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CONHECIMENTOS
BÁSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.

O consultório da internet

 Há um novo paciente nas salas de consulta. Municiado 
de informações que recolhe na internet, principalmente, ele 
faz uma tonelada de perguntas sobre sua doença, arrisca 
sugerir remédios e exames e, no limite, até coloca em 
dúvida o tratamento prescrito pelo especialista. A título de 
comparação, é como se tivesse deixado de agir feito criança, 
quando aceitava resignado as decisões do seu médico, 
e começado a atuar como um adolescente questionador, 
cujas perguntas, muitas vezes, são embaraçosas para 
o profi ssional que está do outro lado do estetoscópio. É 
uma mudança e tanto na relação médico-paciente – e 
incancelável, visto que a internet se tornou um enorme 
consultório informal.
 As buscas por dados sobre doenças específi cas são 
as mais numerosas, seguidas por aquelas que se referem 
a tratamentos e notícias de dieta e nutrição. Antes de 
marcar consulta com um especialista, e também depois de 
ter recebido o diagnóstico, lá está o internauta imprimindo 
páginas e mais páginas sobre tudo o que leu e aprendeu a 
respeito de sua doença e suas possíveis terapias.
 Se isso é bom ou ruim? A experiência tem mostrado 
que aprender sobre a própria doença é uma forma de fazer 
as perguntas certas na hora certa e ajudar o médico a 
tomar decisões. O perigo está no fato de que existe um 
sem-número de dados errados sobre doenças circulando 
pela internet. A demanda por informações médicas levou 
a uma proliferação de sites – e vários deles, quando não 
estão equivocados, são imprecisos ou alarmistas.
 De qualquer forma, nesse cenário proporcionado por 
pacientes abastecidos pela internet, as consultas ganharam 
mais tempo. Segundo os médicos ouvidos por nossa 
reportagem, cerca de metade de uma consulta é gasta 
agora para esclarecer dúvidas trazidas pelos clientes. O 
problema é que, mesmo quando reúnem dados corretos, 
nem sempre eles dispõem de repertório sufi ciente para 
digeri-los.
 A exigência dos pacientes por uma troca mais intensa 
de informações com seus médicos vem ocasionando a revisão 
do modelo segundo o qual o especialista simplesmente pede 
uma batelada de exames, sem que o cliente seja esclarecido 
sobre os propósitos dos procedimentos prescritos. Médicos 
que se comportam dessa forma podem ser acusados de 
má prática. No entanto, apesar de todos os avanços e 
da ameaça jurídica, a resistência à mudança permanece 
forte. É bom ressaltar, contudo, que, assim como existem 
médicos pouco dispostos a ouvir e a conversar, existem 
pacientes cuja maior doença é a inconveniência de falar 
em demasia. São aqueles que nunca estão satisfeitos com 
o que o médico lhes diz, e que fi caram ainda mais difíceis 
desde que descobriram o caudaloso manancial da internet.
 Por fi m, a internet está ajudando a estabelecer um 
maior diálogo entre médicos e pacientes, mas não há 
informação colhida na rede que substitua a palavra fi nal 
de um bom especialista. Palavra fi nal que não signifi ca, 
necessariamente, veredicto sem apelação. A boa relação 
médico-paciente é aquela em que o segundo, munido de 
todos os dados sobre seu problema, é incentivado pelo 
primeiro a pesar os riscos e os benefícios do tratamento 
prescrito e a opinar sobre a alternativa mais adequada a 
seus anseios.

Veja, ed. 1922, 14/10/2005 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com base nas idéias do texto, assinale a opção correta.

(A) A internet vem mudando a relação médico-paciente. Ao 
utilizar essa ferramenta, o paciente passou a ter acesso 
a um volume maior de informações sobre seu quadro 
clínico, o que o tem tornado mais questionador.

(B) No primeiro parágrafo, está implícita a idéia de que, 
após pesquisar sobre sua doença na internet, os 
pacientes aceitam sem questionar as argumentações e 
as decisões de seus médicos. Logo, essa relação nunca 
vai mudar.

(C) O médico brasileiro está disposto a dialogar com seus 
pacientes pelo fato de que nunca existiu boa relação 
entre eles. Esta afi rmação pode ser comprovada no 
quarto parágrafo.

(D) O quinto parágrafo pode ser assim resumido: tanto 
os médicos que não conversam com seus pacientes 
como os pacientes que falam demasiadamente nos 
consultórios devem procurar a justiça para resolverem 
esse problema de mau relacionamento.

QUESTÃO 2

De acordo com o texto, assinale a opção correta.

(A) No segundo parágrafo, a informação “As buscas 
por dados sobre doenças específi cas são as mais 
numerosas” signifi ca dizer que sites sobre dieta e 
nutrição não são acessados por internautas.

(B) Apesar de a internet ser uma fonte riquíssima de 
informações sobre doenças em geral, nem tudo o 
que se encontra pode ser devidamente aproveitado, 
pois existem muitos dados imprecisos e informações 
equivocadas circulando na rede.

(C) Em “as consultas ganharam mais tempo” (linhas 30 e 31), 
está implícito que agora os médicos passarão a cobrar 
um valor mais alto por suas consultas em virtude dos 
esclarecimentos adicionais que fi zerem a seus pacientes.

(D) Quanto mais abastecidas de informações da internet, 
mais as pessoas deixam de procurar médicos e 
especialistas para diagnóstico de suas doenças, pois, ao 
conhecerem o seu problema, podem se automedicar.

QUESTÃO 3

Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto, 
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos 
(F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A expressão “um sem-número” (linhas 24 e 25) está 
relacionada à pequena quantidade de informações 
sobre doenças circulando na internet.

II – A internet é um recurso extremamente maléfi co ao 
paciente, segundo os médicos.

III – Infere-se do trecho “Palavra fi nal que não signifi ca, 
necessariamente, veredicto sem apelação” (linhas 
54 e 55) que existe a possibilidade de a decisão do 
médico ser questionada.

IV – De acordo com o último parágrafo, a boa relação entre 
médico e paciente reside no fato de que o paciente, por 
um lado, deve conhecer o seu problema, e o médico, 
por sua vez, deve manter um diálogo com o paciente 
para que tomem juntos a decisão mais acertada para 
cada tipo de tratamento.

V – A oração “Há um novo paciente nas salas de consulta” 
(linha 1) pode ser reescrita da seguinte forma, 
sem acarretar prejuízo ao texto: Os consultórios 
médicos estão cada vez mais cheios de pacientes 
adolescentes e jovens.

A seqüência correta é:

(A) V, V, F, F, V.
(B) F, F, V, V, F.
(C) V, F, V, F, V.
(D) F, V, F, V, F.
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QUESTÃO 4

Com relação aos aspectos gramaticais e às estruturas 
lingüísticas do texto, julgue os itens abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – As expressões “repertório sufi ciente para digeri-los” 
(linhas 35 e 36) e “tonelada de perguntas” (linha 3) 
estão empregadas em sentido conotativo.

II – A expressão “caudaloso manancial” (linha 50) tem o 
mesmo signifi cado de facilidade excepcional.

III – As palavras “exigência” e “inconveniência” obedecem 
à mesma norma de acentuação gráfi ca, assim como 
ocorre com “páginas” e “propósitos”.

IV – Nos trechos “Segundo os médicos ouvidos por nossa 
reportagem” (linhas 31 e 32) e “é aquela em que o 
segundo” (linha 56), o vocábulo segundo, nas duas 
ocorrências, tem o mesmo signifi cado e pertence à 
mesma classe gramatical.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

QUESTÃO 5

Herminio Macedo Castelo Branco. Internet: http://www.scielo.br.
(com adaptações).

Acerca da interpretação do texto acima, julgue os itens 
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Com humor, o texto apresenta uma crítica social.
II – Na fala do médico, está implícita a idéia de que as 

pessoas com pouca instrução não são capazes de 
compreender o que os médicos dizem.

III – Por meio da pergunta feita ao médico, o paciente 
revela que não mantém refeições regulares.

IV – O sentido humorístico da charge recai exclusivamente 
sobre o que o médico diz.

Estão certos apenas os itens

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) III e IV.

Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7.

A botica do povo

 No sertão, até remédio de botica necessita de ajuda 

do sereno e outras mágicas. Na Chapada dos Guimarães, 

um franciscano médico receitava e fornecia penicilina, 

terramicina, aspirina e outras rimas terapêuticas. Resultado 

quase nenhum. Acabava o doente no curandeiro. Pois ele 

descobre de repente o que faltava. Até hoje recomenda, 

ao fornecer os comprimidos: “Três por dia. O primeiro, de 

manhã cedinho, de costas para a Estrela D’alva. Para tomar 

o segundo, você fi nca uma vara de três palmos no lugar 

onde está trabalhando. Quando a sombra da vara estiver 

do tamanho de um palmo, tome a pastilha. O terceiro deve 

ser já de tardinha. Desta vez, de frente para o sol. Ele gosta 

assim. Não vá se enganar, que o remédio não faz efeito.” Tudo 

começou a dar certo, e o frade ganhou fama e respeito.

 Voltemos a você que, parece, não tem o sono fácil. 

Maracujá lhe serve? Bem, não vou botar-lhe todas as doenças 

só para aplicar a coleção de remédios do povo. (...)

 Medicina que tem seus postulados como a das 

faculdades.

 Quem já não ouviu o doutor pontifi cando: “Não há 

doenças, há doentes”. Pois o povo até põe ritmo: “O que 

arde cura, o que aperta segura”.

 Por essa qualidade mortifi cante dos remédios se verá 

que é preciso um pouco de sofrimento para mandar embora a 

doença. Mencione-se o óleo de mamona, o leite de pinhão, o de 

jaracatiá, que, além da purga, mata lombriga de empalamados 

(ancilostomose). Se é para doer, lhe ensino a tratar pé espetado 

por espinho, prego. Corte um pedaço de toucinho, um cubo de 

dois centímetros de aresta; ponha o menino sentado, se a dor 

da machucadura já não o tiver derrubado na cama. Importante 

é o enfermeiro, para agarrar a perna da vítima. Espete o cubo 

de toucinho num garfo e exponha à chama de uma vela. 

Porque você o lavou antes, a água dará uns estalinhos e, 

depois, começa um chiado de torresmo suando gordura. Avise 

o ajudante com uma piscade a discreta, e encoste o toucinho, 

rápido, rápido, no ponto escuro por onde penetrou o espinho. 

Repita. Várias vezes, sem se importar com os urros da criança. 

Depois de tudo, dormirá esgotada, e menino dormindo é 

descanso de gente grande, que pode trabalhar em sossego, 

sem estar cuidando das estrepolias do capetinha.

 Mas, gosto ruim também é sofrimento e ainda podemos 

falar dos amargos, infalíveis e demonstrativos. O caminho 

do céu é árido – sem fl ores, sem agüinhas brotando das 

pedras da montanha, sem borboletas, leite e mel. Gostoso 

é o caminho da perdição, e, se houver dúvida, consultem as 

histórias populares.

 O fedegoso é o mais comum dos amargos; raiz socada 

para liberar todo o suco, água fervendo por cima. Durante o 

dia todo, aos goles. Endireita o estômago, depura o sangue e 

bota rosetas de saúde na cara mais desmerecida. Quina, losna, 

carqueja, tudo é um só amargo genérico e timbres específi cos 

que as papilas da língua vão identifi cando com o uso.

Manuel Proença Cavalcante. A botica do povo. In: Senhor, ano 2, n.º 16, 
jun./1960. Rio de Janeiro: Editora Senhor S.A. (com adaptações).
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QUESTÃO 6

Com referência às idéias do texto, julgue os itens abaixo 

como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção correta.

I – Os remédios manipulados nas boticas não fazem 

efeito, já que são apenas placebos sem nenhum poder 

curativo.

II – A frase “Pois ele descobre de repente o que faltava” 

(linhas 5 e 6) permite concluir que o franciscano 

médico decidiu aliar a medicina popular às fórmulas 

que receitava.

III – Na oração “Não vá se enganar que o remédio não faz 

efeito” (linha 13), é recomendado ao sertanejo que a 

medicação só fará efeito se for usada juntamente com 

a medicina popular proposta.

IV – Após a adoção da medicina popular, o frade adquiriu 

credibilidade perante a comunidade sertaneja.

A seqüência correta é:

(A) V, V, F, V.

(B) F, V, V, V.

(C) F, F, F, F.

(D) V, F, V, F.

QUESTÃO 7

Considerando as idéias apresentadas no texto e as 

estruturas lingüísticas, assinale a opção INCORRETA.

(A) A passagem do texto “a coleção de remédios do povo” 

(linha 17) está relacionada à medicina popular.

(B)  A expressão “a das faculdades” (linhas 18 e 19) 

refere-se à medicina das faculdades.

(C) No sexto parágrafo, o sertanejo apresenta-se como 

uma fi gura que gosta de sofrer.

(D) Na frase “Avise o ajudante com uma piscade a 

discreta” (linhas 34 e 35), a expressão em destaque 

pode ser substituída por piscadinha discreta, sem 

acarretar prejuízo ao texto.

QUESTÃO 8

Assinale a opção que apresenta as diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) estabelecidas no art. 198 da 

Constituição Federal.

(A) Descentralização, atendimento integral e participação 

comunitária.

(B) Regionalização, eqüidade e referência.

(C) Contra-referência, referência e eqüidade.

(D) Descentralização, eqüidade e hierarquização.

QUESTÃO 9

Em relação aos Indicadores de Saúde, julgue os itens 

abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção correta.

I – São usados para ajudar a descrever uma situação 

existente e para avaliar mudanças ou tendências 

durante um intervalo de tempo.

II – São produzidos com periodicidade defi nida e critérios 

constantes e revelam o comportamento de um 

fenômeno em dado período de tempo.

III – São necessários para avaliar os fenômenos de saúde 

estáveis em curto período de tempo.

IV – Não servem para descrever a freqüência de uma 

doença ou de um fator de risco.

A seqüência correta é:

(A) F, F, V, F.

(B) F, V, F, V.

(C) V, V, F, F.

(D) V, F, V, F.

QUESTÃO 10

No nível municipal, compete ao gestor do SUS:

(A) adquirir imunobiológico para a população de idosos.

(B) formular políticas de saúde para a população de 

adolescentes do país.

(C) programar, executar e avaliar as ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde da população local.

(D) planejar, fi nanciar e normatizar as ações do SUS 

nacional.

QUESTÃO 11

Acerca dos sistemas de informação do SUS, julgue os 

itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em 

seguida, assinale a opção correta.

I – Facilitam a formulação e a avaliação das políticas, dos 

planos e programas de saúde.

II – Transformam as informações coletadas em dados, 

subsidiando o processo de tomada de decisões.

III – Podem ser informatizados ou manuais.

IV – São alimentados com dados produzidos exclusivamente 

no setor saúde.

A seqüência correta é:

(A) F, F, F, V.

(B) V, V, V, F.

(C) F, V, F, V.

(D) V, F, V, F.
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QUESTÃO 12

Com base na Lei Orgânica de Saúde, assinale a opção 

correta acerca da vigilância epidemiológica.

(A) É um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes 

da saúde individual ou coletiva, com a fi nalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos.

(B) Não se aplica aos casos de doenças crônicas e 

degenerativas.

(C) Não se aplica ao cólera, à peste e à febre amarela 

porque são doenças cobertas pelo Regulamento 

Sanitário Internacional.

(D) Para se evitar pânico na população, caso suspeito sem 

a devida confi rmação laboratorial da doença não deve 

ser notifi cado.

QUESTÃO 13

Assinale a opção que indica as faixas etárias de criança 

e de adolescente defi nidas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei n.º 8.069/1990.

(A) Criança: de zero a onze anos. / Adolescente: de doze 

a dezoito anos.

(B) Criança: de zero a quatorze anos. / Adolescente: de 

quinze a dezoito anos.

(C) Criança: de zero a dez anos. / Adolescente: de onze a 

dezoito anos.

(D) Criança: de zero a doze anos. / Adolescente: de treze 

a vinte e um anos.

QUESTÃO 14

Assinale a opção que indica a idade a partir da qual uma 

pessoa é defi nida como idosa, de acordo com o Estatuto 

do Idoso, Lei n.º 10.741/2003.

(A) 70 anos

(B) 65 anos

(C) 75 anos

(D) 60 anos

QUESTÃO 15

Em relação ao conceito de epidemia, assinale a opção 

correta.

(A) Doença ou agravo que incide de forma constante em 

uma região.

(B) Doença ou agravo que varia com regularidade ao longo 

do tempo em uma região.

(C) Elevação estatisticamente signifi cativa da incidência 

de uma doença ou agravo, acima da norma observada 

anteriormente, em uma região.

(D) Redução signifi cativa do número de casos de uma 

doença ou agravo em uma região.
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

A coagulação sangüínea consiste em uma cadeia de 
reações que tem por fi nalidade transformar o fi brinogênio 
em fi brina. Acerca do processo de coagulação do sangue, 
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos 
(F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Sempre que um excesso de trombina é formado 
durante o fenômeno da coagulação, existe tendência 
para o aparecimento de quantidade exagerada de 
coágulos, podendo resultar em uma trombose.

II – O fi brinogênio transforma-se em fi brina após a 
clivagem, pela trombina, dos pontos de ligação 
arginina-glicina.

III – A proteína C é uma glicoproteína dependente de vitamina 
K, considerada importante regulador fi siológico da 
quantidade de trombina que se forma no organismo.

A seqüência correta é:

(A) V, F, V.
(B) F, V, V.
(C) V, V, F.
(D) V, V, V.

QUESTÃO 17

Considerando a morfologia das células, relacione a 
primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a 
opção correta.

I – Monócitos
II – Mieloblastos
III – Bastonetes
IV – Granulócitos

(   ) É o primeiro elemento da série granulocítica, tem 
forma e núcleo redondos, cromatina delicada, exibindo 
um ou mais nucléolos.

(   ) São células que predominam nos esfregaços da medula 
óssea, representando cerca de 60% a 65% das células 
nucleadas.

(   ) São células que circulam durante poucos dias e deixam 
a circulação, fi xando-se nos tecidos, onde adquirem 
aspecto de macrófagos.

(   ) É uma célula madura com cromatina grosseira, 
citoplasma acidófi lo e somente granulações específi cas.

A seqüência correta é:

(A) II, III, I, IV.
(B) II, IV, I, III.
(C) I, III, IV, II.
(D) II, III, IV, I.

QUESTÃO 18

Todos os recém-nascidos de parturientes portadoras de 
sífi lis não-tratadas ou insufi cientemente tratadas são 
suspeitos de sífi lis congênita. A respeito desse tema, 
assinale a opção INCORRETA.

(A) Um teste de VDRL reagente de um recém-nascido é 
considerado conclusivo para o diagnóstico de sífi lis 
congênita.

(B) Títulos de VDRL quatro vezes ou mais acima dos títulos 
maternos são evidência de infecção congênita.

(C) A negatividade sorológica do recém-nascido não exclui 
a infecção pelo Treponema pallidum.

(D) Como nas outras infecções congênitas, a pesquisa de 
anticorpos IgM no soro do recém-nascido é de grande 
valor para o diagnóstico da sífi lis congênita.

QUESTÃO 19

Acerca das dosagens hormonais, julgue os itens abaixo, 
e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A determinação sorológica de T4 ou T4 livre é prova de 
triagem básica para o diagnóstico de hipertireoidismo.

II – A diminuição dos níveis de T4 e elevação pronunciada 
do nível de TSH é um achado observado na grande 
maioria dos pacientes com hipotireoidismo primário.

III – O TSH, embora produzido pela hipófi se, está 
diretamente ligado à função tireoideana.

Estão certos os itens

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

QUESTÃO 20

Com relação às leucemias linfóides (LL) e mielóides 
(LM), julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a 
opção correta.

I – Na LMC ocorre maturação efetiva das células com 
produção de granulócitos, o que não acontece na LMA.

II – Na LMA ocorre proliferação de um clone de células 
mielóides indiferenciadas, ocasionando defeito de 
maturação.

III – A maioria dos pacientes com LMA apresenta blastos 
leucêmicos no sangue periférico, podendo ser 
mieloblastos, monoblastos, megacarioblastos ou uma 
população mista.

IV – A LLA é caracterizada pela grande presença de 
linfoblastos no sangue periférico e na medula óssea; 
atinge mais freqüentemente crianças com menos de 
10 anos, mas pode também atingir adultos de meia 
idade ou idosos.

V – Diferentemente do que ocorre na LMA, as células 
leucêmicas da LLA mantêm certa capacidade de 
multiplicação e diferenciação até as formas mais 
maduras e normais.

VI – A LLC é caracterizada pela presença acentuada de 
prolinfócitos e blastos no sangue periférico e por uma 
diminuição de linfócitos maduros.

Estão certos apenas os itens

(A) I, II, V e VI.
(B) I, II, III e IV.
(C) II, III, IV e V.
(D) III, IV, V e VI.

QUESTÃO 21

Assinale a opção que apresenta exames que não sofrem 
interferência de dieta.

(A) hemograma completo e creatina
(B) hemograma completo e lipidograma
(C) glicemia de jejum e triglicerídeos
(D) colesterol total e triglicerídeos

QUESTÃO 22

Um resultado de tipagem sanguínea “B negativo” indica 
que o paciente

(A) possui aglutinogênios globulares B e aglutininas séricas 
anti-A.

(B) não possui aglutinogênios e possui aglutininas séricas 
anti-B.

(C) possui aglutinogênios globulares B e aglutininas séricas 
anti-B.

(D) possui aglutinogênios globulares anti-A e aglutininas 
séricas B.
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QUESTÃO 23

Com relação ao sistema ABO em transfusões sangüíneas, 
assinale a opção correta.

(A) Ao se transfundir um sangue do grupo O a um receptor 
do grupo A, haverá incompatibilidade.

(B) Ao se transfundir sangue do grupo AB a um receptor 
do grupo A, não haverá incompatibilidade.

(C) Ao se transfundir sangue do grupo O a um receptor do 
grupo AB, não haverá incompatibilidade.

(D) Ao se transfundir sangue do grupo O a um receptor do 
grupo B, haverá incompatibilidade.

QUESTÃO 24

As hepatites virais são doenças infecciosas que têm 
o fígado como “órgão alvo,” embora possa haver 
comprometimento de outros órgãos. A hepatite B 
tem como principais formas de transmissão relações 
sexuais com portadores do vírus, exposição parenteral 
e transmissão vertical. Sobre os marcadores da hepatite 
B, assinale a opção correta.

(A) A pesquisa do antígeno HBsAg impõe-se sempre que 
houver suspeita de hepatite B crônica.

(B) O anti-HBc sinaliza presença de alta replicação viral.
(C) O anti-HBs aparece tardiamente no curso da hepatite 

aguda cerca de 30 a 60 dias depois de normalizados os 
testes sangüíneos com negativação do HBsAg.

(D) O diagnóstico de hepatite B aguda só pode ser 
confi rmado pelo anti-HBc IgG positivo.

QUESTÃO 25

Na triagem de doadores para transfusão sangüínea, a 
prova cruzada maior determina a compatibilidade entre

(A) o soro do receptor e o soro do doador.
(B) as hemácias do receptor e o soro do doador.
(C) o soro do receptor e as hemácias do doador.
(D) as hemácias do receptor e as hemácias do doador.

QUESTÃO 26

Acerca da dosagem de enzimas, julgue os itens abaixo e, 
em seguida, assinale a opção correta.

I – A ALT (TGP) existe em maior quantidade no hepatócito 
do que em outros tecidos, por isso, o seu aumento 
tem mais signifi cação clínica para o diagnóstico de 
uma lesão hepática.

II – Na fase pré-icterícia de hepatite e nas formas 
anictéricas, a elevação das transaminases não possui 
valor diagnóstico.

III – As transaminases, sobretudo as AST (TGO), estão 
presentes nas bactérias e em todos os tecidos 
animais, existindo em quantidades mais apreciáveis 
no miocárdio, fígado, músculos esqueléticos, cérebro, 
rim e testículo.

Estão certos os itens

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

QUESTÃO 27

 Lucas, um paciente adulto com suspeita de onicomicose, 

chega ao laboratório com requisição de exame micológico 

direto e de cultura bacteriana. Apresenta deformidades na 

unha de um dos dedos do pé direito e lesões descamativas 

e purulentas nos cantos do dedo. Interrompeu o uso de 

pomada antifúngica há dez dias por determinação médica. 

No que diz respeito ao preparo do paciente e dos 

procedimentos para a coleta de material biológico para 

os exames solicitados, assinale a opção INCORRETA.

(A) Deve-se coletar raspado subungueal usando material 

estéril e com prévia assepsia do local com álcool 70% 

para evitar contaminantes.

(B) Deve-se coletar as escamas nas bordas das lesões 

para análise com KOH a 20% e realizar a cultura 

bacteriana.

(C) Deve-se colocar o material em frasco estéril e enviá-lo 

para cultura bacteriana o mais rápido possível.

(D) Deve-se coletar o material no centro das lesões, local 

mais provável de se encontrar o agente infeccioso.

QUESTÃO 28

Em relação à morfologia celular, assinale a opção 

INCORRETA.

(A) Dacriócitos são eritrócitos em forma de lágrima ou pêra 

e estão presentes em algumas anemias hemolíticas.

(B) Equinócitos são eritrócitos que perderam a forma 

discóide e que se apresentam cobertos de 10 a 30 

espículas rombudas, de forma relativamente regular.

(C) Anisocitose é o aumento da variabilidade de formas de 

eritrócitos em relação a um indivíduo normal.

(D) Drepanócitos são hemácias em forma de foice, 

presentes na anemia falciforme.

QUESTÃO 29

Quanto à coleta de materiais e ao preparo de paciente 

para exame, assinale a opção correta.

(A) O estágio da doença é irrelevante para a escolha do 

local da coleta do material biológico.

(B) Para exame de material de orofaringe, o paciente deve 

ser orientado a lavar bem a boca e, se possível, utilizar 

um antisséptico bucal antes da coleta.

(C) O escarro para a pesquisa de BAAR deve ser obtido 

preferencialmente pela manhã, com prévia lavagem 

bucal com água, sem saliva e sem que o paciente 

tenha iniciado a antibioticoterapia.

(D) Amostras sanguinolentas de escarro devem ser 

descartadas, pois não são adequadas para a pesquisa 

de BAAR.
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QUESTÃO 30

Com relação à Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), 
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção 
correta.

I – A DNA polimerase pode ser direcionada para sintetizar 
uma região específi ca do DNA.

II – As duas fi tas de DNA podem servir como molde para a 
síntese de uma nova molécula, desde que seja fornecido 
um oligonucleotídeo iniciador (Primer) para cada fi ta.

III – Na PCR, a região do DNA que deverá ser amplifi cada é 
demarcada pelo oligonucleotídeo iniciador e as novas fi tas 
de DNA sintetizadas têm início a partir desse iniciador.

IV – O resultado fi nal da PCR é a amplifi cação de uma 
região específi ca do DNA.

V – A Taq polimerase, DNA polimerase extraída da bactéria 
Thermus aquaticus, é uma das limitações da PCR, por 
ser termossensível, sendo necessário ser adicionada a 
cada ciclo da reação.

Estão certos apenas os itens

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

QUESTÃO 31

A automação em laboratórios de análises clínicas, embora 
muito útil, ainda não é acessível a muitos laboratórios 
devido aos custos de sua implantação. Nesse contexto, 
alguns instrumentos tornam-se valiosos, como a câmara 
de Neubauer, que pode ser utilizada para a contagem de

(A) leucócitos, plaquetas e hemoglobinas.
(B) eritrócitos, eosinófi los e plaquetas.
(C) espermatozóides, hemácias e leucócitos.
(D) plaquetas, hemácias e proteínas.

QUESTÃO 32

Em relação à lavagem e à esterilização de materiais, 
assinale a opção correta.

(A) Os detergentes possuem ação desincrostante, 
favorecem a remoção da sujeira, mas possuem 
contaminantes que podem provocar resultados errôneos, 
caso os materiais não sejam bem enxaguados.

(B) A estufa de secagem e esterilização utiliza uma 
resistência elétrica para aquecer o ar à temperatura de 
180°C e é muito utilizada na esterilização de materiais, 
como tubos de ensaio, placas de petri, ponteiras, pêras 
e pipetas de vidro.

(C) A autoclave utiliza vapor úmido e pressão no processo 
de esterilização, sendo de extrema necessidade na 
microbiologia por fornecer materiais efetivamente 
estéreis, e não requer processos de controle de 
esterilização.

(D) O álcool 70% é utilizado na desinfecção de 
equipamentos e bancadas, na assepsia de pacientes 
para coleta e na esterilização de materiais.

QUESTÃO 33

De acordo com as normas e recomendações de 
biossegurança em laboratórios de análises clínicas, 
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção 
correta.

I – Toda amostra biológica deve ser considerada 
potencialmente contaminada.

II – Toda manipulação de material biológico deve ser 
realizada com o uso de luvas e de óculos de proteção 
quando necessários.

III – Deve-se limpar e desinfetar todas as superfícies de 
trabalho após a ocorrência de respingos e ao início e 
fi nal de cada jornada de trabalho.

IV – Deve-se utilizar o mesmo jaleco de trabalho em todos 
os setores do laboratório.

V – É necessário estocar líquidos infl amáveis e 
combustíveis em áreas bem fechadas e isoladas para 
se evitar vazamento de gases e vapores para a área 
de trabalho.

VI – O trabalho com micobactérias deve ser realizado em 
área de nível 1 de segurança biológica e em cabines 
de segurança classe II.

Estão certos apenas os itens

(A) I, II e III.
(B) I, II e V.
(C) II, III e VI.
(D) III, IV e VI.

QUESTÃO 34

O produto fi nal do metabolismo protéico encontrado em 
maior quantidade no organismo é o(a)

(A) ácido úrico.
(B) bilirrubina.
(C) uréia.
(D) creatinina.

QUESTÃO 35

Assinale a opção que apresenta o método que NÃO é 
utilizado para o diagnóstico do câncer de próstata.

(A) dosagem de fosfatase ácida
(B) dosagem de fosfatase alcalina
(C) dosagem de PSA (antígeno prostático específi co)
(D) exame de toque prostático

QUESTÃO 36

A respeito da imunidade adquirida, assinale a opção 
INCORRETA.

(A) A amamentação é um exemplo clássico de imunidade 
adquirida passiva.

(B) Nas vacinas, em geral, são utilizados antígenos 
atenuados ou partes deles para estimular a produção 
de anticorpos.

(C) O soro antiofídico é utilizado para estimular o sistema 
imunológico de seres humanos a produzir anticorpos.

(D) Na imunização com vacinas, o sistema imunológico 
produz anticorpos frente à exposição a antígenos 
atenuados ou a parte deles e, dependendo da 
imunogenicidade dos antígenos, tal imunidade 
pode durar para o resto da vida, como na vacina da 
poliomielite.
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QUESTÃO 37

Em obstetrícia, o fator Rh é de extrema importância, em 
razão da possibilidade de ocorrência de incompatibilidade 
sangüínea materno-fetal. Inicialmente, deve-se pesquisar 
o fator Rh em todas as gestantes e, dependendo do 
resultado, é necessária a realização de outros testes. 
Assinale a opção que apresenta uma situação em que está 
descartado o risco de incompatibilidade materno-fetal.

(A) mãe Rh negativo
(B) mãe Du  positivo
(C) mãe Du negativo
(D) pai Rh positivo

QUESTÃO 38

Os genes A, B e O são responsáveis pela ocorrência dos 
grupos sangüíneos do sistema ABO. A tabela abaixo 
apresenta os genótipos e os fenótipos desses genes.

GENÓTIPO OO AA BB AO BO AB

FENÓTIPO O A B A B AB

O casamento de um indivíduo com genótipo AB com um 
indivíduo de genótipo AO fornece à prole um fenótipo 
com a seguinte proporção:

(A) A 50%, AB 25% e B 25%.
(B) A 25%, B 25%, AB 25% e O 25%.
(C) A 50% e AB 50%.
(D) A 25%, AB 25% e B 50%.

QUESTÃO 39

Assinale a opção que corresponde ao exame que NÃO é 
recomendado a um paciente diabético do Tipo I.

(A) curva glicêmica
(B) glicose pós-prandial
(C) glicose de jejum
(D) hemoblobina glicosilada

QUESTÃO 40

Uma dosagem sérica de uréia aumentada e outra 
diminuída podem estar relacionadas, respectivamente, 
às seguintes situações:

(A) glomerulonefrite e choque hemolítico pós-
transfusional.

(B) insufi ciência hepática aguda e necrose tubular aguda.
(C) nefropatias malignas e necrose tóxica hepática.
(D) necrose tóxica hepática e glomerulonefrite.

QUESTÃO 41

Assinale a opção que apresenta eritrócitos jovens cuja 
estrutura granulofi lamentosa apresenta afi nidade 
pelos corantes básicos, só se revelando pela coloração 
supravital.

(A) eritrócitos ortocromáticos
(B) eritrócitos basófi los
(C) reticulócitos
(D) eritrócitos policromatófi los

QUESTÃO 42

Em relação à eletroforese de proteínas, assinale a opção 
correta.

(A) Nas hepatopatias, ocorre aumento da fração 
albumina.

(B) Nas infecções agudas por bactérias e vírus, ocorre 
aumento da fração globulina alfa-2.

(C) Nas infecções crônicas como Calazar, ocorre diminuição 
acentuada das globulinas gama.

(D) Na síndrome nefrótica, ocorre uma separação bastante 
clara das frações alfa-2 e beta.

QUESTÃO 43

O Tempo de Protrombina (TP) e o Tempo de 
Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA) são provas 
usadas para investigação das alterações do mecanismo 
da coagulação sangüínea. Acerca desse assunto, assinale 
a opção correta.

(A) O TP é a prova de escolha para a investigação do 
sistema intrínseco da coagulação sangüínea.

(B) A determinação do TP e do TTPA pode ser executada 
até 6 horas após a coleta, devendo-se refrigerar-se a 
amostra após transcorrido esse prazo.

(C) O TTPA é uma prova indicada para todos os casos em 
que há tendência hemorrágica e como procedimento 
anterior a intervenções cirúrgicas.

(D) O TTPA encontra-se normal quando a coagulação do 
plasma ocorre entre 1 e 2 minutos.

QUESTÃO 44

Assinale a opção que apresenta o método diagnóstico 
representado no esquema abaixo.

(A) imunofl uorescência direta
(B) fi xação de complemento
(C) imunofl uorescência indireta
(D) radioimunoensaio

QUESTÃO 45

A maior parte das manifestações clínicas da Aids pode 
ser associada à disfunção imunológica conseqüente 
à infecção. Em relação às alterações imunológicas 
evidenciadas nos testes diagnósticos do HIV, julgue os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – Linfopenia.
II – Aumento dos níveis séricos das imunoglobulinas IgG e 

IgA em adultos e em crianças.
III – Diminuição de linfócitos CD4.

A seqüência correta é:

(A) V, F, V.
(B) V, V, F.
(C) F, V, V.
(D) V, V, V.
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QUESTÃO 46

A reação em que são utilizadas partículas antigênicas 
insolúveis em sua forma íntegra ou fragmentada, na 
qual hemácias, bactérias, fungos e protozoários podem 
ser aglutinados por anticorpo é a

(A) aglutinação indireta.
(B) hemaglutinação passiva.
(C) aglutinação direta.
(D) fi xação de complemento.

QUESTÃO 47

É correto afi rmar que o Western Blotting é um método

(A) quantitativo em que a reação antígeno anticorpo é 
monitorada por medida da atividade enzimática.

(B) em que ocorre a imobilização de um dos reagentes 
em uma fase sólida enquanto outro reagente pode 
ser ligado a uma enzima com preservação tanto 
da atividade enzimática quanto da imunológica do 
anticorpo.

(C) de marcação de anticorpo com enzimas para detecção 
e localização de antígenos celulares que emprega 
microscopia óptica comum.

(D) qualitativo que combina a seletividade da eletroforese 
em gel à especifi cidade do imunoensaio, permitindo 
que proteínas individuais em misturas complexas 
possam ser detectadas e analisadas.

QUESTÃO 48

A respeito da prova Coombs, julgue os itens abaixo e, 
em seguida, assinale a opção correta.

I – A prova de Coombs direta pesquisa anticorpos fi xos 
nas hemácias.

II – A prova de Coombs indireta detecta anticorpos livres 
no soro.

III – Na prova de Coombs indireta, o soro a ser testado 
é incubado com hemácias contendo antígenos 
conhecidos.

IV – Na prova de Coombs direta, o soro a ser testado é 
incubado com hemácias de sangue, sabidamente O 
Rh+.

Estão certos os itens

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

QUESTÃO 49

Em relação à coleta, ao transporte e ao processamento 
de amostras biológicas para cultura de fungos, julgue os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – Todos os materiais devem ser processados no dia da 
coleta, com exceção de pele, pêlo e escamas de unha, 
que podem permanecer à temperatura ambiente por 
alguns dias.

II – Sangue de medula óssea deve ser semeado 
diretamente da seringa para o meio de cultura.

III – Materiais com potencial de contaminação bacteriana, 
como fezes e secreção brônquica, podem ser tratados 
com o cloranfenicol.

A seqüência correta é:

(A) V, F, V.
(B) V, V, F.
(C) F, V, V.
(D) V, V, V.

QUESTÃO 50

Em relação ao uso de anticoagulantes, assinale a opção 
correta.

(A) O EDTA impede a coagulação ao se ligar ao fator I da 
cascata de coagulação.

(B) A heparina inibe a formação de trombina impedindo a 
conversão de fi brinogênio em fi brina.

(C) Os oxalatos de potássio e amônio preservam a estrutura 
celular e são utilizados em transfusões sangüíneas, 
pois não são tóxicos.

(D) O fl uoreto de sódio evita a coagulação sangüínea 
ao formar complexo com a protrombina sendo o 
anticoagulante de escolha para dosagem de glicose.


