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Leia atentamente as instruções abaixo.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinqüenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português SUS Conhecimentos
Específicos

01 a 10 11 a 20 21 a 50

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de
tinta na cor azul ou preta.

04 - No cartão de respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço
interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:

05 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E),só
uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica,
notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas.

Obs.: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

07 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Prova não serão levados em conta.

A B C D E

Domingo - Manhã
Duração da Prova: 4 horas

FARMACÊUTICO

concurso@fesp.rj.gov.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
BEBIDA EM ALTA

Ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, o
consumo do álcool tem aumentado nos países em desenvolvi-
mento. É o caso do Brasil, onde não há praticamente controle
sobre a indústria de bebidas alcoólicas. Segundo os especialis-
tas, é preciso uma política pública para o álcool tão ofensiva quan-
to a do cigarro. “Um litro de pinga aqui custa menos do que 1
dólar”, diz o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, da Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp). “Nos países desenvolvidos, uma gar-
rafa de destilado não sai por menos de 10 dólares.” Além dos
preços baixíssimos, no Brasil o marketing da indústria do álcool é
muito agressivo e mira sobretudo os jovens. O levantamento do
Ministério da Saúde confirma essa tendência. Os brasileiros que
bebem exageradamente têm, em sua maioria, entre 18 e 24 anos.

Uma das principais preocupações é a tendência de aumen-
to do abuso do álcool pelas mulheres jovens. Um estudo condu-
zido recentemente pela Unifesp revela que o consumo exagera-
do de álcool aumenta principalmente entre as meninas adoles-
centes. Elas já se equiparam aos meninos e três em cada dez
bebem com freqüência. Quanto mais se bebe na juventude, maior
será a propensão ao alcoolismo na idade adulta.

Quantidades moderadas de álcool, algo como dois copos de
vinho por semana, trazem benefícios ao coração e ao sistema
circulatório. Mais do que isso pode resultar em danos irreversíveis
ao fígado. Há indícios de que o abuso de álcool pode lesionar o
cérebro. Em excesso, a bebida está associada a danos nas
regiões cerebrais ligadas à memória e ao aprendizado.

Veja, 05-03-2008

01. O artigo declara que o consumo de álcool tem aumentado nos
países em desenvolvimento e atribui o fato a um conjunto de fatores.

Entre os fatores de aumento desse consumo NÃO está
incluído(a):

A) a falta de controle sobre a indústria de bebidas alcoólicas;
B) o baixo preço dos destilados no Brasil;
C) a agressividade do marketing da indústria do álcool;
D) a falta de uma política pública tão ofensiva quanto a do

cigarro;
E) a chegada de mulheres jovens ao mercado de trabalho e

ao consumo.

02. O título dado ao artigo é “Bebida em alta”; a melhor justifi-
cativa para o título dado, em função do que se lê no texto, é:

A) o alto preço das bebidas alcoólicas;
B) o aumento de doenças causadas pelo álcool;
C) o crescimento do consumo de álcool no Brasil;
D) o aumento de consumo de álcool entre meninas;
E) o desenvolvimento do marketing do álcool no Brasil.

03. Os especialistas dizem que “é preciso uma política públi-
ca para o álcool tão ofensiva quanto a do cigarro”.

Isso significa dizer que:

A) a política para o cigarro é menos ofensiva do que a
empregada para o álcool;

B) a política pública empregada para o cigarro vem dando certo;
C) a campanha publicitária do cigarro traz ofensas aos

consumidores;
D) não há política pública de oposição ao consumo de álcool;
E) o consumo de álcool traz mais renda ao Estado do que o

cigarro.

04. “Política pública” significa uma política:

A) patrocinada pelo Estado;
B) de grande divulgação;
C) de amplo conhecimento público;
D) de responsabilidade das empresas;
E) organizada pela própria população.

05. Uma pesquisa indica que 27,2% dos homens consomem
álcool de maneira abusiva, enquanto, entre as mulheres, a
quantidade é de 9,3%. Essa estatística mostra que:

A) a quantidade de mulheres consumidoras de álcool vem
aumentando;

B) a quantidade de homens alcoólatras vem diminuindo;
C) o consumo de álcool ainda é marca predominantemente

masculina;
D) os jovens são as maiores vítimas do marketing das

bebidas alcoólicas;
E) o consumo de álcool vem crescendo nas grandes cidades.

06. Ao dizer que o consumo abusivo de álcool “pode resultar
em danos irreversíveis ao fígado” e de que “pode lesionar o
cérebro”, o artigo apela para uma estratégia argumentativa
que se apóia na:

A) sedução;
B) intimidação;
C) competição;
D) elitização;
E) constrangimento.

07. “Uma das principais preocupações é a tendência de au-
mento no abuso do álcool pelas mulheres jovens”; essa mai-
or preocupação se deve ao fato de as adolescentes:

A) poderem transferir o alcoolismo a seus futuros filhos;
B) serem naturalmente mais vulneráveis a vícios;
C) terem maior poder de atração sobre os rapazes;
D) pertencerem a uma parte da população ainda de pouco

consumo;
E) levarem o consumo abusivo de álcool para o interior dos

lares.

08. “Em excesso, a bebida está associada a danos nas regi-
ões cerebrais ligadas à memória e ao aprendizado”; o seg-
mento em excesso traz a idéia de:

A) condição;
B) tempo;
C) comparação;
D) conformidade;
E) finalidade.

09. Esse texto é composto de muitas vozes; entre as vozes
presentes no texto só NÃO está a voz:

A) do autor do artigo;
B) de especialistas;
C) da indústria do álcool;
D) do Ministério da Saúde;
E) da Unifesp.

10. No artigo, predomina a linguagem formal; o segmento
que emprega uma variação popular é:

A) “Ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos,
o consumo do álcool tem aumentado nos países em
desenvolvimento”;

B) “É o caso do Brasil, onde não há praticamente controle
sobre a indústria de bebidas alcoólicas”;

C) “Segundo os especialistas, é preciso uma política pública
para o álcool tão ofensiva quanto a do cigarro. “Um litro de
pinga aqui custa menos do que 1 dólar”, diz o psiquiatra
Ronaldo Laranjeira, da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp). “Nos países desenvolvidos, uma garrafa de
destilado não sai por menos de 10 dólares.”;

D) “Além dos preços baixíssimos, no Brasil o marketing da indústria
do álcool é muito agressivo e mira sobretudo os jovens”;

E) “O levantamento do Ministério da Saúde confirma essa
tendência. Os brasileiros que bebem exageradamente têm,
em sua maioria, entre 18 e 24 anos”.
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SUS

11. Sobre os segmentos que integram obrigatoriamente o
Conselho de Saúde, avalie os itens a seguir:

I - Prestadores de Serviços.
II – Governo.
III – Profissionais.
IV - Organizações comunitárias, religiosas e não religiosas.
V – Usuários.
VI - Movimentos e entidades de consumidores.

Assinale apenas os corretos:
A) III, IV e VI;
B) I, II, III, IV, V e VI;
C) I, II, III e V;
D) II, IV e VI;
E) V.

12. Um dos objetivos das comissões intersetoriais, criadas
pela Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, é:

A) articular políticas e programas de interesse para a saúde;
B) integrar recursos, técnicas e práticas voltadas para a

cobertura total das ações de saúde;
C) coordenar os sistemas de redes integradas de assistência

de alta complexidade;
D) qualificar a atenção integral devida ao indivíduo e à

coletividade;
E) elaborar parâmetros de custos da assistência à saúde.

13. O repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde para o
Fundo Municipal de Saúde, para pagamento de procedimentos
e ações de Atenção Básica à Saúde, para os municípios habi-
litados em qualquer modalidade de gestão estabelecida pela
NOB – SUS 01/96, é feito com a seguinte base:

A) análise das necessidades de expansão do PSF do município;
B) quantidade de procedimentos realizados por unidade de

Atenção Básica Municipal;
C) parâmetros de cobertura assistencial à população em

geral do município;
D) multiplicação de um valor per capta nacional pela

população do município;
E) estudo de programação assistencial desenvolvido

anualmente pelos municípios.

14. A regulamentação da Lei Orgânica da Saúde tem sido efetua-
da através das chamadas normas operacionais do SUS, sendo
que, desde 1991, já foram editadas cinco normas operacionais
(NOB 91, NOB 92, NOB 93, NOB 96 e NOAS 01/02).

Sobre a Norma Operacional de Assistência à Saúde -
NOAS-SUS 01/02 - pode-se fazer a seguinte afirmação:

A) estabelece o processo de regionalização como estratégia
de hierarquização dos serviços de saúde;

B) reduz as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica;
C) instituiu o PAB - Piso da Atenção Básica;
D) cria os níveis de gestão Incipiente, Parcial e Semi-Plena;
E) institui a PPI - Programação Pactuada e Integrada.

15. A legislação brasileira estabelece que a saúde é um direito
fundamental do ser humano, cabendo ao poder público (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) garantir este direito, atra-
vés de políticas sociais e econômicas que visem à redução dos
riscos de se adoecer e morrer.

A legislação  obedece à seguinte diretriz:

A) aumentar a capacidade econômica dos municípios e munícipes;
B) ofertar um conjunto articulado e contínuo de ações e

serviços de saúde;
C) organizar ações e serviços de saúde de forma centralizada;
D) possuir direção descentralizada em cada esfera de governo;
E) ser capaz de resolver 80% das necessidades de saúde.

16. Ao implementar ações e serviços de saúde, o Estado deve
atender aos direitos individuais e às demandas da coletivida-
de. Os recursos e as políticas públicas devem visar esse du-
plo objetivo.

Essas ações devem respeitar o seguinte princípio da admi-
nistração pública:

A) da lucratividade;
B) da autonomia da vontade;
C) do sigilo;
D) da impessoalidade;
E) da redução de custos.

17. São vários os problemas relacionados aos Recursos Hu-
manos no SUS: formação, contrato de trabalho, condições de
trabalho, salário, compromisso social e humanização do aten-
dimento.

Em relação à política de recursos humanos na área da saúde
podemos afirmar que:

A) é formalizada e executada apenas pela direção nacional
do SUS;

B) organiza um sistema de formação de recursos humanos
em nível universitário;

C) tem como objetivo valorizar a dedicação exclusiva aos
serviços do SUS;

D) possui normas específicas que independem do sistema
educacional;

E) tem nos serviços privados de saúde campos de prática
para pesquisa.

18. Os estabelecimentos de saúde que integram o Sistema
Único de Saúde e fazem parcerias com planos de saúde têm
o direito de:

A) atender prioritariamente pacientes que possuam planos
de saúde privados;

B) receber remuneração direta do usuário do SUS pelo serviço
de saúde prestado;

C) organizar o acesso em filas diferenciadas de pacientes
SUS e particulares;

D) internar os usuários dos planos em melhores acomodações;
E) oferecer os recursos de saúde de acordo com as

necessidades de cada um.

19. As ações de saúde pública no Brasil devem estar volta-
das, ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade,
para a prevenção e para o tratamento, sempre respeitando a
dignidade humana.

Essas ações estão baseadas no princípio da:

A) universalidade;
B) integralidade;
C) eqüidade;
D) racionalidade;
E) descentralização.

20. Uma das três dimensões do Pacto pela Saúde 2006, divul-
gado pela Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, é o
Pacto em Defesa do SUS que possui entre as suas prioridades:

A) modificar a emenda constitucional nº 29 pelo Congresso
Nacional;

B) reforçar o SUS como política de Estado;
C) trabalhar por um orçamento adequado para a gestão do

SUS;
D) elaborar e divulgar a carta dos deveres dos usuários do

SUS;
E) estabelecer as responsabilidades de cada ente federado,

diminuindo competências concorrentes.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A depleção orgânica de potássio é um dos efeitos
indesejados na terapia de diuréticos para tratamento da hi-
pertensão arterial sistêmica. A fim de contornar este proble-
ma, o diurético que pode ser utilizado é:

A) furosemida;
B) hidroclorotiazida;
C) clortalidona;
D) acetazolamida;
E) espironolactona.

22. O metrotrexato é um imunossupressor potente ampla-
mente utilizado no tratamento quimioterápico de leucemias e
também na artrite reumatóide.

Este fármaco pode ser classificado, segundo sua origem,
como:

A) mostarda nitrogenada;
B) análogo do acido fólico;
C) alcalóide da vinca;
D) uréia substituída;
E) análogo da pirimidina.

23. A talidomida tem atualmente sua dispensação orientada
para programas de saúde pública como hanseníase e
mieloma múltiplo. A notificação de receita, que deve acompa-
nhar a retirada do produto nas farmácias, tem validade, após
a emissão, de:

A) 10 dias;
B) 15 dias;
C) 30 dias;
D) 60 dias;
E) 90 dias.

24. Em relação às embalagens dos produtos controlados pela
Portaria MS 344/98 a seguinte correlação está correta:

A) medicamentos da lista C1 deverão ter faixa horizontal de
cor preta;

B) medicamentos da lista B2 deverão ter faixa horizontal de
cor vermelha;

C) medicamentos da lista A1 deverão ter faixa horizontal de
cor vermelha;

D) medicamentos da lista C5 deverão ter faixa horizontal de
cor preta;

E) medicamentos da lista C2 deverão ter faixa horizontal de
cor vermelha.

25. A utilização de andidepressivos tricíclicos como a
imipramina pode provocar um quadro clínico de retenção
urinária e constipação intestinal.Estes efeitos estão relacio-
nados a sua ação:

A) antimuscarínica;
B) dopaminérgica;
C) antihistamínica;
D) noradrenérgica;
E) colinomimética.

26. O medicamento de escolha no tratamento ambulatorial de
dependência física de opióides, a fim de evitar o surgimento
ou controlar a síndrome de abstinência, é a:

A) metadona;
B) nalbufina;
C) nalorfina;
D) meperidina;
E) lidocaína.

27. Paciente do sexo feminino é submetida à cirurgia com pres-
crição de morfina no centro cirúrgico, entretanto foi administra-
do dosagem excessiva, devido à troca de apresentação da
ampola. Na tentativa de reverter o quadro de depressão cardio-
respiratória, o antagonista de primeira escolha a ser utilizado é:

A) flumazenil;
B) protamina;
C) naloxona;
D) nalbufina;
E) pralidoxima.

28. Paciente com quadro de oftalmoplegia e deficiência motora
relata histórico de alcoolismo crônico. Após constatação mé-
dica de quadro avançado de polineuropatia, este paciente foi
submetido a terapia intravenosa da vitamina:

A) tiamina;
B) riboflavina;
C) fitomenadiona;
D) cianocobalamina;
E) piridoxina.

29. No tratamento profilático de asma brônquica é utilizado o
montelucaste que é rapidamente absorvido por via oral. Em
relação a este fármaco pode-se afirmar que possui ação
farmacológica como:

A) antagonista de receptores dopaminérgicos;
B) agonista de receptores alfa 2 adrenérgicos;
C) agonista de receptores beta 1 adrenérgicos;
D) antagonista de receptores de leucotrienos;
E) antagonista de receptores de histamina.

30. Um dos antimicrobianos mais utilizados nas doenças in-
fecciosas é o sulfametoxazol associado com trimetoprim. Em
relação a esta ultima substancia pode-se afirmar que sua ação:

A) inibe a incorporação de PABA no acido fólico;
B) impede a redução de diidrofolato em tetraidrofolato;
C) inibe a enzima DNA-girase bacteriana;
D) impede a síntese da parede celular bacteriana;
E) inibe a enzima  peptidiltransferase no ribossoma 50S.

31. Paciente proveniente da zona rural de Minas Gerais apre-
senta quadro clínico e exames parasitológicos positivos para
Schistosoma mansoni. A droga de escolha para este caso é:

A) metronidazol;
B) antimoniato de meglumina;
C) ivermectina;
D) fosfato de cloroquina;
E) praziquantel.

32. A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) liberou
a utilização do fármaco misoprostol na forma farmacêutica de
óvulos vaginais para expulsão de conteúdo fetal e para indução
de trabalho de parto. Este medicamento é um análogo da:

A) prostaglandina E1;
B) prostaciclina I 2;
C) tromboxana A 2;
D) prostaglandina G 1;
E) tromboxana B 2.

33. Os medicamentos denominados bloqueadores
neuromusculares são amplamente empregados nos procedimen-
tos cirúrgicos com a finalidade de promover o relaxamento mus-
cular. O fármaco pertencente a esta classe terapêutica que apre-
senta o menor tempo de duração deste efeito paralisante é o:

A) suxametônio;
B) vecurônio;
C) pancurônio;
D) atracúrio;
E) ipratrópio.
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34. Em muitos pacientes que utilizam quimioterápicos
antineoplásicos, os efeitos antieméticos produzidos pela
metoclopramida são insuficientes, sendo necessária a utili-
zação de fármacos como a ondansetrona que promove a re-
dução de náuseas e vômitos devido a sua propriedade:

A) antagonista seletivo dos receptores beta 1;
B) agonista seletivo dos receptores alfa 2;
C) antagonista seletivo dos receptores H 1;
D) antagonista seletivo dos receptores 5 HT;
E) agonista seletivo dos receptores alfa 1.

35. Em unidades de neonatologia, a indometacina intravenosa
é utilizada em prematuros que apresentam o canal arterial
aberto. A inibição de prostaglandina vasodilatadora é produzi-
da pela inibição da enzima:

A) fosfodiesterase;
B) acetilcolinesterase;
C) ciclooxigenase;
D) lipooxigenase;
E) transpeptidase

36. Os Enterococcus encontram-se amplamente dissemina-
dos no meio ambiente e fazem parte da microflora do trato
gastrintestinal, da cavidade bucal e trato genito - urinário de
humanos e animais. Atualmente são reconhecidos como im-
portantes agentes de infecções hospitalares e de
superinfecção em pacientes em terapia antimicrobiana. Re-
centemente bactérias deste gênero foram identificadas como
causadoras de infecção hospitalar em hospitais públicos do
município do Rio de Janeiro. Sobre as características
morfológicas e bioquímicas compatíveis com esses agentes,
é correto afirmar:

A) são bacilos gram-positivos;
B) são catalase-positivos;
C) não crescem bem em concentrações de NaCl a 6,5%;
D) pertencem ao grupo A na classificação de Lancefield;
E) não crescem bem em pH 9,6.

37. O meio de cultura formalmente utilizado para realização
de testes de susceptibilidade antimicrobiana por apresentar
boa reprodutibilidade e baixa concentração de inibidores e
sua respectiva faixa de pH são:

A) agar eosina-azul de metileno / 7,0 – 7,5;
B) agar brolacin / 6,0 – 7,0;
C) agar Müeller-Hinton / 7,2 – 7,4;
D) agar X.L.D / 7,2 – 7,6;
E) agar MacConkey /  7,0 – 7,4.

38. Além do Mycobacterium tuberculosis as micobactérias que
compõem o complexo Mycobacterium tuberculosis, principais
agentes causadores da tuberculose humana são:

A) M. kansaii e M. avium;
B) M.bovis e M. africanum;
C) M. leprae e M. ulcerans;
D) M. haemophilum e M.szulgai;
E) M. sylvaticum e M. celatum.

39. As bactérias que apresentam as seguintes característi-
cas: gram-negativas, altamente pleomórficas (formas
cocobacilares ou filamentosas) e que requerem para o seu
crescimento os fatores sangüíneos X (hemina) e/ou V (NAD,
Coenzima I),  pertencem ao gênero:

A) Salmonella;
B) Klebsiella;
C) Streptococcus;
D) Haemophilus;
E) Staphylococcus.

40. As leishmanioses constituem doenças causadas por
protozoários do gênero Leishmania e são transmitidas aos hos-
pedeiros através de insetos vetores. Apresentam-se em diferen-
tes formas clínicas dependendo da espécie envolvida. O agente
causal da leishmaniose visceral no Brasil, o inseto transmissor
e o padrão de resposta ao teste intradérmico de Montenegro
para esta apresentação clínica da doença, são respectivamente:

A) L. donovani / Phlebotomus / positivo;
B) L. braziliensis / Anopheles darlingi / negativo;
C) L. major / Lutzomyia intermedia / positivo;
D) L. chagasi / Lutzomyia longipalpis / negativo;
E) L. amazonensis / Culex quinquefasciatus / positivo.

41. Várias são as técnicas de concentração e de coloração
utilizadas no diagnóstico laboratorial das diversas parasitoses
humanas. Indique a correlação correta entre o parasito e a
técnica de escolha para seu diagnóstico:

A) Schistosoma mansoni – método de Faust;
B) Enterobius vermicularis – coloração pela hematoxilina

férrica;
C) Entamoeba histolytica – método de Kato-Katz;
D) Taenia sp – método de Baermann-Moraes;
E) Cryptosporidium sp – coloração pela safranina/azul-de-

metileno.

42. Recentemente, foram relatadas no Brasil, algumas
microepidemias de Doença de Chagas aguda, relacionadas
ao consumo de alimentos como o caldo-de-cana e de polpa
de açaí. Tendo a infecção ocorrida através da via oral, os indi-
víduos se infectaram pela penetração / ingestão das seguin-
tes formas evolutivas do Trypanosoma cruzi:

A) oocistos esporulados;
B) promatigotas sangüíneas;
C) tripomastigotas metacíclicas;
D) esquizontes jovens;
E) trofozoítos maduros.

43. Constituem achados laboratoriais comumente observa-
dos no curso da infecção aguda (recém-adquirida) pelo
Toxoplasma gondii :

A) presença de anticorpos IgM, IgA e IgE;
B) presença de anticorpos IgG de alta avidez;
C) ausência de toxoplasmas nos macrófagos circulantes;
D) observação de cistos de bradizoítos nos esfregaços

sangüíneos;
E) eliminação de oocistos nas fezes dos indivíduos infectados.

44. Várias enzimas podem ser dosadas no sangue com fins
diagnóstico ou na avaliação do prognóstico de certas doen-
ças. As enzimas que podem ter seus valores aumentados
principalmente nas doenças ósseas (ex: Doença de Paget) e
no câncer de próstata metastático, são respectivamente:

A) fosfatase alcalina e fosfatase ácida;
B) aldolase e amilase;
C) 5’ nucleotidase e tripsina;
D) AST e ALT;
E) lipase e LDH.

45. Uma determinada substância sangüínea é fosforilada pela
ATP na presença de uma enzima e íons Mg+2 gerando um
subproduto que é oxidado em presença de NADP+, resultan-
do na formação de NADPH, que é proporcional à quantidade
desta substância no sangue.

A substância em questão e a respectiva enzima são:

A) glicose / glicose oxidase;
B) glicose / glicose desidrogenase;
C) glicose / fosfoglicomutase;
D) glicose / hexocinase;
E) glicose / glicose isomerase.
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46. A lipoproteína presente no soro humano cuja composição
é de 50% de proteínas, 30% de fosfolipídeos e 20% colesterol,
que tem como principais apolipoproteínas a A-I e A-II e cuja
função parece ser remover colesterol dos tecidos e fazê-los
retornar para o fígado é:

A) LDL;
B) VLDL;
C) HDL;
D) quilomícrons;
E) IDL.

47. Apesar da maioria das análises hematológicas atuais
serem realizadas em analisadores automáticos, algumas
vezes se faz necessária a realização da contagem manual
dos elementos figurados do sangue e o cálculo dos índices
hematimétricos. Para determinação do volume corpuscular
médio (VCM), os parâmetros utilizados no cálculo e a unidade
de expressão do resultado são respectivamente:

A) hematimetria / leucometria e mg/dL;
B) hemoglobina / hematimetria e picogramas;
C) hemoglobina / hematócrito e g/dL;
D) hematócrito / leucometria e %;
E) hematócrito / hematimetria e fentolitros.

48. O anticoagulante que pode alterar o potencial zeta das
hemácias e que portanto não deve ser utilizado para realiza-
ção da velocidade de eritrossedimentação é

A) citrato de sódio;
B) heparina;
C) EDTA;
D) oxalato de amônio;
E) fluoreto de sódio.

49. O teste de Coombs direto, que detecta anticorpos
bloqueadores ligados aos eritrócitos in vivo, tem uma das
suas principais aplicações em:

A) detecção do fator Du, a fim de selecionar doadores Rh
negativos;

B) diagnóstico da eritroblastose fetal;
C) identificação de anticorpos eritrocitários no soro de

pacientes;
D) determinação, com especificidade, de anticorpos

correspondentes ao sistema A-B-O;
E) determinação de anticorpos relativos do sistema Duffy.

50. Na RDC nº306 de 07 de dezembro de 2004, que dispõe,
sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resídu-
os de serviços de saúde, define-se que pertencem ao grupo A
aqueles resíduos que:

A) não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à
saúde ou ao meio ambiente e são equiparados aos
resíduos alimentares;

B) são resultantes de atividades humanas que contenham
radionuclídeos em quantidade superiores aos limites
previstos pelo CNEN;

C) contenham sustâncias químicas que podem apresentar
risco à saúde pública ou ao meio ambiente;

D) contenham materiais perfuro-cortantes ou escarificantes
e similares;

E) contenham a possível presença de agentes biológicos que
podem apresentar riscos de infecção.


