
                        

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

          ESTADO DO PIAUÍ 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 
 

TÉCNICO DE 

ANÁLISES 

CLÍNICAS 

 

TURNO: TARDE 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 14h e término às 17h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.esperantina2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: TÉCNICO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

 

 

AS QUESTÕES 1 A  10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 
 

Que professores queremos para nossos alunos? 

  

Um olhar para o Censo Escolar de 2014 nos mostra que, embora tenhamos avançado no 1 

percentual de professores com nível superior nos últimos anos, mais da metade deles não tem formação 2 

adequada à disciplina que lecionam. Será que se os pais soubessem dessa situação eles não achariam que seus 3 

filhos deixam de receber um ensino adequado? 4 

A globalização do mundo  exige  conhecimentos profundos e complexos. Sem eles, corremos o 5 

risco de nos distanciarmos cada vez mais do sonho de nos tornarmos um país desenvolvido. Temos hoje 6 

acesso a inúmeros recursos e exemplos de como ofertar cursos de pedagogia e de licenciaturas de qualidade 7 

para superarmos esse desafio. Capacitar professores é uma política invisível do ponto de vista eleitoral. Mas é 8 

preciso que gestores tanto em nível estadual como municipal se conscientizem dessa importância. E a 9 

sociedade pode ter um papel importante nessa demanda. 10 

A valorização dos professores passa também pela existência de carreira e salários. O Piso Nacional 11 

do Magistério não é cumprido pela maioria dos estados, mesmo considerando que o rendimento médio dos 12 

professores de Educação Básica representa apenas 57,3% dos demais profissionais com a mesma formação. 13 

Atrair estudantes para essa carreira faz com que essa política tenha caráter de urgência. Todos esses fatores, 14 

que são parte das políticas educacionais, precisam se articular também com ações de valorização simbólica do 15 

professor pela sociedade, como respeito, admiração e profissionalismo. 16 

No campo das propostas e ações, a implementação da Base Nacional Curricular Comum apresenta 17 

uma oportunidade promissora de rediscutirmos a formação inicial e continuada dos educadores. Instituições 18 

públicas e privadas serão responsáveis por trazer a nova base curricular para seus alunos, de modo a valorizar 19 

o conhecimento didático. Assim, os professores poderão transformar o conhecimento formal e teórico sobre 20 

as disciplinas que lecionam em conhecimento escolar, apresentado de forma clara e atrativa aos alunos. 21 

Na formação em serviço, que ocorre ao longo da carreira do professor, a escola deve ser o espaço 22 

privilegiado de formação. Afinal, é nela que os docentes podem trocar experiências com os colegas e discutir a 23 

aprendizagem dos alunos dentro do contexto específico daquela comunidade. As ações formativas podem ser 24 

diversificadas, tendo com o coordenador pedagógico a centralidade desse processo. Tutorias, gravação e 25 

análise de aulas e protocolos são alguns exemplos que podem ser implementados pelas escolas. 26 

Finalmente, é importante destacarmos o uso de plataformas digitais com recursos didáticos, 27 

como a Escola Digital, e cursos à distância como novas ferramentas que podem estimular a autonomia do 28 

professor na construção de sua carreira. 29 

O professor é nosso bem mais precioso para o desafio de alcançarmos uma educação de 30 

qualidade. Um mestre que tenha nos apontado um caminho pode fazer toda a diferença em nossas vidas. 31 

Acredito que todos temos em nossa memória algum professor que nos marcou. Muitas vezes, essa influência 32 

pode ter acontecido com a introdução de um autor que nos fascinou, outras vezes descobrimos a beleza de 33 

uma disciplina, de um conceito ou personagem. Ou mesmo recebemos apoio em um momento difícil. Acredito 34 

que agora, por meio da pressão popular pela valorização dos docentes, podemos retribuir essa atenção e 35 

carinho. 36 

Maria Alice Setubal - 
http://educacao.uol.com.br/colunas/maria-alice-

setubal/2016/05/24/que-professores-
queremos-para-nossos-alunos.htm 
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CARGO: TÉCNICO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

 

 

 

 
01) Com referência ao questionamento que o título 

do texto encerra, o autor revela-se: 
 

(A) inseguro, uma vez que os responsáveis pela 
vida política e econômica do Brasil agem como 
se a formação do professor não interferisse na 
formação da sociedade. 

(B) irônico, visto que considera os políticos como 
pessoas irreverentes quando priorizam o 

circunstancial em lugar do fundamental, pois 
lhes interessa o que lhe rende votos. 

(C) contraditório, porque ora afirma uma coisa, 
ora, outra, insinuando que, diante dos 

desmandos políticos, fica difícil se chegar a 
uma educação adequada no Brasil. 

(D) Preocupado, mas confiante, pois aponta meios 

que permitem oferecer uma formação 
adequada aos professores. 

 
02) É uma afirmativa comprovável no texto: 
 
(A) A atual conjuntura político-socioeconômica do 

Brasil tem viabilizado significativamente o 

desenvolvimento da educação em nível 
nacional. 

(B) A situação econômica do País pode parecer 
invejável, mas em nada tem contribuído para o 
crescimento da educação. 

(C) O Brasil dispõe dos meios necessários para 

viabilizar o desenvolvimento da educação, 

tanto no âmbito municipal como no estadual, 
mas falta vontade política. 

(D) Os problemas brasileiros são mais ou menos 
crônicos e pouco têm adiantado os avanços 
conseguidos até na área da informática. 

 

03) Encerra uma silepse de pessoa a expressão 
presente na alternativa: 

 
(A) “todos temos em nossa memória algum 

professor que nos marcou.” (L.32). 
(B) “O professor é nosso bem mais precioso” 

(L.30). 

(C) “A globalização do mundo exige  
conhecimentos profundos e complexos.” (L.5). 

(D) “Muitas vezes, essa influência pode ter 
acontecido com a introdução de um autor que 
nos fascinou,” (L.32/33). 

 

 
04) A expressão “de modo a” (L.19) expressa uma 

ideia de 
 
(A) concessão 
(B) finalidade 
(C) conclusão 

(D) explicação. 
 

05) Na palavra “valorização” (L.15), tem-se como 
base inicial de sua formação: 

 

(A) um substantivo 
(B) um verbo 
(C) um adjetivo 
(D) um pronome 
 

06) No texto, a palavra "complexos" (L.5) exerce a 
mesma função sintática que a expressão 

 

(A) "dessa importância" (L.9). 
(B) "dos professores" (L.11). 
(C) "do mundo" (L.5). 
(D) "de aulas" (L.26). 
 

07) Quanto ao predicado, o nome é o núcleo da 
informação em: 

 

(A) “A valorização dos professores passa também 
pela existência de carreira e salários.” (L.11). 

(B) “A globalização do mundo exige  conhecimentos 
profundos e complexos.” (L.5). 

(C) “O professor é nosso bem mais precioso” (L.30). 
(D) “a implementação da Base Nacional Curricular 

Comum apresenta uma oportunidade promissora” 
(L.17/18). 

 

08) Observe a frase:  
“O Piso Nacional do Magistério não é cumprido pela 

maioria dos estados” (L.11/12). 
 

Transpondo-se a oração em evidência para a voz 
ativa, a forma verbal corresponderá a 
 

(A) Cumpria 
(B) Cumpre 
(C) Cumpririam 
(D) Cumpriram 
 

09) A alternativa em que há equivalência entre o 
termo transcrito e o que ele denota é 

 

(A) "se" (L.9) — reciprocidade. 

(B) "Afinal" (L.23) — causa.  
(C) "como" (L.9)     —  conformidade. 
(D) "mesmo"(L.12)    —  concessão. 

 

10) Do ponto de vista semântico, é correto 
afirmar: 

 

(A) O conectivo "que", em " Acredito que (...) 
podemos retribuir essa atenção e carinho." 
(L.34/36), introduz, no contexto, a mesma 

relação estabelecida por "que", em " sobre as 

disciplinas que lecionam em conhecimento 
escolar," (L.20/21). 

(B) A expressão" é (...) que", em " Afinal, é nela 
que os docentes podem trocar experiências 
com os colegas " (L.23), denota, nesse caso, 
valor expletivo, sem função sintática. 

(C) A expressão "pelas escolas", em "que podem 
ser implementados pelas escolas." (L.26), 
completa o sentido do nome. 

(D) O vocábulo “muitas” em "Muitas vezes " (L.32)  
intensifica o advérbio. 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 

 



 
11) Tipo de aeronave que não necessita de pilotos 

embarcados para ser guiada. Este tipo de aviões é 

controlado à distância por meios eletrônicos e 

computacionais, sob a supervisão de humanos, ou 

mesmo sem a sua intervenção, por meio de 

Controladores Lógicos Programáveis (CLP). 

O texto refere-se a: 

(A) Satélite.  

(B) Drone.  

(C) Aeroplano.  

(D) Aeronaves. 

 

12)  O rompimento da barragem de Fundão, localizada 

no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km do 

centro do município brasileiro de Mariana, Minas 

Gerais, ocorreu na tarde de 5 de novembro de 

2015. Trata-se de uma barragem de rejeitos de 

mineração controlada pela Samarco Mineração S.A., 

um empreendimento conjunto das maiores 

empresas de mineração do mundo, a brasileira Vale 

S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton. Tal desastre 

teve repercussão direta em qual importante rio da 

região? 

 

(A) Rio Doce.  

(B) Rio Fundo.  

(C) Rio Casca.   

(D) Rio Piracicaba. 

 

13)  Foi sancionado em março de 2015 um importante 

diploma legal do sistema jurídico brasileiro. Assinale 

a alternativa que traz esta significativa mudança: 

 

(A) Novo Código Civil.   

(B) Novo Código Penal.  

(C) Novo Código de Processo Civil.  

(D) Novo Código de Processo Penal.   

 

14)  Em 14/08/2015, o mundo foi testemunha da 

reabertura da embaixada americana em um pais 

que há muito tempo havia rompido ligações 

diplomáticas. Assim, depois de mais de cinquenta 

anos de rompimento oficial, os EUA voltaram a se 

reaproximar de qual país? 

 

(A) Irã  

(B) Coréia do Norte  

(C) Vietnã 

(D) Cuba 

 

 

 

15) Transmitido através da picada do 

mosquito Aedes aegypti, causa doença 

que embora raramente acarrete 

complicações para seu portador, 

apresenta indícios de poder causar 

microcefalia congênita (quando adquirido 

por gestante, podendo prejudicar o feto 

em alguns casos).  

O texto faz referência a que doença ou vírus: 

(A) Dengue 

(B) H1N1 

(C) Zika Vírus 

(D) Chikungunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) As propostas e ideias discutidas na VIII Conferência 

de Saúde serviram de base para a criação do 

modelo universal de saúde criado na Constituição 

de 1988 que passaria a se chamar: 

 

(A) Caixas e Aposentadorias e Pensões (Lei Eloy 

Chaves) 

(B) Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(C) Sistema Único de Saúde 

(D) Ministério da Saúde 

 

17) Consiste no conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema 

(Lei N° 8.080/90). Estamos falando do princípio 

da: 

 

(A) Isonomia 

(B) Integralidade 

(C) Universalidade 

(D) Equidade 

 

18) De acordo com o Art. 7° da Lei N° 8.080/90, as 

ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que 

integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 

desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no Art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo aos seguintes princípios e diretrizes, 

exceto: 

 

(A) Corresponsabilização Social e Moral; 

(B) Descentralização político administrativa; 

(C) Regionalização e Hierarquização da rede de 

serviços de saúde; 

(D) Universalização do acesso aos serviços de saúde 

em todos os níveis de assistência. 

 

 

 

 

 

19) A Lei N° 8.142/90 dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá 

outras providências. Essa participação 

comunitária se dá da seguinte forma: 

 

(A) A cada quatro anos ocorrem assembleias 
políticas nas quais ocorrem eleições para 
integrantes ministeriais da saúde a fim 
de escolher democraticamente o 
responsável pela esfera nacional pelos 

Conselheiros de Saúde. 

(B) Por meio das Conferências de Saúde, as 
quais se reunirão a cada quatro anos 
com a representação dos vários 
seguimentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocadas 

pelo Poder Executivo ou, de forma 
extraordinária pelo Conselho de Saúde. 

(C) Mediante a formação do Conselho de 
Secretários de Saúde que atuarão nas 
esferas municipal, estadual e nacional, 
sendo eleitos com base no voto popular 

de integrantes escolhidos para 
representar a população. 

(D) Através das Conferências Nacionais de 

Saúde, as quais deverão ser realizadas 
anualmente com a representação de 
vários seguimentos sociais, incluindo 
gestores, profissionais da saúde e 

população para propor medidas e ações 
no âmbito da saúde. 

 

20) Criado em 1994, este programa do 

Sistema Único de Saúde tem por 

finalidades a reestruturação do modelo 

assistencial hospitalocêntrico dominante 

até então, passando a incentivar um 

modelo baseado na promoção da ação 

intersetorial, com equipe centrada na 

família, no domicílio e comunidade: 

 

(A) PACS - Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde; 

(B) PMAQ – Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica; 

(C) PNAB – Programa Nacional de Atenção 

Básica; 

(D) PSF – Programa Saúde da Família. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A  20 
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21) O consentimento informado é um direito 

fundamental do paciente, tratando-se de um 

instrumento que possibilita o paciente (ou 

membro da família, responsável caso o paciente 

seja legalmente incompetente ou menor de idade) 

compreender por completo o que será realizado 

durante o exame. Sobre essa temática, assinale a 

alternativa correta: 
 

(A) a explicação do procedimento, seu propósito e 

os possíveis riscos são basicamente de 

responsabilidade do médico. 

(B) a explicação do procedimento, seus propósitos 

e os possíveis riscos são basicamente de 

responsabilidade o enfermeiro. 

(C) O técnico de enfermagem apenas reforça a 

explicação do enfermeiro e verifica se o 

formulário de consentimento foi assinado. 

(D) O formulário de consentimento sempre é 

necessário, não sendo aceito a anuência 

verbal. 
 

22) Sobre a gasometria arterial, analise os itens 

abaixo e marque a correta. 
 

(A) A artéria femoral é a preferida, mas pode-se 

usar a arterial braquial, radial e poplítea  

(B) A análise da gasometria mede apenas o pH, 

paO2 e paCO2. 

(C) É solicitada para avaliar a oxigenação e a 

ventilação adequadas, o equilíbrio acidobásico 

e monitorar a efetividade do tratamento. 

(D) O teste de allen deve ser realizado antes de 

testar-se uma punção de artéria radial. 
 

23) O escarro, secretado pela mucosa que reveste 

os bronquíolos e a traqueia, ajuda a proteger 

as vias respiratórias contra a infecção. Sobre 

esse exame assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) A cultura de escarro transporta saliva, 

secreções do nariz e dos seios paranasais, 

sendo utilizada para identificar patógenos 

respiratórios. 

(B) A expectoração é o método habitual de coleta 

de escarro, podendo existir nebulização 

ultrassômica, hidratação ou percussão 

torácica e drenagem. 

(C) Os equipamentos para a expectoração são 

um recipiente estéril, luvas, etiquetas, 

formulários de solicitação do laboratório e 

aerossol. 

(D) A aspiração da traqueia fornece uma amostra 

menos confiável sem comparado aos demais, 

por isso geralmente não é utilizada. 

 

 

 

 

24) A coleta de escarro por meio da aspiração 

acontece apenas quando o paciente não 

consegue produzir a amostra adequada 

para tossir, assim entre os cuidados na 

realização da coleta de escarro por meio 

da aspiração encontra-se presente em três 

alternativas, exceto em uma, indique-a. 

 

(A) explicar ao paciente o procedimento de 

aspiração e informar que ele pode tossir, 

ter ânsia de vômito ou apresentar 

dispneia durante o procedimento. 

(B) administrar-lhe oxigênio antes de iniciar 

o procedimento. 

(C) colocar o paciente na posição ventral 

para facilitar a expectoração. 

(D) usar luvas estéreis considerando uma 

mão estéril e a outra mão limpa para 

evitar contaminação cruzada. 

 

25) As fezes são coletadas para determinar se 

existem sangue, parasitos e seus ovos, 

bile, gordura, patógenos ou substâncias 

psicoativas ingeridas. Sabendo disso, 

analise as questões abaixo sobre a 

temática e marque a incorreta: 

 

(A) o exame macroscópico das 

características das fezes, incluindo 

coloração, consistência e odor, pode 

revelar condições como sangramento 

gastrointestinal e esteatorreia. 

(B) deve-se ser mantida fora do ambiente de 

refrigeração por pelo menos 24h antes 

da analise  

(C) as amostras de fezes são coletadas de 

forma aleatória ou durante períodos 

específicos. 

(D) os equipamentos utilizados são 

recipiente com tampa para a colocação 

da amostra, luvas, dois abaixadores de 

língua, papel toalha, comadre, dois 

adesivos com horário de coleta 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES DE 21 A  40 
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26) Comunicação trata-se da troca de informações 

entre duas ou mais pessoas e na área da saúde 

essa ferramenta torna-se facilitador e garantia 

de uma assistência de qualidade. Por isso, 

registrar é uma arte de suma importância. Sobre 

o registro na coleta de fezes analise as 

afirmativas abaixo e marque a alternativa que 

indica os itens corretos: 

 

I – É importante registrar a hora da coleta da 

amostra e do transporte para o laboratório; 

II – Registrar a coloração, odor e consistência das 

fezes. 

III – Registrar quaisquer características incomuns e 

se o paciente possuir alguma dificuldade para 

defecar. 

 

(A) Apenas I 

(B) Apenas II 

(C) Apenas I e III 

(D) I, II e III estão corretos 

 

27) Normalmente, o sangue sem bactérias pode 

ser infectado através de cateteres de infusão, 

bem como por tromboflebite, derivações 

infectadas ou endocardites bacterianas 

causadas por substituições de próteses 

valvares cardíacas. Nesse sentido, percebe-se 

que as bactérias possuem a capacidade de 

invadir o sistema vascular a partir de infecções 

localizadas nos tecidos através dos sistemas 

linfáticos e do ducto torácico. Sabendo disso, 

ao analisar uma hemocultura, indique quais 

informações abaixo são verdadeiras: 
 

I – As hemoculturas são realizadas para detectar 

invasão bacteriana (bacteremia) da corrente 

sanguínea e a disseminação sistêmica de uma 

infecção (septicemia) pela corrente sanguínea. 

II – As amostras só podem ser obtidas pelo médico 

plantonista ou responsável técnico pelo paciente 

por meio da venopunção. 

III – As garrafas de cultura são incubadas para 

encorajar o crescimento dos microrganismos da 

amostra, pois identificam aproximadamente 67% 

dos patógenos em 24h e até 90% em 72h. 

 

(A) Apenas I 

(B) Apenas II 

(C) Apenas I e III 

(D) I, II e III estão corretas 

28) Sobre a hemocultura algumas autoridades 

no assunto consideram o horário da coleta 

discutível e possivelmente irrelevante, 

outras defendem a coleta de três 

amostras de sangue com intervalo de, 

pelo menos, uma hora. Sobre essa 

temática, analise as afirmativas abaixo e 

marque a incorreta. 

 

(A) A primeira amostra deverá ser coletada 

assim que surgir a suspeita de 

bacteremia ou septicemia. 

(B) Deve-se realizar a coleta da hemocultura 

ao admitir um paciente proveniente de 

outro hospital evitando o risco de 

infecção. 

(C) Na intenção de comprovar endocardite 

bacteriana, podem-se coletar três ou 

quatro amostras a intervalos de 2h antes 

do início da antibioticoterapia.  

(D) Deverá explicar o procedimento ao 

paciente para aliviar a ansiedade e 

aumentar a cooperação, assim facilita a 

coleta da amostra na primeira hora.  

 

29) Entre os equipamentos utilizados na 

hemocultura, encontram-se o torniquete, 

luvas, compressa antisséptica, seringas 

de 10ml para adultos, seringa de 6ml 

para crianças e ____ ou ____ frascos de 

50ml para adultos e 20ml para lactentes 

e crianças. Ao analisar o texto acima, 

indique os números referentes às 

lacunas, respectivamente. 

 

(A) 1 e 2 

(B) 2 e 3 

(C) 3 e 4 

(D) 4 e 5  
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30) Os exames laboratoriais são parte essencial 

para o diagnóstico médico e para a tomada de 

decisão ser realizada com sucesso, no intuito 

de evitar iatrogenias, necessitando que o 

profissional busque a história clínica do 

paciente e realize a indicação dos exames 

específicos que farão com que o diagnóstico 

seja dado de forma mais eficaz e segura. 

Sabendo disso, quais os prováveis objetivos 

para a solicitação de um exame? Marque a 

alternativa incorreta. 

 

(A) Detectar e quantificar o risco futuro da 

doença; 

(B) Avaliar a gravidade da doença e definir 

prognósticos; 

(C) Selecionar a terapia apropriada; 

(D) Excluir a necessidade de realizar a 

anamnese assegurando de forma mais 

rápida os resultados esperados nos 

exames. 

 

31) Entre os cuidados gerais na coleta da 

hemocultura, encontramos: 

 

(A) Injetar 10ml de sangue em cada frasco de 

50ml; e 5ml em cada frasco de cultura 

pediátrico de 20ml.  

(B) Escrever o diagnóstico suspeito e a 

temperatura do paciente, além de anotar 

no formulário de solicitação do laboratório 

qualquer antibioticoterapia recente. 

(C) Realizar a venopunção, coletando 20ml de 

sangue no adulto. 

(D) Todas estão corretas. 

 

32) As hemácias constituem os mais 

numerosos elementos figurados do sangue 

com 500 hemácias para 1 leucócito e 30 

plaquetas. Possuem a forma bicôncava 

com ausência de núcleo e uma quantidade 

média de 5.000.000 para o homem e 

4.500.000 para as mulheres, 

considerando-se normal uma variação de 

até meio milhão para cima e para baixo 

dessas cifras. Sobre a análise do 

hemograma assinale os itens verdadeiros 

e falsos, e ao fim marque a sequência 

correta. 

 

(   ) A análise do hemograma completo permite 

a avaliação de patologias relacionadas ao 

eritrograma como as anemias, quando 

encontramos valores abaixo de 16g/dL em 

homens e 18g/dL em mulheres. 

(   ) Os Leucócitos tratam-se dos elementos 

figurados do sangue que desempenham papel 

fundamental na defesa do organismo, e 

possuem o valor de referência de 5.000 a 

15.000, sendo conhecidos por sua divisão 

tradicional:l granulócitos (monócitos, basófilos 

e eosinofilos) e não granulócitos (neutrófilos e 

linfócitos). 

(    ) Os neutrófilos são os leucócitos mais 

numerosos, com uma proporção no adulto que 

normalmente possui uma oscilação entre 54 a 

75%. 

(      ) A tendência hemorrágica de alguns 

pacientes poderá ser avalianda ao analisar o 

nível plaquetário no hemograma completo, 

sabendo que os valores de referência dessas 

semi-células encontram-se entre 50.000 a 

100.000. 

 

(A) F, F, V, F 

(B) F, V, V, F 

(C) V, F, F, V 

(D) V, F, F, V 

 

33) O exame de urina permite a detecção de 

distúrbios urinários e sistêmicos, bem 

como fármacos/drogas ilícitas. Sabendo 

que os hormônios, as proteínas e os 

eletrólitos são excretados em pequenas 

quantidades variáveis na urina, por vezes 

até ausentes, indique o exame ideal para 

quantificar esses componentes: 

 

(A) Urocultura 

(B) Coleta de urina em 24h 

(C) Sumário de urina 

(D) Nenhuma das anteriores 
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34) Entre os cuidados na coleta de urina, 

encontramos a necessidade de confirmação 

do paciente em dois indicadores, de acordo 

com a instituição e a necessidade de 

explicar o procedimento para aumentar a 

cooperação e evitar que acidentalmente a 

amostra seja jogada fora. Assim, analise os 

itens abaixo e marque a alternativa 

incorreta sobre essa temática. 

 

(A) os materiais necessários para a coleta de 

urina em uma amostra aleatória são a 

comadre ou urinol limpo com cobertura, 

se necessário, luvas, recipiente com 

graduação, recipiente para a amostra com 

tampa, etiqueta e formulário de solicitação 

do laboratório. 

(B) para a amostra do jato médio limpo deve-

se utilizar sabão e água, luvas, recipientes 

com graduação, três pacotes de gazes, 

recipiente estéril com tampa para amostra 

e formulário de solicitação do laboratório. 

(C) para a amostra obtida por cateter de 

demora, necessita-se de luvas estéril, 

compressa com de álcool, seringas de 

10ml, agulhas, tubos com pinças, 

recipientes para a amostra estéril com 

tampa, etiqueta e formulário de solicitação 

do laboratório. 

(D) para a amostra do primeiro jato limpo 

deve-se utilizar álcool, luvas estéreis, 

recipientes com graduação, três pacotes 

de gazes, recipiente estéril com tampa 

para amostra e formulário de solicitação 

do laboratório. 

 

35) “Se o paciente tiver um cateter urinário de 

demora, clampear o tubo distalmente ao 

acesso para coleta de amostra durante 

cerca de 30min. Limpar o acesso com um 

chumaço de algodão embebido em álcool 

e inserir uma agulha e uma seringa de 10 

ou 30ml no acesso perpendicularmente ao 

tubo. Aspirar o volume necessário de 

urina e colocar no recipiente para a 

amostra. Remover o clampe do tubo de 

drenagem.” Esse procedimento, refere-se 

a 

 

(A) Hemocultura 

(B) Urocultura 

(C) Cultura de 24h 

(D) Nenhuma das anteriores. 

 

36)  Protozoários é uma palavra de origem 

grega que significa “animal primitivo”. 

Possuem características complexas desde 

um sistema reprodutor, digestivo, de 

locomoção e produção de energia, 

podendo viver em colônia ou parasitando 

outros animais. Sobre esses animais 

primitivos, assinale (V) para a alternativa 

verdadeira e (F) para a falsa, e ao fim 

marque a alternativa que indica 

sequência correta. 

 

(   ) os protozoários fazem parte do Reino 

Protista juntamente com as algas marinhas 

sendo classificados como seres vivos 

unicelulares e eucariontes. 

(   ) Existem várias espécies de protozoários, e 

eles são classificados em vários grupos, sendo 

o critério mais utilizado pelos cientistas para a 

classificação é o tipo de sistema reprodutor. 

(  ) Os flagelados são protozoários que se 

locomovem estendendo pseudópodes, 

expansões em suas células que atuam como 

falsos pés, tendo como exemplo característicos 

as amebas. 

(  ) Os rizópodes ou sarcodíneos são 

protozoários que não possuem estruturas de 

locomoção, tendo como exemplo fiel o 

plasmódio, causador da malária. 

 

(A) F, F, F, F 

(B) F, V, F, V 

(C) V, F, F, F 

(D) V, V, V, F 

 

37) O reino protista é constituído por 

aproximadamente 60.000 espécies 

conhecidas, das quais 10.000 são 

parasitas de diferentes animais, sendo que 

apenas umas dezenas dessas infectam o 

homem. Dentre as classificações segundo 

o meio de locomoção, encontramos os 

flagelados, que se movimentam por 

flagelos, estruturas adaptadas para a 

natação. Trata-se de um exemplo de 

protozoário flagelado o: 

 

(A) Paramércio 

(B) Giardia lamblia 

(C) Ameba 

(D) Plamodium 
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38) Sobre protozoários analise as afirmativas 

abaixo, e assinale a alternativa que indica os 

itens corretos. 

 

I – A maioria dos protozoários apresenta vida 

livre e aquática. Podem ser encontrados em 

água doce, salobra ou salgada, levando a vida 

livre também em lugares úmidos e rastejando 

pelo solo ou sobre matéria orgânica em 

decomposição. 

II – A giardíase é uma infecção do estômago, 

causada pela Giardia lambia, um parasita 

unicelular, frequente entre as crianças e nos 

locais onde as condições sanitárias são 

deficientes. 

III – A Entamoeba histolytica e o agente 

etiológico da amebíase que se inicia pela 

ingestão de cistos maduros, junto com água e 

alimentos contaminados. 

 

(A) Apenas I 

(B) Apenas II 

(C) Apenas I e III 

(D) I, II e III estão corretas 

 

39) Doença venérea, causada por protozoário, 

transmitida por meio da relação sexual, 

podendo sobreviver por mais de uma semana 

no prepúcio do homem sadio, após a relação 

sexual com a mulher infectada. Estamos 

falando do: 

 

(A) Leishmania braziliensis 

(B) Trichomonas vaginalis 

(C) Toxoplasma gondii 

(D) Nenhuma das anteriores  

 

40) Doença caracterizada por lesões na pele 

(geralmente, ulceras profundas) únicas ou 

múltiplas, principalmente nas áreas expostas 

do corpo. A lesão inicial é discreta, apenas 

uma pequena pápula, em geral em um dos 

membros. Em formas graves podem dar 

origem às úlceras de Bauru. Estamos falando 

da seguinte doença provocada por 

protozoários: 

 

(A) Hanseníase 

(B) Leishmaniose visceral  

(C) Leishmaniose tegumentar americana 

(D) Doença de Chagas. 

 

 

 

 

 

 


