
 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL nº 080/DDPP/2011 
 

CARGO: FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa + 

Conhecimentos Específicos) é de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao 
preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu número de inscrição, o cargo para o qual se inscreveu e 
demais dados. Transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Verifique no 
cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a 
sequência de questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas 
que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade. 

4. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (de 
“A” a “E”), das quais apenas 1 (uma) é correta. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

6. Transcreva com caneta esferográfica transparente, de tinta preta (preferencialmente) ou 
azul, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento 
válido para efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-
resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a). 

7. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 
porte e a utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, 
sendo eliminado do concurso o(a) candidato(a) que descumprir esta determinação.  

8. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá 
entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após as 10h 30min. 

9. Os 3 (três) últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar 
as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente. 

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você. 

 
 

___________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 
 
 
 

INSCRIÇÃO 
 
 

 

 
 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
 
 

 

C A R G O 
 

 
 

 LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM 
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Texto 1 
 

 Durante o século passado, a doutrina da tábula rasa norteou os trabalhos 
de boa parte das ciências sociais e humanidades. A psicologia procurou explicar 
todo pensamento, sentimento e comportamento com alguns mecanismos simples 
de aprendizado. As ciências sociais procuram explicar todos os costumes e 
disposições sociais como um produto da socialização das crianças pela cultura 
circundante: um sistema de palavras, imagens, estereótipos, modelos e 
contingências de recompensa e punição. Uma longa e crescente lista de 
conceitos que pareceriam naturais ao modo de pensar humano (emoções, 
parentesco, os sexos, doença, natureza, o mundo) passou então a ser vista como 
“inventada” ou “socialmente construída”. 
 A tábula rasa também serviu de sagrada escritura para crenças políticas e 
éticas. Segundo a doutrina, toda diferença que vemos entre raças, grupos étnicos, 
sexos e indivíduos provém não de diferenças em sua constituição inata, mas de 
diferenças em suas experiências. Mudando as experiências – reformando o modo 
de criar os filhos, a educação, a mídia e as recompensas sociais – podemos 
mudar a pessoa. Notas baixas, pobreza e comportamento antissocial podem ser 
melhorados; de fato, não fazê-lo é uma irresponsabilidade. Toda discriminação 
com base em características ditas inatas de um sexo ou grupo étnico é 
absolutamente irracional. 
 É consternador pensarmos em nós como enobrecidos conjuntos de molas 
e engrenagens. Máquinas são insensíveis, construídas para ser usadas e 
descartadas; seres humanos têm sensibilidade, possuem dignidade e direitos e 
são infinitamente preciosos. Uma máquina tem algum propósito prosaico, como 
moer grãos ou apontar lápis; um ser humano tem propósitos mais elevados, como 
amor, devoção, boas obras e criação de conhecimento e beleza. O 
comportamento das máquinas é determinado pelas leis da física e da química; o 
comportamento das pessoas é livremente escolhido. Com a escolha vem a 
liberdade e, portanto, o otimismo quanto às nossas possibilidades para o futuro. 
Com a escolha vem também a responsabilidade, o que nos permite sustentar que 
as pessoas têm de responder por suas ações.  
 O filósofo Rousseau não acreditava exatamente numa tábula rasa, mas 
acreditava que o comportamento ruim era produto do aprendizado e socialização. 
As pessoas educadas procuram ser conscientes de seus preconceitos ocultos e 
avaliá-los com base nos fatos e nas sensibilidades dos outros. Na vida pública, 
tentamos julgar as pessoas como indivíduos, e não como espécimes de um sexo 
ou grupo étnico. Tentamos distinguir entre força e direito e assim respeitar 
culturas que são diferentes da nossa. Ocorreu uma revolução no tratamento da 
natureza humana pelos cientistas e estudiosos. 
 Pesquisadores das ciências humanas começaram a dar corpo à hipótese 
de que a mente evoluiu como uma estrutura universal complexa. A ideia de que a 
seleção natural dotou os humanos com uma mente universal complexa recebeu 
apoio de outras áreas. Com tantas capacidades mentais aparecendo em todas as 
culturas humanas, a mente nas crianças já não parece uma massa informe que a 
cultura molda. Do mesmo modo, nossa compreensão de nós mesmos e de 
nossas culturas só pode ser enriquecida pela descoberta de que nossa mente se 
compõe de intrincados circuitos neurais para pensar, sentir e aprender, ao invés 
de tábulas rasas, massas informes ou fantasmas inescrutáveis. 
 
PINKER, Steven. Tábula rasa: a negação contemporânea da natureza humana. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 19-31. [adaptado] 
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01) De acordo com o Texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 

A(   ) o ser humano é moldado pela cultura circundante, e isso é claramente identificado ao longo 
do texto. 

B(   ) na comparação do ser humano com uma máquina, o autor mostra o que nos diferencia 
destas com exemplos fundamentados na ciência. 

C(   ) o autor, assim como Rousseau, acredita que o ser humano é uma tábula rasa, ou seja, 
nasce desprovido de qualquer tipo de conhecimento ou capacidade. 

D(   ) no segundo parágrafo é apresentada a tese central do texto. 

E(   ) a evolução da ciência tem mostrado que o ser humano é dotado de uma mente “universal 
complexa”, a qual não é produto do meio. 

 
 
02) Indique com (V) a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) falsa(s), de acordo com o 

Texto 1. 
 

(    ) Entre as estratégias argumentativas a que o autor recorre para reforçar seu ponto de vista 
de que os seres humanos não nascem como uma tábula rasa está o uso da expressão 
“pesquisadores das ciências humanas” (linha 39). 

(    ) Somente as ciências humanas, na contemporaneidade, acreditam que a mente humana é 
dotada de uma estrutura universal complexa. 

(    ) O título da obra “Tábula rasa: a negação contemporânea da natureza humana” já marca a 
posição contrária do autor em relação à tese de que o ser humano é moldado pela “cultura 
circundante”. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(   ) V – V – V  

B(   ) V – F – V  

C(   ) F – F – V 

D(   ) F – F – F  

E(   ) F – V – F  

 
 
03) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao Texto 1. 
 

(    ) O autor emprega os termos “inventada” e “socialmente construída” (linha 10) referindo-se ao 
modo como alguns conceitos passaram a ser vistos na doutrina da tábula rasa. 

(    ) A questão da livre escolha (livre-arbítrio) aparece no texto 1 no momento em que o autor 
aponta propriedades que diferenciam as máquinas dos seres humanos.  

(    ) Para o filósofo Rousseau a sociedade é que corrompe os homens. Isso quer dizer que não 
há correlação alguma entre a sua filosofia e a doutrina da tábula rasa.  

(    ) De acordo com a doutrina da tábula rasa, a distinção entre “raças, grupos étnicos, sexos e 
indivíduos” (linhas 12-13) provém do aparato genético dos seres humanos. 

(    ) Segundo o texto, é inadequado pensar na mente das crianças como uma caixa vazia que vai 
sendo preenchida com o convívio em sociedade. 

  

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A(   ) F – V – V – F – F   

B(   ) V – F – F – V – V   

C(   ) F – V – V – F – V   

D(   ) V – V – F – F – V    

E(   ) V – F – F – V – F   
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04) Observe o excerto extraído do Texto 1. 
“Mudando as experiências – reformando o modo de criar os filhos, a educação, a mídia e as 
recompensas sociais – podemos mudar a pessoa. Notas baixas, pobreza e comportamento 
antissocial podem ser melhorados; de fato, não fazê-lo é uma irresponsabilidade.” (linhas 14-
17) 
Leia as afirmativas abaixo. 
 

I. O trecho entre os travessões empregados no excerto serve para explicar melhor o que o autor 
considera por “experiências”. 

II. O sujeito da frase “podemos mudar a pessoa” é classificado como indeterminado. 
III. O pronome lo de “fazê-lo” recupera toda a ideia da frase “Notas baixas, pobreza e 

comportamento antissocial podem ser melhorados”. 
IV. A frase que segue o ponto e vírgula não está subordinada à oração que o antecede. 
 

Assinale a alternativa CORRETA.  
  
A(   ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.  
B(   ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.  
C(   ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  
D(   ) As afirmativas I, II, III e IV são corretas.  
E(   ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
 
 
05) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação aos verbos 

sublinhados nos fragmentos do Texto 1. 
 
(    ) A locução verbal na frase “procurou explicar todo pensamento, sentimento e comportamento 

[...]” (linhas 2-3) sinaliza uma ação futura. 
(    ) Na frase “A tábula rasa também serviu de sagrada escritura para crenças políticas e éticas” 

(linhas 11-12), o verbo está conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo. 
(    ) Na frase “pensarmos em nós como enobrecidos conjuntos de molas e engrenagens” (linhas 

20-21), o verbo está no modo infinitivo sem flexão. 
(    ) Em “ocorreu uma revolução no tratamento da natureza humana pelos cientistas e 

estudiosos” (linhas 37-38), o verbo pode ser substituído por ocorrera. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A(   ) F – V – V – V   
B(   ) F – V – F – F    
C(   ) V – F – F – F   
D(   ) F – V – V – F   
E(   ) V – F – F – V   
 
 
06) Com relação ao excerto do Texto 1, assinale a alternativa CORRETA. 

“Do mesmo modo, nossa compreensão de nós mesmos e de nossas culturas só pode ser 
enriquecida pela descoberta de que nossa mente se compõe de intrincados circuitos neurais 
para pensar, sentir e aprender, ao invés de tábulas rasas, massas informes ou fantasmas 
inescrutáveis.” (linhas 44-47).  
 

A(   ) ao invés de sinaliza uma relação de oposição entre as ideias. 

B(   ) se é uma preposição que acompanha o verbo compor. 

C(   ) só pode ser substituído por também sem alterar o sentido da frase. 

D(   ) ou estabelece uma relação de exclusão mútua entre “massas informes” e “fantasmas 
inescrutáveis”. 

E(   ) nossa tem função sintática de conjunção. 
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07) Indique com (V) a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) falsa(s), de acordo com o 
Texto 1 e com a norma padrão escrita. 

 

(    ) Se na oração “toda diferença que vemos entre raças, grupos étnicos, sexos e indivíduos 
provém” [...] (linhas 12-13) trocássemos “toda diferença” por as diferenças a grafia da forma 
verbal “provém” não precisaria ser alterada. 

(    ) Na oração “Tentamos distinguir entre força e direito e assim respeitar culturas que são 
diferentes da nossa.” (linhas 36-37) o uso de vírgulas antes e depois do vocábulo assim é 
opcional. 

(    ) O sujeito da oração principal de “Uma longa e crescente lista de conceitos que pareceriam 
naturais ao modo de pensar humano (emoções, parentesco, os sexos, doença, natureza, o 
mundo) passou então a ser vista como „inventada‟ ou „socialmente construída‟.” (Iinhas 7-10) 
é humano. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(   ) F – F – F  
B(   ) F – V – V  
C(   ) F – V – F  
D(   ) V – V – V  
E(   ) F – F – V  
 
 
 
 
 
 
 
 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
 

Texto 2 
 

Saúde virou preconceito: 
Ser saudável é importante. Mas, por trás desse argumento, muita gente esconde um discurso 

preconceituoso que precisa ser combatido. 
 

 
Sou contra a saúde. Mas como alguém pode ser contra algo tão importante? Permita-    

-me começar dizendo que se alguém se sentir mal antes, durante ou depois de ler este artigo, 
deve buscar cuidados médicos. Eu acredito nos germes e em doenças infecciosas. E que as 
pessoas devem usar capacetes quando andam de bicicleta. No que eu não acredito é que as 
pessoas possam usar a saúde como um argumento para camuflar seus preconceitos. Pense em 
uma mãe que alimenta seu recém-nascido com uma mamadeira. A maioria das pessoas olharia 
para ela e diria: “Leite materno seria melhor para a saúde do bebê”. Mas, no fundo no fundo, já 
concluiu: “Ela não é uma boa mãe, por isso não amamenta a criança com seu leite”. 

Da mesma maneira acontece em situações que já não são tão novas, como os fumantes 
forçados a se excluir do grupo e ir para áreas isoladas, enquanto os demais olham para eles e 
pensam que são maus exemplos para os filhos, partindo apenas do fato de fumarem. Classificar 
opiniões desse tipo de moralismo geraria críticas, mas nomeá-las como uma defesa da “saúde” 
permite às pessoas fazer uma série de suposições sobre os outros, protegendo-as dos estigmas 
de preconceituosas e moralistas. No debate recente sobre planos de saúde nos Estados Unidos, 
a palavra saúde não estava só carregada de julgamentos de valor e hierarquias. Falava tanto de 
privilégios quanto falava de bem-estar. Saúde, portanto, é também uma posição ideológica.  

E lembre-se das revistas de saúde a que você tem acesso. A maioria delas permite-se 
usar comentários discutíveis em nome dessa tal saúde. A publicação americana Men’s Health, 
por exemplo, publicou uma matéria que daria instruções para que o homem “desenvolvesse um 
abdome afiado” para “se destacar” e “levar a vizinha para a cama”. Essa linguagem seria 
considerada machista, mas novamente o termo “saúde” permitiu que a revista pregasse que 
certos tipos de corpo são desejáveis, enquanto outros são repugnantes. E que o critério para a 
escolha amorosa e sexual seria unicamente físico. É extremamente necessário que médicos, 
formadores de opinião e políticos discutam os contextos equivocados em que a ideia de saúde 
vem sendo usada. Isso levará a interações sociais mais profundas, produtivas e – por que não? 
– verdadeiramente mais saudáveis para todos nós. 

 
METZEL, Jonathan M. Saúde virou preconceito. Revista Galileu, n. 236, fev. 2011. [adaptado] 

 



CONCURSO UFSC 2011 – FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO – 10/07/2011 6 

08) Assinale a alternativa que MELHOR RESUME o Texto 2. 
 
A(   ) O autor é contra o modo como os profissionais da saúde têm tratado dessa temática junto 

ao público em geral. 

B(   ) As revistas de saúde costumam incentivar seus leitores a terem uma postura 
preconceituosa. 

C(   ) O fato de não receber leite materno é fator prejudicial à saúde dos bebês. 

D(   ) O autor é contra a discriminação que sofrem os fumantes, ao serem forçados ao isolamento 
para poder fumar. 

E(   ) O autor critica o fato de as pessoas usarem a defesa da saúde para camuflar certos 
preconceitos e/ou juízos de valor. 

 
 
09) Assinale a alternativa que NÃO ESTÁ CORRETA, de acordo com o Texto 2. 

 

A(   ) O autor faz um alerta a respeito de comportamentos preconceituosos que as pessoas 
podem ter em nome da saúde. 

B(   ) O autor não é contrário à busca pela saúde, uma vez que sugere a procura por médicos, em 
casos de mal-estar, e uma medida de prevenção de acidentes a ciclistas. 

C(   ) As revistas de saúde são elogiadas pelo autor, no que se refere à questão tratada no texto. 

D(   ) O vocábulo acredito em “No que eu não acredito é que as pessoas possam usar a saúde 
como um argumento para camuflar seus preconceitos.” (linhas 4-5) poderia ser substituído 
por aceito, sem grande prejuízo ao sentido do texto. 

E(   ) O uso do adjetivo discutíveis em “A maioria delas permite-se usar comentários discutíveis 
em nome dessa tal saúde” (linhas 17-18) reforça a posição do autor em relação aos 
comportamentos preconceituosos que muitos têm em nome da saúde. 

 

10) Indique com (V) a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) falsa(s), de acordo com o 
Texto 2 e com a norma padrão escrita. 

 

(    ) A conjunção “portanto” (linha 16) poderia ser substituída, sem prejuízo ao sentido, pela 
conjunção entretanto. 

(    ) Em “permite às pessoas” (linha 13) o uso do acento indicativo de crase justifica-se pois o 
verbo permitir exige preposição. 

(    ) Na oração “[...] os contextos equivocados em que a ideia de saúde vem sendo usada.” 
(linhas 24-25), a preposição “em” poderia ser substituída por onde. 

(    ) Na oração “Classificar opiniões desse tipo de moralismo geraria críticas, mas nomeá-las 
como uma defesa da “saúde” [...] (linhas 11-12), o pronome “-las” refere-se a “críticas”. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(   ) V – F – V – V  

B(   ) V – F – F – V  

C(   ) F – V – V – F  

D(   ) F – V – F – F  

E(   ) F – V – V – V  
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11) Analise as ocorrências do elemento que nos períodos abaixo. 
 
I. “Mas, por trás desse argumento, muita gente esconde um discurso preconceituoso que 

precisa ser combatido” (subtítulo) – O pronome relativo “que” sinaliza uma relação de 
subordinação. 

II. “Permita-me começar dizendo que se alguém se sentir mal antes, durante ou depois de ler 
este artigo, deve buscar cuidados médicos.” (linhas 1-3) – O “que” está coordenando as 
sentenças. 

III. “É extremamente necessário que médicos, formadores de opinião e políticos discutam os 
contextos equivocados em que a ideia de saúde vem sendo usada” (linhas 23-25) – O “que” 
destacado faz parte do complemento direto da frase “é extremamente necessário”. 

 

Assinale a alternativa CORRETA.  
  

A(   ) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  
B(   ) Somente as afirmativas I e II  são verdadeiras.  
C(   ) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.  
D(   ) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.  
E(   ) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
 
 
 

12) Indique com (V) a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) falsa(s), de acordo com o 
Texto 2 e com a norma padrão escrita. 

 

(    ) Na norma padrão da língua escrita, a ênclise em “Permita-me começar dizendo que se 
alguém [...]” (linhas 1-2) é obrigatória.  

(    ) Substituindo “por isso” por todavia na frase “Ela não é uma boa mãe, por isso não amamenta 
a criança com seu leite.” (linha 8) o sentido se mantém inalterado. 

(    ) Na sequência “desenvolvesse um abdome afiado” (linhas 19-20) encontramos um verbo no 
presente do modo subjuntivo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(   ) F – F – F  
B(   ) V – F – F  
C(   ) V – V – F  
D(   ) V – V – V 
E(   ) F – F – V  
 
 
 

13) Considere a função das expressões destacadas em cada frase abaixo: 
 

“[...] Ela não é uma boa mãe, por isso não amamenta a criança com seu leite.” (linha 8) 
“E que as pessoas devem usar capacetes quando andam de bicicleta.” (linhas 3-4) 
“Eu acredito nos germes e em doenças infecciosas.” (linha 3) 
“Classificar opiniões desse tipo de moralismo geraria críticas, mas nomeá-las como uma 
defesa da “saúde” permite às pessoas fazer uma série de suposições sobre os outros [...]” 
(linhas 11-13) 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das relações semânticas, de 
cima para baixo.  

  

A(   ) finalidade / restrição  /  adição  /  adversidade 
B(   ) conclusão  /  adição  /  restrição  /  oposição 
C(   ) alternância / temporalidade  /  restrição / adição 
D(   ) explicação /  finalidade  /  adição  /  comparação 
E(   ) explicação  / temporalidade / adição / adversidade   
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Texto 3 
 

 
Fonte: Ministério da Saúde, disponível em www.saude.gov.br. Acesso em maio de 2011. 

 
14) Com base no Texto 3, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) O verbo da frase “Fale com seus vizinhos” está no modo imperativo. 
B(   ) Na frase “O Brasil conta com você”, o verbo é seguido por um objeto direto. 
C(   ) Em “se você agir”, a partícula se tem função reflexiva como no caso de lavou-se. 
D(   ) O verbo da frase “O Brasil conta com você” está no imperativo. 
E(   ) O pronome seus não tem referência explícita no texto.  
 
 

15) Observe as frases abaixo, elaboradas de acordo com a campanha veiculada no Texto 3. 
 
(    ) Para que essa conscientização ocorra, espera-se que os brasileiros troquem informações 

entre eles, principalmente, entre os vizinhos. 
(    ) Faça parte desse combate e ajude a acabar de vez com essa doença. 
(    ) O Ministério da Saúde lançou, nessa segunda-feira, a campanha contra a dengue. 
(    ) Afinal de contas, se cada um fizer a sua parte, a doença não se proliferará. 
(    ) O objetivo principal é conscientizar a população sobre o perigo dessa doença. 
 

Numere as frases de forma que a sequência obtida constitua um parágrafo coeso e 
coerente. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima 
para baixo.  

   

A(   ) 3,  5,  2,  4,  1 
B(   ) 3,  4,  1,  2,  5 
C(   ) 1,  3,  4,  5,  2 
D(   ) 2,  3,  4,  1,  5 
E(   ) 3,  4,  1,  5,  2  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas em relação ao Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

 

(    ) A porta de entrada do sistema de saúde deve ser, preferencialmente, uma unidade de 
atenção básica próxima ao local de moradia do usuário do SUS. 

(    ) O governo estadual implementa políticas nacionais e estaduais, além de organizar o 
atendimento à saúde em seu território. 

(    ) Não há hierarquia entre União, estados e municípios, mas há competências para cada um 
desses três gestores do SUS. 

(    ) Todo usuário do SUS deve ser identificado pelo nome e sobrenome, devendo existir em todo 
documento um campo para se registrar o nome pelo qual prefere ser chamado. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 

A(   ) F – V – F – V  

B(   ) V – F – F – F  

C(   ) F – V – V – F  

D(   ) V – F – V – V  

E(   ) V – V – V – V  

 

 

17) “Diagnosticar e tratar correta e prontamente os casos de tuberculose (TB) pulmonar são as 
principais medidas para o controle da doença. Esforços devem ser realizados no sentido de 
encontrar precocemente o paciente e oferecer o tratamento adequado, interrompendo a 
cadeia de transmissão da doença” (MS/Programa Nacional de Controle da Tuberculose 2010). 
No contexto do diagnóstico laboratorial da tuberculose, a baciloscopia do escarro com 
coloração pelo método de Ziehl-Neelsen ou Auramina O é fundamental porque possibilita a 
detecção dos casos bacilíferos. 

 De acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde Brasileiro sobre a leitura da 
baciloscopia do escarro, em campos microscópicos definidos por objetiva de 100x e ocular de 
10x, analise as afirmativas abaixo. 

 

I. Uma amostra é considerada negativa se apresentar ausência de bacilos em 100 campos. 

II. Uma amostra é considerada positiva três cruzes (+++) se forem encontrados 10 bacilos por 
campo em 20 campos. 

III. Uma amostra é positiva duas cruzes (++) se forem encontrados 20 bacilos em 50 campos. 

IV. Uma amostra é considerada positiva uma cruz (+) se for encontrado de 1 a 99 bacilos em 200 
campos. 

 

 Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  

B(   ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
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18) Em relação aos princípios do SUS, numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1.  

 

COLUNA 1 COLUNA 2 

I. Equidade 

 

(    ) É a capacidade de dar uma solução aos problemas do usuário 
do serviço de saúde de forma adequada, no local mais próximo 
de sua residência ou encaminhando-o para onde suas 
necessidades possam ser atendidas conforme o nível de 
complexidade. 

II. Integralidade  (    ) A saúde é reconhecida como um direito fundamental do ser 
humano, cabendo ao Estado garantir as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício e o acesso à atenção e 
assistência à saúde em todos os níveis de complexidade. 

III. Universalidade   (    ) É um princípio de justiça social porque busca diminuir 
desigualdades. Isto significa tratar desigualmente os desiguais, 
investindo mais onde a carência é maior. 

IV. Resolutividade (    ) Um único gestor responde por toda a rede assistencial na sua 
área de abrangência, conduzindo a negociação com os 
prestadores e assumindo o comando das políticas de saúde. 

V. Descentralização e 
comando único 

 

(    ) Significa a garantia do fornecimento de um conjunto articulado 
e contínuo de ações e serviços preventivos, curativos e 
coletivos, exigidos em cada caso para todos os níveis de 
complexidade de assistência. Engloba ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 

A(   ) I – II – V – III – IV 

B(   ) V – III – II – I – IV 

C(   ) IV – II – III – V – I 

D(   ) IV – III – II – V – I 

E(   ) II – IV – III – V – I  

 

 

19) A Portaria n. 151/SVS/MS, de 16/10/2009, estabelece o Fluxograma Mínimo para o 
Diagnóstico Laboratorial da Infecção pelo HIV em indivíduos com idade acima de 18 (dezoito) 
meses.  

 Com relação a essa portaria, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Se uma amostra apresentar reatividade tanto no teste da Etapa I quanto no teste da Etapa II 
deverá ser definida como "Amostra Reagente para HIV” e, neste caso, não será necessária 
a coleta de uma nova amostra.  

B(   ) Se uma amostra apresentar resultado indeterminado na Etapa I, não deve ser liberado o 
laudo e deve-se solicitar uma nova amostra o mais rápido possível para repetir o teste. 

C(   ) Os testes rápidos não podem ser utilizados na Etapa I do fluxograma. 

D(   ) Os testes sorológicos para detectar anticorpos anti-HIV não são recomendados para 
gestantes. 

E(   ) Se houver contradição entre os resultados dos testes da Etapa I e da Etapa II, deve-se 
liberar o resultado de acordo com o resultado do teste confirmatório da Etapa II. 
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20) Um paciente procurou um Serviço de Saúde com febre, mal-estar, dor muscular e icterícia. Ao 
ser examinado pelo clínico relatou ter trabalhado recentemente em obras de saneamento. 
Entre os exames solicitados, o clínico incluiu sorologia para leptospirose.  

 Sobre esta sorologia, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) É um teste desnecessário, uma vez que o quadro clínico permite definir com clareza a 
infecção. 

B(   ) A metodologia ELISA para detecção de anticorpos do tipo IgG deve ser de escolha para a 
leptospirose. 

C(   ) A amostra de soro não deve ser coletada enquanto o paciente se apresentar febril. 

D(   ) A presença de anticorpos no soro só é detectada a partir do sétimo dia do início dos 
sintomas clínicos. 

E(   ) A maioria das leptospiras patogênicas pertencem ao gênero Biflexa. 

 

 

21) Ao ingressar na universidade, estudantes dos cursos da área da saúde são orientados a se 
vacinar contra o vírus da hepatite B.  

 Sobre hepatite B, assinale a alternativa que corresponde CORRETAMENTE ao resultado do 
teste sorológico que indica imunidade adquirida por vacinação. 

 

A(   ) HBs Ag reagente e anti-HBc reagente. 

B(   ) Anti-HBs reagente e anti-HBc reagente. 

C(   ) HBs Ag reagente. 

D(   ) Anti-HBc IgG reagente. 

E(   ) Anti-HBs reagente.  

 

 

22) Em relação à coleta de amostras biológicas, analise as afirmativas abaixo. 

 

I. Variações circadianas acontecem nas concentrações do ferro e do cortisol no soro, por isso 
estes exames devem ser coletados principalmente no período da manhã. 

II. Tubos com gel separador só devem ser utilizados para metodologias automatizadas. 

III. Os testes do tipo imunoenzimáticos podem ser realizados com amostras de soro ou plasma.  

IV. Amostras coletadas em tubos com gel separador são ótimas para os laboratórios que 
necessitam congelar as amostras. Para o congelamento, o soro deve ser mantido no tubo 
primário, pois o gel garante a qualidade do soro não havendo possibilidade de ocorrer 
hemólise. 

 

 Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

E(   ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
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23) A pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSO) surgiu como alternativa para o rastreamento do 
câncer colorretal em pacientes sem fatores de risco. A PSO pode ser realizada pelo método 
tradicional (o-tolidina) ou pelo método imunológico.  

 Sobre a PSO, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) O uso de laxante irritante da mucosa gástrica e ácido acetil salicílico pode interferir no 
resultado do teste imunológico da PSO. 

B(   ) Gastrite e sangramento gengival não interferem no método imunológico da PSO. 

C(   ) O método imunológico da PSO necessita de dieta prévia para realização do exame. 

D(   ) A ingestão de carne até três dias antes do exame interfere em todos os métodos de PSO. 

E(   ) O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer têm preconizado o rastreamento das 
populações acima de 60 anos com o uso da PSO e colonoscopia. 

 

 

24) Os agentes etiológicos mais frequentemente envolvidos na infecção do trato urinário (ITU) são 
as enterobactérias, como Escherichia coli, espécies de Proteus, Klebsiella e Enterobacter, 
além dos cocos Gram-positivos como Staphylococcus saprophyticus e Enterococcus faecalis 
e, em pacientes hospitalizados, bactérias não fermentadoras como Pseudomonas aeruginosa. 
Qualquer micro-organismo pode ser importante, mesmo se isolado em quantidades inferiores 
a 105 UFC/mL, por isso, ao analisar culturas de urina, é necessário relacionar o crescimento 
microbiano com o sedimento urinário (leucocitúria, bacteriúria, presença de muitas células 
epiteliais) e sempre que possível com o quadro clínico e com o histórico do paciente. 

  

Em relação à cultura de urina, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas 
abaixo. 

 

(    ) A urina de paciente com cateterismo vesical não é ideal para cultura, no entanto, se houver 
solicitação, a amostra pode ser retirada diretamente do saco coletor. 

(    ) O Agar Cistina Lactose Deficiente em eletrólitos (CLED) é utilizado no isolamento e 
quantificação de bactérias da urina, por ser um meio que suporta o crescimento de agentes 
patogênicos e contaminantes urinários, mas evita a proliferação indevida de espécies de 
Proteus devido a sua deficiência em eletrólitos. 

(    ) Enterobactérias em contagens baixas e sem outro achado relevante na sedimentoscopia 
podem ser consideradas contaminantes. 

(    ) Streptococcus agalactiae é agente importante em mulheres grávidas, devendo ser 
valorizado, identificado e relatado quando presente em qualquer contagem nestas pacientes. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

  

A(   ) F – V – V – F  

B(   ) V – F – V – V  

C(   ) F – V – V – V  

D(   ) V – V – F – F  

E(   ) F – F – F – V  
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25) A realização e a interpretação do teste de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA) estão entre 
as principais atividades do laboratório de microbiologia. É necessário conhecer 
detalhadamente as metodologias utilizadas (disco-difusão, automação, Etest...) e suas 
limitações, o mecanismo de ação das principais classes de antimicrobianos, e os mecanismos 
de resistência bacterianos. Orientações sobre os antimicrobianos mais adequados para cada 
grupo de micro-organismos, as recomendações detalhadas sobre a realização e a 
interpretação dos testes são publicadas e atualizadas por organizações especializadas como 
o CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) e o EUCAST (European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing). 

  

Em relação à realização e à interpretação do TSA, analise as afirmativas abaixo. 

 

I. Entre os fatores que determinam a realização ou não de TSA em bactérias isoladas de 
amostras clínicas, deve-se avaliar a qualidade da amostra recebida (presença de leucócitos, 
bactérias fagocitadas) e microbiota normal e patogênica de um determinado sítio anatômico. 

II. Segundo o CLSI, na metodologia de disco-difusão o meio padronizado para testar isolados de 
Staphylococcus spp., Enterococcus spp. e Enterobactérias é o Agar Mueller-Hinton (MH), que 
deve ser acrescido de sangue de carneiro a 5% para testar isolados de Streptococcus spp. 
Isolados de Haemophilus spp. devem ser testados em Haemophilus Test Médium (HTM). 

III. Os antimicrobianos da classe das Quinolonas, entre os quais Ácido Nalidixico, Norfloxacino e 
Ciprofloxacino, frequentemente utilizados no tratamento de ITU, atuam na inibição da síntese 
da parede celular de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.  

IV. Algumas bactérias possuem mecanismos específicos de resistência que as caracterizam, 
podendo auxiliar inclusive na sua identificação (resistência intrínseca), por exemplo, a 
resistência à nitrofurantoina em Proteus spp, a resistência à novobiocina em Staphylococcus 
saprophyticus, a resistência à ampicilina em Klebsiella pneumoniae e a resistência a 
carbapenemicos em Stenotrophomonas maltophilia. 

 

 Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

D(   ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
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26) Os procedimentos rotineiros utilizados para a avaliação da sensibilidade aos antimicrobianos 
necessitam ser revistos à medida que novos mecanismos de resistência surgem, ou que 
mecanismos já conhecidos tornam-se mais prevalentes. Muitas vezes, a adoção de testes 
complementares é necessária, acarretando maior tempo, demora na liberação dos resultados 
e custo. Os métodos moleculares de diagnóstico caracterizam os genes que codificam estes 
mecanismos de resistência. Uma alternativa aos testes moleculares é a utilização de testes de 
triagem fenotípicos. 

 Em relação aos mecanismos de resistência e aos métodos de detecção fenotípica, identifique 
se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 

 

(    ) Staphylococcus aureus resistentes à meticilina/oxacilina (MRSA) são detectados de forma 
mais segura utilizando-se o disco de cefoxitina, devendo ser reportados como resistentes 
aos demais beta-lactâmicos, exceto às novas cefalosporinas anti-MRSA. 

(    ) O D-teste, realizado em isolados de Staphylococcus spp e Streptococcus beta-hemolítico, é 
um teste de indução de resistência, realizado pela aproximação entre os discos de 
eritromicina e clindamicina. A presença de achatamento “D” no halo da clindamicina indica 
indução da resistência e o isolado deve ser reportado como resistente à clindamicina. 

(    ) Beta lactamases do tipo AmpC caracterizam um grupo de bactérias conhecidos como CESP, 
dentre as quais destacam-se Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, que podem 
expressar o gene cromossômico (ampC) constitutivamente em baixos níveis. 

(    ) Carbapenemases são enzimas capazes de hidrolisar ertapenem, imipenem e meropenem; o 
teste de Hodge modificado pode ser utilizado para triar enterobactérias suspeitas de serem 
produtoras destas enzimas. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 

A(   ) F – F – V – F  

B(   ) V – V – V – V  

C(   ) V – V – F – V  

D(   ) V – F – F – F  

E(   ) F – V – F – V  

 

 

27) Paciente adulto, do sexo masculino, procurou a Unidade de Saúde próxima a sua casa 
apresentando palidez cutâneo-mucosa, fadiga e astenia. Na investigação laboratorial o 
hemograma apresentou: hematócrito (35,0%); hemoglobina (10,5 g/dL); VCM (75,0 fl); HCM 
(24,0 pg); CHCM (30,0 g/dL); contagem de plaquetas (500.000/mm3); RDW (16,6); com 
hipocromia, microcitose, anisocitose, pecilócitos e eritrócitos fragmentados.  

 Esses achados laboratoriais sugerem anemia _________________. Para confirmar o 
diagnóstico, o clínico pode solicitar ___________________.  

 Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas das frases acima. 

 

A(   ) megaloblástica – teste de hemólise com soro acidificado 

B(   ) ferropênica – dosagem de ferro sérico 

C(   ) falciforme – curva de fragilidade osmótica dos eritrócitos 

D(   ) aplásica – eletroforese de hemoglobina 

E(   ) de Fanconi – dosagem de vitamina B12 



CONCURSO UFSC 2011 – FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO – 10/07/2011 15 

28) Doenças infecciosas que acometem o trato genital masculino e feminino podem ser 
assintomáticas ou causar sintomas discretos. Devido à grande variedade de agentes 
possíveis de serem pesquisados, a suspeita clínica deve ser bem direcionada para que os 
exames laboratoriais mais indicados sejam realizados. A coleta adequada das amostras e 
seu processamento laboratorial são fundamentais para o diagnóstico preciso. A interpretação 
dos resultados obtidos deve ser feita com bastante critério, pois é comum nestas amostras a 
presença de determinados micro-organismos que, muitas vezes, são somente colonizadores 
do trato genital, porém em situações especiais podem ser patogênicos. 

 Em relação aos exames microbiológicos de amostras do trato genital, analise as afirmativas 
abaixo. 

 
I. Os critérios de Nugent auxiliam na avaliação de esfregaço vaginal pela coloração de Gram 

para diagnóstico de vaginose bacteriana, utilizando-se a observação de alguns morfotipos 
bacterianos (bacilos Gram-positivos, cocobacilos Gram variáveis e bacilos Gram variáveis 
curvos). 

II. O diagnóstico laboratorial de Chlamydia thracomatis pode ser realizado através da pesquisa 
do antígeno por imunofluorescência direta (ID) e por metodologia molecular (PCR, captura 
híbrida), entre outros. A coleta de amostras do trato genital feminino para pesquisa de 
Chlamydia deve ser feita até o 5° dia do ciclo menstrual. 

III. Alguns patógenos são associados à lesão genital, entre eles Haemophilus ducreyi (cancro 
mole), Treponema pallidum (cancro duro), Herpes genital (múltiplas lesões dolorosas: pápulas, 
vesículas ou úlceras), Papilomavírus humano (verruga genital). 

IV. Gardnerella vaginalis e leveduras podem estar presentes em pequenas quantidades em 
mulheres totalmente assintomáticas, sendo considerados patógenos importantes nos casos 
onde exista desequilíbrio hormonal e de pH vaginal.  

 
 Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

E(   ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

 

29) Paciente adulto, sexo feminino, realizou exame de urina de rotina e hemograma. O exame de 
urina apresentou resultado dentro dos valores de referência. No hemograma foi observado 
eritrograma sem alterações, contagem de plaquetas dentro dos valores de referência e o 
leucograma abaixo: 

 

Leucócitos 18.500/mm3 

 % mm3 

Neutrófilos bastonados 17 3.145 

Neutrófilos segmentados 74 13.690 

Linfócitos 6 1.110 

Monócitos 3 555 

Eosinófilos  0 0 

Basófilos 0 0 

 
 Entre as alternativas abaixo, assinale a que se relaciona CORRETAMENTE com os achados 

laboratoriais do hemograma.  
 
A(   ) Apendicite 
B(   ) Anemia normocítica normocrômica 
C(   ) Leucemia mieloide crônica 
D(   ) Virose 
E(   ) Síndrome mielodisplásica 
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30) Assinale a alternativa CORRETA. 

 A terapêutica anticoagulante e antitrombótica é usada em várias dosagens para prevenir a 
formação ou propagação de trombos. O propósito do controle laboratorial é a manutenção de 
um nível de hipocoagulabilidade eficaz para minimizar os riscos combinados de trombose e 
hemorragia: o “intervalo terapêutico”.  

 Para monitorar o tratamento de pacientes que usam a antivitamina K como anticoagulante oral 
é utilizado(a):  

 

A(   ) tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPA). 

B(   ) tempo de protrombina (TP) com resultados expressos em percentagem. 

C(   ) tempo de trombina (TT). 

D(   ) tempo de protrombina (TP) com resultados expressos em relação normalizada internacional 
(RNI). 

E(   ) dosagem de fibrinogênio. 

 

 

31) A RDC n. 302, de 13 de outubro de 2005, dispõe sobre o Regulamento Técnico para 
funcionamento de laboratórios clínicos. Segundo essa RDC, “A direção e o responsável 
técnico do laboratório clínico têm a responsabilidade de planejar, implementar e garantir a 
qualidade dos processos”. Dentre as afirmativas abaixo, escolha as que devem ser 
implementadas no laboratório clínico. 

 

I. A proteção das informações confidenciais do paciente. 

II. A utilização de técnicas conforme recomendações do fabricante (equipamentos e produtos) ou 
com base científica comprovada. 

III. A rastreabilidade de todos os processos. 

IV. A supervisão do pessoal técnico por profissional de nível superior legalmente habilitado 
durante o seu período de funcionamento.  

 

 Assinale a alternativa CORRETA.    

 

A(   ) Somente as afirmativas I e III devem ser implementadas. 

B(   ) Somente as afirmativas II, III e IV devem ser implementadas. 

C(   ) Somente as afirmativas I e IV devem ser implementadas. 

D(   ) Somente as afirmativas II e III devem ser implementadas. 

E(   ) As afirmativas I, II, III e IV devem ser implementadas. 
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32) A RDC n. 306, de 7 de dezembro de 2004, dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). De acordo com essa RDC, 
compete a todo gerador de Resíduos de Saúde elaborar seu Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).  

Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 

 

(    ) As rotinas e os processos de higienização e limpeza devem ser definidos pela Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da instituição ou por setor específico. 

(    ) O PGRSS não deve incluir medidas preventivas e corretivas de controle de insetos e 
roedores.  

(    ) O desenvolvimento e a implantação de programas de capacitação na instituição devem 
abranger todos os setores geradores de RSS. 

(    ) O PGRSS deve contemplar ações a serem adotadas em situações de emergência e 
acidentes. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 

A(   ) F – V – F – F  

B(   ) F – F – F – V  

C(   ) V – F – V – V  

D(   ) V – F – V – F  

E(   ) V – V – F – V  

 

 

33) Os resultados laboratoriais de uma amostra de sangue periférico de um paciente com suspeita 
clínica de leucemia aguda mostram, no hemograma, leucometria de 30.000 p/mm3 com 82% 
de blastos, 1% de promielócitos, 1% de mielócitos, 1% de bastonetes, 1% de segmentados, 
12% de linfócitos, 2% de monócitos. Na análise de alterações citogenéticas por biologia 
molecular foi detectada a presença da translocação t(8;21)(q22;q22). Na imunofenotipagem 
por citometria de fluxo foi observado que as células blásticas expressam os seguintes 
antígenos: CD45, CD34, CD117, HLADr, MPO, CD13, CD33 e CD15. No entanto, a 
expressão de TDT, CD79a, CD19, CD2, CD7, CD11b, CD14, CD16, CD41, CD56, CD61 e 
CD65 foi negativa.    

 De acordo com os critérios determinados pela Organização Mundial de Saúde em 2008, 
avalie os resultados laboratoriais acima para o diagnóstico de neoplasias do sistema 
hematopoiético e linfoide e  assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Os resultados são compatíveis com leucemia mieloide crônica, pois além de blastos foram 
observadas células granulocíticas em vários estágios de maturação. 

B(   ) Os resultados são compatíveis com leucemia mieloide aguda, pois são observados mais de 
20% de blastos no sangue periférico e a imunofenotipagem das células leucêmicas 
apresentou marcadores de linhagem mieloide. 

C(   ) Os resultados são compatíveis com leucemia linfoblástica aguda, pois além de blastos foram 
observados 12% de linfócitos. 

D(   ) Os resultados são compatíveis com leucemia linfoblástica aguda, pois na morfologia das 
células blásticas não foram observados bastonetes de Auer. 

E(   ) Os resultados são compatíveis com uma transformação de leucemia mieloide crônica para 
leucemia mieloide aguda, pois além dos blastos leucêmicos também foram observadas 
células mieloides com maior grau de maturação, como promielócitos, mielócitos e 
bastonetes.  
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34) Em relação às hemoglobinopatias, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas abaixo.  

 

(    ) A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia estrutural caracterizada pela presença da 
hemoglobina anormal S (HbS) que pode se apresentar na forma homozigota (SS) ou 
heterozigota (AS). 

(    ) Na eletroforese de hemoglobina em acetato de celulose, a hemoglobina HbS migra mais 
lentamente do que a HbA devido às suas propriedades físico-químicas, isto é, a HbS é 
menos eletronegativa do que a HbA.  

(    ) As talassemias compreendem um grupo de doenças caracterizadas por um distúrbio na 
síntese da hemoglobina, o qual é ocasionado pela supressão de uma das cadeias de 
hemoglobina. Sendo assim, a supressão das cadeias alfa e beta caracterizam as alfa-
talassemias e beta-talassemias, respectivamente. 

(    ) Os resultados laboratoriais das alfa-talassemias podem ser facilmente confundidos com a 
anemia ferropênica, pois ambas apresentam na análise da morfologia eritrocitária, 
microcitose, hipocromia e poiquilocitose, com valores do volume corpuscular (VCM) e 
concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) baixos, e Red Cell Distribution 
Width (RDW) normal.  

(    ) A alfa-talassemia sintomática é caracterizada pela presença da hemoglobina A2 e/ou 
hemoglobina F aumentadas, enquanto que a beta-talassemia sintomática caracteriza-se pela 
presença de hemoglobina H na corrida eletroforética e presença de corpos de H avaliados 
pelo azul de cresil brilhante. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 

A(   ) F – V – V – F – V 

B(   ) F – V – F – V – F 

C(   ) V – F – F – V – F 

D(   ) F – F – V – F – F  

E(   ) V – V – V – V– V 

 

 

35) O câncer de próstata é mais prevalente em homens a partir dos 65 anos de idade. Quando 
detectado precocemente é potencialmente curável.  

 Sobre o PSA, que é atualmente o marcador tumoral mais utilizado para diagnóstico da 
doença, é CORRETO afirmar que: 

 

A(   ) o PSA é uma proteína secretada pela próstata sem função conhecida até o momento. 

B(   ) procedimentos como ultrassonografia transretal ou toque retal não interferem nas 
concentrações basais do PSA. 

C(   ) o PSA também é expresso em outros tecidos, que não a próstata, e tem sido utilizado na 
avaliação do prognóstico de pacientes com câncer de mama. 

D(   ) a dosagem de PSA total por si só é efetiva para o rastreamento do câncer de próstata, não 
sendo necessários outros exames. 

E(   ) a hiperplasia prostática benigna (HPB) é bem diferenciada do câncer de próstata por 
apresentar baixa concentração de PSA total no soro. 
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36) Paciente com 58 anos de idade, do sexo masculino, IMC 31 Kg/m2, deu entrada na 
emergência do hospital com vômito, diarreia pastosa, fraqueza, dispneia e dor abdominal. A 
pressão arterial sistólica era de 130 mmHg e diastólica de 85 mmHg. Relata ter diabetes 
mellitus tipo 1, que esta situação já acontecera anteriormente e que antes de chegar no 
hospital tomou a medicação prescrita pelo seu médico. Os exames laboratoriais apresentaram 
os seguintes resultados: 

 

 Resultado Valor de Referência 

Soro   

Creatinina (mg/dL) 1,4 0,8 – 1,3 

Ureia (mg/dL) 38 15 – 39 

Glicose (mg/dL) 67 < 100 

Hemoglobina glicada (%) 12 4,3 – 6,1 

Triglicerídeos (mg/dL) 175 < 150 

Colesterol Total (mg/dL) 230 < 200 

Colesterol-HDL (mg/dL) 32 > 40 

Sangue arterial   

pH 7,329 7,35 – 7,45 

pCO2 (mmHg) 26 35 – 45 

TCO2 (mmol/L) 11 22 – 22 

pO2 (mmHg) 64 83 – 108 

Excesso de base (BE) (mEq/L) -14,4  -3,5 – +3,5 

HCO3¯ (mEq/L) 10 22 – 28 

 

 Em relação ao caso, é CORRETO afirmar que: 

 

A(   ) o resultado da glicemia é incompatível com o caso; deve ter ocorrido um erro na realização 
do exame de glicose. 

B(   ) o paciente apresenta síndrome metabólica. 

C(   ) esta sintomatologia é decorrente das complicações crônicas do diabetes. 

D(   ) os resultados dos exames laboratoriais demonstram que o paciente vem controlando a 
glicemia. 

E(   ) este paciente não apresenta risco de doença cardiovascular, pois o colesterol-LDL calculado 
pela fórmula de Friedewald é de 163 mg/dL. 

 

 

37) O uso de amostras-controle é importante para garantir a conformidade de procedimentos 
dentro do laboratório. Muitos soros-controle estão disponíveis na forma liofilizada. 
Considerando o uso destes soros, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(   ) O soro-controle não pode ser utilizado após sua reconstituição, ou seja, somente poderá ser 

utilizado após o congelamento das alíquotas. 

B(   ) Uma vez descongelada, a alíquota poderá ser utilizada em até uma semana ou submetida a 
imediato recongelamento do restante. 

C(   ) Para garantir a qualidade dos resultados, o soro-controle deve ser analisado separadamente 
e repetido várias vezes antes da análise das amostras dos pacientes. 

D(   ) Este tipo de soro-controle deve ser reconstituído em água do Tipo I. 

E(   ) O soro-controle pode ser utilizado para validar um kit de reagentes vencidos e permitir a 
continuação do seu uso. 
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38) Paciente com 51 anos de idade, sexo masculino, branco, solteiro, portador de cirrose 
alcoólica, etilista, fumante, chegou à emergência do hospital astênico, ictérico, eupneico, com 
abdome ascítico e distendido. O diagnóstico foi de hemorragia digestiva alta. 

 Os exames laboratoriais apresentaram os seguintes resultados: 

 Resultado Valor de Referência 

Soro   

Aspartato aminotransferase (U/L) 151 15 – 37 

Alanina aminotransferase (U/L) 70 25 – 64 

Fosfatase Alcalina (U/L) 556 50 – 136 

Gama glutamiltransferase (U/L) 1086 15 – 35 

Bilirrubina Total (mg/dL) 4,76 < 1 

Bilirrubina Direta (mg/dL) 4,54 < 0,3 

Alfa-fetoproteína (ng/mL) 1,45 < 7 

 
 Sobre o caso acima, é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) a hipertensão portal aumenta a pressão hidrostática dentro dos sinusoides hepáticos e 

favorece a transudação de líquidos na cavidade peritoneal, justificando o abdome ascítico 
do paciente. 

B(   ) a dosagem de alfa-fetoproteína foi utilizada para avaliar a integridade da capacidade de 
síntese hepática. 

C(   ) a hemorragia do trato digestivo não tem relação com a cirrose hepática ou com a redução 
das proteínas de coagulação no sangue. 

D(   ) o perfil eletroforético de proteínas séricas provavelmente demonstraria a formação de uma 
ponte entre as frações alfa e beta. 

E(   ) a concentração de bilirrubina sérica é o marcador com maior sensibilidade diagnóstica na 
doença hepática. 

 

 

39) De acordo com os princípios do controle de qualidade e práticas que contribuem para a 
confiabilidade de resultados laboratoriais, é CORRETO afirmar que: 

 
A(   ) a análise gráfica (Westgard) permite avaliar a precisão, mas não a exatidão, dos resultados 

de soro-controle. 

B(   ) gráficos do tipo Levey-Jennings não permitem estimar se o equipamento necessita de 
calibração. 

C(   ) em um laboratório que utiliza técnicas padronizadas e validadas e controles internos, é 
dispensável a utilização de amostras externas para o controle de qualidade. 

D(   ) as amostras-controle podem ser utilizadas como calibradores de equipamentos, pois elas 
têm concentração conhecida e a função de ajustar o equipamento. 

E(   ) a análise gráfica dos resultados de soro-controle otimiza seu uso por permitir o 
acompanhamento das tendências e a identificação do tipo de erro ao longo do tempo. 
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40) Mais de 50% das mulheres apresentarão um episódio de infecção do trato urinário (ITU) 
durante a vida, sendo a maioria do trato urinário baixo e não complicado. O exame de urina de 
rotina (EUR) auxilia no diagnóstico e no monitoramento da eficácia da terapia na ITU. Assinale 
se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 

 

(    ) Os testes de nitrito e esterase leucocitária negativos excluem a possibilidade de ITU. 

(    ) Em amostras com densidade muito baixa ou pH alcalino, a determinação da esterase 
leucocitária pode ter uma correlação maior com a bacteriúria do que a contagem de 
leucócitos do sedimento urinário.  

(    ) Leucocitúria é um achado específico de ITU. 

(    ) O monitoramento da eficácia terapêutica na ITU pode ser feito pela contagem de leucócitos. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 

A(   ) V – F – V – F 

B(   ) F – V – F – V 

C(   ) F – V – V – V  

D(   ) V – F – F – F  

E(   ) F – F – V – V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 
 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     

 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
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