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Questão 17 

Com relação ao metabolismo hepático do colesterol: 

 

I O colesterol é sintetizado no fígado a partir de Acetil-CoA 

e utiliza NADPH. 

II O fígado direciona a síntese de colesterol para a 

formação de sais biliares e VLDL. 

III O colesterol pode ser oxidado a CO2 + H2O em nosso 

organismo para a geração de ATP. 

  

São alternativas verdadeiras: 

  

A) I, apenas. 

B) II, apenas 

C) III, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) II e III, apenas. 

 

Questão 18 

Considere as seguintes afirmativas sobre o ponto isoelétrico 

(pI) de proteínas: 

 

I. É o pH onde a somatória de cargas elétricas dos 

aminoácidos que possuem cargas positivas é igual à 

somatória de cargas elétricas de aminoácidos que 

possuem cargas negativas. 

II. Em pH acima do valor do pI a proteína apresenta carga 

elétrica líquida positiva. 

III. No ponto isoelétrico a solubilidade da proteína é máxima 

em meio aquoso. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I e II. 

E) II e III. 

Questão 19 

O Ágar Samonella Shigella é um meio diferencial seletivo 

empregado em bacteriologia para isolar 

Salmonella e Shigella a partir de fezes, por exemplo. 
Considera-se como princípio de ação desse meio:  

  

A) As bactérias Gram-negativas são inibidas pela presença 
de sais biliares, verde brilhante e citrato sódico 
presentes nomeio. 

B) As bactérias Gram-positivas são estimuladas na 
presença dos sais biliares e apresentam crescimento de 
colônias com coloração vermelho brilhante. 

C) O vermelho neutro serve de indicador de pH, sendo que 
as colônias que fermentam a lactose produzem colônias 
de coloração amarela. 

D) O vermelho neutro serve de indicador de pH, sendo que 
Shigella e Salmonella crescem em colônias rosa. 

E) As cepas de Proteus e Salmonella produzem H2S que 
reage com citrato férrico e tiossulfato de sódio, 
resultando no sulfato ferroso, que possui coloração preta 
e, portanto, a colônia cresce com cor preta. 

 

Questão 20 

A presença de um número significativo de eritrócitos recém-
saídos da medula óssea, identificados pela cor acinzentada 
ou arroxeada na distensão sanguínea, é chamada de: 

A) Macrocitose. 

B) Microcitose. 

C) Policromasia. 

D) Anisocitose. 

E) Poiquilocitose. 

 

Questão 21 

Por algum motivo, não foi realizada a coleta de sangue com 

tubo contendo fluoreto, somente com tubo seco. Isso foi 

detectado pelo técnico do laboratório somente no dia 

seguinte. Com base nessa situação, é possível determinar a 

glicose no soro e liberar o resultado para o médico? 

A) Não é possível. 

B) Sim, é possível, desde que acrescente fluoreto no soro 
antes de fazer a análise. 

C) Sim, é possível, desde que utilize o método da Glicose 
Oxidase. 

D) Sim, é possível, desde que utilize o método Szasz 
modificado. 

E) Sim, é possível, desde que utilize o método GOD-
Trinder. 
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Questão 22 

A mistura de mertiolato 0,1% (ou mercurocromo a 0,2%), 
iodeto de potássio, iodo e formaldeído permite que se 
obtenha, ao mesmo tempo, a conservação e a coloração dos 
elementos parasitários que se encontrem nas fezes 
humanas. Qual é a técnica descrita?      

A) Técnica de fixação e coloração pelo MIF. 

B) Técnica de flutuação e coloração pelo MIF. 

C) Técnica de centrífugo-flutuação e coloração pelo MIF. 

D) Técnica de filtração e coloração pelo MIF. 

E) Técnica de sedimentação espontânea e coloração pelo 
MIF. 

 

Questão 23 

O exame parasitológico das fezes tem como objetivo revelar 
a presença de ovos, cistos e larvas e até fragmentos dos 
parasitas (proglotes das tênias). Habitualmente, são 
encontrados parasitando o sistema digestório do homem 
(mucosa intestinal e vias biliares). O Método de centrífugo-
flutuação no sulfato de zinco é uma das técnicas mais 
utilizadas para detecção de cistos; é conhecido como:  

A) Método de Faust, solução de sulfato de zinco a 33% cuja 
densidade = 1,180. 

B) Método de Rugai/ Fausti, solução de sulfato de zinco a 
33% cuja densidade = 1,180. 

C) Método de Faust, solução de sulfato de zinco a 33% cuja 
densidade = 2,180. 

D) Método de MIF, solução de sulfato de zinco a 33% cuja 
densidade = 1,180. 

E) Método de MIF, solução de sulfato de zinco a 33% cuja 
densidade = 1,180. 

 

Questão 24 

A intolerância à lactose, uma deficiência hereditária da 

enzima intestinal b-galactosidase (lactase), pode causar a(s) 

seguinte(s) sintomatologia(s): 

 

I Acidose metabólica em recém-nascidos. 

II Desnutrição em recém-nascidos. 

III Flatulência e diarreia osmótica em recém-nascidos. São 
afirmativas verdadeiras: 

  

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

Questão 25 

A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas 
prevalentes de infecções relacionadas à assistência à saúde 
de grande potencial preventivo, visto que a maioria está 
ligada à cateterização vesical. O diagnóstico clínico precoce, 
associado aos exames complementares qualitativo e 
quantitativo de urina e urocultura, fornece evidência para uma 
adequada terapêutica.  

Fonte: https://sbn.org.br/app/uploads/Manual-de-preven%C3%A7%C3%A3o-ITU.pdf  

 

Considerando o quadro acima apresentado, avalie as 
afirmações a seguir: 

 

I. Os pacientes cateterizados podem apresentar 
baixos níveis de bacteriúria assintomática, mesmo 
na ausência de antibioticoterapia. 

II. A bactéria E. coli é a principal bactéria encontrada 
na urocultura, porém vários outros bacilos gram 
negativos, inclusive Pseudomonas, enterococus, 
estafilococus e Candida, são comumente 
encontrados na ITU associada à cateterização 
urinária. 

III. O exame da urocultura pode dar falso negativo se o 
paciente tiver um pH urinário muito ácido, abaixo 
de6, ou se ele estiver tomando diurético. É correto o 
que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 

Questão 26 

O clínico suspeita que o paciente esteja com tuberculose. 
Quais exames laboratoriais são recomendados para se fazer 
o diagnóstico?  

A) Cultura do escarro em ágar Sabouraud. 

B) Coloração com lactofenol azul de algodão. 

C) Baciloscopia direta do escarro. 

D) Cultura do escarro em agarose. 

E) Meio de cultura ágar hipertônico manitol. 

 

Questão 27 

Quais os leucócitos mais raramente encontrados no sangue 
de um indivíduo adulto saudável? 

A) Neutrófilos. 

B) Eosinófilos. 

C) Linfócitos. 

D) Basófilos. 

E) Monócitos. 

https://sbn.org.br/app/uploads/Manual-de-preven%C3%A7%C3%A3o-ITU.pdf
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Questão 28 

Para o Controle Terapêutico de indivíduos que fazem uso de 
imunossupressores, há necessidade de uma técnica analítica 
com sensibilidade e especificidade para a quantificação dos 
diferentes tipos de imunossupressores e seus metabólitos. 
Qual das técnicas analíticas abaixo melhor atende a essa 
necessidade? 

 

A) Biologia Molecular. 

B) HPLC com detector de massa. 

C) HPLC com detector UV/VIs. 

D) Colorimétrica. 

E) Enzimática. 

 

Questão 29 

Como podemos diferenciar os ovos de helmintos encontrados 
em fezes humanas frescas?    

 

A) Taenia (casca grossa e com aspecto radiado), 
Strongyloides (ovo simétrico e a larva já eclodiu), 
Schistosoma (ovogrande ou médio, claro e sem 
opérculo). 

B) Taenia (casca fina e com aspecto rugoso), Strongyloides 
(ovo simétrico e a larva já eclodiu), Schistosoma (ovo 
pequeno, claro e sem opérculo). 

C) Taenia (casca fina e com aspecto castanho escuro), 
Strongyloides (ovo simétrico), Schistosoma (ovo 
pequeno, claro e sem opérculo). 

D) Taenia (casca fina e com aspecto rugoso), Strongyloides 
(ovo simétrico e a larva já eclodiu), Schistosoma (ovo 
pequeno, claro e com opérculo). 

E) Taenia (casca grossa e com aspecto rugoso), 
Strongyloides (ovo simétrico e a larva não eclodiu), 
Schistosoma (ovo pequeno, claro e com opérculo). 

 

Questão 31 

A deficiência nutricional de vitamina C provoca a doença 
escorbuto, pois essa vitamina é um cofator essencial da 
enzima ----------------- . 

 

A) Lisil oxidase. 

B) Glutationa redutase. 

C) Prolil hidroxilase. 

D) Glicose-6 fosfato desidrogenase. 

E) Mieloperoxidase. 

Questão 30 

A dengue e a leptospirose têm manifestações clínicas iniciais 
muito semelhantes e evolução confundível com a febre 
amarela; inclusive, as formas graves dessas doenças 
evoluem para quadros hemorrágicos fatais. Assim sendo, o 
diagnóstico diferencial dessas doenças deve ser realizado 
apenas por meio de provas laboratoriais.  

Fonte: http://www.cives.ufrj.br/informes/fam/fad-lab.html  

 

Considerando o quadro acima apresentado, avalie as 
afirmações a seguir: 

 

I A confirmação de leptospirose deve ser feita pelo Teste 
de Aglutinação Microscópica (MAT), o qual requer 
amostras da fase aguda e convalescente para identificar 
a soroconversão ou aumento de quatro vezes nos 
títulos. 

II As formas graves da febre amarela e da leptospirose são 
ictéricas, o que é muito raro na dengue. Por outro lado, 
o diagnóstico diferencial de dengue hemorrágica é 
essencialmente clínico; a sorologia, a PCR, a detecção 
da antigenemia NS1 não permitem o diagnóstico de 
dengue hemorrágica, mas apenas o de dengue. 

III A “prova do laço” (Prova de Rumpel-Leede) para avaliar 
a fragilidade capilar é um teste útil e barato que pode ser 
utilizado como critério de triagem para suspeita 
diagnóstica de dengue, além de permitir o diagnóstico 
diferencial dessas doenças.  

 

É correto o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 

Questão 32 

Um paciente apresentando icterícia, urina de coloração 
escura, fezes pálidas. Seus exames laboratoriais revelaram 
níveis séricos de bilirrubina livre elevado; AST (aspartato 
amino transferase) normal; fosfatase alcalina elevada e 
ausência de urobilina na urina. Qual seria o diagnóstico mais 
provável?  

A) Anemia hemolítica ou cirrose hepática. 

B) Tumor pancreático ou cálculo de vesícula. 

C) Cálculo de vesícula ou cirrose hepática. 

D) Tumor pancreático ou cirrose hepática. 

E) Anemia hemolítica ou cálculo de vesícula. 

http://www.cives.ufrj.br/informes/fam/fad-lab.html
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Questão 33 

Qual dos seguintes eventos é uma ação típica da insulina no 

metabolismo? 

 

A) Inibição da síntese hepática de triglicérides. 

B) Estimulação de proteólise muscular. 

C) Estimulação da gliconeogênese. 

D) inibição da via glicolítica hepática. 

E) Inibição da formação de corpos cetônicos. 

 

Questão 34 

O efeito primário da ingestão em excesso de proteínas, acima 

das necessidades do corpo, resultará em: 

 

A) Uma síntese aumentada de proteína muscular. 

B) Um aumento no estoque de armazenamento de 
proteínas. 

C) Um aumento da quantidade de tecido adiposo. 

D) Um aumento da quantidade de proteínas plasmáticas 
circulantes. 

E) Excreção do excesso como aminoácidos na urina. 

 

Questão 35 

A elevada razão glucagon/insulina observada no estado de 

jejum e no diabetes tipo 1: 

 

I. Induz a mobilização de ácidos graxos do tecido 

adiposo. 

 

II. Estimula a beta-oxidação dos ácidos graxos pela 

inibição da síntese hepática de ácido graxo. 

 

III. Aumenta a produção hepática de corpos cetônicos.  

 

É correto o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) I, II e III. 

Questão 36 

A hemofilia é uma doença hemorrágica hereditária ligada ao 
cromossomo X, caracterizada pela deficiência ou 
anormalidade da atividade coagulante do fator VIII (hemofilia 
A) ou do fator IX (hemofilia B). A prevalência estimada da 
hemofilia é de aproximadamente um caso em cada 5.000 a 
10.000 nascimentos do sexo masculino para a hemofilia A, e 
de um caso em cada 30.000 a 40.000 nascimentos do sexo 
masculino para a hemofilia B. A hemofilia A é mais comum, 
representa cerca de 80% dos casos.  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_hemofilia_2ed.pdf 

Considerando o quadro acima apresentado, avalie as 
afirmações a seguir: 

 

I. Os pacientes hemofílicos apresentam valores 
alongados de seu Tempo de Sangramento (TS, 
Referência: 2 a 8 minutos, Método de Ivy). 

II. Os pacientes hemofílicos normalmente apresentam 
valores alongados do Tempo de Tromboplastina 
Parcial Ativada (TTPA, Referência: 25 a 45 
segundos). 

III. O Tempo de Protrombina (TP) normal é observado 
na grande maioria dos casos de hemofilia (TP, 
Referência: 11 a 14 segundos).  

 

É correto o que se afirma em: 

A) Somente I. 

B) Somente II. 

C) Somente III. 

D) Somente I e II. 

E) Nenhuma. 

 

Questão 37 

A coloração de Gram é uma das principais técnicas para 
avaliação das características morfotintoriais das bactérias. 
Sabendo o princípio e as diferentes etapas desta técnica de 
coloração, qual seria a consequência caso houvesse uma 
inversão de ordem das etapas e o técnico em microbiologia 
submetesse a amostra à solução de álcool a 95% antes de 
tratar a amostra com lugol? 

A) O álcool pode ser adicionado em qualquer etapa da 
coloração de Gram; portanto, a troca não altera o 
resultado final. 

B) O lugol funciona como descorante, retirando o excesso 
de cristal violeta, deixando todas a bactérias coradas em 
roxo. 

C) As bactérias Gram-negativas serão coradas pelo cristal 
violeta. 

D) As bactérias Gram-positivas serão descoradas pela 
ação do álcool. 

E) O lugol permitirá que as bactérias Gram-negativas 
apresentem a coloração roxa. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_hemofilia_2ed.pdf
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Questão 38 

O crescimento de microrganismos nos diferentes meios de 
cultura utilizados fornece as primeiras informações para sua 
identificação. É importante conhecer o potencial de 
crescimento de cada meio de cultura e adequar ao perfil 
bacteriano esperado para cada material. Um meio de cultura 
utilizado em laboratórios de microbiologia é o Ágar Thayer-
Martin Chocolate. Qual é principal finalidade deste meio de 
cultura? 

 

A) Para isolamento de diferentes microrganismos 
patogênicos, possibilitando a verificação da formação de 
hemólise dos Staphylococcus spp. e usado 
principalmente na prova de satelitismo (para 
identificação presuntiva de Haemophilus spp.).  

B) Para análise de água, alimentos e leite como meio para 
cultivo de coliformes fecais e totais. 

C) Para crescimento e isolamento de Neisseria 
gonorrhoeae e Neisseria meningitidis, pois contém em 
sua fórmulaantibióticos que inibem o crescimento de 
Neisserias saprófitas e outras bactérias. 

D) Para isolar cocos e bacilos Gram-positivos e verificar a 
fermentação ou não da lactose. 

E) Para selecionar e isolar espécies de Proteus sp e 
Bacillus sp em amostras de fezes, alimentos e água. 

 

Questão 39 

Muitas bactérias, inclusive as Enterobacteriaceae, fermentam 
a glicose através da via de Embden-Meyerhof (EMP) para 
formar:  

 

A) Ácido sulfúrico. 

B) Ácido pirúvico. 

C) Álcool metílico. 

D) Ácido ascórbico. 

E) Acetilsalicílico. 

 

Questão 40 

Com relação à biossegurança, os laboratórios de 
Microbiologia são classificados de acordo com as operações 
realizadas, as prováveis vias de contaminação e as atividades 
do laboratório. Um laboratório que executa análises de 
amostras de água para pesquisar a presença de indicadores 
microbiológicos, bactérias patogênicas, vírus entéricos e 
protozoários pato 

gênicos possui nível de segurança biológico:  

A) 5 

B) 1 

C) 3 

D) 4 

E) 2 

Questão 41 

Sobre as inclusões nos eritrócitos identificadas em distensões 
sanguíneas, os corpúsculos de Heinz são: 

A) Inclusões parasitárias, como hematozoários de malária. 

B) Artefato de coloração formado pela precipitação dos 
ribossomos quando muito ricos em RNA. 

C) Grânulos de ferro dispersos na periferia da célula. 

D) Corpúsculos de hemoglobina desnaturada precipitados 
por corantes supravitais. 

E) Remanescentes de DNA. 

 

Questão 42 

As hemoglobinas normais presentes no sangue do indivíduo 
adulto saudável são:  

A) Portland e HbA. 

B) HbA, HbA2 e HbF. 

C) HbA e HbA2. 

D) HbA e HbF. 

E) Gower 1 e HbF. 
 

Questão 43 

Sobre o controle de qualidade de técnicas sorológicas, 
assinale a alternativa correta: 

A) Soros controle interno (SCI) não podem ser utilizados 
para monitorar as reações realizadas no laboratório. 

B) Soros controle interno são “pool” de soros positivos ou 
negativos, preparados no laboratório ou comprados, que 
devem ser utilizados diariamente na rotina do 
laboratório, para monitorar o comportamento de cada 
metodologia.  

C) Precisão de um teste permite detectar erro sistemático 
ou a tendência dos resultados. 

D) Exatidão é um parâmetro que avalia a concordância dos 
resultados obtidos quando um teste é feito várias vezes. 

E) Soros controle interno não servem para validar as 
reações. 

 

Questão 44 

A mononucleose infecciosa é causada pelo vírus 
_____________ e o diagnóstico laboratorial pode ser 
realizado pela pesquisa de ______________, que reagem 
com antígenos de superfície de ________________ mas não 
com antígenos renais de cobaia, e por anticorpos específicos, 
utilizando imunofluorescência ou ELISA.    

A) Epstein-Barr (VEB), anticorpos heterófilos, hemácias de 
carneiro ou cavalo. 

B) HTLV-1, anticorpos heterófilos, hemácias de carneiro ou 
cavalo. 

C) Epstein-Barr (VEB), anticorpos conhecidos como fator 
reumatoide, hemácias de carneiro ou cavalo. 

D) HTLV-1, anticorpos conhecidos como fator reumatoide, 
hemácias de carneiro ou cavalo. 

E) Citomegalovírus, anticorpos heterófilos, hemácias de 
carneiro ou cavalo. 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
PROVA07_BIOMEDICOANALISESCLINICAS_CE_MAI18  10 

Questão 45 

Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde (2017), o 
diagnóstico de artrite reumatoide (AR) é estabelecido com 
base em achados clínicos e exames complementares. Com 
relação aos exames laboratoriais, assinale a alternativa 
correta: 

A) A titulação de fator reumatoide é um exame diagnóstico 
relevante, mas com sensibilidade e especificidade 
limitadas na AR inicial. 

B) A titulação de fator reumatoide é um exame diagnóstico 
irrelevante. 

C) A titulação de anticorpos contra peptídeos citrulinados 
cíclicos (anti-CCP) é exame com sensibilidade e 
especificidade inferior à do fator reumatoide, 
especialmente nos casos iniciais de AR. 

D) O fator reumatoide consiste em autoanticorpos contra 
aminoácidos das dobras das regiões constantes de 
moléculas deIgG. Por isso são específicos para o 
diagnóstico da AR. 

E) O fator reumatoide consiste em peptídeos produzidos 
durante a AR que são marcadores específicos da 
doença. 

 

Questão 46 

Quatro gerações de testes imunodiagnósticos para triagem 
do diagnóstico de HIV foram desenvolvidos. Com relação a 
esses testes, assinale a alternativa correta: 

A) Os testes de primeira geração utilizam antígenos 
recombinantes ou peptídeos sintéticos derivados de 
proteínas de HIV. 

B) Os testes de segunda geração utilizam antígenos do 
lisado viral e detectam a presença de anticorpos IgG 
anti-HIV. 

C) Os testes de terceira geração são no formato ELISA 
“sanduíche” e utilizam antígenos recombinantes ou 
peptídeos sintéticos tanto na fase sólida quanto em 
forma de conjugado. 

D) Os testes rápidos mais frequentemente utilizados para 
diagnóstico de HIV utilizam a técnica de ELISA. 

E) Ainda não existem ensaios de quarta geração para 
triagem do diagnóstico de HIV. 

 

Questão 47 

A avaliação do perfil lipídico de um paciente, após o jejum de  
12 horas, apresentou os seguintes resultados:  
colesterol total = 300mg/dl; triglicérides = 550 mg/dl; HDL-
colesterol = 50 mg/dL.  

Com base nos dados acima é correto afirmar que: 

A) A concentração de VLDL-colesterol é de 110 mg/dL. 

B) A concentração de LDL-colesterol é de 110 mg/dL. 

C) O paciente deverá ser tratado com medicação 
hipoglicemiante. 

D) A amostra do paciente pode apresentar VLDL-colesterol 
aumentado e/ou presença de Quilomicrom. 

E) As alternativas “A” e “B” estão corretas. 

Questão 48 

Uma amostra de urina de 24 horas contida em um frasco de 
vidro transparente sem a tampa foi deixada na bancada por 
12 horas em temperatura ambiente. Assinale a afirmativa 
correta: 

 

A) Poderá ocorrer diminuição da concentração de 

bilirrubina na urina. 

B) Poderá ocorrer diminuição da concentração de nitrito na 

amostra. 

C) Poderá ocorrer diminuição da turbidez na amostra. 

D) Poderá ocorrer diminuição da concentração de proteína 

na urina. 

E) Poderá ocorrer aumento da concentração de glicose na 

urina. 

 

Questão 49 

Para um soro hemolisado, qual dos parâmetros abaixo não 
pode ser avaliado, mesmo submetendo-se a amostra a um 
processo de extração para eliminação de hemácias e 
hemoglobina? 

 

A) Colesterol. 

B) Creatinina. 

C) Proteína C Reativa. 

D) Potássio. 

E) Glicose. 

 

Questão 50 

Os ovos e cistos leves isolados das fezes de pacientes têm 
peso e sobrevida diferentes. Alguns métodos são mais 
abrangentes e outros são específicos para um determinado 
parasito. Qual o melhor diagnóstico parasitológico para 
concentração de ovos de helmintos? 

 

A) Método de Baermann-Moraes. 

B) Método de Rugai/Faust. 

C) Método de Blagg (também conhecido por método de 

MIFC). 

D) Método de Kato-Katz. 

E) Método de Willis-Faust. 
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