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• Ao ser autorizado o início da prova verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a   paginação estão corretas.
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• NÃO será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem e.)
• Após o término da sua prova entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.
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• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas.
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• O cartão de respostas NÃO pode  ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
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BOA SORTE  !!!
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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.
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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 – Em relação a doadores, considere as afirmativas abaixo:

I - o doador de tecido ósseo pode ser vivo ou cadáver.
II - somente são aceitos doadores na faixa etária de 30 a 40 anos.
III - a positividade para o vírus HIV não é critério de exclusão de

doadores.

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

16 - De acordo com as normas para o controle de qualidade em
banco de tecidos, o meio de cultura ÁGAR SABOURAUD é
recomendado para o cultivo, isolamento e identificação de:

(A) bactérias anaeróbias;
(B) vírus HTLV-2;
(C) fungos patogênicos e leveduras;
(D) bactérias piogênicas;
(E) vírus da hepatite C.

17 - Considere as síndromes e doenças destacadas abaixo:

I- síndrome da imunodeficiência adquirida.
II- hepatites B e C.
III- mielopatia associada ao HTLV-1.

Assinale a alternativa que corresponde às doenças e/ou
síndromes que podem ser transmitidas e/ou adquiridas em
transplante de tecido ósseo:

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

18 - Assinale a alternativa CORRETA:

(A) para a manutenção das propriedades osteocondutora e
osteoindutora dos enxertos ósseos, os tecidos captados
dos doadores devem sempre ser mantidos em mistura de
DMSO e glicerol (1:1), em temperatura ambiente;

(B) tecidos ósseos doados para transplantes devem ser
liofilizados e armazenados somente no vapor de nitrogênio
líquido;

(C) os processos de liofilização, desmineralização e
ultracongelamento, quando associados, são suficientes para
a eliminação de todo e qualquer agente contaminante
presente no tecido;

(D) a imersão em solução crioprotetora (glicerol a 10%, por
exemplo) dos ossos longos captados do doador tem como
principal finalidade proteger a cartilagem articular durante a
etapa de congelamento;

(E) só são utilizados como enxerto os ossos triturados e
desmineralizados.
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19 - De acordo com as técnicas de armazenamento de células e
tecidos:

(A) todos os tecidos são armazenados liofilizados,
obrigatoriamente;

(B) as células da medula óssea podem ser conservadas em
solução crioprotetora, congeladas em temperaturas abaixo
de -100ºC. Entretanto, para uma maior manutenção da
viabilidade celular, este congelamento deve ser lento,
abaixando-se a temperatura 1 – 2ºC por minuto;

(C) o tecido hepático (fígado) somente deve ser armazenado
após o processo de acelularização parcial;

(D) as células-tronco do sangue de cordão umbilical podem
ser conservadas em solução crioprotetora, congeladas em
temperaturas abaixo de -100ºC. Entretanto, para uma maior
manutenção da viabilidade celular, este congelamento deve
ser rápido, abaixando-se a temperatura 15 – 20ºC por minuto;

(E) após a captação, a derme cadavérica, se não desidratada,
pode ficar imersa em glicerol por no máximo de cinco dias.

20 - Dentre os métodos de esterilização citados a seguir, aquele
considerado mais eficaz e compatível com uso em tecidos
humanos para transplante é:

(A) incubação sob luz ultravioleta;
(B) tratamento por irradiação (radioesterilização);
(C) banho em fenol (esterilização química);
(D) banho em etanol 10% (10% de etanol + 90% de água

tridestilada estéril);
(E) incubação em calor seco (60ºC) por 10 minutos.

21 - Considere os itens abaixo:

I- esterilização por brometo de etídeo.
II- esterilização por calor seco (200ºC por 2 dias).
III- esterilização em glutaraldeído 2% em tampão cacodilato de

sódio.

São métodos de esterilização não tóxicos e que NÃO alteram as
propriedades biomecânicas dos tecidos:

(A) apenas o método I;
(B) apenas os métodos I e II;
(C) apenas os métodos I e III;
(D) I, II e III;
(E) nenhuma deles.

22 - Sobre as BMPs (do inglês Bone Morphogenetic Proteins
ou Proteínas Morfogenéticas Ósseas), NÃO é correto afirmar
que:

(A) são membros da família do TGFb;
(B) participam somente da formação de cartilagem articular;
(C) BMP4 pode agir como fator de crescimento para as células

hematopoéticas;
(D) membros distintos contribuem para a formação dos ossos

durante o desenvolvimento embrionário;
(E) alguns membros são capazes de induzir o comprometimento

de células mesenquimais em células osteoprogenitoras.

23 - Em relação à origem do enxerto, considere as afirmativas
abaixo:

I- autólogo: enxerto obtido do mesmo indivíduo.
II- homólogo: enxerto obtido de indivíduos diferentes, porém da

mesma espécie.
III- heterólogo: enxerto obtido de outra espécie.

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

24 - Um material/compósito que possui propriedade
OSTEOINDUTORA é(são):

(A) pastilhas de hidroxiapatita;
(B) osso trabecular triturado;
(C) grânulos de tricálcio fosfato;
(D) esferas de hidroxiapatita carbonatada;
(E) titânio.

25 - É um dos produtos utilizados durante o desengorduramento
ósseo:

(A) clorofórmio;
(B) colagenase;
(C) ácido bórico;
(D) EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético);
(E) óxido de etileno.

26 - Considere as afirmativas:

I- a definição mais simplificada para “sala limpa” é - uma sala
cuja concentração de contaminantes é controlada dentro
de limites especificados.

II- as normas para cada ambiente estão definidas nas ISO 5 e ISO
8, as quais tratam de ambientes classificados classe 100 e
100.000, respectivamente.

III- é recomendado que os tecidos captados para transplantes
seja feita em ambientes de sala limpa.

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

27- O controle de qualidade de um Banco de Tecidos Músculo-
Esqueléticos NÃO compreende:

(A) manuais de procedimentos;
(B) registros lógicos de rastreamento de tecidos transplantados;
(C) sistema de notificação à Central de Notificação, Captação e

Distribuição de Órgãos – CNCDO;
(D) entrar em contato com o paciente receptor para realizar

pesquisa de satisfação;
(E) fazer a exclusão de doação baseada na anamnese do doador,

vivo ou cadavérico.
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28 - A portaria no 1.686 de 2002 dispõe sobre as normas para
autorização de funcionamento e cadastramento de Bancos de
Tecidos Músculo-Esqueléticos pelo Sistema Único de Saúde -
SUS. De acordo com estas normas, NÃO é correto afirmar que:

(A) a garantia de qualidade dos tecidos distribuídos ou
disponibilizados é de responsabilidade do banco de tecidos;

(B) ao banco de tecidos cabe avaliar clínica e laboratorialmente
todos os tecidos músculo-esqueléticos, e quando aplicável,
radiologicamente, a fim de identificar possíveis contra-
indicações a seu emprego;

(C) a autorização de funcionamento de um banco de tecidos
músculo-esqueléticos tem duração de 2 anos, e deve ser
renovada 60 dias antes do vencimento pelo responsável
técnico, segundo os moldes da legislação vigente;

(D) o banco de tecidos músculo-esqueléticos deve contar com
uma equipe técnica para atividades internas e uma equipe
técnica para captação;

(E) esta portaria abrange conseqüentemente bancos de
córneas, pele, sangue de cordão umbilical e medula óssea.

29 - Considere o conteúdo do fragmento de reportagem no texto
abaixo:

“...O procedimento foi feito com sucesso e a paciente que havia
sofrido um derrame em agosto do ano passado e o diagnóstico
era de paralisia dos membros inferiores, sendo necessário o uso
de cadeira de rodas, depois de sete dias do implante das células-
tronco, o cérebro já apresentava os primeiros sinais de
recuperação....”

Jornal Meio Norte 21/11/2004

Com base no texto acima, analise as afirmações abaixo:

I- no Brasil, a fonte de células tronco para terapias celulares em
situações isquêmicas, como infarto do miocárdio e acidente
vascular cerebral, é um concentrado de células
mononucleares da medula óssea do próprio paciente.

II- qualquer tratamento com células-tronco exige uma
manipulação genética, já que a fonte destas é
necessariamente um embrião humano congelado.

III- na medula óssea podem ser encontrados pelo menos 3
sistemas de células tronco: a hematopoética, produzindo as
células sanguíneas; a endotelial, fornecendo células dos
vasos sanguíneos; e a mesenquimal, formando os tecidos
de suporte (ósseo, cartilaginoso, adiposo etc).

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

30 - Representação esquemática da organização dos domínios
de membranas celulares bacterianas.

Considerando as representações acima, assinale a opção
INCORRETA:

(A) o esquema do item A representa a estrutura geral da
membrana celular de uma bactéria classificada como gram-
negativa;

(B) o esquema do item B representa a estrutura geral da
membrana celular de uma bactéria classificada como gram-
positiva;

(C) a identificação bacteriana pode ser feita somente com o
corante violeta de genciana, já que as bactérias gram-
positivas ficam verdes e as gram-negativas ficam amarelas,
tornando fácil sua identificação visual;

(D) a autoclavação é um método eficiente de esterilização, pois
é capaz de eliminar todas as formas microbianas, inclusive
os esporos;

(E) álcoois, como o etanol a 70%, podem ser utilizados para
procedimentos anti-sépticos, pois são capazes de inibir ou
eliminar microorganismos apesar de não serem esporicidas.

31- Assinale a afirmativa INCORRETA:

(A) uma bactéria piogênica é definida por ser capaz de
identificação específica em condições de altas temperaturas;

(B) os estafilococos e estreptococos são bactérias aeróbias gram-
positivas, catalase positivos e negativos, respectivamente,
relacionados com doenças humanas como: artrite séptica e
pneumonia, dentre outras;

(C) os cocos gram-negativos anaeróbios são geralmente
susceptíveis aos antibióticos, como penicilina e cefalosporinas,
tornando freqüentemente desnecessária uma terapia específica
contra eles;

(D) as micobactérias são bacilos aeróbios com parede celular
rica em ácidos micólicos, resistentes a ácidos e álcoois,
relacionados com doenças como a tuberculose, no caso do
Mycobacterium tuberculosis;

(E) algumas bactérias gram-positivas, diferente das negativas, são
capazes de formar esporos, como os clostrídios, que estão
associados com as doenças humanas: septicemia, botulismo,
tétano, gangrena gasosa, diarréia associada a antibióticos etc.
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32 - Representação da resposta imune humoral a um dado antígeno.

Baseado no gráfico acima, assinale a opção INCORRETA:

(A) a evolução da compreensão dos mecanismos envolvidos nos
processos de imunização por vacinas trouxe, recentemente, a
possibilidade de vacinas para controle de natalidade;

(B) todas as vacinas possuem efeito vitalício, sendo a
classificação de “dose de reforço” somente um artifício de
segurança para a manutenção da imunidade;

(C) a idade é um dos diversos fatores que influenciam na utilidade de
uma vacina. Logo após o nascimento, quando ainda há uma
imaturidade imune, procura-se evitar doenças transmitidas pela
mãe, vacinando-se o recém-nato contra hepatites B e C, além da
BCG nos países em desenvolvimento. Na “terceira idade”, procura-
se estimular o sistema imune com vacinas contra gripe, tuberculose
e outras manifestações mais susceptíveis nesta faixa etária;

(D) os programas de vacinação estão baseados na
epidemiologia de uma doença, como a vacinação contra a
malária para todos os indivíduos que freqüentam as regiões
norte e centro-oeste do Brasil;

(E) por causa da sua eficácia, algumas vacinas compõem a
principal ferramenta da saúde pública, já que promovem uma
relação direta de responsabilidade social e custo/eficiência
para a gestão pública.

33 - Conhecendo o fato de que o sistema sangüíneo sofre
influência direta da ingestão de medicamentos e alimentos,
assinale a alternativa INCORRETA:

(A) a ingestão de álcool até 2 horas antes de um exame de
sangue não afeta substancialmente nenhum índice de
constituintes sanguíneos;

(B) o consumo de vitaminas C e E afeta diretamente as dosagens de
creatinina e testes de agregação plaquetária, respectivamente;

(C) dependendo do tempo de jejum, a alimentação prévia à
coleta da amostra de sangue para testes laboratoriais pode
causar aumento em diversos constituintes plasmáticos, como
glicose, insulina, lipídios etc;

(D) o uso de contraceptivos geralmente altera os níveis de T4
e transaminases;

(E) os medicamentos ou agentes diuréticos causam um aumento
nos níveis de glicose e cálcio, enquanto diminuem os de
potássio e sódio.

34 - Analise a representação esquemática generalizada das
estratégias de replicação dos vírus a seguir.

Com base na figura, assinale a alternativa correta:

(A) os vírus são estruturas protéicas que podem ou não ser
recobertas por um envelope lipídico, o qual dará a relação
espécie-específica de cada gênero viral;

(B) os itens A e B da figura indicam ciclos de replicação viral
conhecidos como lisogênico e lítico, respecivamente;

(C) o conteúdo genético de um determinado vírus pode ser
uma fita de ADN (ácido desoxiribonucléico) simples
associada a uma fita dupla de ARN (ácido ribonucléico);

(D) a SIDA (síndrome da imunodeficiência adquirida) tem associação
direta com um vírus de ADN com capsídio e sem envelope, para
facilitar a infecção nas células imunes que expressam o CD4;

(E) o vírus da herpes é classificado como um retrovirus de
capsídio desnudo.

35- Entre as afirmativas abaixo, assinale a alternativa correta:

(A) a Candida albicans está entre os organismos relacionados
com micoses oportunistas;

(B) a infecção mais comum com agentes micóticos é através do
contato, já que são agentes sapróbios;

(C) o método de coloração de gram é tão eficiente para
identificação de fungos quanto é para bactérias;

(D) as leveduras são formas filiformes de fungos unicelulares e
estão envolvidas em processos biotecnológicos, como a
produção de vinhos;

(E) a propagação dos fungos é facilitada pela estratégia de
anamorfismo, pois a reprodução sexuada sempre traz
vantagens para a sobrevivência.

36 - Analise as afirmações abaixo:

I - normocítica, microcítica e macrocítica são denominações para
o tamanho das hemácias normais, diminuídas e aumentadas,
respectivamente.

II - a diminuição nos valores dos índices de hemácias normocíticas
pode indicar uma hemorragia aguda num paciente.

III - a hemostasia é definida como o controle de uma hemorragia
e a resposta a um dano vascular.

 (A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas a afirmativa III está correta;
(D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.
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37- Escolha a alternativa INCORRETA:

(A) a leucemia é uma desordem proliferativa de células brancas
do sangue;

(B) a leucemia linfoblástica aguda – LLA – também engloba
disfunções proliferativas de mielócitos, como monócitos
teciduais;

(C) o processo de diferenciação celular dos linfócitos a partir
das células-tronco hematopoéticas, denomina-se
linfopoiese;

(D) os linfócitos gerados pelas células do doador numa situação
de transplante alogenéico de medula óssea, podem gerar a
chamada “Doença do Enxerto versus o Hospedeiro”;

(E) existem diversas doenças autoimunes que não se conhece
a etiologia. No entanto sabe-se que linfócitos T CD8 estão
diretamente envolvidos, por exemplo, na destruição das
ilhotas de Langherans, na maioria dos casos de diabetes
mellitus do tipo 1.

38 - Dentre as alternativas abaixo assinale a afirmativa
INCORRETA:

(A) os anticorpos são proteínas da imunidade adquirida humoral
produzidas exclusivamente pelos linfócitos B;

(B) os anticorpos possuem isoformas transmembranares e
isoformas secretáveis;

(C) existem 3 possibilidades para determinantes antigênicos
serem reconhecidos por anticorpos: conformacional, linear
e neoantigênica;

(D) as formas secretáveis de IgA são pentâmeros com uma
junção protéica também utilizada pelo dímero secretável de
IgD;

(E) IgA é um isotipo de imunoglobulina relacionada com a
imunidade de mucosas enquanto que IgE está associada
com respostas alérgicas.

39 - Analise as afirmações abaixo:

I- as imunoglobulinas são capazes de iniciar a cascata do sistema
complemento, ativando C1q, estabelecendo uma relação
fisiológica das imunidades humorais adquirida e inata,
respectivamente.

II- a resposta imune a um hapteno faz parte da hipersensibilidade
do tipo I.

III- a cascata de ativação do sistema complemento culmina com
a formação protéica de um poro funcional na membrana da
célula alvo, causando sua morte.

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

40- Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa
INCORRETA:

(A) os helmintos são eucariotos complexos, multicelulares de
simetria bilateral, associados a doenças humanas como
filariose, esquistossomose, cisticercose etc;

(B) os artrópodos são animais invertebrados que atuam como
vetores e hospedeiros intermediários na transmissão de
doenças relacionadas com vírus, bactérias, protozoários e
muitos metazoários;

(C) as leishmanias, os tripanossomas, os plasmodiuns e outros
são exemplos de protozoários do sangue que causam
doenças humanas;

(D) o cinetoplasto é a organela intracelular responsável pela
produção de energia e conseqüente movimentação das
amebas;

(E) o protozoário Trypanosoma cruzi é o agente associado
com manifestações como a doença de Chagas, que afeta a
função cardíaca, dentre outras.




