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Questão 17 

Dentre os biomarcadores abaixo, um deles se destaca para 
avaliação do paciente com hipótese diagnóstica de sepse e 
permite que o médico o utilize também para descontinuar o 
uso do antibiótico. Qual é esse marcador?  

 

A) Dímero D. 

B) Troponina. 

C) Procalcitonina 

D) Interferon Gama. 

E) Fator Reumatóide. 

 

Questão 18 

Várias classes de carbapenemases são encontradas 

atualmente em bactérias no mundo todo, o que tornou a 

resistência aos carbapenêmicos em enterobactérias um 

grave problema de saúde pública. Por isso, o laboratório de 

microbiologia precisa estar preparado para detectar esta 

resistência em seus isolados. Assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) Ao realizar o TSA de enterobactérias versos os 

carbapenens, o laboratório não pode testar apenas o 

imipenem e reportar o resultado para doripenem, 

ertapenem e meropenem. 

B) A Nota Técnica da ANVISA de 2013 para o TSA de 

enterobactérias recomenda a utilização do disco de 

ceftazidima que difere dos usualmente comercializado 

pela maioria dos fabricantes. 

C) O método Kirby-Bauer (dico-difusão) é adequado para a 

avaliação da susceptibilidade às polimixinas em 

enterobactérias. 

D) Devido às dificuldades no tratamento por 

enterobactérias não sensíveis aos carbapenêmicos, a 

determinação das concentrações inibitórias mínimas 

(MIC) para imipenem, meropenem, tigeciclina, 

Polimixina B ou colistina por método não automatizado 

é mandatória. 

E) Os testes fenotípicos com inibidores e potencializadores 

para a detecção de carbapenemases consistem em uma 

triagem e apenas os testes moleculares como PCR com 

iniciadores específicos e sequenciamento são 

confirmatórios. 

Questão 19 

Os testes sorológicos para HIV (Vírus da Imudeficiência 
Humana) de última geração são capazes de identificar tanto 
o antígeno quanto o anticorpo do vírus. Essa melhoria nos 
ensaios permite: 

 

A) Não realizar o teste confirmatório com biologia 
molecular. 

B) Reduzir o tempo de reação e consequentemente liberar 
o resultado mais rápido. 

C) Identificar o vírus mais precocemente nas infecções 
agudas. 

D) Confirmar todos os casos duvidosos que foram 
realizados por técnicas de biologia molecular. 

E) Descartar a utilização do western blot. 

 

Questão 20 

Os estreptococos têm características que ajudam seu 

isolamento e sua identificação presuntiva. 

 

Assinale a característica que não pertence ao gênero, 
portanto a alternativa incorreta: 

 

A) Anaeróbios facultativos. 

B) Aeróbios estritos. 

C) Oxidase negativa. 

D) Catalase negativa. 

E) Tem peptídeoglicano com glucosamina e ácido 
muranico como componente principal em sua parede. 

 

Questão 21 

Quanto ao diagnóstico da sífilis, assinale a alternativa 
incorreta: 

 

A) A microscopia de campo escuro não é recomendada 
para material de lesões orais, pois a cavidade oral é 
frequentemente colonizada por outras espiroquetas que 
podem confundir o diagnóstico da sífilis. 

B) O teste VDRL é confirmatório para o diagnóstico da sífilis 
e deve ser o primeiro a ser solicitado no diagnóstico de 
sífilis. 

C) Embora o tempo para o surgimento dos anticorpos 
antitreponêmicos possa variar de indivíduo para 
indivíduo, na maioria dos casos eles poderão ser 
detectados a partir de dez dias do aparecimento da lesão 
primária da sífilis. 

D) Os testes não treponêmicos detectam anticorpos 
anticardiolipina, que não são específicos para os 
antígenos do T.pallidum. 

E) O VDRL é um teste não treponêmico que pode ser 
utilizado em amostra de líquido cefalorraquidiano. 
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Questão 22 

Adriana, 17 anos, foi submetida a transplante de medula 
óssea há 3 meses. Há 5 dias apresenta quadro de febre, 
tosse e dispneia progressiva. No lavado bronco-alveolar foi 
visualizado a presença de hifas hialinas septadas. Qual dos 
agentes abaixo poderia ser o causador desta infecção? 

A) Candida spp. 

B) Coccidioides spp. 

C) Feo-hifomicose. 

D) Aspergillus spp. 

E) Histoplasma capsulatum. 

 

Questão 23 

Os Staphylococcus spp são bactérias de grande relevância 
clínica e epidemiológica, tanto nas infecções relacionadas 
aos serviços de saúde como nas infecções comunitárias, e o 
laboratório de microbiologia deverá estar apto a isolar e 
identificar esta bactéria, assim como reportar os resultados da 
sua sensibilidade aos antimicrobianos. Considerando esse 
gênero, assinale a alternativa correta: 

A) O Staphylococcus aureus (S.aureus) tem preferência 
para colonizar a pele, mas a não as mucosas dos seres 
humanos. 

B) A maioria dos estafilococos com resistência à meticilina 
é devida à presença da PBP 2a, mediada pelo gene mec 
A quelhes confere resistência aos β lactâmicos. 

C) A resistência do S.aureus à vancomicina pode ser 
detectada pelo teste de disco difusão em ágar Mueller-
Hinton. 

D) A importância clínica do Staphylococcus saprophyticus 
como patógeno urinário principalmente em mulheres 
jovens é controversa. 

E) A resistência à novobiocina pode ser utilizada para 
identificar o S. saprophyticus, pois ele é o único a 
apresentar resistência para este antibiótico. 

 

Questão 24 

Um paciente de 32 anos, com queixa de polaciúria e disúria, 
refere desconforto em hipogástrio há 2 dias. O exame de 
urina apresentou leucocitúria e a cultura apresentou 
crescimento de cocos gram positivos com a contagem de 
6x104 unidades formadoras de colônias por mL de urina 
(UFC/mL). Considerando as informações, assinale a 
alternativa correta: 

A) A paciente não tem infecção urinária, pois a contagem é 
significativa de infecção apenas quando a contagem de 
colônias é maior do que 105 UFC/mL de urina. 

B) O agente mais provável é a E.coli, pois esse agente é 
mais prevalente nas infecções urinárias. 

C) No caso há contaminação, pois, os cocos gram positivos 
fazem parte da microbiota do trato geniturinário. 

D) O agente mais provável pela infecção é o 
Staphylococcus saprophyticus, pois a prevalência deste 
agente como responsável por infecção urinária nesta 
faixa etária é alta. 

E) O agente mais provável pela infecção é o estreptococo 
do grupo B. 

Questão 25 

A metodologia de espectrometria de massas permite a 

identificação de microorganismos . Ela está fundamentada na 

relação massa / carga e para esta aplicação devemos realizar 

a ionização pela técnica de ___________ e a identificação 

pela técnica de ____________. 

  

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 

A) Eletrospray – Ion Trap. 

B) Ionização e dessorção por laser assistido por matriz – 
tempo de voo. 

C) Ionização química – quadrupolo 

D) Impacto de elétrons – Ion Trap 

E) Emissão de Íons secundários –quadrupolo. 

 

Questão 26 

No diagnóstico da artrite reumatóide, o anticorpo anti-CCP 
tem como vantagem: 

  

A) Aparece mais tardiamente que o FR (Fator Reumatoide) 
em quadros iniciais. 

B) É mais sensível que o FR. 

C) Associado ao FR, o anti-CCP aumenta a especificidade 
do diagnóstico, e sua presença está relacionada com 
pior evolução da doença. 

D) Estar associado com a melhor evolução da doença. 

E) É um marcador de fase pregressa. 

 

Questão 27 

Os testes sorológicos que utilizam reações de 
quimioluminescência (e seus derivados) apresentam uma 
elevada sensibilidade diagnóstica, que permite um valor 
preditivo negativo próximo aos 100 %.  Com relação a 
especificidade, há ainda possibilidade de resultados falso-
positivos. Com essas informações, podemos afirmar: 

 

A) Um teste negativo praticamente exclui a hipótese 
diagnóstica. 

B) Um teste positivo confirma o diagnóstico. 

C) Com um teste negativo, é necessária a solicitação de 
mais um teste para excluir a doença. 

D) Com um teste positivo, deve-se repetir o mesmo teste 
para confirmar o diagnóstico. 

E) Um teste negativo confirma a hipótese diagnóstica 
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Questão 28 

Diversos substratos antigênicos foram utilizados para 
detecção de anticorpos nucleares por imunofluorescência 
como: corte de fígado e rim de rato, imprint de fígado de 
camundongo, papa de leucócitos humanos, etc. Esses 
substratos foram substituídos por células Hep2, cuja origem 
é: 

 

A) Carcinoma de fígado e estômago de camundongo. 

B) Carcinoma laríngeo humano. 

C) Carcinoma laríngeo de camundongo. 

D) Células embrionárias. 

E) Células tronco. 

 

Questão 29 

Um paciente que apresenta os seguintes parâmetros 
gasimétricos: pH = 7,02  / HCO3= 24 / PO2 = 78 mmHg / 
PCO2=  69 mmHg. Com qual distúrbio ele pode estar? 

   

A) Acidose metabólica. 

B) Alcalose respiratória. 

C) Alcalose metabólica. 

D) Acidose respiratória. 

E) Distúrbio misto. 

 

Questão 30 

Com relação a avaliação dos testes sorológicos de avidez, 
considere as afirmações: 

 

I. As determinações do grau de avidez dos anticorpos 
IgG têm como objetivo auxiliar no diagnóstico e 
excluir as primo-infecções pelo respectivo agente. 

 

II. A técnica usada para avaliar avidez de IgG associa 
um processo imunoenzimático com uma detecção 
final de imunofluorescência. 

 

III. Alta avidez de IgG indica infecção pregressa. 

 

IV. Baixa avidez de IgG indica infecção recente. 

  

A) Somente a afirmação I está correta. 

B) Somente as afirmações I e III estão corretas. 

C) Somente as informações II e III estão corretas. 

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

E) Todas as afirmações estão corretas. 

Questão 31 

Na avaliação do paciente portador de sífilis um dos exames é 
o VDRL (Venereal Disease Research Laboratory). 

Esse exame é realizado por qual método e apresenta qual 
limitação importante ,respetectivamente: 

A) Reação de floculação e efeito prozona. 

B) Reação de quimioluminescência e efeito prozona. 

C) Reação de hemaglutinação e anticorpos heterófilos. 

D) Reação de turbidimetria e anticorpos heterófilos. 

E) Reação de fotometria e anticorpos heterofilos. 

 

Questão 32 

As meningites virais têm como principal agente etiológico: 

A) Enterovírus. 

B) Noravírus. 

C) Arbovírus. 

D) Varicela zoster. 

E) Herpes vírus. 

 

Questão 33 

Considerando a RDC 302, assinale a alternativa correta: 

A) Define que o Laboratório Clínico não tem 
responsabilidade sobre os testes laboratoriais remotos 
dentro da Instituição ao qual ele pertence. 

B) O laboratório deve ter um profissional que seja 
responsável administrativamente junto à vigilância 
sanitária. 

C) Todo laboratório clínico e posto de coleta laboratorial 
privados devem estar inscritos no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – CNES, mas os públicos 
são isentos deste documento.  

D) Não estabelece requisitos de rastreabilidade de todos os 
processos. 

E) Deve haver confidencialidade das informações dos 
pacientes. 

 

Questão 34 

A NR nº32 regulamenta a segurança e saúde no trabalho em 
serviços de saúde. Assinale a afirmativa incorreta a ela 

relacionada: 

A) A classificação de risco 3 corresponde ao risco para o 
trabalhador moderado e com probabilidade elevada de 
disseminação para a coletividade. 

B) Estabelece que a segregação dos resíduos deve ser 
realizada no local onde são gerados, devendo ser 
utilizados recipientes que atendam às normas da ABNT. 

C) Considera na classificação de risco biológico a Classe 
de risco 1 quando o risco individual é baixo para o 
trabalhador e para a coletividade. 

D) Considera-se Classe de risco 2 quando o risco individual 
é moderado para o trabalhador e com baixa 
probabilidade de disseminação para a coletividade. 

E) A classificação de risco 4 corresponde ao risco individual 
elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada 
de disseminação para a coletividade. 
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Questão 35 

A Mycobacterium tuberculosis faz parte do Complexo M. 
tuberculosis, e tem características fundamentais utilizadas na 
sua detecção no exame microbiológico. Assinale a alternativa 
correta: 

A) A coloração de Ziehl Neelsen do esfregaço de escarro é 
utilizada no diagnóstico confirmatório da tuberculose. 

B) A M.tuberculosis é o único microrganismo considerado 
bacilo álcool-ácido resistente. 

C) A fonte de infecção é o indivíduo com a forma ganglionar 
da doença. 

D) Apenas uma amostra de escarro é suficiente para a 
detecção de BAAR na tuberculose pulmonar. 

E) A sensibilidade da baciloscopia é baixa. 

 

Questão 36 

Os fungos de interesse médico se apresentam ao exame 
microscópico como leveduras ou fungos filamentosos. Para 
diferenciá-los microscopicamente em amostras clínicas 
podemos usar alguns métodos de detecção, utilizando 
corantes específicos ou não. 

Quais são eles? Assinale a alternativa incorreta: 

A) Exame direto com KOH a 20% e coloração com tinta da 
china. 

B) Coloração de Ziehl Neelsen, coloração com Lugol ou 
KOH a 20%. 

C) Exame direto sem ou com KOH a 20%. 

D) Coloração pela prata ou KOH a 20%. 

E) Coloração com Tinta da China. 

 

Questão 37 

Na triagem do escarro de um paciente com pneumonia 
comunitária encaminhado para a cultura encontramos: 2 
células epiteliais, 20 leucócitos/campo e presença de cocos 
Gram-positivos aos pares. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Presença de cocos gram-positivos aos pares indica 
como resultado presuntivo o S.pneumoniae. 

B) É provável que a cultura desta amostra de escarro 
resulte apenas em crescimento de microbiota de 
orofaringe. 

C) Presença de cocos gram-positivos aos pares e em 
cadeias neste caso indica ser este o provável agente 
responsável pela pneumonia. 

D) A presença de poucas células epiteliais e muitos 
leucócitos indica a boa qualidade da amostra para a 
cultura. 

E) Esta amostra é adequada para a cultura. 

Questão 38 

Considerando a coleta de amostra biológica fundamental 
para o exame microbiológico, assinale a alternativa correta: 

A) O método de coleta de urina não interfere na execução 
e liberação do resultado da urocultura. 

B) É recomendado estimular a ingestão hídrica antes da 
coleta de urina para cultura em crianças menores de 2 
anos. 

C) Quando há suspeita de tuberculose renal é indicada a 
coleta de todo o volume de urina da primeira micção, em 
três dias consecutivos. 

D) A urina para urocultura deve ser coletada com o 
conservante salina glicerina tamponada. 

E) Antissepsia do local da coleta de sangue para a 
hemocultura não interfere no resultado. 

 

Questão 39 

O diagnóstico microbiológico das pneumonias nem sempre é 
fácil, pois frequentemente estão relacionadas aos vírus e 
bactérias de difícil detecção, sendo nestes casos fundamental 
a integração médica com o microbiologista. Assinale a 
alternativa correta: 

A) A detecção de antígeno do S.pneumoniae na urina é 
realizada através de teste imunocromático, tem boa 
sensibilidade e alta especificidade, mas tem valor 
limitado em pediatria. 

B) A hemocultura tem alta sensibilidade para fazer 
diagnóstico de pneumonias comunitárias. 

C) A amostra de urina para o diagnóstico de tuberculose 
renal deve ser coletada através do jato médio. 

D) Ao solicitar uma hemocultura, o médico não precisa 
informar ao laboratório a suspeita de agentes 
específicos. 

E) O volume de sangue coletado para a hemocultura está 
diretamente relacionado com a especificidade do 
exame. 

 

Questão 40 

Na interpretação dos resultados do teste de sensibilidade aos 
antimicrobianos é fundamental considerarmos que algumas 
bactérias apresentam resistência intrínseca aos mesmos. 
Considerando esse fato, assinale a alternativa incorreta: 

A) A E.coli apresenta resistência intrínseca aos 
betalactâmicos. 

B) Resistência intrínseca aos antimicrobianos é definida 
como uma resistência inerente ou inata do agente. 

C) Citrobacter spp são intrinsecamente resistentes à 
ampicilina. 

D) A Serratia marcescens apresenta resistência intrínseca 
a ampicilina, ampicilina-subactan e polimixina B. 

E) A Klebsiella pneumoniae é intrinsecamente resistente à 
ampicilina. 
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Questão 41 

Enterococcus spp. resistentes aos glicopeptídeos são 

frequentemente isolados nos hospitais brasileiros. Assinale a 
alterativa incorreta quanto ao mecanismo de resistência 

envolvido: 

 

A) No Brasil, o principal mecanismo de resistência 
associado a esse fenótipo nas espécies E. faecium e E. 
faecalis é a presença do gene vanA. 

B) Todos os isolados de E. faecium apresentam resistência 
intrínseca à vancomicina devido a presença do gene 
vanC em seu cromossomo. 

C) A presença do gene van confere resistência aos 
glicopeptídeos devido à modificação da terminação 
DAla-D-Ala para D-Ala-D-Lac (VanA, VanB e VanD) ou 
D-Ala-D-Ser (VanC, VanE e VanG) do precursor de 
peptideoglicano onde os glicopeptídeos possuem seu 
sítio de ação. 

D) Dependendo da presença e expressão do tipo de gene 
van (vanA, vanB, vanC, vanE ou vanG), pode-se 
observar diferentes níveis de resistência à vancomicina 
e teicoplanina nos testes de sensibilidade.  

E) E. gallinarium e E. casseliflavus apresentam resistência 
intrínseca à vancomicina. 

 

Questão 42 

As enterobactérias são um frequente grupo de patógenos 

causadores de infecções tanto na comunidade quanto no 

ambiente hospitalar. As bactérias deste grupo possuem, ou 

são capazes de adquirir, uma ampla variedade de 

mecanismos de resistência a diversos antimicrobianos. 

 

Em relação a este grupo de bactérias, assinale a alternativa 
incorreta: 

 

A) São bactérias capazes de produzir cefalosporinases 
induzíveis (ampC) pela presença de agentes β-
lactâmicos:Enterobacter spp., Proteus vulgaris, 
Citrobacter spp. e Providência stuarti, entre outras. 

B) β-lactamases de espectro estendido (ESBL) são 
enzimas que podem ser produzidas por enterobactérias 
e são facilmente detectadas no teste de sensibilidade 
pela sua característica de inibição pelo ácido 
clavulânico, sulbactam e tazobactam. 

C) β-lactamases do tipo ampC também podem ser 
encontradas em elementos genéticos móveis em 
enterobactérias como Klebsiella pneumoniae e E. coli. 

D) As ESBL (β-lactamases de espectro estendido) são 
cefalosporinases encontradas apenas em Klebsiella 
pneumoniae, E.coli e Proteus mirabilis. 

E) A produção de β-lactamases associadas à alteração de 
permeabilidade em enterobactérias pode levar à 
resistência inclusive aos carbapenêmicos. 

Questão 43 

A alteração de permeabilidade da membrana bacteriana 
consiste em um mecanismo de resistência aos 
antimicrobianos, comumente encontrado em isolados de 
bactérias Gram negativas. Assinale a alternativa correta: 

 

A) A associação de alteração de proteínas de membrana 
externa (porinas) com a produção de betalactamases de 
espectro estendido (ESBL) pode levar à resistência ao 
ertapenem em isolados de Klebsiella pneumoniae. 

B) A hiperprodução de AmpC é rara em isolados de 
Enterobacter spp., e está relacionada apenas à 
resistência a cefalosporinas mesmo quando associada a 
alteração de membrana externa. 

C) As bombas de efluxo conferem resistência a uma única 
classe de antimicrobiano, geralmente aos 
carbapenêmicos. 

D) As bombas de efluxo são frequentes em isolados de 
bactérias Gram positivas, porém são raramente 
encontradas em Pseudomonas aeruginosa. 

E) O fenótipo de resistência à meropenem e sensibilidade 
à imipenem em isolados de P. aeruginosa ocorre pela 
hiperprodução de AmpC. 

 

Questão 44 

Isolados de Acinetobacter baumannii são cada vez mais 

frequentes no ambiente hospitalar, principalmente em 

unidades de terapia intensiva. 

 

Sobre os possíveis mecanismos de resistência aos 
antimicrobianos podemos afirmar que, exceto: 

 

A) Alteração de permeabilidade da membrana externa, seja 
por alteração de porinas ou por expressão de bombas 
de efluxo, são possíveis mecanismos de resistência 
apresentados por esta espécie de bactérias. 

B) As carbapenemases da Classe D de Ambler (CHDL) 
constituem um grupo de β-lactamases do tipo OXA 
capazes de hidrolizar carbapenens com diferentes 
potências e, não são detectadas por métodos fenotípicos 
através de inibidores de βlactamases como por exemplo, 
clavulanato e EDTA. 

C) As carbapenemases do tipo metalo- β-lactamases, 
também podem ser encontradas em isolados de 
Acinetobacterbaumannii, especialmente as do tipo IMP. 

D) O gene ampC encontrado no cromossomo de isolados 
de Acinetobacter baumannii são induzíveis pela 
exposição aos β-lactâmicos. 

E) A hiperprodução β-lactamase do tipo AmpC em isolados 
de Acinetobacter baumannii está associada à presença 
da sequência de inserção ISAba-1 à montante do gene 
ampC. 
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Questão 45 

A detecção de antígenos e anticorpos é fundamental na 

avaliação das hepatites. Considerando esta afirmativa 

assinale a alternativa incorreta: 

 

A) A infecção aguda pelo Vírus da Hepatite A é 

caracterizada pelo achado de anticorpos anti- HAV IgM, 

que positivam no início do quadro clínico. 

 

B) Os anticorpos anti- HAV IgM permanecem detectáveis 

de 4 a 6 meses. 

 

C) Após o período de 6 meses a infecção pelo Vírus da 

Hepatite A são detectados apenas anticorpos da classe 

IgG. 

 

D) Anticorpos da classe IgG indicam contato pregresso com 

o vírus da hepatite A. 

 

E) O marcador sorológico da fase aguda da Hepatite pelo 

vírus C é o anticorpo anti-HCV IgM. 

 

Questão 46 

A detecção de antígenos e anticorpos é fundamental na 

avaliação das hepatites. Considerando esta afirmativa, 

assinale a alternativa incorreta: 

 

A) Na fase aguda da Hepatite B, o primeiro marcador a 

aparecer no soro é o HBsAg, seguido do HBeAg. b. c. d. 

 

B) Na fase de cura da hepatite B encontramos a presença 

de anti-HBs, anti-HBc total, mas sempre a negativação 

do anti-HBe. 

 

C) No acompanhamento do paciente com hepatite B, a 

persistência do HBsAg por um período superior a 6 

meses indica cronicidade da infecção. 

 

D) Na fase inicial da Hepatite B crônica encontra-se 

positividade para o HBsAg e do HBeAg, bem como para 

a pesquisa de DNA no soro. 

 

E) Após meses da evolução da Hepatite B crônica, fase não 

replicativa do vírus, encontra-se positividade para o anti-

HBe, e a negativação do DNA no soro. 

 

Questão 47 

O diagnóstico da infecção pelo HIV é suscetível a falhas e 

erros. Além do período de janela diagnóstica, existem outras 

causas de falhas que podem excepcionalmente ocorrer 

quando se realiza o diagnóstico da infecção pelo HIV. 

Dentre as alternativas abaixo, marque a incorreta: 

A) A ocorrência de infecções causadas por cepas virais 

com variações genéticas, podem não ser detectadas 

pelos conjuntos diagnósticos utilizados. 

B) O uso de testes sorológicos que não incluem antígenos 

do HIV-2 e do HIV-1 pertencente ao grupo O (HIV-1 

grupo “O”) pode gerar falha no diagnóstico. 

C) Indivíduos “imunosilenciosos” que possuem níveis 

baixos ou mesmo ausência de anticorpos específicos 

podem não ser detectados nos testes sorológicos. 

D) Entre os erros, podemos incluir a falta de calibração ou 

de manutenção dos equipamentos, a troca de amostras 

e a utilização de volumes (de amostra ou de reagentes) 

distintos do preconizado pelo fabricante do conjunto 

diagnóstico. 

E) A ocorrência de indivíduos que cursam a infecção com 

viremia muito baixa, < 50 cópias, é rara. São os 

denominados de controladores de elite, mas eles são 

detectados pelos testes sorológicos rotineiros. 

 

Questão 48 

Sobre o diagnóstico do HIV, assinale a alternativa incorreta: 

A) O resultado não reagente é liberado com base em um 

único teste. Entretanto, caso persista a suspeita de 

infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser 

coletada 30 dias após a data da coleta da primeira 

amostra. 

B) O diagnóstico da infecção é realizado com pelo menos 

dois testes, um para triagem e um segundo, para 

confirmar o resultado da triagem. A combinação mais 

utilizada é realizada por meio de um imunoensaio de 

triagem seguido pelo western blot ou teste molecular, 

como testes confirmatórios. 

C) Dois testes rápidos (TR1 e TR2) não podem ser usados 

sequencialmente para o diagnóstico de HIV. 

D) O teste de triagem, utilizando-se um imunensaio de 4ª 

geração, é menos sensível do que o teste molecular. 

Portanto, amostras reagentes no teste de triagem e com 

número de cópias maior ou igual a 5.000 cópias/mL no 

teste molecular representam infecção pelo HIV. 

E) Uma amostra reagente no imunensaio de 4ª geração de 

triagem, mas com número de cópias inferior a 5.000 

cópias/mL no teste molecular, pode representar: uma 

infecção pelo HIV-2; uma reação falsa positiva do teste 

de triagem; ou ainda indicar infecção em um indivíduo 

com teste molecular abaixo do limite de detecção. 
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Questão 49 

Quanto ao diagnóstico da sífilis, assinale a alternativa 
incorreta: 

 

A) Após o tratamento da sífilis, pode ocorrer a negativação 
dos testes treponêmicos. Entretanto, a negativação dos 
testes não treponêmicos é rara. 

B) Quanto mais tardio for o tratamento, maior será a 
possibilidade de o resultado do teste permanecer 
reagente para sempre. Porém, os títulos encontrados 
nos testes não treponêmicos serão baixos (entre 1:2 a 
1:4) e os testes treponêmicos serão reagentes. Esses 
resultados podem permanecer estabilizados pelo resto 
da vida, sem que isso indique a necessidade de 
retratamento. 

C) A possibilidade de reinfecção deve ser considerada 
quando um paciente previamente tratado apresentar o 
aumento do título em duas ou mais diluições no teste 
não treponêmico quantitativo, quando comparado com 
os resultados dos testes anteriores. 

D) Toda gestante deve ser testada duas vezes para sífilis 
durante o pré-natal. Uma no primeiro trimestre de 
gravidez e a segunda no terceiro trimestre. A parceria 
sexual também deve ser testada. Além disso, é 
obrigatória, ainda, a realização de um teste, trepônemico 
ou não treponêmico, imediatamente após a internação 
para o parto na maternidade, ou em caso de 
abortamento. 

E) Um resultado reagente no teste não treponêmico em 
crianças com menos de 18 meses de idade só tem 
significado clínico se o título encontrado aumentar em 
duas diluições quando comparado ao título encontrado 
na amostra da mãe, e deve ser confirmado com uma 
segunda amostra que deverá ser coletada na criança. 

 

Questão 50 

Diferentes testes para diagnóstico estão disponíveis para 
ajudar a determinar se uma pessoa está infectada com a 
doença causada pelo Zika vírus. Assinale a afirmativa 
correta: 

 

A) O diagnóstico laboratorial só pode ser feito pela 
detecção do vírus através de métodos moleculares. 

B) As metodologias moleculares de detecção do vírus 
podem apresentar resultados falso-positivos devido às 
denominadas reações cruzadas com outros vírus da 
família dos Flavovírus. 

C) A sensibilidade e especificidade do teste não interferem 
na interpretação dos resultados, pois eles não variam de 
teste para teste. 

D) O diagnóstico laboratorial pode ser realizado 
indiretamente pela detecção de anticorpos circulantes 
no sangue ou diretamente pela detecção do vírus. 

E) A amostra biológica utilizada para o teste é o sangue, 
não devendo utilizar a urina. 
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