagem terapêutica diante das 
recomendações atuais.

(A) Aspirina em baixas doses (100 mg por 
dia). 

(B) Hidroxiureia 500 mg ao dia

(C) Hidroxiureia 500 mg ao dia, associada a 
AAS 100mg. 

(D) Ruloxotinibe 10 mg ao dia, com AAS 
100mg.  
 

QUESTÃO 04 – Homem, 18 anos, portador 
de anemia aplástica grave foi submetido a 
um transplante alogênico de medula óssea. 
Oito meses depois, apresentou quadro de 
endurecimento subcutâneo em membros 
superiores e inferiores que poupava mãos e 
pés, mialgias, fraqueza progressiva e 
limitação do arco de movimento de ambos 
os punhos. Hemograma ap
12,3 g/dL; leucócitos de 11.400/mm³, com 
58% de segmentados, 13% de eosinófilos e 
22% de linfócitos. Eletroforese de proteínas 
mostrava hipergamaglobulinemia de 1,84 
g/dL (VN: 0,74 a 1,75 g/dL). A principal 
hipótese a ser considerada é de:

(A) Síndrome eosinofilia

 

 

g/dl (VR: 12 a 15), contagem de leucócitos 
/L (VR: 4 a 12 x 109 /L) e contagem 

de plaquetas 464 x 109/L (VR: 130 a 450 x 
/L). O exame físico foi normal. O estado 

ro era normal e a PCR estava 
abaixo de 1 mg/L (VR: 2 a 5). O gene de 

ABL1 foi negativo. JAK2 (V617F) 
foi detectado no DNA de granulócitos (5% 
de alelos mutantes). A biópsia da medula 
óssea mostrou proliferação de 
megacariócitos aumentada em número. A 
impregnação de prata mostrou fibras de 
reticulina simples dispersas, sendo o 

de trombocitemia essencial (TE). 

Com base nesse caso hipotético, assinale a 
alternativa que apresenta a melhor 
abordagem terapêutica diante das 

is. 

Aspirina em baixas doses (100 mg por 

Hidroxiureia 500 mg ao dia. 

Hidroxiureia 500 mg ao dia, associada a 

Ruloxotinibe 10 mg ao dia, com AAS 

Homem, 18 anos, portador 
de anemia aplástica grave foi submetido a 

nsplante alogênico de medula óssea. 
Oito meses depois, apresentou quadro de 
endurecimento subcutâneo em membros 
superiores e inferiores que poupava mãos e 
pés, mialgias, fraqueza progressiva e 
limitação do arco de movimento de ambos 

. Hemograma apresentava: Hb 
12,3 g/dL; leucócitos de 11.400/mm³, com 
58% de segmentados, 13% de eosinófilos e 
22% de linfócitos. Eletroforese de proteínas 
mostrava hipergamaglobulinemia de 1,84 

0,74 a 1,75 g/dL). A principal 
hipótese a ser considerada é de: 

ndrome eosinofilia-mialgia. 



 

(B) Esclerose sistêmica. 

(C) Escleromixedema por hipotireoidismo

(D) Fasciite easinofílica. 
 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que 
apresenta apenas anticorpos clinicamente 
significativos: 

(A) Anti-fya, anti-Kb, anti-K. 

(B) Anti-fya, anti-JKb, anti-Leb. 

(C) Anti-K, anti-Leb, anti-E. 

(D) Anti-Leb, anti-B, anti-I. 

 

QUESTÃO 06 – A irradiação de 
hemocomponentes tem por finalidade 
reduzir as chances de reação enxerto x 
hospedeiro transfusional. O uso de 
componentes irradiados NÃO é indicado 
para: 

(A) Pacientes em uso de análogos de purina

(B) Transplantados de medula óssea.

(C) Pacientes em uso de corticosteróides
dose imunossupressora. 

(D) Neonatos de baixo peso. 

 
QUESTÃO 07 – Sobrecarga de ferro é um 
problema potencialmente sério que é 
frequentemente subestimado porque os
sintomas são inespecíficos e 
frequentemente se desenvolvem 
gradualmente. Em relação às causas de 
sobrecarga de ferro, a que NÃO pode ser 
considerada verdadeira é: 

(A) A maior causa de incorporação 
aumentada e a realização de múltiplas 
transfusões para anemia crônica.

(B) Anemia hemolítica auto
anemia falciforme não costuma estar 
associada à sobrecarga de ferro, caso o 
paciente não receba transfusões.

Escleromixedema por hipotireoidismo. 

Assinale a alternativa que 
apresenta apenas anticorpos clinicamente 

A irradiação de 
hemocomponentes tem por finalidade 
reduzir as chances de reação enxerto x 
hospedeiro transfusional. O uso de 
componentes irradiados NÃO é indicado 

uso de análogos de purina 

Transplantados de medula óssea. 

corticosteróides em 

Sobrecarga de ferro é um 
problema potencialmente sério que é 
frequentemente subestimado porque os 
sintomas são inespecíficos e 
frequentemente se desenvolvem 
gradualmente. Em relação às causas de 
sobrecarga de ferro, a que NÃO pode ser 

A maior causa de incorporação 
aumentada e a realização de múltiplas 

. 

Anemia hemolítica auto-imune ou 
anemia falciforme não costuma estar 
associada à sobrecarga de ferro, caso o 

. 

(C) As mutações na ferroportina são a 
principal causa de hemocromatose 
hereditária. 

(D) A eritropoese ineficaz que
anemias sideroblásticas é uma das causas de 
absorção aumentada de ferro.

 

QUESTÃO 08 – 
autoimune é uma condição clínica 
caracterizada pela destruição aumentada de 
hemácias mediada por autoanticorpos. 
Dentre as várias etiologia
costuma estar associada a essa doença é

(A) Leucemia mieloide crônica.

(B) Imunodeficiência comum variável.

(C) Linfoma não-Hodgkin.

(D) Síndrome linfoproliferativa autoimune.

 

QUESTÃO 09 – Uma paciente de 22 anos de 
idade, com talassemia beta major, foi 
admitida para avaliação de palpitações 
recorrentes nos últimos meses. Ela estava 
recebendo de duas a três unidades de 
concentrado de hemácias a cada 21 dias, 
com uma hemoglobina pré
média de 10,5 g/dL. Suas comorbidades 
incluíam intolerância à g
hipogonadismo hipogonatrófico e 
hipotireoidismo subclínico. Cinco anos antes 
da apresentação atual, sua ressonância 
magnética cardíaca T2* mostrou uma 
sobrecarga moderada de ferro no miocárdio 
(14,4 ms) e o nível de ferritina sérica estava 
acima de 2.300 ng/dL (VR: 10 a 350). Em uso 
de ácido fólico 5 mg ao dia, estava com 
acompanhamento médico irregular. A 
ecocardiografia de rotina nunca mostrou 
nenhuma anormalidade ou 
comprometimento da função ventricular 
esquerda, exceto por uma dilataç
leve/moderada e ritmo irregular. Faz uso 
regular de deferoxamina.

 

 

As mutações na ferroportina são a 
principal causa de hemocromatose 

A eritropoese ineficaz que ocorre nas 
anemias sideroblásticas é uma das causas de 
absorção aumentada de ferro. 

 Anemia Hemolítica 
autoimune é uma condição clínica 
caracterizada pela destruição aumentada de 
hemácias mediada por autoanticorpos. 
Dentre as várias etiologias, a que NÃO 
costuma estar associada a essa doença é: 

Leucemia mieloide crônica. 

Imunodeficiência comum variável. 

Hodgkin. 

Síndrome linfoproliferativa autoimune. 

Uma paciente de 22 anos de 
idade, com talassemia beta major, foi 

itida para avaliação de palpitações 
recorrentes nos últimos meses. Ela estava 
recebendo de duas a três unidades de 
concentrado de hemácias a cada 21 dias, 
com uma hemoglobina pré-transfusional 
média de 10,5 g/dL. Suas comorbidades 
incluíam intolerância à glicose, 
hipogonadismo hipogonatrófico e 
hipotireoidismo subclínico. Cinco anos antes 
da apresentação atual, sua ressonância 
magnética cardíaca T2* mostrou uma 
sobrecarga moderada de ferro no miocárdio 
(14,4 ms) e o nível de ferritina sérica estava 

2.300 ng/dL (VR: 10 a 350). Em uso 
5 mg ao dia, estava com 

acompanhamento médico irregular. A 
ecocardiografia de rotina nunca mostrou 
nenhuma anormalidade ou 
comprometimento da função ventricular 
esquerda, exceto por uma dilatação atrial 
leve/moderada e ritmo irregular. Faz uso 
regular de deferoxamina. 



 

Com base nessa situação hipotética, assinale 
a alternativa que apresenta o manejo clínico 
mais adequado.  

(A) Troca da quelação de ferro para 
deferiprona isolada. 

(B) Sangria terapêutica e antiarrítmico.

(C) Início de deferasirox isolada.

(D) Associação da quelação de ferro (dois 
quelantes) e início antiarrítmico. 

 

QUESTÃO 10 – Paciente de 50 anos de idade 
foi submetido à cirurgia eletiva de troca 
total de articulação de quadril à esquerda, 
permanecendo estável hemodinamicamente 
durante todo o procedimento. No entanto, 
durante o intraoperatório, necessitou 
receber um total de 10 concentrados de 
hemácias e 5.000 ml de solução cristaloide. 
Ao final do ato cirúrgico, começou a 
apresentar sangramento difuso e 
hematúria. 

Qual o diagnóstico mais provável a partir da 
situação exposta? 

(A) Púrpura pós-transfusional. 

(B) Coagulopatia dilucional secundária à 
transfusão maciça. 

(C) Coagulopatia congênita não 
diagnosticada anteriormente. 

(D) Coagulação intravascular disseminada.

 

Com base nessa situação hipotética, assinale 
a alternativa que apresenta o manejo clínico 

Troca da quelação de ferro para 

tiarrítmico. 

Início de deferasirox isolada. 

Associação da quelação de ferro (dois 
 

Paciente de 50 anos de idade 
foi submetido à cirurgia eletiva de troca 
total de articulação de quadril à esquerda, 

el hemodinamicamente 
durante todo o procedimento. No entanto, 

, necessitou 
receber um total de 10 concentrados de 
hemácias e 5.000 ml de solução cristaloide. 
Ao final do ato cirúrgico, começou a 
apresentar sangramento difuso e 

Qual o diagnóstico mais provável a partir da 

Coagulopatia dilucional secundária à 

Coagulopatia congênita não 

Coagulação intravascular disseminada. 
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2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019 
 

 
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 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 – RECEPCIONISTA 

QUESTÕES 
 

Questões de 01 a 03 – Português 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa 
correta, considerando que à direta de cada 
palavra há um sinônimo, exceto: 

(A) Tragar – fumar; 

(B) Encarar – cravar; 

(C) Titular – dono; 

(D) Essencial – precípuo. 

 

QUESTÃO 02 – Em uma das alternativas, 
cometeu-se um erro no emprego da forma 
verbal sublinhada. Assinale-a: 

(A) Você será perdoado se disser a verdade 
sobre o motivo da falta; 

(B) É fundamental que a empresa se 
precavenha contra fraudes; 

(C) Traze um suco de frutas para mim, por 
favor; 

(D) Se ele vir o nosso trabalho, fará um 
elogio; 

 

QUESTÃO 03 – As palavras “amanhã”, 
‘primeiros”, "batom" e "raivosas" 
pertencem, respectivamente, ás classes 
gramaticais que seguem: 

(A) Conjunção, adjetivo, substantivo e 
interjeição; 

(B) Substantivo, adjetivo, substantivo e 
adjetivo; 

(C) Verbo, advérbio, substantivo e numeral; 

(D) Advérbio, numeral, substantivo e 
adjetivo; 

 

04 a 06 – Matemática Básica 

QUESTÃO 04 – Uma padaria produz 800 
pães por dia, sendo que 2/5 desses pães são 
doces. Assinale a alternativa que representa 
a quantidade de pães doces que a padaria 
produz por dia: 

(A) 296 pães; 

(B) 308 pães;  

(C) 320 pães;  

(D) 340 pães 

 

QUESTÃO 05 – 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 06 – Numa ação para a cidadania 
15 agentes comunitários voluntários, 
trabalhando 3 horas por dia, durante 20 dias 
visitaram 300 casas. Como a ação surtiu 
efeito, resolveram ampliá-la. Calcule 
durante quantos dias, 30 agentes 
voluntários, trabalhando 4 horas por dia, no 
mesmo ritmo da ação anterior, conseguiram 
visitar 1.200 casas. 

(A) 25 dias; 

(B) 45 dias; 

(C) 28 dias;  

(D) 30 dias.  

 

 

 



 

 
 

07 a 09 – Informática básica 

QUESTÃO 07 – No Excel, que sinal abaixo 
deve ser inserido no início de qualquer 
fórmula? 

(A) – (menos); 

(B) @ (arroba ou desde que); 

(C) + (mais); 

(D) = (igual). 

 

QUESTÃO 08 – Todas as alternativas 
correspondem a exemplos de HARDWARE, 
exceto:  

(A) Mouse; 

(B) Impressora; 

(C) Editor de textos; 

(D) Microfone. 

 

QUESTÃO 09 – A seguinte alternativa 
relaciona corretamente os tipos de arquivos 
com o software apropriado para sua 
visualização: 
 
I - projeto.doc 
II - planilha.xls 
III - apresentacao.ppt 
 
A - Microsoft Excel 
B - Microsoft PowerPoint 
C - Microsoft Word 
 
Assinale a alternativa correta: 

(A) I- B; II- C; III- A; 

(B) I- A; II- B; III- C; 

(C) I- C; II- A; III- B; 

(D) I- C; II- B; III- A. 

 

 

 

10 – Raciocínio lógico 

QUESTÃO 10 – 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. 
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HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS

REGIONAIS DE CATALÃO, CERES E AS UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSÃO 

Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO
 

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

 
 

- A prova de conhecimentos específico
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 
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.
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2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019

 
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. 

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; 

rão 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 
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
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 
o horário de início anunciado pelo orientador de sala. 

 
BOA PROVA!!! 

 

 

Multiprofissionais 

HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DE GOIÁS 

FORMOSA E PORANGATU  

_____________________________________________________ 

03/10/2019 

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

terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 

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 
e outros. Em caso de descumprimento o candidato será 

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

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 



 

 
PROVA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

QUESTÕES 

QUESTÃO 01 – O decúbito do paciente 
acamado deverá ser mudado de duas em 
duas horas com o objetivo de prevenir:

(A) Trombose 

(B) Escaras 

(C) Artrose 

(D) Artrite 

 

QUESTÃO 02 – A introdução de grande 
quantidade de líquido na veia denomina

(A) Enteróclise 

(B) Enema 

(C) Venóclise 

(D) Instilação 

 

QUESTÃO 03 – A perda de sangue pela boca, 
proveniente da mucosa gástrica, denomina
se: 

(A) Epistaxe 

(B) Hemoptise 

(C) Hematêmese 

(D) Enterorragia  

 

QUESTÃO 04 – A paracentese é indicada 
quando o paciente apresenta: 

(A) Apendicite 

(B) Pneumonia 

(C) Meningite 

(D) Ascite 

 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

O decúbito do paciente 
acamado deverá ser mudado de duas em 
duas horas com o objetivo de prevenir: 

A introdução de grande 
quantidade de líquido na veia denomina-se: 

A perda de sangue pela boca, 
proveniente da mucosa gástrica, denomina-

A paracentese é indicada 

QUESTÃO 05 – O termo que indica 
ausência de movimentos respiratórios

(A) Apneia 

(B) Dispneia 

(C) Bradipneia 

(D) Taquipneia 

 

QUESTÃO 06 – Antes de iniciar qualquer 
cuidado de enfermagem com o paciente, o 
primeiro passo é: 

(A) Trocar a roupa de cama do paciente

(B) Lavar as mãos com água e sabão

(C) Cobrir o paciente com lençol estéril

(D) Preservar a individualidade do paciente

 

QUESTÃO 07 – Assepsia é o termo que 
significa: 

(A) Emprego de substâncias químicas com o 
fim de inibir os germes e impedir sua 
proliferação. 

(B) Destruição de qualquer forma de  vida 
usando-se um agente esterilizante.

(C) Conjunto de medidas usadas para evitar 
a contaminação do material ou do meio 
ambiente evitando a ocorrência de infecções.

(D) Presença de agentes 
superfície do corpo, no meio ambiente ou em 
qualquer tipo de objeto inanimado.

 

QUESTÃO 08 – Para administrar 2.500ml de 
soro fisiológico a 5%, em 24 horas, quantas 
gotas por minuto deverá ser:

(A) 15 gts/min 

(B) 27 gts/min 

(C) 35 gts/min 

(D) 27 gtd/min 
 

 

 

O termo que indica a 
ausência de movimentos respiratórios é: 

Antes de iniciar qualquer 
cuidado de enfermagem com o paciente, o 

Trocar a roupa de cama do paciente 

Lavar as mãos com água e sabão 

Cobrir o paciente com lençol estéril 

Preservar a individualidade do paciente 

Assepsia é o termo que 

Emprego de substâncias químicas com o 
ir os germes e impedir sua 

Destruição de qualquer forma de  vida 
se um agente esterilizante. 

Conjunto de medidas usadas para evitar 
a contaminação do material ou do meio 
ambiente evitando a ocorrência de infecções. 

Presença de agentes infecciosos na 
superfície do corpo, no meio ambiente ou em 
qualquer tipo de objeto inanimado. 

Para administrar 2.500ml de 
soro fisiológico a 5%, em 24 horas, quantas 
gotas por minuto deverá ser: 



 

QUESTÃO 09 – O exercício profissional de 
enfermagem no Brasil é regulamentado pelo 
seguinte dispositivo legal:  

(A) Lei 7.498/86 

(B) Lei 5.692/71 

(C) Lei 2.604/85 

(D) Parecer 171/66 

 

QUESTÃO 10 – A vacina contra o sarampo 
deve ser administrada a partir dos:

(A) 3 meses 

(B) 6 meses 

(C) 9 meses 

(D) 12 meses 

 

O exercício profissional de 
enfermagem no Brasil é regulamentado pelo 

A vacina contra o sarampo 
administrada a partir dos: 
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Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 03/10/2019 
 

 
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 – A não homogeneização 
adequada dos tubos de sangue com 
anticoagulante, pode ocasionar a formação 
de micro coágulos. Por isso, é recomendado 
homogenizar os tubos: 

(A) De citrato, de cinco a nove vezes, 
vigorosamente.  

(B) Com gel e heparina, de oito a dez vezes.  

(C) Sem aditivos e tubos siliconizados 
lentamente.  

(D) Com gel separador em centrifuga em 
baixa temperatura. 
 

QUESTÃO 02 – Anticoagulantes são 
substâncias utilizadas para impedir a 
coagulação do sangue; sua escolha está 
diretamente relacionada à dosagem a ser 
efetuada. Para a realização de tipagem ABO, 
qual anticoagulante de escolha?  

(A) Citrato de Sódio 

(B) EDTA 

(C)   Fluoreto 

(D) Sem anticoagulante 
 

QUESTÃO 03 O concentrado de hemácia 
devem ser armazenados em geladeira 
própria, na temperatura de: 

(A) 0 a 5ºC 

(B) 1 a 5ºC 

(C)   2 a 6ºC 

(D) 3 a 10ºC 
 

 

 

QUESTÃO 04 – Quando for solicitada ao 
serviço de hemoterapia uma transfusão de 
hemocomponentes, uma das etapas 
obrigatórias a serem seguidas pelo serviço é: 

(A) Retipagem de ABO reversa. 

(B) Realização de prova de compatibilidade. 

(C) Identificação do(s) componente(s) 
preparado(s) com os dados do doador. 

(D) Retipagem do RhD, mesmo sendo este 
positivo. 
 
QUESTÃO 05 – Após o processamento de 
coleta para a obtenção dos 
hemocomponentes, eles serão postos em 
quarentena até a conclusão de testes de: 

(A) Concentrado de plaqueta e concentrado 
de granulócitos. 

(B) Tipagem sanguínea e crioprecipitado.  

(C) Sorologia e concentrado de plaquetas.  

(D) Tipagem sanguínea e sorologia. 
 
QUESTÃO 06 – Sobre os equipamentos de 
proteção individual, é correto afirmar que: 

(A) Cabe ao empregador orientar e treinar o 
trabalhador sobre o uso adequado, guarda e 
conservação e substituir quando danificado 
ou extraviado. 

(B) EPI é todo equipamento de uso pessoal, 
que tem por finalidade proteger o 
trabalhador de lesões e prevenir a ocorrência 
de acidentes do trabalho.  

(C) É dever do trabalhador responsabilizar-se 
pela guarda e conservação, efetuando a 
higienização diária e manutenção periódica 
necessária.  

(D) No caso de comercialização de EPI 
restaurado, o fornecedor deve informar o 
número de manutenções permitidas até a 
substituição total do equipamento.  



 

 
 

QUESTÃO 07 – O anticoagulante de escolha 
utilizado na coleta de sangue para os 
exames de hematologia é: 

(A) Heparina 

(B) Citrato de Sódio 

(C) Oxalato de Sódio 

(D) EDTA 

 
QUESTÃO 08 – Uma das normas de 
biossegurança está relacionada ao correto 
descarte de agulhas, seringas, tubos 
quebrados, tubos contendo sangue ou soro. 
Assinale a alternativa correta em relação a 
esse descarte.  

(A) Devem ser descartadas em saco branco e 
identificadas como material infectante.  

(B) Devem ser descartadas em caixas 
coletoras, rígidas e identificadas como 
material infectante.  

(C) Devem ser descartadas em saco preto e 
identificadas como material infectante. 

(D) Devem ser descartadas em saco próprio 
para autoclave e identificadas como material 
infectante. 
 
QUESTÃO 09 – O serviço de hemoterapia 
recebeu uma solicitação de concentrado de 
hemácias, foi realizado a tipagem do 
receptor, cujo a tipagem ABO é ‘A’. Quais 
tipos sanguíneos do concentrado de 
hemácias ele poderá receber? 

(A) O e AB 

(B) A e O 

(C) AB e A 

(D) B e AB 

 

 

 

QUESTÃO 10 – Para o transporte de 
Concentrado de Plaquetas, o 
hemocomponente deve ser acondicionado 
em caixa rígida, lavável, e devidamente 
etiquetada, a temperatura de: 

(A) 2 a 6°C 

(B) 4 a 8°C 

(C) 20 a 24°C 

(D) -2 a -10°C 

 


