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Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado
da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de
prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.

12 de janeiro

35 questões

14 às 18h

4h de duração*
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.
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Língua Portuguesa

10 questões

Texto 1
Reforma da Previdência:
o que muda para os trabalhadores
do setor privado
A principal mudança é a fixação de uma idade mínima
para a aposentadoria, de 65 anos para homens e 62
anos para mulheres, e o fim da possibilidade de aposentadoria somente por tempo de contribuição.
Até então, era possível se aposentar tanto por idade
quanto por tempo de contribuição. A idade mínima
era de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres,
com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos.
Antes, quem quisesse se aposentar com menos idade,
poderia fazê-lo desde que o tempo de contribuição fosse de 30 anos para mulheres e 35 anos para
homens. Isso não é mais possível.
Com a reforma da previdência, o tempo mínimo de
contribuição passa a ser de 15 anos para as mulheres e
de 20 anos para os homens. Caso uma pessoa atinja a
idade mínima para se aposentar (65 anos para homem
e 62 anos para mulheres), mas não tenha o tempo
mínimo de contribuição necessário, ela se aposentará
com um salário mínimo.
Outra mudança importante estabelecida com a
reforma da previdência foi no valor da aposentadoria
a partir da média de todos os salários, em vez de permitir a exclusão das 20% menores contribuições.
A reforma também eleva as alíquotas de contribuição
para quem ganha acima do teto do INSS (hoje em
R$ 5.839,00) e estabelece regras de transição para os
trabalhadores em atividade.
Cumprida a regra de idade, a aposentadoria será
de 60% com o mínimo de 15 anos de contribuição.
Cada ano a mais eleva o benefício em dois pontos
percentuais, chegando a 100% para mulheres com 35
anos de contribuição e para homens com 40 anos de
contribuição.

1. De acordo com o texto 1, é correto o que se afirma
em:
a. SQUARE Pela nova regra, o trabalhador poderá se aposentar quando completar a idade mínima – 65
anos para homens e 62 anos para mulheres –,
independentemente do tempo de contribuição.
b. SQUARE Na regra anterior, a única exigência para se aposentar era a idade mínima, que era menor do
que a nova regra.
c. SQUARE A reforma da previdência eleva as alíquotas de
contribuição de todos os trabalhadores, mas
será maior para os servidores públicos.
d. SQUARE A partir do próximo ano, quem ainda não contribui para a previdência somente poderá se
aposentar se completar a idade mínima e tiver
40 anos de contribuição.
e. Check-square Um homem que hoje tem 60 anos e 10 anos de
contribuição para a previdência poderá se aposentar daqui a 5 anos, mas receberá somente
60% do valor a que teria direito se tivesse
40 anos de contribuição.

2. Com base no texto 1, é correto afirmar que:
a. SQUARE as novas regras de aposentadoria valem igualmente para homens e mulheres que vão entrar
no mercado de trabalho a partir de 2020.
b. Check-square com a nova previdência, o cálculo do valor da
aposentadoria levará em conta a média de
todos os salários recebidos pelo trabalhador.
c. SQUARE a partir de agora, com a reforma da previdência,
as regras para os funcionários públicos passam a ser iguais às dos trabalhadores do setor
privado.
d. SQUARE existe um teto do INSS para a aposentadoria,
exceto se o trabalhar pagar um pedágio de
100% sobre a média de seu salário.
e. SQUARE na regra anterior à reforma, a idade mínima
era de 60 anos para homens e 55 anos para
mulheres, sem exigência de tempo mínimo de
contribuição.

Disponível em: https://www.infomoney.com.br/economia/
o-que-muda-na-sua-aposentadoria-com-a-reforma-da-previdencia/
Acesso em: 13 de nov. de 2019. [Fragmento adaptado].
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3. Assinale a alternativa em que a substituição do
termo destacado pelo termo sugerido entre parênteses mantém o significado do texto 1.
a. SQUARE “Até então, era possível se aposentar tanto por
idade quanto por tempo de contribuição.” (a
década de 1960)
b. SQUARE “Cumprida a regra de idade, a aposentadoria
será de 60% com o mínimo de 15 anos de contribuição.” (Embora tenha cumprido)
c. SQUARE “Antes, quem quisesse se aposentar com menos
da idade, poderia fazê-lo desde que o tempo
de contribuição fosse de 30 anos para mulheres
e 35 anos para homens.” (a fim de que)
d. Check-square “Caso uma pessoa atinja a idade mínima para
se aposentar (65 anos para homem e 62 anos
para mulheres), mas não tenha o tempo
mínimo de contribuição necessário, ela se aposentará com um salário mínimo.” (entretanto)
e. SQUARE “Outra mudança importante estabelecida
com a reforma da previdência foi no valor da
aposentadoria a partir da média de todos os
salários, em vez de permitir a exclusão das 20%
menores contribuições.” (ao invés de)

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras
têm, em sua sílaba tônica, uma vogal nasal.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

anã • aluvião • órfão • ímã
moço • medo • mesmo • métrica
saltitante • sorrindo • alguns • recôncavo
conselho • mandato • contínuo • benquisto
encontraram • acreditam • espalhem •
discursarem

5. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.
a. Check-square És tu quem está de acordo com essa alternativa
de encaminhamento da questão, não eu.
b. SQUARE Leia-se à página quarenta e oito as duas metodologias sugeridas pelo autor.
c. SQUARE Os Lusíadas, hoje, quase não é estudado nas
escolas.
d. SQUARE Pelas minhas contas, fazem mais ou menos
quarenta anos que não tinha notícias de ti.
e. SQUARE De acordo com o INEP, vinte por cento dos candidatos não fez as provas do ENEM.
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6. Assinale a alternativa na qual existe uma oração
subordinada substantiva objetiva direta.
a. SQUARE O Guarani, de José de Alencar, foi o livro de que
mais gostei.
b. SQUARE Apressou-se em comprar uma capa de chuva,
pois havia previsão de chuva na região.
c. SQUARE O acidente com o carro foi tão violento que a
seguradora deu perda total.
d. SQUARE Havia no jardim alguns pássaros que faziam
algazarra logo ao amanhecer.
e. Check-square Estou fora disso porque sei que não tens condições de me pagar.

7. Assinale a frase que está de acordo com as normas
da língua escrita padrão.
a. SQUARE Haviam alguns detalhes que precisa se inteirar
melhor.
b. Check-square Como estava convencido de que havia sido
procurado por interesses pessoais, recusou-se a
atendê-los.
c. SQUARE Como sou muito sensível à mudanças de temperatura costumo levar agasalhos extra.
d. SQUARE Segue anexo, juntamente com a nota fiscal, as
orientações para o encaminhamento da averbação do imóvel.
e. SQUARE Sinto ter que lhe dizer isso, mas o fato é que tu
não tem moral para me chamar à atenção.

8. Assinale a alternativa em que deve ser empregada a primeira das duas palavras que estão entre
parênteses.
a. Check-square Por consta da inércia do judiciário, o crime
(prescreveu/proscreveu) e ele livrou-se da
condenação.
b. SQUARE Ninguém comentou o assunto porque o fato
passou (desapercebido/despercebido) de
todos na festa.
c. SQUARE O fazendeiro fez ao filho a (seção/cessão) de
duzentas cabeças de gado.
d. SQUARE De tempos em tempos, se faz um novo
(senso/censo) da população.
e. SQUARE Levou cerca de dois meses e meio para
(diferir/deferir) a certidão pleiteada.
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9. Sobre redação oficial, é correto o que se afirma em:
a. SQUARE Nas comunicações oficiais, o vocativo será sempre seguido de dois pontos.
b. SQUARE O tratamento de Digníssimo (DD) e de Ilustríssimo (Ilmo.) é obrigatório em todas as correspondências oficiais.
c. Check-square Os pronomes de tratamento, embora se refiram
à segunda pessoa gramatical (à pessoa com
quem se fala), levam a concordância para a
terceira pessoa.
d. SQUARE Decretos são atos administrativos de competência exclusiva do Chefe do legislativo, destinados a prover as situações gerais ou individuais não previstas na lei.
e. SQUARE Ata é um conjunto de informações utilizado
para reportar resultados parciais ou totais de
uma determinada atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa, ou outro evento que esteja
acabado ou em andamento.

10. Assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Em “Ele não indagou se ficaríamos muito tempo
por ali”, o vocábulo “se” é um pronome reflexivo.
b. SQUARE Em “Diante da queixa, a modista respondeu à
cliente que lhe fizera o mais lindo vestido”, o
pronome pessoal oblíquo tônico “lhe” representa uma catáfora do sujeito “a modista”.
c. SQUARE No período composto “O rapaz propôs-lhe que
tomassem o metrô juntos e fossem até a casa
dele”, todas as orações são coordenadas.
d. SQUARE Na frase “O Dr. Damião havia operado a garganta da criança e recomendou-lhes que não
falassem com ela”, todos os pronomes são
pessoais do caso reto e, como tal, exercem a
função de sujeito.
e. Check-square Na frase “O diretor informou aos colegas que, se
não o apoiassem, haveria cisão no grupo”, existem dois verbos transitivos diretos e um verbo
bitransitivo.

Raciocínio Lógico

5 questões

11. Em uma prateleira de supermercado estão 16
pacotes de pão. Dentre estes, 4 são pacotes de pão
doce e os outros de pão salgado.
Escolhendo-se ao acaso dois pacotes desta prateleira,
a probabilidade de os dois pacotes escolhidos serem
de pão doce é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Maior que 9%.
Maior que 7,5% e menor que 9%.
Maior que 6% e menor que 7,5%.
Maior que 4,5% e menor que 6%.
Menor que 4,5%.

12. Uma pessoa possui 10 camisas verdes, 8 azuis e
6 vermelhas.
Ao escolher ao acaso duas de suas camisas, a probabilidade de as camisas serem de cores diferentes é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Maior que 72,5%.
Maior que 70% e menor que 72,5%.
Maior que 67,5% e menor que 70%.
Maior que 65% e menor que 67,5%.
Menor que 65%.

13. João vai a uma livraria para comprar três livros
como presente para seu filho. O atendente da livraria
oferece a João 15 livros distintos.
De quantas maneiras diferentes João pode presentear seu filho, utilizando 3 dos livros oferecidos pelo
atendente?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Mais de 475
Mais de 450 e menos de 475
Mais de 425 e menos de 450
Mais de 400 e menos de 425
Menos de 400
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14. Se João e Maria são tolerantes, então Antônio é
desengonçado. Se Antônio é desengonçado, então
Joaquim não é belo. Sabe-se que Joaquim é belo.

17. Analise as afirmativas abaixo sobre a funcionalidade de acesso rápido do Windows 10 Pro em
português.

Portanto:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

1. Podem-se fixar pastas e também arquivos à
barra lateral de acesso rápido do Windows 10.
2. Além das pastas fixas da barra de acesso rápido,
a funcionalidade contém a relação das pastas
frequentes e também dos arquivos recentes.
3. Pode-se optar por abrir o explorador de arquivos do Windows diretamente em Meu Computador no lugar de abrir em Acesso Rápido.

Antônio é desengonçado.
João e Maria são tolerantes.
João ou Maria são tolerantes.
João e Maria não são tolerantes.
João ou Maria não são tolerantes.

15. Uma família é composta por 3 homens e 4
mulheres.
De quantas maneiras diferentes é possível escolher
membros desta família para participar de um concurso literário?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Mais de 35.
Mais de 30 e menos de 35.
Mais de 25 e menos de 30.
Mais de 20 e menos de 25.
Menos de 20.

Informática

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

18. Qual o nome do mecanismo do Google responsável por filtrar conteúdo explícito dos resultados de
busca?

5 questões

16. Assinale uma forma válida de criptografar um
documento do MS Word do Office 2016 com senha.
a. Check-square A partir da guia Arquivo  Informações 
Proteger Documento  Criptografar com Senha
b. SQUARE A partir da guia Revisão  Criptografar
Documento  Proteger com Senha
c. SQUARE A partir da guia Exibir  Propriedades do
Documento  Criptografar Documento 
Proteger com Senha
d. SQUARE A partir da guia Página Inicial  Propriedades
do Documento  Informações  Proteger
Documento
e. SQUARE A partir da guia Revisão  Propriedades
do Documento  Informações  Proteger
Documento
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

SafeSearch
ExplicitSearch
ProtectCenter
PrivacyCenter
ProtectedSearch

19. O MS Excel do Office 365 em português possui
uma funcionalidade que permite ao usuário escolher
quais colunas devem ser verificadas em busca de
informações duplicadas, de modo a remover linhas
em duplicidade de uma planilha.
Assinale a alternativa que contém a guia e o nome
correto dessa funcionalidade.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Dados  Validação de Dados
Dados  Remover Duplicatas
Revisão  Remover Duplicidades
Revisão  Remover linhas duplicadas
Dados  Excluir Duplicidades
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20. O MS Word do Office 365 em português possui
uma funcionalidade disponível a partir da guia Inserir,
denominada Instantâneo.

22. Segundo a RDC 67 de 2007, sobre a responsabilidade técnica no preparo de fórmulas magistrais, é
correto afirmar:

Assinale a alternativa que contém uma descrição correta dessa funcionalidade.

a. SQUARE O Responsável pela manipulação deve ser técnico com experiência e treinamento em manipulação, registrado na vigilância epidemiológica local.
b. SQUARE A avaliação farmacêutica das prescrições,
quanto à concentração, viabilidade e compatibilidade físico-química e farmacológica dos
componentes, dose e via de administração deve
orientar a confecção do rótulo do produto.
c. Check-square O Responsável pela manipulação, inclusive pela
avaliação das prescrições, deve ser farmacêutico, com registro no seu respectivo Conselho
Regional de Farmácia.
d. SQUARE Quando a dose ou posologia dos produtos
prescritos ultrapassar os limites farmacológicos
ou a prescrição apresentar incompatibilidade
ou interações potencialmente perigosas, o
produto jamais poderá ser manipulado.
e. SQUARE É permitido fazer alterações nas prescrições de
medicamentos à base de substâncias incluídas
nas listas constantes do Regulamento Técnico
sobre substâncias e medicamentos sujeitos a
controle especial quando o farmacêutico considerar necessário.

a. SQUARE Adicionar conteúdo instantâneo da Web ao
documento, atualizado automaticamente.
b. SQUARE Adicionar conteúdo dinâmico a partir de um
modelo ou template disponível em office.com
c. Check-square Adicionar uma imagem instantânea de qualquer janela que esteja aberta na área de trabalho do Windows.
d. SQUARE Adicionar conteúdo instantâneo da Web ao
documento; uma vez inserido, este conteúdo
não será mais atualizado.
e. SQUARE Adicionar uma planilha do MS Excel ou apresentação do MS Powerpoint, que será atualizada
automaticamente ao editar o arquivo de origem.

Conhecimentos Específicos

15 questões

21. Assinale a alternativa correta sobre aspectos
relacionados ao diagnóstico laboratorial da anemia
ferropriva.
a. SQUARE A concentração da ferritina sérica não é o mais
confiável marcador das reservas de ferro do
corpo.
b. SQUARE O resultado da ferritina sérica abaixo do limite
superior confirma o diagnóstico de anemia
ferropriva.
c. SQUARE Ferritina sérica elevada em associação com
saturação de transferrina baixa é geralmente
um sinal de excesso de ferro.
d. Check-square A anemia é definida por valores de hemoglobina (Hb) no sangue abaixo do normal. Pacientes com anemia por deficiência de ferro têm
ferro sérico baixo, transferrina alta e uma saturação da transferrina baixa.
e. SQUARE Como a ferritina também é uma proteína de
fase aguda, normalmente está diminuída
em pacientes portadores de patologias
inflamatórias.

23. É correto afirmar sobre os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde das Redes de Atenção
à Saúde a serem operacionalizados na Atenção Básica:
a. Check-square Os princípios são os de universalidade, integralidade e equidade.
b. SQUARE Os princípios são: universidade, integralidade,
equidade e resolutividade.
c. SQUARE As diretrizes para operacionalização incluem
equidade, universalidade, resolutividade e
territorialização.
d. SQUARE As diretrizes para implantação da atenção
básica incluem a terceirização, o encaminhamento hospitalar e a resolutividade.
e. SQUARE As diretrizes e os princípios se baseiam nos
conceitos de parceria público-privado e regionalização dos serviços.
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24. Compete às Secretarias Municipais de Saúde a
coordenação do componente municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais,
de acordo com a política, as diretrizes e as prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos
Municípios:
1. programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial de acordo com as
necessidades de saúde identificadas em sua
população, utilizando instrumento de programação nacional vigente.
2. estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento responsável pelas equipes que
atuam na Atenção Básica de acordo com as
necessidades de saúde das pessoas, mantendo
a vinculação e coordenação do cuidado.
3. fomentar a mobilização das equipes e garantir
espaços para a participação da comunidade
no exercício do controle social.
4. destinar recursos municipais para compor o
financiamento tripartite da Atenção Básica.
5. contratar avaliação externa da Atenção Básica
e de seus serviços para monitoramento regular.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

25. Considerando a forma farmacêutica suspensão, é
correto afirmar:
a. SQUARE É forma estável e homogênea.
b. SQUARE Possui estabilidade maior que a maioria das
formas farmacêuticas comerciais.
c. SQUARE São aplicados agentes suspensivos e solubilizantes, como derivados de amido.
d. Check-square É uma forma farmacêutica heterogênea cujo
dispersante é líquido e o disperso é sólido insolúvel naquele meio.
e. SQUARE É uma forma farmacêutica heterogênea cujo
disperso é líquido e o dispersante é sólido insolúvel naquele meio.
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26. A Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias no SUS (CONITEC) é responsável pela elaboração
de pareceres e relatórios técnicos para a tomada de
decisão sobre incorporação de tecnologias no Sistema
Único de Saúde.
No seu fluxo de avaliação para a elaboração dos pareceres, a sequência correta é:
a. SQUARE CONITEC avalia os produtos recentemente
registrados no País; avalia estudos apresentados
para a ANVISA; elabora recomendação preliminar; submete à consulta pública; plenária decide
sobre a recomendação; ministro da saúde retifica/ratifica a recomendação para incorporação.
b. SQUARE CONITEC recebe o pedido de incorporação; elabora recomendação preliminar; solicita estudos
complementares; submete à consulta pública;
secretário da SCTIE retifica/ratifica os estudos;
plenário decide sobre a incorporação ou não
do novo produto.
c. SQUARE CONITEC avalia os produtos recentemente
registrados no País; avalia estudos apresentados para a ANVISA; sugere ao Ministério da
Saúde sua incorporação; submete à consulta
pública; ministro da saúde retifica/ratifica a
recomendação para incorporação.
d. SQUARE CONITEC avalia dados epidemiológicos para
identificar demandas por novas tecnologias e
iniciar processo de incorporação; avalia estudos
apresentados para a ANVISA; solicita estudos
complementares; elabora recomendação preliminar; submete à consulta pública; plenária
decide sobre a incorporação.
e. Check-square CONITEC recebe o pedido de incorporação;
avalia estudos apresentados pelo demandante;
solicita estudos complementares; elabora
recomendação preliminar; submete à consulta
pública; plenária decide sobre a recomendação;
secretário da SCTIE retifica/ratifica a recomendação para incorporação.
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27. Analise a descrição abaixo.
“Folhas simples, inteiras, ovalado-oblongas a elípticas
ou elipticolanceoladas; lâmina com 2,1 a 9 cm de comprimento, e 1 a 3,1 cm de largura, coriáceas a subcoriáceas, glabras, de coloração verde-acinzentada, mais
clara na face abaxial; ápice mucronado, base aguda
a obtusa. A nervação é peninérvea, craspedódroma
mista, com nervuras secundárias partindo em ângulo
agudo em relação à principal, terminando na margem
da lâmina, ou ramificando-se nas proximidades dela,
ou ainda seguindo em direção à margem, onde se reúnem com a superior subsequente, formando arcos. Na
margem foliar, tanto as nervuras secundárias quanto
as que delas partem, unem-se com a nervura marginal,
formando projeções pontiagudas, de cinco a 15 unidades por folha, distribuídas em um ou nos dois lados da
lâmina, mais frequentemente, em sua metade apical,
sendo sempre uma delas terminal. Aréolas predominantemente retangulares, com terminações ramificadas; margem foliar espessada e amarelada”.

29. A sífilis é uma infecção de caráter sistêmico, causada pelo Treponema pallidum, e que, quando não
tratada precocemente, pode evoluir com sequelas
irreversíveis em longo prazo.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) sobre os testes utilizados no diagnóstico da
sífilis:
(

(

(

Conclui-se tratar da planta medicinal:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

(

Baccharis trimera (Less.) – Carqueja.
Maytenus ilicifolia Mart – Espinheira-santa.
Cymbopogon citratus (DC.) – Capim-limão.
Achyrocline satureioides (Lam.) DC – Macela.
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) –
Chapeu de couro.

28. As enterobactérias são a maior e mais heterogênea família de bactérias Gram-negativas de importância médica.
Sobre a temática, assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Não fermentam a glicose, são catalase positivas,
e não reduzem nitrato a nitrito.
b. SQUARE São anaeróbias, ou seja, crescem apenas em
anaerobiose.
c. SQUARE Shigella spp apresenta resultados positivos nos
testes: Urease, Citrato, Lisina, Gás e Lactose.
d. Check-square São bacilos Gram-negativos, não esporulados,
com motilidade variável e oxidase negativos.
e. SQUARE Nos testes de identificação bioquímica, apresentam resultados negativos nos testes: Urease,
Citrato, Lisina, Gás e Lactose são característicos
da Klebsiella pneumoniae.

(

) A pesquisa do T. pallidum por microscopia de
campo escuro pode ser realizada tanto nas
lesões primárias quanto nas secundárias da
sífilis.
) Como os anticorpos detectados são produzidos exclusivamente como consequência da
sífilis e de outras doenças treponêmicas, o
teste não treponêmico confirma a infecção
pelo T. pallidum.
) Todas as técnicas de microscopia utilizando
materiais corados para a detecção do T. pallidum, como o método Fontana-Tribondeau,
apresentam sensibilidades inferiores à microscopia de campo escuro.
) O VDRL (do inglês Venereal Disease Research
Laboratory) baseia-se no uso de uma suspensão antigênica composta por uma solução
alcoólica contendo cardiolipina, colesterol
e lecitina purificada e utiliza soro inativado
como amostra.
) Nos testes não treponêmicos, especialmente
na sífilis secundária quando há baixa produção de anticorpos, podem ocorrer resultados
falso-negativos em decorrência do fenômeno
de prozona.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

V•V•F•V•F
V•V•F•F•F
V•F•V•V•F
F•V•F•F•V
F•F•V•V•V
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30. Paciente J.M.S. do sexo feminino, 38 anos, apresenta queixa de dor e ardência miccional há 3 dias,
polaciúria e urgência urinária. Tem histórico de infecções urinárias de recorrência.
Sobre as infecções urinárias e os exames laboratoriais
que podem ser solicitados neste caso, assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Na análise do sedimento urinário não é possível
a confirmação de piúria.
b. SQUARE A resposta a tratamentos prévios pode indicar a
necessidade de urocultura e teste de sensibilidade aos antimicrobianos.
c. SQUARE Os exames físico-químico (fita reagente) e do
sedimento da urina (microscopia) agregam elementos importantes para o diagnóstico, tendo
baixo custo, porém têm baixa especificidade.
d. Check-square No exame comum de urina, a positividade da
esterase leucocitária e do nitrito na fita reagente pode ser suficiente para a confirmação
do diagnóstico.
e. SQUARE O Staphylococcus saprophyticus e a Escherichia
coli são, respectivamente, os patógenos mais
frequentes nos casos de infecção do trato
urinário.

31. Na Política Nacional de Atenção Básica estão definidas as atribuições comuns a todos os membros da
equipe, sendo uma delas:
a. SQUARE Trabalhar com adscrição de famílias na
microárea.
b. SQUARE Orientar as famílias quanto à utilização dos
serviços de saúde disponíveis.
c. SQUARE Desenvolver ações que busquem a integração
entre a equipe de saúde e a população adscrita
à Unidade Básica de Saúde.
d. SQUARE Estar em contato permanente com as famílias
desenvolvendo ações educativas, visando à
promoção da saúde e à prevenção das doenças,
de acordo com o planejamento da equipe.
e. Check-square Realizar busca ativa e notificação de doenças e
agravos de notificação compulsória e de outros
agravos e situações de importância local.
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32. No Brasil, a tuberculose (TB) ainda se constitui
como um grave problema de saúde pública. Diagnosticar e tratar correta e prontamente os casos de TB
pulmonar são as principais medidas para o controle
da doença.
Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.
1. Os doentes bacilíferos, isto é, aqueles cuja
baciloscopia de escarro é positiva, são a principal fonte de infecção.
2. No exame microscópico direto (baciloscopia),
a pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente
(BAAR), pelo método de Ziehl-Nielsen, é uma
técnica muito utilizada.
3. A baciloscopia de escarro deve ser realizada
em, no mínimo, duas amostras: uma por
ocasião da primeira consulta e outra, independentemente do resultado da primeira, da
noite do dia seguinte.
4. Nos casos em que há indícios clínicos e radiológicos de suspeita de TB e as duas amostras
de escarro apresentem resultado negativo,
podem ser solicitadas amostras adicionais.
5. A cultura é um método de baixa especificidade e sensibilidade no diagnóstico da TB.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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33. As análises exigidas no processo de manipulação
de Substância de Baixo Índice Terapêutico incluem:
1. As farmácias devem apresentar comprovação
da formulação para os produtos sólidos manipulados, quando da utilização de cada substância de baixo índice terapêutico, por meio
de perfil de dissolução.
2. Devem ser realizadas análises de teor de cada
diluído logo após o preparo e monitoramento
trimestral do armazenado, podendo haver
diminuição do tempo de monitoramento
dependendo do tipo do diluído.
3. As amostras para análise de teor devem ser
coletadas em pelo menos dez pontos do
diluído e analisadas separadamente, para fins
de avaliação da sua homogeneidade.
4. Para o monitoramento do processo de manipulação de formas farmacêuticas de uso
interno, a farmácia deve realizar uma análise
completa de formulação manipulada contendo substância de baixo índice terapêutico.
5. O monitoramento deve ser realizado por
estabelecimento, de forma a serem analisadas
no mínimo uma amostra a cada três meses
de formulação contendo substância de baixo
índice terapêutico.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

34. O Diabete Melito (DM) é uma das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes no Brasil e no
mundo.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) sobre o diagnóstico laboratorial do DM.
(

(

(

(

(

) Glicose plasmática em jejum de 8h ≥ 126 mg/dL
ou glicemia 2 horas após sobrecarga com 75 g
de glicose ≥ 170 mg/dL são indicativos de DM.
) A hemoglobina glicada (HbA1c) é o exame
mais importante no seguimento dos pacientes, pois reflete o controle glicêmico nos 120
dias prévios à sua dosagem.
) A relação entre a HbA1c e a glicose de jejum é
de aproximadamente 1% para cada 50 mg/dL.
Para a sua dosagem é necessário jejum.
) O teste de tolerância oral à glicose é um
exemplo de teste que analisa o ciclo de
feedback existente entre glicose plasmática e
secreção pancreática de insulina pós-estímulo,
e no estado de jejum.
) Condições que diminuem a vida da hemácia,
tais como anemias hemolíticas e gravidez,
causam falsa redução nos níveis de HbA1c.
Por outro lado, existem condições que elevam
falsamente a HbA1c, como na anemia por
deficiência de ferro.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

F•V•F•V•V
V•V•F•V•V
F•V•F•F•V
V•V•F•F•F
F•F•V•V•V
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35. A qualidade na preparação de fórmulas magistrais
deve ser garantida desde a matéria-prima.
Sobre este tema, é correto afirmar:
a. SQUARE Os resultados das análises de qualidade da
matéria-prima devem ser armazenados por
escrito por período de 30 dias.
b. Check-square As matérias-primas devem ser analisadas,
no seu recebimento, efetuando-se os testes
organoléptico, solubilidade, pH, peso, volume,
ponto de fusão e densidade.
c. SQUARE As análises de controle de qualidade passíveis
de terceirização poderão ser realizadas pela
franqueadora para as franqueadas que não
obtiverem seu registro na Vigilância Sanitária.
d. SQUARE Podem ser aceitos os ensaios farmacopeicos
realizados pelos fabricantes/fornecedores qualificados pela farmácia, desobrigando-a desta
atividade.
e. SQUARE A farmácia pode obter, junto à ANVISA, autorização para dispensa de exames de qualidade
de matéria-prima importada.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

G R A D E D E R E S P O S TA S
2
3
4
Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.

6
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