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017. Prova dissertativa

analista téCniCo CientífiCo
(Biólogo)

� Você recebeu este caderno contendo um estudo de caso.
� Confira seus dados impressos na capa deste caderno.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja 

algum problema, informe ao fiscal da sala.
� assine apenas no local indicado na capa; qualquer identificação ou marca feita pelo candidato no corpo deste 

caderno, que possa permitir sua identificação, acarretará a atribuição de nota zero à prova.
� é vedado, em qualquer parte do material recebido, o uso de corretor de texto, de caneta marca-texto ou de 

qualquer outro material similar.
�	Redija	o	texto	definitivo	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta.	Os	rascunhos	não	serão	considerados	na	correção.	A	

ilegibilidade da letra acarretará prejuízo à nota do candidato.
� a duração das provas objetiva e dissertativa é de 5 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de 

respostas e para a transcrição do texto definitivo.
� só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração das provas.
� Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua 

prova, assinando termo respectivo.
� ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de questões objetivas, a folha de respostas e este caderno, podendo 

levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
� até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno.
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ausente

uso eXclusivo do fiscal

assinatura do candidato

nome do candidato

Prédio sala CarteirainscriçãoRG
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RASCUNHO

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.

resPosta definitiva

a)  

03017003

estudo de caso

Uma “indústria” clandestina usava motores à explosão alimentados por gasolina na produção de peças automotivas. O 
setor de produção ficava em um galpão pequeno e fechado, sem janelas e com apenas uma porta para entrada e saída dos 
funcionários, para que dificultasse sua visualização por possíveis fiscais municipais. Dentro do galpão, onde trabalhavam 
50 funcionários, havia vários motores que funcionavam das 7h às 19h, ininterruptamente.
A Unidade Básica de Saúde (UBS) da área recebia, quase que diariamente, funcionários da indústria se queixando de ce-
faleia, vertigens e mesmo desmaios durante o período de trabalho. Ao avaliar os casos, a equipe técnica da UBS concluiu 
que o ambiente de trabalho inadequado estava relacionado com os sintomas dos funcionários.

Com base nessa situação, responda ao que se pede nos itens a, b e c a seguir.

a) Explique quais fatores ambientais e biológicos reforçam tal conclusão da equipe técnica da UBS.
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rascunHo

em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.

estudo de caso

b) Discorra sobre o processo respiratório desde os mecanismos de inspiração e expiração, as vias sequenciais do sistema 
respiratório em que ocorre a passagem do ar inalado, o local desse sistema onde ocorrem as trocas gasosas entre o 
meio interno e o meio externo, até o processo de trocas gasosas através das membranas celulares.
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estudo de caso

Resposta definitiva

b)  

03017005
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rascunHo

em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.

estudo de caso

c) Apresente a causa provável dos sintomas relatados pelos funcionários.
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estudo de caso

Resposta definitiva

c)  
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