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01. Dentro de um laboratório de Análises Clínicas, o técnico e demais profissionais 
devem estar conscientes e usar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), sempre que estiverem expostos a 
riscos, bem como saber selecioná-los, para garantir a sua proteção. O avental, 
também conhecido como jaleco é o EPI comumente utilizado para a proteção da 
pele.  Em relação ao avental, qual das afirmativas abaixo está incorreta ? 

A) É de uso obrigatório para todos os que trabalham em ambientes laboratoriais 
onde ocorra manipulação de microrganismos patogênicos, manejo de 
amostras biológicas, lavagem de material, manipulação de produtos 
químicos, como também estocagem, preparação e transporte de reagentes. 

B) Não precisa ser exclusivamente de manga longa, como também cobrir, além 
dos braços, o dorso, as costas e a parte das pernas acima dos joelhos. 

C) Atua, dependendo do tipo do material empregado na fabricação, como 
barreira de proteção para a roupa e a pele contra a exposição a sangue, 
fluidos corpóreos, respingos de material biológico ou produto químico. 

D) Deve permitir o sistema de fechamento a sua rápida remoção em situações 
de emergência, como, por exemplo, no derramamento ou respingos de um 
produto químico. 

 
 

02. Para o efetivo gerenciamento dos resíduos biológicos, estas etapas devem ser 
seguidas: caracterização, segregação, acondicionamento, tratamento, 
armazenamento, transporte e disposição final, concomitantemente, com o uso de 
equipamentos de proteção, conscientização e treinamento do pessoal para o 
manuseio seguro do ponto de vista de saúde pública e meio ambiente. Em relação 
à etapa tratamento de resíduos, é correto  afirmar que: 

A) a redução dos riscos e a facilidade da disposição final dos resíduos não 
requerem a submissão de processos, técnicas ou métodos de tratamento 
que alterem seu caráter ou sua composição, considerando a manipulação e o 
custo. 

B) a esterilização a gás ou a vapor, a desinfecção química por adição de 
peróxido de hidrogênio, hipocloritos, ácidos, álcoois, compostos de amônio 
quaternário ou cetona e a incineração após a compactação ou trituração dos 
resíduos, caso seja necessária, não são métodos empregados no tratamento 
dos resíduos biológicos. 

C) a esterilização consiste no uso de procedimentos físicos ou químicos para 
destruir todas as formas de vida microbiana, incluindo o elevado número de 
esporos bacterianos altamente resistentes. 

D) a seleção do método de tratamento dos resíduos biológicos não depende do 
número e nem da resistência dos microrganismos presente, como também 
da presença de matéria orgânica. 
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03. O hipoclorito de sódio é um desinfetante com atividade antimicrobiana sobre 
bactérias Gram-positivas e negativas, incluindo microbactérias, assim também 
contra esporos bacterianos, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos. Em relação a 
esse importante desinfetante, é incorreto  afirmar que: 

A) a forma ativa é o ácido hipocloroso (HClO), que é formado em solução com 
pH entre 5 e 8. 

B) a sua estabilidade depende de fatores como concentração, temperatura, pH, 
luz e metais. 

C) a sua estabilidade é assegurada por adição de hidróxido de sódio, que 
mantém o pH alto durante o armazenamento, durante a estocagem, 
mantendo a atividade microbicida quando em uso. 

D) não há necessidade de armazená-lo em frascos opacos e ao abrigo da luz e 
calor pelo fato de não sofrer decomposição fotoquímica. 
 
 

04. A leishmaniose tegumentar é uma doença que acomete humanos e diversas 
espécies de animais silvestres e domésticos, podendo se manifestar por meio de 
diferentes formas clínicas. É considerada uma enfermidade polimórfica da pele e 
das mucosas. A forma cutânea localizada é caracterizada por lesões ulcerosas, 
indolores, únicas ou múltiplas; a forma cutaneomucosa é caracterizada por lesões 
mucosas agressivas que afetam as regiões nasofaríngeas; a forma disseminada 
apresenta múltiplas úlceras cutâneas por disseminação hematogênica ou linfática 
e, finalmente, a forma difusa com lesões nodulares não ulceradas. O diagnóstico 
laboratorial da leishmaniose tegumentar pode ser feito pela pesquisa do parasita. 
Sobre a morfologia do parasita, qual das afirmativas abaixo é falsa ?  

A) A forma amastigota apresenta tipicamente alongada, o citoplasma se cora de 
azul-pálido pelo Giensa ou Leishman onde se observam vacúolos e um único 
núcleo que se apresenta esférico e no centro da célula. 

B) A forma promastigota é uma forma tipicamente alongada em cuja região 
anterior emerge um flagelo livre. No citoplasma, observam-se granulações 
azurófilas e pequenos vacúolos. O núcleo se apresenta esférico ou ovoide e 
está localizado na porção média do corpo. O cinetoplasto situa-se na região 
anterior, podendo variar a sua posição. 

C) A forma paramastigota apresenta alongada com o cinetoplasto localizado do 
lado direito do núcleo e sem flagelo. 

D) A forma epimastigota apresenta arredondada com o cinetoplasto localizado 
anterior ao núcleo e sem flagelo. 
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05. A malária, apesar de muito antiga, continua sendo um dos principais problemas de 
saúde pública no mundo. Os parasitas causadores da malária pertencem ao 
gênero Plasmodium. Atualmente são conhecidos cerca de 150 espécies de 
parasitas causadoras de malária em diferentes hospedeiros vertebrados. Em 
relação à malária, qual das afirmativas abaixo é verdadeira ? 

A) Dentre as espécies de parasitas causadoras de malária, o Plasmodium 
falciparum, o Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae e o Plasmodium ovale 
são quatro espécies que exclusivamente parasitam os humanos. 

B) As espécies Trichomonas vaginalis e Trichomonas tenax são duas espécies 
que podem causar malária quando o homem se encontra imunossuprimido. 

C) A espécie Trichomonas vaginalis é um parasita que habita a corrente sanguínea 
do homem e apresenta ampla distribuição geográfica. 

D) A espécie Plasmodium falciparum pode apresentar manifestações mais leves e, 
às vezes, assintomáticas em adultos não imunes, crianças e gestantes.  

 

 

06. A esquistossomose mansoni intestinal é uma doença causada pelo Schistosoma 
mansoni. No Brasil, essa doença atinge milhões de pessoas e é popularmente 
conhecida como “xistose”, “barriga d’água” ou “mal do caramujo”.  

Em relação a um dos métodos parasitológicos que permitem encontrar ovos de 
Schistosoma mansoni nas fezes, é correto  afirmar: 

A) Quanto mais velho o parasita Schistosoma mansoni, maior a quantidade de 
ovos que a fêmea põe por dia e por isso maior a probabilidade de encontrar 
ovos durante o exame parasitológico de fezes. 

B) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o método de Kato e Kato-
Katz é indicado para a pesquisa de ovos Schistosoma mansoni em amostras de 
fezes. No entanto, não é possível execução desse método se as fezes 
estiverem diarreicas. 

C) O método de Kato e Kato-Katz é altamente sensível e por isso é indicado para a 
pesquisa de ovos Schistosoma mansoni em amostras de fezes diarreicas. 

D) O método de Kato e Kato-Katz não permite encontrar ovos de Schistosoma 
mansoni em situações em que a carga parasitária esteja muito alta, pois a alta 
carga parasitária possibilita a eclosão do ovo liberando o miracídio. 

 

 

07. Em hematologia, dá-se maior ênfase aos três elementos celulares do sangue: 
hemácias, leucócitos e plaquetas. Existem vários exames que formam a base do 
diagnóstico laboratorial em hematologia. Marque a alternativa que agrupa cinco 
desses exames. 

A) Contagem de hemácias, dosagem de hemoglobina, dosagem de glicose pós-
prandial, dosagem de colesterol e dosagem de ferro sérico. 

B) Contagem de hemácias, dosagem de hemoglobina, dosagem de glicose pós-
prandial, dosagem de colesterol e contagem de reticulócitos. 

C) Contagem de hemácias, dosagem de hemoglobina, contagem de reticulócitos, 
contagem de plaquetas e contagem de leucócitos. 

D) Contagem de hemácias, dosagem de triglicérides, contagem de reticulócitos, 
contagem de plaquetas e dosagem de colesterol. 

03 



08. A anemia não é um diagnóstico, mas sim sintoma de alguma doença de base. 
Existe sempre uma causa, e a maioria pode ser detectada empregando métodos 
relativamente simples. Os achados da extensão sanguínea e os índices 
eritrocíticos ajudam, até certo ponto, a indicar as áreas que devem receber maior 
ênfase. Dentre as alternativas abaixo, escolha a que grupa os índices eritrocíticos. 

A) Volume corpuscular médio (VCM), Hemoglobina corpuscular média (HCM), 
Concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) e Amplitude de 
distribuição dos eritrócitos (RDW). 

B) Volume corpuscular médio (VCM), Hemoglobina corpuscular média (HCM), 
contagem de reticulócitos, contagem de plaquetas e Amplitude de distribuição 
dos eritrócitos (RDW). 

C) Volume corpuscular médio (VCM), Hemoglobina corpuscular média (HCM), 
Concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) e contagem de 
plaquetas. 

D) Volume corpuscular médio (VCM), Hemoglobina corpuscular média (HCM), 
Contagem de reticulócitos e contagem da diferencial relativa de leucócitos. 

 

 

09. O hemograma possibilita a avaliação quantitativa e qualitativa dos três elementos 
celulares do sangue. Para que o hemograma possa ser adequadamente realizado, 
é necessário que o sangue não esteja coagulado. Para evitar a coagulação do 
sangue, é necessário que a coleta seja realizada em tubos contendo 
anticoagulante. Escolha a alternativa que contém uma substância com função 
anticoagulante. 

A) Ibuprofeno 
B) Paracetamol 
C) Ácido acetilsalicílico 
D) Ácido etilenodiamino tetracético 
 
 

10. As contagens de leucócitos podem ser feitas manualmente utilizando o 
hemocitômetro ou contadores automáticos. Durante a contagem diferencial, os 
leucócitos são agrupados em granulócitos e agranulócitos. Marque a alternativa 
que apresenta apenas granulócitos. 

A) Neutrófilo segmentado, basófilo, eosinófilo e linfócito. 
B) Neutrófilo segmentado, neutrófilo bastonete, basófilo e eosinófilo. 
C) Linfócito, neutrófilo bastonete, monócito e eosinófilo. 
D) Neutrófilo segmentado, monócito, linfócito e eosinófilo. 
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11. Nos indivíduos saudáveis, os reticulócitos, em termos de maturação celular, 
ocupam uma posição intermediária entre os eritroblastos ortocromático presentes 
na medula óssea e as hemácias presentes no sangue periférico. Para que os 
reticulócitos possam ser corretamente identificados numa amostra de sangue 
periférico empregando microscopia óptica, é necessária uma coloração específica. 
Dentre as alternativas abaixo, escolha a correta . 

A) Os reticulócitos são visualizados em extensões sanguíneas coradas pelo 
método de May-Grunwald/Giemsa. 

B) O método de Wright é o mais indicado para visualizar os reticulócitos em 
extensões sanguíneas. 

C) O método de Leishman é o mais sensível e reprodutivo para uma visualização 
segura dos reticulócitos nas extensões sanguíneas.  

D) O uso de técnicas de coloração vital empregando o corante azul de metileno ou 
azul de cresil brilhante possibilita a sua correta identificação numa extensão 
sanguínea. 

 

 

12. Normalmente, o sangue permanece fluido no interior do sistema vascular fechado. 
As anormalidades da coagulação sanguínea manifestam-se de duas formas: 
incapacidade de o sangue coagular normalmente e incapacidade de prevenir uma 
coagulação excessiva. O tempo de protrombina é um teste básico utilizado para 
auxiliar no diagnóstico e tratamento da deficiência da coagulação sanguínea. A 
respeito da importância e da aplicabilidade clínica do Tempo de Protrombina, qual 
é a alternativa incorreta ? 

A) Teste utilizado para monitorar a terapia com anticoagulante oral (Coumadin). 
B) Teste empregado na triagem dos distúrbios do sistema da coagulação 

sanguínea. 
C) Teste laboratorial de escolha utilizado para avaliar e monitorar a 

heparinoterapia. 
D) Teste utilizado para avaliar função hepática, principalmente nos casos de 

cirrose hepática. 
 

 

13. Certos medicamentos interferem expressivamente na função plaquetária e podem 
proporcionar um significativo aumento do tempo de sangramento. Qual dos 
medicamentos abaixo interfere diretamente na atividade das plaquetas? 

A) Heparina. 
B) Coumadin. 
C) Insulina. 
D) Aspirina.  
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14. A doença hemorrágica conhecida como hemofilia está geralmente associada à 
deficiência de Fator VIII.C e Fator IX. A deficiência do Fator VIII.C é denominada 
Hemofilia A, enquanto a deficiência do Fator IX é conhecida como Hemofilia B. 
Para avaliação da presença de doenças hemorrágicas, são utilizados os exames 
listados abaixo. 

Marque a alternativa em que o teste estará prolongado (anormal) em um paciente 
com Hemofilia A.  

A) Tempo de protrombina. 
B) Tempo de tromboplastina parcial ativada. 
C) Tempo de trombina. 
D) Contagem de plaquetas. 

 

 

15. Qual é a finalidade de uma coleta de sangue em tubos contendo anticoagulantes? 

A) Permitir a obtenção de soro. 
B) Evitar a contaminação da amostra por bactérias. 
C) Impedir hemólise da amostra. 
D) Impedir a coagulação do sangue para permitir a obtenção de plasma. 

 

 

16. Qual é a concentração em moles por litro de solução preparada a partir de uma 
solução mãe de concentração igual a 4 (quatro) molar que foi diluída vinte vezes?  

A) 1,0 mol por litro. 
B) 0,6 moles por litro. 
C) 0,2 moles por litro 
D) 0,8 moles por litro. 

 

 

17. Um profissional em análises clínicas, ao realizar a dosagem de hemoglobina de um 
paciente, obteve uma leitura da absorbância, em 540nm, da amostra de sangue 
anticoagulado igual a 0,120. Por outro lado, a leitura em 540nm de uma amostra 
padrão de hemoglobina de concentração igual a 10g/dL foi 0,160. Qual é a 
concentração de hemoglobina para esse paciente?    

A) 7,5 g/dL. 
B) 12,4 g/dL. 
C) 8,7 g/dL. 
D) 13,4 g/dL. 
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18. As causas mais comuns da cirrose porta incluem álcool, vírus da hepatite ou de 
etiologia desconhecida. A cirrose exibe um amplo espectro de resultados de provas 
hepáticas, dependendo da atividade ou da inatividade da doença, bem como do 
grau de destruição hepatocelular. Existem vários exames que formam a base do 
diagnóstico laboratorial de disfunção hepática. Marque a alternativa que agrupa 
cinco desses exames. 

A) Fosfatase alcalina, Aspartato amino transferase sérica, Alanina amino 
transferase sérica, Lactato desidrogenase, Gama glutamil transferase. 

B) Fosfatase alcalina, Aspartato amino transferase sérica, Alanina amino 
transferase sérica, dosagem de hemoglobina, contagem de reticulócitos. 

C) Fosfatase alcalina, concentração de ferro sérico, mieloperoxidade leucocitária, 
Lactato desidrogenase, Gama glutamil transferase. 

D) Fosfatase alcalina, Aspartato amino transferase sérica, Alanina amino 
transferase sérica, dosagem de colesterol, dosagem de triglicéride total e 
fracionado. 

 

 

19. A terapia apropriada das doenças infecciosas bacterianas requer o conhecimento 
do agente etiológico. Esse conhecimento pode ser adquirido de duas maneiras: 
diretamente, ao isolar e identificar o microrganismo em cultura, ou indiretamente, 
ao empregar provas sorológicas que demonstram a presença de anticorpos no 
sangue do paciente dirigidos contra determinada bactéria. Dentre os métodos de 
coloração do tipo histológica, quais são os mais frequentemente utilizados no 
laboratório de microbiologia? 

A) Coloração de May-Grunwald e a Coloração de Ziehl-Neelsen.  
B) Coloração de Gram e a Coloração de Ziehl-Neelsen. 
C) Coloração de May-Grunwald e a Coloração de Wright. 
D) Coloração de Gram e a Coloração de Leishman. 

 

 

20. Qual das alternativas abaixo agrupa três aspectos distintos que permitem a 
classificação laboratorial de bactérias? 

A) Reação à coloração pelo método de Gram (bactérias Gram-positivas ou Gram-
negativas), a morfologia (cocos ou bacilos) e as necessidades de oxigênio para 
crescimento (areróbicas e anaeróbicas). 

B) Reação à coloração pelo método de Gram (bactérias Gram-positivas ou Gram-
negativas), necessidade de oxigênio para crescimento (areróbicas e 
anaeróbicas) e sensibilidade à temperatura. 

C) Necessidades de oxigênio para crescimento (areróbicas e anaeróbicas), 
necessidades de glicogênio para crescimento em ambiente anaeróbico e 
insensibilidade à temperatura. 

D) Reação à coloração pelo método de Gram (bactérias Gram-positivas ou Gram-
negativas), necessidades de glicogênio para crescimento em ambiente 
anaeróbico e alta sensibilidade à temperatura igual a 40oC. 
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21. Em geral, as provas de sensibilidade a antibióticos são efetuadas por meio de 
diluição em tubo ou difusão em ágar, algumas vezes denominada sensibilidade em 
disco. O método de difusão em ágar é o mais comum. Esse método consiste em:  

A) conferir resistência parcial ou total a certos microrganismos, como os 
enterococos, estreptococos aeróbicos e pneumococos. 

B) isolar uma colônia de bactérias de seu meio de crescimento original, deixar a 
bactéria crescer em caldo até atingir uma densidade visual predeterminada, 
cobrir toda a placa de ágar de Mueller-Hinton com a bactéria isolada, colocar 
discos de sensibilidade a antibióticos a determinados intervalos na superfície da 
placa, incubar durante 18 a 24 horas, medir o diâmetro das zonas de inibição. 

C) colocar em tubos contendo meio de cultura líquido uma concentração 
padronizada da bactéria isolada a ser avaliada, adicionar diluições seriadas do 
antibiótico a ser testado aos tubos consecutivos contendo a suspensão 
bacteriana, incubar os tubos por um período de 24 horas, avaliar se houve 
turvação nos tubos, considerar, como concentração inibitória mínima, aquela 
concentração de antibiótico que inibiu o crescimento bacteriano.   

D) colocar em tubos contendo meio de cultura líquido uma mistura de enterococos, 
estreptococos aeróbicos e pneumococos, adicionar diluições seriadas do 
antibiótico a ser testado aos tubos consecutivos contendo a suspensão 
bacteriana, incubar os tubos por um período de 24 horas, medir o diâmetro das 
zonas de inibição, considerar como concentração inibitória mínima aquela 
concentração de antibiótico que inibiu o crescimento bacteriano. 

 

 

22. As enzimas são proteínas com propriedades catalisadoras sobre as reações que 
ocorrem nos sistemas biológicos. Em relação às enzimas, marque a alternativa 
correta . 

A) As enzimas transaminases ALT (transaminase glutâmica-pinúvica, GPT) e AST 
(transaminase glutâmica-oxalacética, GOT) são igualmente abundantes no 
tecido hepático, entretanto a ALT apresenta concentração 20 vezes maiores 
que a AST no músculo cardíaco. 

B) A amilase é uma enzima da classe das hidrolases que catalisa o 
desdobramento do amido e glicogênio ingeridos na dieta. 

C) Todas as enzimas presentes no corpo humano são sintetizadas no meio 
extracelular. 

D) Enzimas são catalisadores inorgânicos que interagem com o substrato de 
maneira específica e irreversível. 

 

 

23. Na coleta de sangue com tubos a vácuo, os tubos utilizados para coagulação 
(azul), dosagem de glicose (cinza), hemocultura (branco) e hematologia (roxa) 
devem conter, respectivamente, os anticoagulantes: 

A) citrato de sódio, fluoreto de sódio, sem aditivo e EDTA. 
B) fluoreto de sódio, citrato de sódio, sem aditivo e EDTA. 
C) EDTA, sem aditivo, fluoreto de sódio e citrato de sódio. 
D) sem aditivo, fluoreto de sódio, citrato de sódio e EDTA. 
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24. Em relação aos parâmetros bioquímicos utilizados na determinação das funções 
hepáticas, marque a alternativa incorreta . 

A) A medida da bilirrubina plasmática fornece um índice quantitativo da severidade 
da icterícia. Quando acompanhada de outros testes, pode ser definida a causa 
da icterícia. 

B) A determinação dos ácidos biliares constitui a prova mais sensível disponível 
para detectar qualquer disfunção hepática ou do trato biliar. 

C) Qualquer processo patológico que aumenta as concentrações do urobilinogênio 
no sistema digestório resulta em alterações da quantidade desse composto 
excretado na urina. 

D) Diferentemente de outras substâncias nitrogenadas não proteicas, os teores 
plasmáticos de amônia dependem do funcionamento dos rins, mas não da 
função hepática e, portanto, a determinação desse composto não tem utilidade 
na avaliação de enfermidade hepática. 

 

 

25. A regulação dos líquidos e eletrólitos e a eliminação dos resíduos metabólicos são 
essenciais à homeostase corpórea. O sistema renal exerce papel fundamental na 
realização dessas funções.  Em relação às características gerais da urina, marque 
a alternativa incorreta . 

A) O volume da diurese normal, em adultos, varia entre 800 a 1.800 mL em 24h. 
Esses valores estão sujeitos a variações, pois são influenciados pelo volume 
corporal, consumo de líquidos, sudorese e temperatura ambiente. 

B) As principais causas de poliúria são: grande ingestão de líquidos (polidipsia), 
insuficiência renal crônica, diabetes mellitus, diabetes insípido, aldosteronismo 
primário e mobilização de líquido previamente acumulado em edemas. 

C) Densidade urinária aumentada é frequentemente encontrada no alcoolismo 
agudo, aldosteronismo primário, diabetes insípido, fase inicial e final da 
insuficiência renal crônica e pielonefrite crônica. 

D) Várias condições podem determinar a acidez urinária (pH baixo), como acidose 
metabólica (acidose diabética, diarreias graves, desnutrição), dieta proteica, 
fenilcetonúria, intoxicação pelo álcool metílico e medicações acidificantes 
(cloreto de amônio). 

 

 

26. O exame qualitativo de urina é um conjunto de provas não invasivas e baratas 
que fornecem informações sobre várias funções metabólicas do organismo. É útil 
no diagnóstico e tratamento de doença renal ou do trato urinário e na detecção de 
doenças metabólicas ou sistêmicas não relacionadas com o rim. A principal 
recomendação para a coleta de amostras de urina destinadas ao exame 
qualitativo é:  

A) coletar a primeira urina da manhã, desprezando a primeira e a última porções 
da micção. 

B) coletar somente o primeiro e o último jatos. 
C) coletar todo o volume da primeira urina da manhã. 
D) coletar a urina de qualquer horário do dia. 
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27. Sobre o exame de sedimento urinário, é incorreto  afirmar que: 

A) o muco é uma proteína fibrilar produzida pelo epitélio tubular renal e pelo 
epitélio vaginal, não sendo considerado clinicamente significativo quando 
aumentado na urina. 

B) o aumento no número de leucócitos (>4 por campo) que apresentam ou não 
fenômenos degenerativos (granulações grosseiras no citoplasma, inclusão de 
bactérias etc.) na urina é chamado piúria. 

C) os cilindros de células epiteliais são predominantemente encontrados nos 
pacientes com insuficiência renal crônica e também em rejeição de 
transplantes, hipertensão maligna e outras doenças renais agudas (síndrome 
nefrótica glomerulonefrite aguda). 

D) condições que resultam em hematúria incluem várias doenças renais, como 
glomerulonefrites, pielonefrites, cistites, cálculos, tumores e traumas. 

 

 

28. Em relação ao diabetes mellitus, é incorreto  afirmar que: 

A) a causa mais frequente de hiperglicemia é o diabetes mellitus, um estado de 
intolerância à glicose e hiperglicemia em jejum resultante da ação deficiente da 
insulina. 

B) os principais sintomas do diabetes mellitus tipo 1 são poliúria, polidipsia, 
polifagia, perda inexplicada de peso, irritabilidade, infecção respiratória e desejo 
de bebidas doces. 

C) o diabetes mellitus tipo 2 é caracterizado pela relativa deficiência pancreática, 
ou de predominante deficiência pancreática com relativa resistência à ação da 
insulina. 

D) as mulheres com diabetes mellitus gestacional prévio têm risco aumentado de 
desenvolver diabetes mellitus caso utilizem contraceptivos orais.  

 

 

29. O teste Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) para diagnóstico da sífilis e 
a determinação de antígeno de grupo sanguíneo do sistema Rh nas hemácias 
utilizam como metodologias, respectivamente: 

A) aglutinação e floculação. 
B) floculação e hemólise. 
C) hemólise e fixação de complemento. 
D) floculação e aglutinação. 

 

 

30. Marque a alternativa que indica as características do tipo sanguíneo AB.  

A) Possui aglutinogênio A nas hemácias e aglutinina anti-B no plasma. 
B) Possui aglutinogênio B nas hemácias e aglutinina anti-A no plasma. 
C) Possui aglutinogênios A e B nas hemácias e nenhuma aglutinina no plasma. 
D) Possui as duas aglutininas, anti-A e anti-B, no plasma, mas não tem 

aglutinogênios nas hemácias. 
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31. A doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal é uma doença 
hemolítica causada pela incompatibilidade do sistema Rh materno durante o 
período gestacional. Assim, para que ocorra a eritroblastose fetal, a mãe, o pai e o 
filho devem ser, respectivamente, do tipo: 

A) Rh-, Rh+, Rh+ 
B) Rh+, Rh-, Rh- 
C) Rh+, Rh+, Rh- 
D) Rh+, Rh+, Rh+ 

 

 

32. Em imuno-hematologia, é incorreto  afirmar que: 

A) a reação de hemaglutinação é uma técnica de anticorpos específicos que, 
quando presentes, reconhecerão antígenos na superfície de eritrócitos, 
causando aglutinação.  

B) os testes de precipitação baseiam-se em uma suspensão antigênica que 
contém cardiolipina, colesterol e lecitina. No preparo da suspensão antigênica, a 
ligação desses componentes ocorre ao acaso e resulta na formação de 
estruturas arredondadas denominadas micelas. 

C) as reações de fixação do complemento podem ser usadas para determinar a 
presença ou quantificar antígenos ou anticorpos. 

D) o teste de floculação, variante da aglutinação indireta, ocorre quando a 
interação direta de anticorpos específicos com o antígeno leva à formação de 
imunocomplexos em meio líquido, detectáveis com auxílio de lupa ou 
microscopia óptica. 

  

 

33. A definição do grupo sanguíneo de um indivíduo se dá por duas provas: prova 
direta ou Beth-Vincent e prova reversa ou prova de Simonin. Considerando os 
resultados das provas reversas, relacione a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

 

 

 

 

 

 

 
Marque a alternativa que representa a sequência correta . 

A) 1, 2, 3 e 4 
B) 2, 3, 4 e 1 
C) 4, 3, 2 e 1 
D) 3, 2, 4 e 1 
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Prova Reversa  Sistema ABO  

1) Anticorpo B (   ) grupo B 

2) Anticorpo A (   ) grupo AB 

3) Ausência de anticorpos (   ) grupo O 

4) Anticorpos A e B (   ) grupo A 



 

34. Em relação ao teste de Coombs indireto, assinale a alternativa correta . 

A) Permite a identificação da presença de anticorpos fixados sobre as hemácias. 
B) Permite a identificação de anticorpos antieritrocitários no soro. 
C) É usado no diagnóstico de doenças autoimunes e doença hemolítica do recém-

nascido. 
D) Um resultado positivo (presença de aglutinação) nesse teste indica ausência de 

anticorpos livres no soro do paciente, os quais corresponderiam a um ou mais 
antígenos presentes nas hemácias usadas nos testes.  

 

 

35. As reações de imunofluorescência são largamente utilizadas na prática para a 
pesquisa de antígenos em diversas condições patológicas. Sobre essas reações, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

I. A imunofluorescência permite a detecção e a localização de antígenos em 
tecidos e suspensões celulares utilizando anticorpos específicos, marcados com 
fluorocromos. (   ) 

II. Dentre os reagentes e insumos utilizados nas reações de imunofluorescência, 
destacam-se: anticorpos marcados, monoclonais ou policlonais, antígenos ou 
amostras fixados à lamina de microscopia, glicerina alcalina, azul de Evans ou 
vermelho Congo.  (   ) 

III. São utilizadas no diagnóstico sorológico de várias doenças infecciosas, como 
Doença de Chagas, AIDS/HIV, hepatites e em doenças autoimunes. (   ) 

Marque a alternativa cuja sequência esteja correta . 

A) F, F, F 
B) V, F, F 
C) V, V, V 
D) F, V, V 
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Questões discursivas 
 

 

36. O diagnóstico dos distúrbios no metabolismo da glicose depende da demonstração 
de alterações na concentração de glicose no sangue. Sobre os testes laboratoriais 
para investigar desordem do metabolismo dos carboidratos: 

A) Dê dois exemplos de testes utilizados para avaliação do diabetes mellitus. (1,0 
ponto) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
B) Qual a utilidade do teste de O´Sullivan? (0,5 ponto) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

C) Como é feito o TOTG (curva glicêmica) para o diagnóstico de diabetes mellitus 
em adulto? (2,0 pontos) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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37. Nas técnicas de imunofluorescência, a leitura final do ensaio é realizada em 
microscópio de fluorescência, composto por fonte de luz de alta intensidade, filtros 
de excitação para o fluorocromo e filtros barreiras que removem interferentes e 
garantem a transmissão eficiente da luz emitida. 

A) Considerando os testes de imunofluorescência, diferencie imunofluorescência 
direta de imunofluorescência indireta. (1,5 ponto) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
B) Apesar de ainda serem empregados na rotina laboratorial, os testes de 

imunofluorescência estão sendo substituídos por testes enzimáticos. Quais as 
principais razões para que isso aconteça? (1,5 ponto) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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38. Dentre as provas para identificação dos principais grupos de bactérias causadoras 
de infecções humanas, destacam-se a catalase e a coagulase. Baseando-se em 
seus conhecimentos sobre diagnóstico laboratorial para diferenciação das 
bactérias, preencha o quadro abaixo. (2,0 pontos) 

PROVAS Qual o princípio da 
prova? 

O que evidencia a 
reação positiva? 

Qual a sua 
utilidade? 

CATALASE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COAGULASE  
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39. A realização do teste de sensibilidade aos antimicrobianos é uma das principais 
funções do laboratório de microbiologia. Além de orientar a escolha da terapia 
antimicrobiana mais adequada, esse teste representa uma importante ferramenta 
no monitoramento da evolução da resistência.  

A) Nestes testes, a concentração inibitória do antimicrobiano pode ser 
determinada direta ou indiretamente. A determinação direta é feita pelos 
chamados métodos da diluição, e a indireta, pelo método de difusão em placa 
com discos impregnados com as drogas. Explique cada uma dessas 
metodologias. (1,0 ponto) 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
B) Por que os métodos de difusão com disco (de Bawer e Kirby) têm preferência 

sobre os de diluição para os testes de rotina? (0,5 ponto) 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

C) Dê um exemplo de antimicrobiano que atua em nível da parede celular. (0,5 
ponto) 
 

__________________________________________________________________ 
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40. A doença falciforme é uma hemoglobinopatia hereditária, autossômica, 
caracterizada por substituição de um aminoácido (ácido glutâmico por valina) no 
sexto códon da cadeia de globina beta, resultando em hemoglobina S (HbS). As 
doenças falciformes mais frequentes são: anemia falciforme (homozigose HbSS), 
hemoglobina SC (dupla heterozigose HbS e HbC) e traço falciforme (heterozigose 
HbS). As manifestações clínicas da doença estão relacionadas com a 
polimerização da HbS quando desoxigenada, que altera a forma da hemácia de 
discoide para a forma de foice (hemácia falciforme), diminuindo a sua 
maleabilidade de membrana, resultando em fenômenos vaso-oclusivos e hemólise. 
Os fenômenos vaso-oclusivos são recorrentes, dolorosos e afetam vários órgãos, 
diminuindo a qualidade e a expectativa de vida dos pacientes. Assim, uma maneira 
de prevenir os recorrentes episódios vaso-oclusivos e o quadro de anemia 
hemolítica crônica é realizar o diagnóstico o quanto antes. Em relação ao 
diagnóstico, ele pode ser realizado por meio de testes pré-natais e testes de 
triagem de recém-nascidos. Em ambos os testes, a eletroforese de hemoglobina 
em pH alcalino é um exame de escolha. Diante do exposto:  

A) Faça um comentário sobre as amostras que serão usadas diante de uma 
situação em que o clínico ao saber de uma gestante com história de doença 
familiar decide por realizar alguns testes pré-natais, dentre eles a eletroforese 
de hemoglobina em pH alcalino. (1,0 ponto) 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

B) Faça um comentário sobre as características do tampão de corrida e sobre o 
suporte (fita) a ser usada para a aplicação da amostra, em relação à 
eletroforese de hemoglobina em pH alcalino. (1,0 ponto) 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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C) Qual será a direção da mobilidade das HbA, HbA2, HbS e HbF caso a 
eletroforese de hemoglobina em pH alcalino tenha sido realizado de amostra de 
um paciente com traço falciforme? (1,0 ponto) 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

D) Faça um comentário sobre o perfil eletroforético em pH alcalino das 
hemoglobinas dos pais de uma  criança com anemia falciforme. (1,0 ponto) 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 
41. Os reticulócitos são precursores das hemácias que contêm no seu interior material 

reticular, provavelmente uma ribonucleoproteína que não possui afinidade pelos 
corantes comuns. A sua presença em amostras de sangue periférico é feita 
empregando uma coloração supravital. Considerando a necessidade de realizar a 
contagem de reticulócitos em amostra de sangue periférico usando microscopia 
óptica, faça o que se pede. 

A) Qual é o anticoagulante empregado na coleta da amostra sanguínea? (0,5 
ponto) 
 

________________________________________________________________ 

 

B) Quais são os principais materiais e equipamentos necessários para realizar tal 
procedimento? (1,0 ponto) 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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C) Descreva de maneira objetiva o procedimento a ser seguido para realizar tal 
contagem. (2,0 pontos) 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

42. Considerando que muitas vezes o número de formas parasitárias eliminadas com 
as fezes é pequeno, sendo necessário recorrer a processos de enriquecimento 
para concentrá-las, responda: 

A) Quais são os três métodos que empregados para promover o enriquecimento 
no sentido de proporcionar a concentração das formas parasitárias? (1,5 ponto) 

 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

B) Qual é o princípio do método de Baermann-Moraes e para qual tipo de pesquisa 
esse método é indicado? (1,0 ponto) 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

19 



 
C) Qual é a indicação do método de Faust? (0,5 ponto) 

 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

D) Qual é o conservador mais usado para manter as fezes por até semanas após a 
coleta? Qual deve ser a proporção usada de conservador:fezes?   (1,0 ponto) 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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