
2ª. PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FARMÁCIA BIOQUÍMICA

21. O maior  desafio do analista  clínico  frente  ao diagnóstico  microbiológico é conseguir 
aplicar metodologias que permitam identificar os mecanismos de resistência bacteriana,  frente 
aos  antimicrobianos  utilizados  na  prática  clinica.  Com base  nessa  afirmação,  é  incorreto   
afirmar que: 

a) As quinolonas sofrem redução do tamanho dos canais de porinas, impedindo a 
entrada da droga na célula.

b) Os beta – lactâmicos sofrem alterações das PBPs que impedem a ligação da droga 
e/ou produzem beta-lactamases que inativam a droga. 

c) Os glicopetídeos sofrem modificações do RNA mensageiro, impedindo que  ocorra 
ligação à droga.

d) Os aminoglicosídeos sofrem alterações no sítio de ligação aos ribossomos, o que 
impede a ligação da droga.

22. Sobre o aspecto microscópico de ovos: “Ovos com  casca lisa, fina e incolor 50 µm x  
30 µm com presença de 2-8 blastomeros”. Estes ovos são característicos de que helminto?

a) Necator. 
b) Strongyloides.
c) Oesophagostomum.
d) Ancylostoma.

23. Correlacione as colunas e assinale a única alternativa correta:

    (1)  Enterobacterias                                                             
    (2)  Cocos bacilos gram-negativos  não fermentadores   
    (3)  Cocos gram-positivos                                      
    (4)  Bacilos gram-positivos                                     

(   ) Enterococcus, staphylococcus 
(   ) Corynebacterium, listeria 
(   ) Acinetobacter

                                                                                         (   ) K. pneumoniae, E.coli, P. mirabilis
                                                                                   (   ) P. aeruginosa, Stenotrophomonas

a) ( 3 )  ( 2 )  ( 1 )  ( 4 )  ( - ).
b) ( 2 )  ( 1 )  ( - )  ( 3 )  ( 4 ).
c) ( 4 )  ( 2 )  ( 1 )  ( - )  ( 3 ).
d) ( 4 )  ( - )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ).



24.  Sobre o Diabetes mellitus, é correto afirma que:

a) A frutosamina  tem importância  no  acompanhamento  de  pacientes  diabéticos  e 
serve para avaliar o controle metabólico das últimas 2 - 3 semanas que antecedem 
o exame. 

b) O teste  de  tolerância  oral  à  glicose  (TTOG) é  o  exame mais  indicado  para  o 
acompanhamento de pacientes hospitalizados  com doença aguda.

c) A hemoglobina glicosilada serve para monitoramento do paciente diabético a curto 
prazo.

d) A hemoglobina glicosilada e a frutosamina  são exames confiáveis para detecção 
do diabetes gestacional.

25.  A  malária  é  uma  das  doenças  prevalentes  no  Brasil.  Os  nossos  contingentes  de 
militares realizam cotidianamente missões de patrulhamento nas fronteiras, principalmente 
da região norte, onde a doença é endêmica. Para o diagnóstico correto de um esfregaço de 
gota espessa, com suspeita de terçã maligna ou febre tropical, que forma(s)  esperamos 
encontrar: 

a) Merozoíto.
b) Trofozoíto irregular.
c) Trofozoíto regular  e gametócito
d) Esquizonte.

         
26.  Paciente  de  50  anos  chega  ao  setor  de  emergência  torporoso,  desidratado,  com 
respiração profunda, pausa inspiratória e aumento da freqüência respiratória.  Ao exame 
clínico,  nota-se  hálito  cetônico.  Foi  colhida e  enviada ao laboratório  uma dosagem de 
gasometria, com o seguinte resultado: pH = 7,10;  PCO2 = 20 mm/Hg;  BR = 5 mM/L;  BE 
= - 18mEq/l. Qual o distúrbio ácido-básico identificado neste  relato?

a) Acidose respiratória.
b) Alcalose metabólica.
c) Ceto-acidose metabólica.
d) Acidose metabólica.

27. Com  base nas características morfológicas abaixo, identifique o protozoário trofozoíta 
que quando corado com hematoxilina férrica mostra-se pequeno, com cromatina nuclear 
irregular, cariossoma central e pequenos vacúolos de glicogênio no seu interior:

a) Entamoeba hartmanni.
b) Entamoeba histolytica.
c) Entamoeba coli.
d) Iodamoeba butschlil.



28. Com base nos princípios do método das reações imunológicas, marque a alternativa 
incorreta:

a) A Hemaglutinação  indireta  ou  passiva consiste  na  verificação  de  eritrócitos 
sensibilizados  com extrato  de  um antígeno  conhecido  por  efeito  de  anticorpos 
contidos no soro a ser examinado.

b) A Imunofluorescência é uma reação de conjugação de anticorpos e antígenos, com 
substâncias fluorescente (isotiocianato de rodamina e fluresceína). 

c) A  Reação  de  fixação  de  complemento:  Ocorre  em  duas  condições,  a  1º  em 
presença de soro a ser examinado e a 2º em presença de complexo antígeno – 
anticorpo em presença de hemácias de carneiro.

d) O Teste de Elisa imunoenzimático é uma prova antiglobulina na qual o antígeno se 
marca por uma enzima no lugar do fluocromo.

29.  Entre  os  fungos  de  interesse  clinico,  muitos  causam  micoses  variadas.  Dentre  as 
doenças abaixo, qual a que não corresponde ao seu respectivo agente etiológico?

a) Pitiríase versicolor -  Sporotrix schenckii.
b) Piedras  branca - Trichosporon spp.
c) lobomicose - Lacazia loboi.
d) Paracoccidioidomicose - Paracoccidioides brasiliensis.

30.  Na  fase  aguda  da  Hepatite  B  são  encontrados  elevados  títulos  de  marcadores 
sorológicos. A detecção de HBeAg no sangue indica:

a) Reação Vacinal.
b) Alto grau de replicação viral.
c) Recrudescência.
d) Recuperação sorológica do estado de infecção.

31. Com relação às bactérias gram-negativas, pode-se afirmar que:

a) Descoloram-se com solventes orgânicos.
b) Possuem pequena quantidade de lipídeos em sua parede celular.
c) Coram-se pela violeta de genciana.
d) Não são permeáveis ao álcool.

32. Na tireodite de Hashimoto, qual substância encontra-se com titulagem significativa em 
todos os casos?

a) T4 Livre.
b) TSH.
c) Anticorpos Antitireoperoxidase.
d) TBG.

33. O aumento de TSH e a diminuição de T3 e T4 são indicativos de:

a) Hipotireoidismo secundário.
b) Hipotireoidismo primário.
c) Eutireodismo compensado.
d) Hipertireoidismo.



34. A Androstenediona sérica é um dos principais andrógenos adrenais no soro humano. 
Ela  está diminuída na:

a) Doença de Graves.
b) Síndrome de Bartter.
c) Doença de Cushing.
d) Doença de Addison. 

35. O sulfato de desidroepiandrosterona (SDHEA) sérico é um indicador de função adrenal 
cortical,  especialmente  para  diagnóstico  diferencial  de  virilização,  e  encontra-se 
aumentado na:

a) Doença de Addison.
b) Hipoplasia adrenal.
c) Prolactinoma.
d) Síndrome de Cushing.

36. Qual dos hormônios abaixo citados possui uma variação diurna na qual é mais elevado 
às 8 horas e menos elevado entre às 20 horas e a meia-noite?

a) Testosterona.
b) Aldosterona.
c) Cortisol.
d) Prolactina.

37. São granulações que podem aparecer nos eritrócitos que albergam o Plasmodium vivax. 
Finíssimas, numerosas, coram-se em vermelho púrpura com corante de Wright:

a) Granulações de Mauer.
b) Corpúsculos de Pappenheiner.
c) Granulações de Schuffner.
d) Corpúsculos de Heinz.

38. Que distúrbio autossômico recessivo raro e fatal caracteriza-se por albinismo parcial, 
fotofobia e grânulos anormalmente grandes nos leucócitos e em outras células contendo 
grânulos?

a) Corpúsculo de Inclusão de Döhle.
b) Anomalia de Pelger-Huët.
c) Anomalia de May-Hegglin.
d) Síndrome de Chédiak-Higashi.



39. No diagnóstico da Leishmaniose, qual forma é observada nas extensões, impressões ou 
biópsias?

a) Pró-mastigota.
b) Amastigota.
c) Tripomastigota.
d) Epimastigota.

40.  O  prolapso  retal,  uma  condição  de  risco  de  vida,  que  pode  ocorrer  em  crianças 
maciçamente infectadas, é causado pelo parasita:

a) Ancylostoma duodenale. 
b) Strongyloides stercoralis.
c) Enterobuis vermiculares.
d) Trichuris trichiura.

41. Qual é a prova bioquímica realizada para diferenciar  Staphylococcus epidermidis de 
Staphylococcus aureus? 

a) Catalase.
b) TSI.
c) Coagulase.
d) Bile esculina.

42. Na excreção renal normal de proteínas, a proteína que constitui  aproximadamente um 
terço ou mais da perda total é:

a) Albumina.
b) Tamn-Horsfall.
c) Bence-jones.
d) Globulinas.

43. Dentre as patologias hematológicas, a que pode apresentar diminuição da fragilidade 
osmótica dos eritrócitos é:
           

a) anemia perniciosa
b) anemia falciforme
c) anemia ferropriva

         d)  talassemia

44.  A fração  de  eletroforese  de  lipoproteínas  onde se  encontra  maior  concentração de 
colesterol é:

a) quilomícrons.
b) pré-betalipopoteína.
c) alfalipoproteína.
d) betalipoproteína. 



45. O exame laboratorial que diferencia, com certeza, a anemia falciforme (homozigoto) 
do traço falcêmico (heterozigoto) é: 

a) eletroforese de hemoglobina. 
b) resistência osmótica.
c) dosagem de hemoglobina fetal.
d) teste de afoiçamento com metabissulfito de sódio.

46. A hipersegmentação dos neutrófilos é uma característica da anemia denominada:

a) aplástica.
b) hemolítica. 
c) sideroblástica.
d) megaloblástica. 

47.  O Ascaris  lumbricoides  é  um nematódeo  muito  comum ao exame  de  fezes.  Com 
referência a esse helminto, podemos afirmar que:

a) habita o intestino grosso.
b) produz anemia grave, às vezes fatal. 
c) os ovos encontrados são sempre fertilizados.
d) os ovos são elípticos, dotados de espessa membrana.

48. Os índices hematimétricos apresentam grande importância no estudo hematológico e 
são obtidos por cálculo dos seguintes dados:

a) índice  volumétrico  médio,  valor  globular  médio  e  número  de  eritrócitos  por 
milímetro cúbico de sangue.

b) número de eritrócitos por milímetro cúbico de sangue, valor hematócrito por 100 
ml de sangue e valor globular médio.

c) número de eritrócitos por milímetro cúbico de sangue, taxa de hemoglobina em 
g/100 ml de sangue e valor hematócrito por 100 ml de sangue.

d) índice volumétrico em 100 ml de sangue, taxa de hemoglobina em g/100 ml de 
sangue e valor hematócrito por 100 ml de sangue.

49. Qual  das parasitoses abaixo pode ser  melhor  diagnosticada usando-se o método de 
Baermann para a realização do exame de fezes?
        

a) estrongiloidose.
b) amebíase.
c) ascaridíase.
d) esquistossomose. 



50.  Dentre  os  enteroprotozoários  abaixo  relacionados,  qual  gênero  não  apresenta 
encistamento:

a) Endolimax.
b) Giardia.
c) Dientamoeba.
d) Entamoeba.
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