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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

BIOMÉDICO OU FARMACÊUTICO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- 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. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

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

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A respeito da acreditação de padrões e requisitos da 

qualidade de laboratórios de análises clínicas, pode-

se afirmar que: 

 

A) É um processo de avaliação externa, confidencial, 

periódico e compulsório ou involuntário. 

B) Há vários órgãos certificadores, todos subordinados 

à Agencia Nacional de Saúde (ANVISA). 

C) Não é um pré-requisito a participação em programa 

de testes de proficiência, mesmo com resultados 

satisfatórios ou adequados. 

D) Avalia estrutura, processos e resultados da empresa 

e tem como objetivo a melhoria contínua da 

qualidade dos serviços oferecidos. 

 

22) Dentro da gestão da qualidade no laboratório clinico, 

a identificação, a classificação e a avaliação dos 

requisitos para a qualidade analítica e clinica dos 

processos laboratoriais estão inseridos em: 

 

A) Planejamento da qualidade. 

B) Processos analíticos. 

C) Política da qualidade. 

D) Padronização. 

 

23) O líquido cefalorraquidiano (LCR), também 

conhecido como líquor ou fluído cérebro espinhal, é 

definido como um fluído corporal estéril, incolor, 

encontrado no espaço subaracnóideo no cérebro e 

medula espinhal (entre as meninges aracnóide e pia-

máter). Caracteriza-se por ser uma solução salina 

pura, com baixo teor de proteínas e células, atuando 

como um amortecedor para o córtex cerebral e a 

medula espinhal. Assinale a alternativa correta em 

relação à análise laboratorial do líquido 

cefalorraquidiano. 

 

A) Quando há comprometimento da barreira 

hematoencefálica, a concentração das proteínas 

totais apresenta-se abaixo dos valores de referência. 

B) O valor diagnóstico da determinação da glicorraquia 

restringe-se ao achado de valores superiores aos 

plasmáticos. 

C) A contagem diferencial das células é realizada 

utilizando-se a câmara de Neubauer após 

preparação do material, com auxílio de citocentrífuga. 

D) O material colhido com punção traumática pode 

formar coágulos devido ao ingresso de fibrinogênio 

plasmático na amostra. 

 

24) Cada tipo de amostra deve ser coletada em um tubo 

específico para cada tipo de análise, sendo de 

extrema importância conhecê-los para a realização 

de uma coleta de material biológico. O material 

colhido em recipiente inadequado será rejeitado e 

descartado pelo laboratório pois não terá validade 

para a realização da análise. A coleta de sangue 

mais adequada para avaliação de glicemia deve ser 

realizada em tubos com EDTA e NaF. O princípio 

dessa necessidade é;  

 

A) inibição da capatação de glicose pelo NaF 

B) inibição da enolase pelo NaF 

C) inibição da hexocinase pelo NaF 

D) inibição da aldolase pelo NaF 

 

25) Em relação à determinação e à interpretação dos 

parâmetros realizados no exame denominado de 

hemograma, com auxílio de autoanalisadores, pode-

se afirmar que: 

 

A) A contagem de plaquetas pode apresentar falso 

aumento devido à presença de fragmentos 

citoplasmáticos de leucócitos, hemácias microcíticas 

e esquizócitos. 

B) Não é utilizada a contagem de plaquetas pela 

metodologia com anticorpos monoclonais para 

confirmação desse parâmetro quando há suspeita de 

pseudoplaquetopenia. 

C) São interferentes analíticos nas contagens de 

hemácias os eritroblastos e, por outro lado, a lipemia 

na determinação do hematócrito. 

D) Os drepanócitos são hemácias ovais que se formam 

inespecificamente nas anemias ou por defeito das 

proteínas do citoesqueleto da membrana. 

 

26) Em um hemograma a constatação de 

trombocitopenia e leucocitose com grande número de 

blastos permite confirmar a suspeita clínica de: 

 

A) Leucemia linfoide crônica. 

B) Leucemia mieloide crônica. 

C) Leucemia mieloide aguda. 

D) Leucemia leucopênica.  

 

27) Dentre os marcadores abaixo relacionados, o mais 

adequado e exclusivo para avaliação de infarto 

agudo do miocárdio é:  

 

A) cTnl     

B) AST      

C) HDL      

D) LDL 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 

http://www.infoescola.com/anatomia-humana/cerebro/
http://www.infoescola.com/anatomia-humana/medula-espinhal/
http://www.infoescola.com/sistema-nervoso/meninges/
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28) O teste de tolerância oral à glicose deve ser feito 

num período total de: 

 

A) 8 horas        

B) 12 horas       

C) 2 horas         

D) 1 hora 

 

29) Em relação a determinação da bilirrubina, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) A hemólise intensa falsamente diminui o nível, devido 

à liberação de oxihemoglobina. 

B) A exposição da bilirrubina à luz intensa falsamente 

aumenta o nível de bilirrubina em aproximadamente 

50%. 

C) O sistema enzimático que catalisa a conjugação de 

bilirrubina é conhecido como uridina difosfato 

glicuronil trasnferase. 

D) Icterícia e urina com coloração laranja forte são 

prováveis sintomas de hiperbilirrubinemia.  

 

30) Quanto ao uso de tiras reagentes na avaliação da 

urina, marque a alternativa CORRETA.  

 

A) O azul de tetrabromofenol reage fortemente com a 

proteína de Tamm-Horlsfall.  

B) A presença de nitritos e leucócitos não é indicativa de 

infecção urinária crônica.  

C) A urina com baixa densidade específica pode ser 

vista em pacientes com Diabetes Insipidus.   

D) O azul de tetrabromofenol torna-se amarelo quando 

reage com proteínas.  

 

31) Os cristais na urina são geralmente formados devido 

à ingestão insuficiente de água, uma dieta rica em 

proteínas ou alterações no pH da urina. Cristais na 

urina indica que algo está errado com o sistema 

urinário. Podemos afirmar que são cristais 

encontrados em urina ácida, EXCETO: 

 

A) Cristais de carbonato de cálcio. 

B) Cristais de Ácido Úrico. 

C) Cristais de Oxalato de cálcio. 

D) Cristais de uratos amorfos. 

 

32) No diagnostico sorológico para dengue pelo método 

ELISA de captura -(Mac-ELISA), a fase sólida deste 

ensaio é constituída por: 
 

A) Anticorpo anti-IgM humano total. 

B) Antígeno total de células infectadas. 

C) Anticorpo monoclonal anti-antígeno viral. 

D) Anti-antigeno viral do envelope. 

33) No sistema ABO existem quatro tipos de sangues: A, 

B, AB e O. Esses tipos são caracterizados pela 

presença ou não de certas substâncias na membrana 

das hemácias, os aglutinogênios, e pela presença ou 

ausência de outras substâncias, as aglutininas, no 

plasma sanguíneo. Na clasificação do sangue – 

sistema ABO – por meio da tipagem reversa, o 

plasma em estudo aglutina as hemácias do Grupo A 

e as hemácias do Grupo B. Com esses dados é 

CORRETO afirmar que a amostra estudada pertence 

ao grupo: 

 

A) A          

B) AB           

C) B  

D) O 

 

34) Os bastonetes Gram-negativos relacionados com o 

trato entérico incluem as Enterobacteriaceae e a 

Psedomonas aeruginosa. Sobre esses 

representantes, analise as afirmativas abaixo. 

 

1. As Enterobacteriaceae podem fermentar alguns 

açúcares, mas a glicose sempre é fermentada. 

2. As Enterobacteriaceae são micro-organismos 

anaeróbios facultativos. 

3. A Pseudomonasa eruginosa é um micro-organismo 

aeróbio estrito e produz energia por fermentação. 

4. A Pseudomonas aeruginosa é fermentadora de 

glicose e oxidase-negativa. 

 

Estão corretas, apenas: 

 

A) 1 e 2. 

B) 2 e 3. 

C) 1, 2 e 4. 

D) 2, 3 e 4. 

 

35) Umas das técnicas de homogeneização do escarro, 

utilizado em laboratório de análise clinicas, é o 

Método de Petroff. A substância utilizada para este 

procedimento é o: 

 

A) Verde malaquita. 

B) Hidróxido de Sódio. 

C) Azul de metileno. 

D) Ácido clorídrico. 
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36) Sobre as leishmanioses é INCORRETO afirmar: 

 

A) O protozoário causador da leishmaniose tem seu 

ciclo completado em dois hospedeiros, um 

vertebrado e um invertebrado (ciclo heteroxeno). Os 

hospedeiros vertebrados incluem uma grande 

variedade de mamíferos: Roedores, Edentados (tatu, 

tamanduá, preguiça), marsupiais (gambá), canídeos 

e primatas, incluindo o homem. 

B) A pesquisa do parasita através de exame direto de 

esfregaços corados é feita retirando-se um fragmento 

das bordas da lesão em seguida faz-se um esfregaço 

em lâmina, corado com derivados de Romanowsky, 

Giemsa ou Leishman. 

C) O teste intradérmico de Montenegro é utilizado para 

levantamentos epidemiológicos, e avalia a 

hipersensibilidade do paciente. Neste teste, inocula-

se pequeno volume de antígeno nos membros 

superiores do paciente, e no caso de reações 

positivas, verifica-se o estabelecimento de uma 

reação inflamatória local, reversível em 72 horas. 

D) A reação de Imunofluorescência indireta está 

deixando de ser utilizada pois  apresenta baixa 

sensibilidade e reação cruzada para outros 

tripanosomatídeos, como o Trypanosoma cruzi. 

 

37) O diagnóstico da malária é baseado principalmente 

na anamnese, porém, para a identificação da 

espécie, há necessidade de exames de laboratório. 

Para isso podem ser usados métodos parasitológicos 

e imunológicos. Marque V para verdadeiro e F para 

falso nas afirmações sobre os testes laboratoriais 

feitos no diagnóstico da malária: 

 

(__) Por concentrar maior quantidade de sangue 

desemoglobinizado numa área relativamente 

pequena, a gota espessa aumenta a probabilidade 

de se encontrar parasitos, o que a torna o método de 

eleição para o diagnóstico de malária. 

(__) Na infecção por Plamodiumfalciparum encontram-se 

trofozoítos jovens em forma de pequeno anel ou às 

vezes aberto, formando vírgulas, regulares, ligadas a 

uma, duas e até três pequenas massas de cromatina, 

há ausência de pigmento malárico. 

(__) No exame da lâmina de um paciente com malária 

causada por Plasmodium ovale são encontradas 

todas as formas evolutivas dessa espécie: anéis 

(trofozoítos), esquizontes e gametócitos 

 

A) V, V, F 

B) V, V, V 

C) F, V, V 

D) F, V, F 

38) Avalie as afirmações sobre os imunoensaios 

realizados com marcadores fluorescentes: 

 

I – A reação de imunofluorescência direta é a detecção 
direta de antígenos usando anticorpo antígeno-
específico marcado com substância fluorescente. 

II – A imunofluorescência indireta é o teste de referência 
na sorologia de muitas doenças, como as infecciosas 
e auto-imunes. É sensível, específica em sua reação 
molecular, reprodutível e de padronização e 
execução simples. 

III – Na citometria de fluxo, quando uma suspensão de 
células marcadas é colocada em um separador de 
células ativado por fluorescência (FACS), o aparelho 
determina a intensidade da fluorescência de cada 
célula. As células são separadas conforme sua 
emissão fluorescente característica. 

 
A) Todas as afirmações são verdadeiras. 
B) Todas as afirmações são falsas. 
C) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 
 

39) A proteína C reativa foi descoberta na década de 
1930 após análises do sangue de pacientes com 
pneumonia. Marque a alternativa que indica uma 
condição em que a proteína C reativa sérica 
encontra-se alterada: 

 
A) anemia ferropriva 

B) apendicite aguda 

C) em crianças, devido à fase de crescimento 

D) gravidez 

 

40) Sobre os testes laboratoriais realizados para 

diagnóstico de HIV, marque V para verdadeiro e F 

para falso: 

 

(__) O western blot é um teste confirmatório, ou seja, 

indicado em casos de resultado positivo no teste 

Elisa. Nele, os profissionais do laboratório procuram 

fragmentos do HIV, vírus causador da aids. 

(__) O teste Elisa é o mais realizado para diagnosticar a 

doença. Nele, procura-se por antígenos de HIV no 

sangue do paciente. Se uma amostra não apresentar 

nenhum antígeno, ainda realiza-se um teste 

confirmatório de imunoflurescência indireta. 

(__) No teste de imunofluorescência indireta para o HIV-

1o soro ou plasma do paciente é adicionado a uma 

lâmina de vidro que contém células infectadas com o 

HIV, fixadas nas cavidades. Após uma sequência de 

etapas, em que são adicionados diferentes tipos de 

reagentes, o resultado é fornecido por meio da leitura 

em um microscópio de imunofluorescência. 

 
A) V, V, V 

B) F, F, V 

C) V, F, V 

D) V, F, F 
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41) São itens que devem ser observados no preparo de 

exame de qualitativo de urina: 
 

I. Abrir o frasco somente na hora da coleta para evitar 

a contaminação. 

II. Paciente não deve ter feito uso de contraste 

radiológico 48 horas antes do exame. 

III. Realizar higiene das áreas genitais com água e 

sabão, para evitar contaminação. 

IV. Jejum mínimo de 3 horas. 

 

Sobre os itens acima pode-se dizer que são verdadeiros: 

 

A) I e IV, apenas. 

B) I, II, III e IV. 

C) I, II e III, apenas. 

D) I e II, apenas. 

 

42) Marque V para verdadeiro e F para falso com relação 

ao preparo e uso de meios de cultura em laboratório 

de microbiologia: 
 

(__) Não usar meios prontos para uso em tubos ou placas 

que estejam ressecados. 

(__) Todos os meios confeccionados devem ser 

devidamente identificados com o nome, data de 

fabricação, data de validade e tipo de 

armazenamento. 

(__) Quando distribuir o meio após a autoclavação, os 

tubos, frascos, placas, pipetas e vidrarias ou 

materiais auxiliares obrigatoriamente devem ser 

estéreis. 

(__) Os meios comerciais devem ser hidratados em 

pequena quantidade de água até que todo o meio 

fique úmido e só depois deve-se acrescentar o 

restante da água. 

 

A) F, V, F, V 

B) F, F, V, V 

C) V, V, F, F 

D) V, V, V, V  

 

43) Uma bactéria gram positiva foi submetida a testes de 
identificação que apresentaram os seguintes 
resultados: catalase positiva e oxidase negativa. 
Marque a alternativa que indica o possível 
microrganismo encontrado nesta amostra: 

 

A) Enterococcusfaecalis 
B) Streptococcuspyogenes 
C) Staphylococcus aureus 
D) Aerococcusviridans 
 
44) Na coleta de amostra para análise de coagulação, 

esta deverá ser feita em tubo contendo o 
anticoagulante: 

 

A) citrato de sódio, em tubo com tampa azul 
B) heparina, em tubo com tampa verde 

C) tubo sem anticoagulante, de tampa vermelha 

D) EDTA, em tubo com tampa roxa. 

45) A contagem de reticulócitos é usada para determinar 

se a medula óssea está respondendo de modo 

adequado às necessidades do corpo de produção de 

hemácias. Diminuição da percentagem de 

reticulócitos pode ser vista com: 

 

A) sangramento 

B) anemia perniciosa 

C) anemia hemolítica 

D) doença hemolítica do recém-nascido 

 

46) Avalie as afirmações sobre a dosagem hormonal 

salivar: 

 

I – A dosagem hormonal quando realizada através da 

saliva, determina a concentração do hormônio 

pesquisado em sua forma livre, ou seja, na forma 

atuante. Sendo assim, quando comparada ao 

sangue, oferece uma maior precisão. 

II – Os hormônios na saliva são estáveis e podem ser 

armazenados congelados, sem afetar a precisão do 

resultado, oferecendo máxima flexibilidade na coleta 

de amostras. 

III – Os hormônios sexuais não podem ser dosados por 

esta técnica, devido à sua baixa concentração na 

saliva.  

 

A) Todas as afirmações são verdadeiras.  

B) Todas as afirmações são falsas. 

C) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 

D) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.  

 

47) A respeito da coloração de Wright é incorreto afirmar: 

 

A) Método para coloração de células de sangue 

periférico, medula óssea ou para estudo citológico de 

elementos celulares. Somente para uso diagnóstico 

in vitro. 

B) O corante Wright é uma mistura de corantes com 

características neutras, que coram os componentes 

nucleares e citoplasmáticos das células. 

C) Nesta técnica as plaquetas adquirem coloração 

azulada. 

D) Uma desvantagem da técnica é que os eosinófilos 

não adquirem coloração diferenciada dos monócitos, 

não sendo possível diferenciá-los. 

 

48) A presença de cilindros leucocitários em 

sedimentoscopia de urina indica: 

 

A) Infecção ou inflamação renal. 

B) Desidratação. 

C) Falência hepática. 

D) É uma situação normal. 
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49) Marque a alternativa correta sobre as alterações 

qualitativas dos neutrófilos: 

 

A) Granulações toxicas: ocorrem pela exocitose de 

material fagocitado e do conteúdo de conglomerados 

de lisossomos. 

B) Celulas LE: são neutrófilos (ou monócitos) 

fagocitando restos nucleares de outras células 

(geralmente linfócitos), lisados por anticorpos 

antinucleares.  

C) Hipersegmentação nuclear: tambem podem ser 

vistas no citoplasma de neutrófilos no decurso de 

infecções graves.  

D) Anomalia de Pelger-Huët: é um raríssimo defeito 

recessivo, devido a deficiência genética de carnitina. 

Os neutrófilos precursores têm gotas de lipídio no 

citoplasma, que se dissolvem e deixam vacúolos. 

 

50) A eosinofilia é o aumento do número absoluto de 

eosinófilos, ultrapassando o limite de referência, 

atribuído em 500/µL. Esse fenômeno está 

frequentemente associado a parasitoses intestinais. 

Assinale a alternativa que contém a síndrome que 

pode ser causada quando, em infestação de 

nematódeos intestinais com ciclo pulmonar, ocorre 

eosinofilia intensa e infiltrado pulmonar intersticial. 

 

A) Síndrome hipereosinofílica. 

B) Síndrome de Bernard-Soulier. 

C) Síndrome de Chediak-Higashi. 

D) Síndrome de Loeffler. 

 

51) O fato da urina ser tão disponível e facilmente 

coletada, muitas vezes leva ao descuido no 

tratamento da amostra após a coleta. Assinale a 

alternativa correta sobre as alterações na urina não 

preservada. 

 

A) As cetonas podem ser reduzidas pela oxidação de 

metabolitos. 

B) O Urobilinogênio pode ser reduzido pela volatilização 

e metabolismo bacteriano. 

C) Os nitritos podem ser falsamente aumentados 

metabolização da ureia.  

D) Os leucócitos podem ser reduzidos pela 

desintegração em urina alcalina diluída. 

 

52) Assinale a alternativa que contém um meio de cultura 

ideal para isolamento de Neisseira sp. 

 

A) Ágar SS. 

B) Ágar EMB. 

C) Ágar Thayer Martin. 

D) Ágar CLED. 

53) Assinale a alternativa que contém a solução correta 

para contagem de reticulócitos: 

 

A) Metabissulfito de sódio. 

B) Azul de cresil brilhante. 

C) Giemsa. 

D) Leishman. 

 

54)  Assinale qual dos protozoários abaixo pode ser 

demonstrado em esfregaço sanguíneo do sangue 

periférico de gota espessa: 

 

A) Leishmania infantum. 

B) Wuchereria bancrofti. 

C) Toxoplasma gondii. 

D) Plasmodium spp. 

 

55) Método concebido para a pesquisa de larvas no solo 

e modificado e adaptado para pesquisa desses 

estádios de evolução nas fezes humanas. Este 

procedimento fundamenta-se no termo hidrotropismo 

positivo das larvas de nematoides. Trata-se de: 

 

A) Método de Baermann Morais 

B) Método de Kato Lutz 

C) Método de Hoffman 

D) Método de Yang e Scholten 

 

56)  Assinale a alternativa em que contém apenas 

parasitos que podem ser isolados no escarro: 

 

A) Trichomonas tenax, Echinococcus granulosus, 

Entamoeba histolytica. 

B) Acanthamoeba sp., Echinococcus granulosus, 

Enterobius sp. 

C) Plasmodium sp., Echinococcus granulosus, 

Entamoeba histolytica. 

D) Wuchereria sp., Toxoplasma gondii, Leishmania sp. 

 

57) Uma amostra de urina coletada em um posto de 

coleta distante foi submetida a um método de 

preservação. Quando o analista foi verificar o exame 

do sedimento, encontrou precipitados de uratos 

amorfos. Essa amostra pode ter sido preservada por 

meio de: 

 

A) Formalina ácida 1%. 

B) Clorofórmio. 

C) Refrigeração. 

D) Ácido acetil salicílico. 
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58) Hormônio peptídico secretado pelas células C 

parafoliculares na tireóide. É um marcador 

empregado no diagnóstico e no seguimento do 

câncer medular de tireóide. Seus valores estão 

relacionados com a extensão da doença, com o 

volume do tumor e com presença de metástases a 

distância. Também é útil da detecção da recidiva da 

doença. O texto acima define: 

 

A) Calcitonina 

B) Procalcitonina 

C) T3 

D) TSH 

 

59) A litíase urinaria é uma doença comum, com 

prevalência estimada em 10% da população. Sua 

etiopatogenia é multifatorial com participação de 

fatores genéticos, nutricionais, socioeconômicos, 

ambientais, metabólicos, anatômicos e infecciosos. 

Os cálculos podem ser agrupados em: 

 

A) Radiodifusos e radiotranslucidos. 

B) Radiopacos e radiotransparentes. 

C) Radiosenssíveis e radiodependentes 

D) Radionefrologicos e radiobiliares. 

 

60) Muitas funções efetoras dos anticorpos são 

mediadas pelas regiões constantes de cadeia pesada 

das moléculas de imunoglobulina (Ig), e diferentes 

isotipos de cadeia pesada de Ig, exercem funções 

efetores distantes. Assinale a alternativa correta 

sobre as funções dos isotipos de anticorpos: 

 

A) IgA: Citotoxicidade celular dependente de anticorpo 

envolvendo eosinófilos e degranulação de 

mastócitos. 

B) IgM: Imunidade de mucosa, Imunidade neonatal por 

transferência para o leite. 

C) IgG: Opsonização de antígenos para fagocitose por 

macrófagos e neutrófilos. Ativação da via clássica do 

complemento. 

D) IgD: Ativação da via clássica do complemento. 

Receptor de antígenos dos linfócitos B virgens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


