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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – A SAÚDE E O FUTURO
   Dráuzio Varella – Reflexões para o futuro

Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela
ignorância e irresponsabilidade do passado. Acharemos
inacreditável não havermos percebido em tempo, por exemplo,
que o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente
da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta
as mocinhas da favela, os travestis da cadeia, as garotas da
boate, o meninão esperto, a menininha ingênua, o senhor
enrustido, a mãe de família e se espalha para a multidão de gente
pobre, sem instrução e higiene. Haverá milhões de pessoas com
Aids, dependendo de tratamentos caros e assistência
permanente. Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão
presas fáceis aos bacilos da tuberculose, que, por via aérea, irão
parar nos pulmões dos que passarem por perto, fazendo ressurgir
a tuberculose epidêmica do tempo dos nossos avós. Sífilis,
hepatite B, herpes, papilomavírus e outras doenças sexualmente
transmissíveis atacarão os incautos e darão origem ao avesso
da revolução sexual entre os sensatos.

No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância
crescerão essas pragas modernas e outras imergirão inesperadas.
Estará claro, então, que o perigo será muito mais imprevisível do
que aquele representado pelas antigas endemias rurais: doença
de Chagas, malária, esquistossomose, passíveis de controle com
inseticidas, casas de tijolos, água limpa e farta.

Assustada, a sociedade brasileira tomará, enfim,
consciência do horror que será pôr filhos em um mundo tão
inóspito. Nessas condições é provável que se organize para
acabar com as causas dessas epidemias urbanas. Modernos
hospitais sem fins lucrativos, dirigidos por fundações privadas
e mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades locais,
poderão democratizar o atendimento público. Eficientes
programas de prevenção, aplicados em parceria com instituições
internacionais, diminuirão o número de pessoas doentes.

Então virá a fase em que surgirão novos rebeldes
sonhadores, para enfrentar o desafio de estender a revolução
dos genes para melhorar a qualidade de vida dos que morarem
na periferia das grandes cidades ou na imensidão dos campos
brasileiros.

1 -  Como o texto tem um tom de profecia, a construção dessas
previsões se apóia fundamentalmente:

(A) no emprego do futuro do presente;
(B) na abordagem de temas ainda desconhecidos;
(C) na antevisão de um futuro sombrio;
(D) na condenação do atraso social e cultural;
(E) na utilização de expressões de dúvida.

2 -  “Ficaremos sobrecarregados...”; a utilização da pessoa nós
nesse segmento inicial do texto engloba:

(A) o autor e o leitor, apenas;
(B) o autor, o leitor e todos os demais brasileiros;
(C) os leitores em geral e o autor;
(D) os brasileiros em geral;
(E) o autor e a classe médica.

3 - “Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância...”;
a forma desenvolvida adequada da oração reduzida sublinhada é:

(A) enquanto pagamos caro pela ignorância;
(B) se pagarmos caro pela ignorância;
(C) quando pagarmos caro pela ignorância;
(D) e pagaremos caro pela ignorância;
(E) embora paguemos caro pela ignorância.

4 - “Acharemos inacreditável não havermos percebido em
tempo...”; a alternativa que mostra um emprego de tempos verbais
inadequado é:

(A) achamos / percebermos;
(B) achamos / termos percebido;
(C) achávamos / havermos percebido;
(D) acharíamos / termos percebido;
(E) acharemos / tivermos percebido.

5 -  O autor do texto fala de ignorância e da irresponsabilidade
passadas como motivo de males futuros. O item que se refere
mais à irresponsabilidade do que à ignorância é:

(A) “o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo
adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns
instantes, infecta as mocinhas da favela...”;

(B) “se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução
e sem higiene”;

(C) “Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas
fáceis do bacilo da tuberculose...”;

(D) “outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os
incautos”;

(E) “fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo de
nossos avós”.

6 - “darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos”;
o avesso da revolução sexual entre os sensatos significa:

(A) multiplicidade de parceiros;
(B) liberdade ampla de relações sexuais;
(C) evitarem-se relações de risco;
(D) abstinência sexual completa;
(E) preservação da virgindade até o casamento.

7 - “No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância”; neste
segmento, as barras inclinadas entre os vocábulos substituem,
respectivamente:

(A) vírgula / conjunção;
(B) vírgula / vírgula;
(C) conjunção / preposição;
(D) conjunção / conjunção;
(E) preposição / preposição.

8 -  “outras imergirão inesperadas”; nesse segmento, o vocábulo
imergirão não pode ser confundido com seu parônimo
emergirão, já que possuem sentido oposto. A alternativa a seguir
em que houve troca entre parônimos é:

(A) Há fragrante perigo de disseminação da Aids;
(B) Certas doenças oferecem perigo iminente;
(C) É necessário bom senso para a prevenção de doenças;
(D) O tráfico de drogas contribui para doenças transmissíveis;
(E) Numa seção daquela loja vendiam-se preservativos.



Concurso Público-2006

4

9 - “Estará claro, então, que o perigo será muito mais
imprevisível...”; o vocábulo destacado tem valor semântico de:

(A) explicação;
(B) conclusão;
(C) tempo;
(D) condição;
(E) comparação.

10 -  O texto fala de epidemias e de endemias; a alternativa que
define endemia é:

(A) doença causada pela fragilidade do organismo;
(B) mal provocado por vírus desconhecido;
(C) doença que se alastra rapidamente por uma população;
(D) enfermidade provocada por mau uso de medicamentos;
(E) doença que se repete em população e/ou região específica.

11 -  “...usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso
por alguns instantes”; a alternativa abaixo em que a utilização
de um desses vocábulos apresenta o mesmo valor semântico
presente nesse segmento destacado do texto é:

(A) “se espalha para a multidão de gente pobre”;
(B) “o bacilo da tuberculose, que, por via aérea...”;
(C) “irá parar nos pulmões dos que passarem por perto”;
(D) “é provável que se organize para acabar com as causas”;
(E) “dirigidos por fundações privadas”.

12 - A alternativa em que a preposição destacada tem valor
semântico de meio é:

(A) “para acabar com as causas dessas epidemias”;
(B) “aplicados em parceria com instituições internacionais”;
(C) “passíveis de controle com inseticidas”;
(D) “mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades

locais”;
(E) “Haverá milhões de pessoas com Aids”.

13 - “Haverá milhões de pessoas com Aids”; a alternativa abaixo
em que a substituição da forma do verbo haver está
gramaticalmente INCORRETA é:

(A) deverá haver;
(B) poderá haver;
(C) poderá existir;
(D) existirão;
(E) deverão existir.

14 - A alternativa abaixo em que o substantivo NÃO é
acompanhado por um vocábulo  ou locução de valor adjetivo é:

(A) mocinhas da favela;
(B) travestis na cadeia;
(C) garotas da boate;
(D) meninão esperto;
(E) menininha ingênua.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

15 - Considerando as colorações citoquímicas e suas finalidades
e aplicações na hematologia, NÃO é correto afirmar que:

(A)  os Corpos de Heinz podem ser visualizados após a
coloração com metil-violeta ou novo azul-de-metileno;.

(B) a detecção de eritrócitos contendo Hemoglobina F pode
ser realizada pelo teste de Kleihauer (ou resistência à eluição
da hemoglobina em meio ácido);

(C) a principal aplicação da coloração da mieloperoxidase (MPO)
é a detecção de linfoblastos, que normalmente marcam
fortemente para esta enzima;

(D) a coloração de Pearls pode ser utilizada para a detecção de
sideroblastos ou siderócitos;

(E) o corante Sudan Black B (SBB) tem afinidade pelos grânulos
dos polimorfonucleares e dos monócitos.

16 - A anemia megaloblástica ou perniciosa pode ser causada
por deficiência de vitamina B12. Em  um esfregaço de sangue de
um paciente com anemia perniciosa encontram-se:

(A) neutrófilos hipersegmentados;
(B) neutrófilos vacuolados com granulações tóxicas;
(C) neutrófilos e linfócitos com granulação anormal;
(D) corpúsculos  de  Howell Jolly;
(E) hemácias em lágrima.

17 - Após a separação de uma amostra de sangue em gradiente
de Ficoll e coleta da fração mononuclear, a contagem de células
foi realizada em uma câmara de Neubauer.

A contagem dos quadrantes externos revelou: Quadrante 1: 158
células; Quadrante 2: 140 células; Quadrante 3: 156 células;
Quadrante 4: 138 células.

A concentração de células por mililitro da amostra e a
concentração de células por mililitro se uma diluição de 1:20, na
amostra inicial, tivesse sido realizada para facilitação da
contagem, valem, respectivamente:

(A)  1,48 x 104 células / ml;  2,96 x 105 células / ml;
(B)  1,58 x 104 células / ml;  3,16 x 105 células / ml;
(C) 1,58 x 106 células / ml;  7,9 x 104 células / ml;
(D) 1,48 x 106 células / ml;  2,96 x 107 células / ml;
(E) 1,48 x 106 células / ml;  7,4 x 104 células / ml.

18 - Velocidade de hemossedimentação (VHS) é:

(A) a medida, sob condições padronizadas, da taxa de
sedimentação dos eritrócitos em sangue não coagulado;

(B) a proporção da coluna ocupada por sangue centrifugado
que é ocupada por hemácias;

(C) a contagem de hemácias em uma amostra de sangue diluída
em uma câmara de contagem  de volume conhecido;

(D) a medida da concentração da hemoglobina após a lise de
hemácias de uma amostra de sangue total;

(E) o volume de células empacotado  após centrifugação do
sangue coagulado.
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19 -  Segundo os princípios básicos aplicados durante
eletroforeses, NÃO é  correto afirmar que:

(A) entre duas moléculas lineares de DNA dupla-fita, a de menor
comprimento migrará mais rápido que a maior quando
submetida ao campo elétrico em um polímero;

(B) moléculas de RNA migram em direção ao eletrodo do pólo
negativo da cuba de eletroforese;

(C) géis bidimensionais para a separação de proteínas baseiam-
se no ponto de focalização isoelétrica da proteína e no seu
peso molecular para separar as diferentes proteínas;

(D) para a separação de fragmentos de DNA podem ser
utilizados géis de agarose ou poliacrilamida;

(E) moléculas de DNA migram em direção ao eletrodo do pólo
positivo da cuba de eletroforese.

20 - Das metodologias a seguir, a que envolve a separação de
antígenos por tamanho em gel, seguida de difusão e precipitação, é:

(A) citometria de fluxo;
(B) ensaio de Imunodifusão dupla;
(C) imunoeletroforese;
(D) ELISA direta;
(E)  ELISA indireta.

21 - Dentre os parâmetros a seguir, o que NÃO é um indicador
direto da função hepática alterada é:

(A) o aumento de transaminases;
(B) presença de alterações nos níveis de ácidos biliares totais

séricos em jejum;
(C) a diminuição das concentrações séricas de albumina;
(D) o aumento da bilirrubina sérica;
(E) o aumento do hematócrito.

22 - Considere os métodos de esterilização a seguir:

I- autoclave
II- filtração por membrana de 0,22 micrômetros
III- exposição a bomba de cobalto
IV- pasteurização
V- radiação ultra-violeta

Indique o(s) método(s) apropriado(s) para a esterilização de um
meio de cultura de células eucarióticas complementado com 10%
de soro fetal bovino:

(A) I e III;
(B) IV e V;
(C) II, apenas;
(D) I, apenas;
(E) II e V.

23 - Com relação à dosagem automática de células do sangue,
NÃO é correto afirmar que:

(A) os instrumentos do tipo Coulter contam e medem eritrócitos,
leucócitos e plaquetas pela tecnologia de impedância;

(B) com exceção das anemias falciformes, os instrumentos
automatizados são capazes de identificar todas as
anormalidades significativas em amostras de sangue;

(C) os novos contadores automáticos associam a tecnologia
de impedância à leitura de parâmetros de dispersão de luz
pelas células e ensaios bioquímicos;

(D) a associação de medidas de dispersão de luz pelas células
permite a caracterização de sub-populações celulares, como
monócitos, linfócitos e neutrófilos;

(E) em alguns contadores automáticos é possível determinar a
contagem de eritroblastos após a marcação das células com
um corante fluorescente.

24 - O resultado liberado pelo laboratório de microbiologia é
conseqüência da qualidade da amostra recebida. Em relação a
essa assertiva assinale a afirmativa INCORRETA:

(A) a coleta de amostra microbiológica deve ser feita
preferencialmente antes da antibióticoterapia;

(B) o estágio da doença deve ser considerado para a escolha
do material de análise;

(C) o material clínico em solução de fixação (formalina) é uma
amostra adequada para o exame microbiológico;

(D) o tempo e o meio de transporte são críticos para a obtenção
de um resultado de qualidade, recomenda-se para o líquor
que a entrega seja imediata (não refrigerar) e realizada em
tubo seco estéril;

(E) o tempo e o meio de transporte são críticos para a obtenção
de um resultado de qualidade, o tempo crítico para  as fezes
é de12 horas se em meio de transporte.

25 -   Cocos em cadeia são uma característica morfológica da
seguinte bactéria:

(A) actinomiceto;
(B) neisseria;
(C) clostridium;
(D) estreptococos;
(E) nocardia.

26 - Com relação à coloração de Gram e suas implicações
bacteriológicas é INCORRETO afirmar que:

(A) uma característica taxonômica importante das bactérias é a
sua resposta à coloração de Gram;

(B) a descoloração baseada em álcool descora preferencialmente
as bactérias Gram negativas;

(C) a base diferencial da coloração de Gram é a estrutura da
parede celular;

(D) a coloração final com o contra-corante (vermelho safranina)
faz com que as células Gram-negativas adotem uma coloração
púrpura enquanto as Gram-positivas coram em vermelho;

(E) a maioria das bactérias Gram-positivas possui uma parede
celular relativamente espessa (20 a 80 nm) e contínua.

27 - Com relação à coloração de Ziehl-Neelsen é correto afirmar que:

(A) os bacilos álcool-ácido-resistentes não retêm a fucsina fenicada,
apresentando uma coloração azulada após a coloração;

(B) os microorganismos não álcool-ácido-resistentes
apresentam uma coloração avermelhada após a coloração;

(C) as bactérias não álcool-ácido-resistentes são as
micobactérias e alguns dos actinomicetos correlacionados;

(D) o método da coloração de Ziehl-Neelsen não é indicado
para os bacilos da tuberculose e hanseníase;

(E) os bacilos álcool-ácido-resistentes retêm a fucsina fenicada,
apresentando uma coloração avermelhada após a coloração.
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28 - Quanto ao  Mycobacterium leprae, agente etiológico da
hanseníase, é INCORRETO afirmar que:

(A) pode ser cultivado  em  meio LB (Luria Broth);
(B) provoca a formação de granuloma;
(C) o diagnóstico bacteriológico é feito pelo exame microscópico de

esfregaços corados pelo método de Ziehl-Neelsen e pela cultura;
(D) assim como a Mycobacterium Tuberculosis, é uma

micobactéria álcool- ácido resistente (BARR);
(E) apresenta lipídeos complexos na parede celular.

29 - O material para cultura, ao ser cultivado, está geralmente
muito contaminado, não somente por bactérias, como também por
outros fungos. Em relação ao tema NÃO é correto afirmar que:

(A) os meios Mycobiotic e Mycocel ambos contendo Glicose,
Neopeptona, Clorafenicol, Ciclohexamida, Agar e Água são
exemplos de meios seletivos para fungos;

(B) os meios seletivos com antibióticos para cultura de fungos
utilizam Clorafenicol;

(C) os meios naturais, como batatas, cenoura  e outros,
colocados em tubo de ensaio com fundo cilíndrico em
presença de água glicerinada para manutenção da umidade
podem ser utilizados para a cultura de amostras;

 (D) quando o material para cultura é coletado em SWAB e não pode
ser processado imediatamente é aconselhável usar no fundo do
tubo uma solução fisiológica contendo Penicilina e Estreptomicina;

(E) o meio Sabouraud , que serve praticamente para o isolamento
de todos os fungos, pode ser suplementado Penicilina e
Estreptomicina.

30 - Com relação aos testes de sensibilidade aos antimicrobianos,
considere as afirmativas a seguir:

I- Para os testes de micro ou macrodiluição, as amostras devem
ser incubadas por 16 a 20 horas a 35ºC em ar ambiente.

II- O meio Mueller-Hinton é o mais apropriado para os testes de
sensibilidade de organismos fastidiosos.

III- A CIM (Concentração Inibitória Mínima) é a menor
concentração de agente antimicrobiano que inibe
completamente o crescimento do organismo nos tubos ou
poços de microdiluição conforme detectado a olho nu.

IV- O Meio Haemophilus de Teste (HTM) é o mais indicado para
o teste CIM das espécies Haemophilus por diluição em caldo.

Estão corretas:

(A) IV, apenas;
(B) II, III e IV;
(C) II e III, apenas;
(D) I e II, apenas;
(E) I, III e IV.

31 -  Com relação aos testes de sensibilidade aos antimicrobianos,
é INCORRETO afirmar que:

(A) o teste de difusão de disco em ágar fornece uma avaliação
qualitativa da sensibilidade do microorganismo ao antimicrobiano;

(B) o teste de microdiluição em caldo não fornece uma avaliação
quantitativa da sensibilidade do microorganismo ao antimicrobiano;

(C) o teste de macrodiluição em caldo fornece uma avaliação
quantitativa da sensibilidade do microorganismo ao
antimicrobiano;

(D) o meio de Mueller-Hinton (e suas versões suplementadas,
quando necessário, em função do microorganismo) é o mais
indicado para os testes de diluição em caldo;

(E) no teste de macrodiluição em caldo, deve-se usar um tubo
de controle contendo caldo sem o agente antimicrobiano
para cada organismo testado.

32 - Para a dosagem de hemoglobina pelo método de
cianometemoglobina é INCORRETO afirmar que:

(A) a hemoglobina e a metemoglobina são convertidas em
cianometemoglobina;

(B) a sulfemoglobina, abundante no sangue, é convertida
rapidamente em cianometemoglobina;

(C) a carboxiemoglobina é convertida em cianometemoglobina
mais lentamente do que a hemoglobina e a metemoglobina;

(D) a cianometemoglobina pode ser detectada através da leitura
de absorbância a 540nm;

(E) para a obtenção da cianometemoglobina, pode-se utilizar
um diluente que contenha, entre outras coisas, cianeto e
ferrocianeto de potássio.

33 - A contagem diferencial de leucócitos pode ser realizada
manualmente ou através de um analisador automático. Cada
método apresenta vantagens e desvantagens. Considere as
afirmativas a seguir:

I. Na contagem automatizada, as 3 populações leucocitárias
principais (linfócitos, monócitos e neutrófilos)  podem ser
distinguidas após a retirada parcial do conteúdo
citoplasmático por detergentes que lisam a membrana celular
enquanto os eosinófilos e basófilos não podem ser
distinguidos somente por este parâmetro.

II. Na presença de grande número de granulócitos imaturos a
contagem manual é mandatória.

III. Células linfomatosas circulantes e linfócitos reativos são
uma  das principais causas de resultados falso negativos
(amostras contendo um baixo percentual de células anormais
e não selecionadas pelo aparelho para revisão) na contagem
diferencial automatizada.

(A) apenas a afirmativa  I está correta;
(B) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(E) as três afirmativas estão corretas.

34 - Em relação ao tempo de sangramento, assinale a afirmativa
INCORRETA:

(A) um tempo de sangramento prolongado associado a
contagem normal de plaquetas é indicativo de problemas na
função plaquetária;

(B) o tempo de sangramento é um teste utilizado para a avaliação
de anormalidades na função plaquetária de pacientes que
apresentam história de sangramento;

(C) a doença de Von Willebrand é a condição hereditária mais
freqüentemente associada a tempo de sangramento prolongado;

(D) o tempo de sangramento está normalmente prolongado em
pacientes com contagem plaquetária de menos de 100.000/ mL;

(E) o tempo de sangramento é, isoladamente, um bom teste
preditivo para o sangramento cirúrgico.
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35 - Com relação aos reticulócitos e à contagem dessas células é
INCORRETO afirmar que:

(A) os reticulócitos são eritrócitos jovens, recém liberados pela
medula óssea e que ainda contêm RNA ribossômico;

(B) a coloração com corantes como o azul-brilhante-de-cresil e
o novo azul-de-metileno permite visualizar os ribossomos,
que são então precipitados e corados;

(C) na coloração com o novo azul-de-metileno, os eritrócitos
coram-se em azul-esverdeado-claro com o retículo
aparecendo com uma coloração púrpura-azulada;

(D) geralmente é considerado um reticulócitos “qualquer
eritrócito não-nucleado contendo duas ou mais partículas
de material corado em azul que corresponda a RNA
ribossômico”;

(E) quando reticulócitos previamente corados com uma
coloração vital utilizando o novo azul-de-metileno são
fixados com metanol, a coloração é fixada e preservada.

36 - Considerando os meios de cultura utilizados em microbiologia,
NÃO é correto afirmar que:

(A)  o meio Agar TSI (Triple Sugar Iron) é um meio de triagem
para enterobactérias;

(B) o meio Agar Sangue é seletivo para salmonelas;
(C) o meio Agar Manitol Salgado é seletivo para

Staphylococcus;
(D) os meios Agar SS (Salmonell-Shigella) e Agar Eosina Azul

de Metileno (EMB) são seletivos para enterobactérias;
(E) os meios de cultura destinam-se ao cultivo artificial de

microrganismos.

37 - É um  biomarcador para o diagnóstico de Infarto agudo do
miocárdio:

 (A) creatinina Fosfoquinase (CPK);
(B) fosfatase alcalina;
(C) creatinina.(NAP);
(D) lípase;
(E) gamaglutamil transferase.

38 - A hemólise de uma amostra libera componentes que podem
interferir na dosagem de alguns analitos. Na coleta de sangue
venoso, a prevenção da hemólise depende de boas práticas nos
períodos pré e pós-coleta . Considere então as afirmativas seguir:

I. Um procedimento correto na pré-coleta,  em coletas a vácuo, é
puncionar a veia do paciente  com o bisel voltado para cima
perfurando a veia em um ângulo oblíquo de inserção de 30º
ou menos. Este procedimento visa prevenir o choque direto
do sangue na parede do tubo, que pode hemolisar a amostra.

II. Para a obtenção de soro, na pós-coleta, a recomendação do tempo
mínimo para a  retração do coágulo antes da centrifugação  é de
30 minutos para  tubos de tampa vermelha * (sem ativador de
coágulo) e de 60 minutos para tubos de tampa amarela* (com gel
separador e ativador de coágulo).   * Cores de tampas dos tubos
de coleta a vácuo conforme ISO 6710.2.

III. A hemólise nem sempre se refere à ruptura de hemácias,
fatores interferentes podem também ser originados da lise
de plaquetas e granulócitos, que pode ocorrer, por exemplo,
quando o sangue é armazenado em baixa temperatura.

(A) apenas  a afirmativa III está correta;
(B) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(D) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(E) as três afirmativas estão corretas.

39 - A avaliação adequada de um esfregaço de sangue periférico
depende da preparação e coloração do mesmo. Em relação à
análise de um esfregaço de sangue periférico é INCORRETO
afirmar que:

(A) algumas variáveis que afetam a qualidade de um esfregaço
são: o tamanho da gota de sangue, o ângulo da lâmina
utilizada para espalhamento do sangue, a velocidade com
que o espalhamento é realizado e o hematócrito da amostra;

(B) o local ideal para visualização é a parte onde as hemácias
estão separadas, com pouca sobreposição por campo e
onde os leucócitos estão distribuídos de forma a possibilitar
a visualização do conteúdo citoplasmático;

(C) a  parte “grossa” de um esfregaço pode ser útil para a
identificação de parasitas de microfilária e malária;

(D) na parte fina do esfregaço as hemácias estão sobrepostas
e simulam o fenômeno de Rouleaux como no Mieloma
Múltiplo;

(E) a presença de amontoados (“clumps”) ou satelismo
plaquetário são sugestivos de agregação plaquetária
induzida por EDTA.

40 - Com relação aos conceitos e procedimentos referentes à
determinação do hematócrito, assinale a afirmação INCORRETA:

(A) o hematócrito é expresso como a percentagem (ou fração
decimal) volume/volume,  relativa à coluna total;

(B) o método de macro-hematócrito foi substituído pelo de
micro-hematócrito por ser mais demorado e trabalhoso do
que a nova metodologia;

(C) no método de micro-hematócrito, a leitura é realizada
visualmente, em escala apropriada, excluindo-se a camada
de leucócitos e plaquetas;

(D) fatores que podem diminuir os valores obtidos nas leituras
de micro-hematócrino para amostras de sangue são: menor
período de centrifugação, redução da força centrífuga, uso
de K2EDTA ou Na2EDTA;

(E) o hematócrito corresponde à fração ocupada pelos
eritrócitos em uma coluna de sangue centrifugado.




