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FUNÇÕES DOS CARGOS DE AGENTE UNIVERSITÁRIO
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INSTRUÇÕES

1. Confira abaixo: seu nome, número de inscrição e a função correspondente à sua inscrição. Assine no local
indicado.

2. Verifique se os dados impressos no Cartão-Resposta correspondem aos seus. Em caso de irregularidade,
comunique-a imediatamente ao Fiscal.

3. Não serão permitidos: empréstimos de materiais; consultas e comunicação entre os candidatos; uso de livros,
apontamentos, relógios, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos celulares, os quais deverão ser desliga-
dos e colocados no saco plástico fornecido pelo Fiscal.

4. Aguarde o Fiscal autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a autorização, confira a paginação antes de
iniciar a Prova.

5. Este Caderno de Prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com apenas 1 (uma) alternativa
correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo correspondente à alternativa que julgar
correta para cada questão.

6. No Cartão-Resposta, anulam a questão: marcar mais de 1 (uma) alternativa em uma mesma questão; rasu-
rar; preencher além dos limites do retângulo destinado a cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-
-Resposta por erro de preenchimento.

7. Não são permitidas perguntas ao Fiscal sobre as questões da prova.

8. A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta.

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal.

10. Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devidamente
assinados.

Transcreva abaixo as suas respostas, dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente esta parte.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 10.

Educação tem a maior fatia da massa salarial em Londrina

Londrina é a cidade do Paraná onde a educação tem maior participação na massa salarial, que representa
a soma dos salários de todos os trabalhadores. Em 2013, último ano para o qual há dados disponíveis no
site do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o setor respondeu por 16,9% da massa salarial ou por
R$ 620,9 milhões de um total de R$ 3,6 bilhões. Depois, vem o comércio varejista, com 12% de participa-
ção, ou R$ 440,2 milhões. E, na sequência, com 10,4% (R$ 384 milhões), a administração pública.
Dez atividades representam 64,3% da massa salarial da cidade. Além da educação, do varejo e da admi-
nistração pública, o comércio atacadista e os serviços financeiros respondem por 4% cada, algo em torno
de R$ 148 milhões. Já o transporte terrestre tem 3,9%, ou R$ 143 milhões. Atenção à saúde humana e
comércio de veículos contribuem cada um com 3,6% (R$ 133 milhões). Construção de edifícios, e serviços
de edifício e atividades paisagísticas são a 9ª e 10ª atividades, respectivamente. Elas contribuem com
R$ 124 milhões (3,3%) e R$ 82,5 milhões (2,2%).
Agricultura, pecuária e serviços relacionados é a 12ª da lista. Em 2013, contribuiu com 2,1% do total da
massa salarial, ou R$ 80,1 milhões. A primeira atividade industrial do ranking, a fabricação de produtos
alimentícios, ficou em 14º lugar, com 1,9%, algo próximo de R$ 71 milhões.
Considerada como aposta importante para a economia do município, os serviços de Tecnologia da Infor-
mação (TI) estavam em 26º lugar na lista das atividades que mais contribuíram para a massa salarial. A
TI foi responsável por R$ 28,9 milhões, ou 0,79% do total. Embora pouco representativa, foi uma das que
mais cresceram nos últimos anos.
Segundo o presidente do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares de Londrina (Sinpro), André
Cunha, a cidade tem cerca de 12 mil trabalhadores em instituições de ensino particulares, da Educação
Infantil ao Ensino Superior. “Temos salários que vão desde R$ 1.100,00, no Ensino Infantil, até mais de
R$ 10 mil em cursinhos. Londrina tem um processo histórico de não industrialização e os serviços predo-
minam, sendo que a educação é o principal”, afirma. Portanto, segundo ele, é natural que o setor repre-
sente a maior parte da massa salarial.
Em geral, os municípios têm a educação, a administração pública e o comércio varejista entre os primeiros
setores da lista de maior participação na massa salarial, não necessariamente nesta ordem. Só em Lon-
drina e em Maringá, a educação vem em primeiro lugar, sendo que na Cidade Canção, a contribuição do
setor para a massa salarial é de 15,2%.
Em todo o Paraná, a administração pública responde por 25,5% de uma massa total de R$ 69,7 bilhões
em 2013. Depois, vem o comércio varejista, com 9,13% e a educação, com 6%. “Por menor que seja um
município, ele tem sempre prefeitura, escolas e comércio”, ressalta o economista do Departamento Inter-
sindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Fabiano Camargo da Silva.

(Adaptado de: BORTOLIN, N. Folha de Londrina. 21 ago. 2015. Folha Economia. p.1.)

1 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, dados fornecidos pelo texto.

a) A posição do setor da educação no ranking da massa salarial em Curitiba.

b) A verba gasta com salários pagos a trabalhadores no setor da educação em Maringá.

c) O número de trabalhadores empregados na administração pública em Londrina.

d) O valor médio preciso do salário pago a trabalhadores no setor da educação em Londrina.

e) Os índices de participação dos salários do setor da educação em Londrina e em Maringá.

2 Sobre os termos “cada um” e “respectivamente”, no 2º parágrafo, assinale a alternativa correta.

a) O termo “respectivamente” indica que a 9ª atividade no ranking é “serviços de edifício e atividades paisagísti-
cas” e que a 10ª é “construção de edifícios”.

b) O termo “respectivamente” deixa claro que a 9ª atividade do ranking é “construção e serviços de edifícios” e
que “atividades paisagísticas” é a 10ª.

c) O uso do termo “respectivamente” esclarece que “serviços de edifício” e “atividades paisagísticas” são consi-
deradas atividades diferentes.

d) O uso de “cada um” desfaz uma eventual compreensão equivocada segundo a qual as atividades “atenção à
saúde humana” e “comércio de veículos”, somadas, contribuiriam com 3,6%.

e) A locução “cada um” é prescindível na frase, pois sua supressão conservaria o sentido e a clareza originais
intactos.
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3 Sobre o termo “Além de” na frase “Além da educação, do varejo e da administração pública, o comér-
cio atacadista e os serviços financeiros respondem por 4% cada, algo em torno de R$ 148 milhões.”
(2º parágrafo), considere as afirmativas a seguir.

I. Serve para ressaltar que as principais informações fornecidas na frase são o destaque da educação,
do varejo e da administração pública para a massa salarial da cidade.

II. Pode ser substituído por “Apesar de”, com alteração do sentido original, porém com coerência em
relação ao sentido do texto.

III. Pode ser substituído por “Aquém de”, com alteração do sentido original, porém com coerência em
relação ao sentido do texto.

IV. Tem correlação com a frase anterior, pois se destina a introduzir, na sequência, algumas das dez
atividades principais para a massa salarial da cidade.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

f)4 Leia a frase a seguir.

A primeira atividade industrial do ranking, a fabricação de produtos alimentícios, ficou em 14º lugar, com
1,9%, algo próximo de R$ 71 milhões.

Com base nessa frase, considere as afirmativas a seguir.

I. Os resultados são corroborados por uma parte do depoimento de um dirigente sindical da cidade.

II. O texto confirma que, embora sejam omitidas informações quanto às atividades que ocupam o 11º e
o 13º lugares no ranking, as atividades industriais estão fora dessas posições.

III. O texto deixa transparecer a preocupação com o resultado acanhado das atividades industriais na
cidade.

IV. O texto reflete que a atividade industrial mais antiga da cidade é também a mais bem colocada no
ranking.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

f)5 Observe o uso da expressão “não necessariamente nesta ordem” no penúltimo parágrafo.
Sobre essa expressão, assinale a alternativa correta.

a) A expressão confirma que a ordem dos setores no ranking é irrelevante.

b) A expressão antecipa que a ordem dos setores pode variar, o que, de fato, acontece.

c) A expressão é obsoleta, pois a ordem dos setores em Londrina é aquela contida na frase.

d) A expressão equivale a “respectivamente nesta ordem”.

e) A expressão significa que a ordem dos setores é sistematicamente invertida.

6 Leia, a seguir, a frase presente no último parágrafo.

Por menor que seja um município, ele tem sempre prefeitura, escolas e comércio.

Assinale a alternativa que apresenta a correta reescrita da frase, sem prejuízo do sentido original.

a) Contanto que um município seja menor, ele tem sempre prefeitura, escola e comércio.

b) Desde que seja um município menor, ele tem sempre prefeitura, escola e comércio.

c) Mesmo nos menores municípios, há sempre prefeitura, escola e comércio.

d) Por ser um município menor, ele tem sempre prefeitura, escola e comércio.

e) Quanto menor for um município, ele terá sempre prefeitura, escola e comércio.
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7 Quanto ao 4º parágrafo, assinale a alternativa correta.

a) A ênfase no setor de serviços de Tecnologia da Informação deve-se a expectativas mais otimistas em torno do
setor.

b) A ênfase no setor de serviços de Tecnologia da Informação coincide com o resultado alvissareiro obtido pelo
setor no ranking.

c) O texto revela o contraste dos êxitos das atividades industriais e dos serviços de Tecnologia da Informação no
ranking.

d) O texto acentua o descompasso entre expectativas e resultados no setor de Tecnologia da Informação, sem
permitir que se vislumbrem perspectivas estimulantes.

e) O texto prioriza uma descontinuidade temporal, ao confrontar o passado recente e sua aposta na Tecnologia
da Informação com os resultados frustrantes do setor no presente.

8 Assinale a alternativa que estabelece a correta correlação entre a reescrita da frase “Embora pouco repre-
sentativa, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos.” e sua explicação.

a) Em “Ainda que pouco representativa, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos.”, a ausência da forma
verbal “seja” promove uma falta de clareza que inexiste na frase original.

b) Em “Posto que pouco representativa, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos.”, o sentido original é
preservado.

c) Em “Conquanto pouco representativa, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos.”, o sentido original e
seu efeito ficam alterados.

d) Em “Embora seja uma das atividades que mais cresceram nos últimos anos, foi pouco representativa.”, o
sentido original e seu efeito são mantidos.

e) Em “Não obstante pouco representativa, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos.”, o sentido original
é comprometido.

9 Leia, a seguir, a última frase do 5º parágrafo.

Portanto, segundo ele, é natural que o setor represente a maior parte da massa salarial.

Sobre o uso do conectivo “portanto” na frase, assinale a alternativa correta.

a) Está correlacionado à variação de salários pagos aos trabalhadores em instituições de ensino.

b) Está atrelado à variação dos níveis de ensino das instituições que empregam os trabalhadores e os remuneram
conforme a titulação dos profissionais.

c) É justificado porque as consequências da representatividade do setor na massa salarial são altos salários de
alguns trabalhadores e a projeção da educação entre os serviços.

d) É vinculado às possibilidades de continuidade na formação dos trabalhadores nas diversas instituições de
ensino da cidade.

e) Decorre da combinação de fatores como o alto número de trabalhadores na educação e o predomínio dos
serviços sobre a industrialização na cidade.

10 Sobre o contraste entre os dados de Londrina e os dados do Paraná, considere as afirmativas a seguir.

I. Percebe-se que o comércio varejista ocupa a mesma posição no ranking tanto em Londrina quanto
no Paraná, embora os índices sejam diferentes.

II. A administração pública tem um desempenho no ranking no Paraná que corresponde a mais do que
o dobro do índice constatado em Londrina no mesmo setor.

III. Conclui-se que os valores pagos aos trabalhadores em educação em Londrina são superiores à soma
dos salários destinados ao mesmo setor no Paraná.

IV. A posição de menor destaque da contribuição da educação na massa salarial do Paraná, em contraste
com os dados de Londrina, explica-se pelo depoimento do economista do Dieese.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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CONHECIMENTOS GERAIS

11 Leia a afirmação a seguir.

Se eu caso então eu compro uma bicicleta.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma sentença logicamente equivalente a essa afirma-
ção.

a) Se eu não caso então eu não compro uma bicicleta.

b) Se eu não compro uma bicicleta então eu não caso.

c) Se eu compro uma bicicleta então eu não caso.

d) Eu não compro uma bicicleta e eu não caso.

e) Eu compro uma bicicleta e eu caso.

12 Dr. K. Vera está para receber sua sentença de morte. Seus algozes o desafiam:

Faça uma afirmação qualquer. Se você falar a verdade, será afogado. Se o que disser for falso, morrerá
enforcado. Entretanto, se não pudermos definir sua afirmação como verdadeira ou falsa, será poupado
e libertado.

Nessas condições e considerando os princípios da argumentação lógica, assinale a alternativa que apre-
senta, corretamente, uma afirmação que o Dr. K. Vera pode dizer para se salvar da sentença de morte.

a) Não vou morrer.

b) Não vou morrer enforcado.

c) Não tenho salvação.

d) Vou morrer afogado.

e) Vou morrer enforcado.

13 Leia a proposição P a seguir, que é uma paráfrase de um verso de Fernando Pessoa.

Se a alma não é pequena então tudo vale a pena.

Em relação à proposição P, considere as afirmativas a seguir.

I. Uma proposição logicamente equivalente a P é dada por: A alma é pequena ou nada vale a pena.

II. A negação lógica da proposição P é dada por: Se a alma é pequena então nada vale a pena.

III. A contrapositiva da proposição P é dada por: Se algo vale a pena então a alma é pequena.

IV. A recíproca da proposição P é dada por: Se tudo vale a pena então a alma não é pequena.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

14 Maria é formada em Direito e deseja fazer alguns cursos de especialização. A probabilidade de matricular-
-se em uma especialização em Direito Criminal é de 0,38, a probabilidade de matricular-se em um curso de
Direito Civil é de 0,21 e a probabilidade de matricular-se em ambos os cursos é de 0,05.
A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a probabilidade de Maria
não se matricular em qualquer uma dessas duas especializações.

a) 0,62

b) 0,56

c) 0,54

d) 0,46

e) 0,41
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15 O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, anunciou recentemente um acordo diplo-
mático com outro país, versando sobre o uso de armas nucleares, o que gerou críticas da parte de políticos
republicanos no congresso estadunidense.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o país com o qual esse acordo foi recentemente nego-
ciado.

a) Irã.

b) Israel.

c) Rússia.

d) Síria.

e) Turquia.

16 Em 2013, o contexto de aprovação da chamada PEC das domésticas, Emenda Constitucional nº 72/2013,
foi especialmente favorável para a publicação de dados e debates a respeito da participação das mulheres
no mercado de trabalho em geral e no trabalho doméstico em particular.
Sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro no contexto da discussão e aprova-
ção da PEC das domésticas, assinale a alternativa correta.

a) A participação das mulheres no trabalho doméstico remunerado encontrava-se em expansão.

b) A participação das mulheres no trabalho doméstico remunerado encontrava-se em declínio.

c) A administração pública era o agrupamento de atividade econômica com maior queda de participação das
mulheres.

d) Na indústria, a taxa de participação feminina era maior do que a participação masculina.

e) No comércio, a taxa de participação feminina era maior do que a participação masculina.

17 Em meio às estratégias políticas recentes para reduzir o isolamento da presidenta Dilma Roussef e criar
uma agenda positiva para o enfrentamento da crise no cenário brasileiro, veio à cena a chamada “Agenda
Brasil”.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o principal articulador do conjunto de propostas de-
nominado “Agenda Brasil” e responsável por sua apresentação à presidenta.

a) Eduardo Cunha.

b) Joaquim Levy.

c) Lula.

d) Michel Temer.

e) Renan Calheiros.

18 Nos últimos meses, os governos de Cuba e dos Estados Unidos da América têm intensificado os esforços
para a retomada das relações diplomáticas entre esses dois países.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, um dos fatores envolvidos na tensão entre os dois
países a ser tratado nesse momento de reaproximação diplomática.

a) A coerção do governo dos Estados Unidos da América a cubanos que emigram da ilha em fuga do regime
castrista.

b) A proibição de remessas de dinheiro a Cuba por parte de cubanos que residem nos Estados Unidos da América.

c) A proibição recíproca de voos comerciais entre Estados Unidos da América e Cuba.

d) A suspensão do bloqueio econômico do governo dos Estados Unidos da América a Cuba.

e) O fechamento do campo de detenção mantido pelo governo cubano na baía de Guantânamo.
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19 Com base no Art.16 e seus incisos da Lei nº 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
considere as afirmativas a seguir.

I. Crianças e adolescentes podem participar da vida política, na forma da lei.

II. Brincar e praticar esportes são compreendidos como direito de liberdade da criança.

III. A imaturidade da criança a impede do exercício do direito à liberdade de opinião.

IV. A criança e o adolescente devem ser discriminados na participação da vida familiar.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

20 Sobre o que compreende o direito à convivência familiar previsto na Lei nº 8.069/1990, Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), considere as afirmativas a seguir.

I. O direito à convivência familiar é exercido exclusivamente na família natural.

II. A falta ou a carência de recursos materiais implica em perda do poder familiar.

III. O exercício do poder familiar será igual entre pai e mãe.

IV. O reconhecimento do estado de filiação é um direito personalíssimo, imprescritível.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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BIOQUÍMICO

21 A colonização dos tratos geniturinário e gastrintestinal da mãe é o principal fator de risco para a
infecção perinatal por estreptococos do grupo B. A infecção é mais frequente e mais grave em prema-
turos e envolve pneumonia, meningite e sepse nos neonatos, com taxa de mortalidade tanto maior quanto
menor a idade gestacional, bem como a menor adesão dos serviços de saúde ao programa de prevenção
e profilaxia antimicrobiana para a doença. Entre 1990 e 2008, a adesão ao programa de prevenção e pro-
filaxia determinou uma queda de 1,7 para 0,34 casos de infecção perinatal por 1000 nascidos vivos nos
Estados Unidos.
Sobre a rotina microbiológica recomendada e justificada para prevenção dessa doença, assinale a alter-
nativa correta.

a) Avaliar a susceptibilidade dos isolados de Streptococcus agalactiae para penicilina G, ciprofloxacin e azitro-
micina por meio do teste de disco difusão em Muller Hinton ágar. O aumento significativo da resistência do
micro-organismo justifica o uso de drogas não betalactâmicas na profilaxia antimicrobiana intraparto.

b) Inocular as amostras obtidas em meio de cultivo caldo, como Todd-Hewitt, suplementado com agentes seleti-
vantes, como colistina, clindamicina e ciprofloxacina, ou ainda em caldo contendo cromógenos. Esses procedi-
mentos permitem a seleção e identificação rápida da colonização por estreptococos do grupo B nas gestantes,
sem a necessidade de testes confirmatórios adicionais.

c) Obter duas amostras de material cervical e periuretral utilizando swab estéril a ser inoculado em meio de
transporte Amies ou Stuart. Realizar o procedimento entre a 30ª e 31ª semana de gestação para avaliar a
presença de colonização por Streptococcus agalactiae.

d) Reportar a presença de estreptococo do grupo B em cultivo de urina em contagem inferior a 10.000 UFC/mL
contribui para a prevenção da doença perinatal, uma vez que a bacteriúria está relacionada à maciça coloniza-
ção genital de mulheres de qualquer idade gestacional.

e) Realizar CAMP teste frente a isolados clínicos hemolíticos de Staphylococcus aureus como prova de identifi-
cação presuntiva de estreptococo beta-hemolítico do grupo B. Isolados de Streptococcus agalactiae não he-
molíticos estão relacionados aos quadros mais graves de sepse neonatal e são adequadamente identificados
como tal por meio de testes moleculares.

22 A criptococose é uma micose oportunista que ocorre em 5% a 10% dos pacientes com aids e, frequente-
mente, evolui como meningite aguda, subaguda ou crônica. Em razão do pleomorfismo clínico da doença,
o diagnóstico laboratorial rápido e preciso é extremamente útil na instituição do tratamento precoce como
tentativa de minimizar sequelas e óbitos associados à criptococose.
Quanto ao diagnóstico laboratorial da criptococose, assinale a alternativa correta.

a) A cultura de cepas de Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gatti e Cryptococcus laurentii demonstra colô-
nias brancas cerebriformes que se desenvolvem rapidamente em ágar Saboraud dextrose (< 24 horas) e mais
lentamente (> 72 horas) em ágar contendo ciclo-hexemida. A diferenciação entre estes e as leveduras do tipo
Candida se dá por meio do crescimento de Candida spp. na presença de canavanina (meio CGB).

b) A detecção do antígeno polissacarídeo capsular de Cryptococcus em sangue, líquor e urina por meio de agluti-
nação de partículas de látex e imunocromatografia tem sensibilidade e especificidade superiores a 90%, porém
resultados falso-negativos dos testes podem ocorrer em razão da presença de altos títulos de antígeno e efeito
pró-zona.

c) O antígeno polissacarídeo criptocócico pode ser detectado no sangue, na urina e no líquor de pacientes com
doença extraneural e, por esta razão, sua determinação no soro ou na urina caracteriza criptococose sistêmica,
mas sua presença nos três materiais biológicos não confirma o diagnóstico específico de doença meníngea.

d) O isolamento do fungo em cultivo tem importante papel no estudo epidemiológico da doença. Cryptococcus

neoformans (sorotipo A e D) e Cryptococcus gatti (sorotipos B e C) são responsáveis pela maioria dos ca-
sos de criptococose no Brasil, onde a segunda variedade acomete principalmente pacientes extremamente
imunossuprimidos (CD4 < 50 células/mm3).

e) O líquor de pacientes com criptococose em sistema nervoso central se caracteriza por pleocitose polimorfo-
nuclear intensa, hiperproteinorraquia e hipoglicorraquia. Nas infecções em pacientes imunocompetentes, o
número de leveduras não capsuladas observadas pelo método de tinta da China no líquor centrifugado tem se
mostrado significativamente maior que nos pacientes com aids.
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23 Micro-organismos multidroga resistentes (MDR) foram, inicialmente, definidos como aqueles que ex-
pressam resistência a dois ou mais antimicrobianos de uso clínico. Em razão da evolução dos perfis
de resistência aos antimicrobianos, foram unidos esforços na tentativa de uniformizar a nomenclatura
que caracteriza os perfis de resistência aos antimicrobianos dos principais agentes bacterianos envol-
vidos em infecções relacionadas à assistência à saúde. Para tanto, foram padronizadas as respectivas
listas de antimicrobianos para os quais a resistência apresenta relevância clínica e/ou epidemiológica
e para os quais estão disponíveis testes de susceptibilidade in vitro padronizados. Nesse contexto, as
siglas MDR (Multidrug-Resistant), XDR (Extensively Drug-Resistant) e PDR (Pandrug-Resistant) caracteri-
zam grupos de isolados, como Staphylocococcus aureus, Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa,
Acinetobacter baumannii e enterobactérias que apresentam níveis de limitação terapêutica crescente no
universo microbiano, como ilustra a figura a seguir.

Levando em consideração somente as drogas reportadas adequadamente para cada isolado e material
biológico, relacione o isolado e sua classificação, na coluna da esquerda, com o resultado do teste de
sensibilidade (R – resistente; S – Sensível), na coluna da direita.

(I) Acinetobacter baumannii uuuuuuuu
PDR isolado de aspirado traqueal.

(A) Penicilina R, Oxacilina R, Gentamicina S, Eritromicina R,
Clindamicina R, Sulfametoxazol-Trimetoprim S, Linezo-
lida S, Vancomicina S, Tigeciclina S.

(II) Pseudomonas aeruginosa uuuuuu
XDR isolado de sangue.

(B) Piperacilina-Tazobactam R, Ceftazidima R, Cefepime R,
Imipenem R, Meropenem R, Ciprofloxacin R, Levofloxacin
R, Amicacina R, Gentamicina R, Colistina S.

(III) Staphylococcus aureus uuuuuuuuu
MDR isolado de tecido.

(C) Imipenem R, Meropenem R, Levofloxacin R, Ciprofloxacin
R, Sulfametoxazol-Trimetoprim R, Amicacina R, Genta-
micina R, Tobramicina R, Colistina R.

(IV) Klebsiella pneumoniae uuuuuuuuu
MDR isolado de urina.

(D) Ampicilina R, Penicilina R, Vancomicina R, Teicoplanina
R, Gentamicina S, Estreptomicina R, Linezolida S, Cipro-
floxacin R.

(V) Enterococcus faecium uuuuuuuuuu
XDR isolado de urina.

(E) Amicacina S, Gentamicina S, Cefalexina S, Piperacilina-
-Tazobactam S, Meropenem S, Ertapenem S,
Sulfametoxazol-Trimetoprim S, Norfloxacin R, Cipro-
floxacin R, Nitrofurantoína S.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-B, II-C, III-A, IV-D, V-E.

b) I-C, II-A, III-E, IV-D, V-B.

c) I-C, II-B, III-A, IV-E, V-D.

d) I-E, II-B, III-C, IV-A, V-D.

e) I-E, II-C, III-D, IV-A, V-B.
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24 O achado laboratorial de candidúria traz dilemas em relação a sua interpretação visto que pode refletir
uma amplitude de possibilidades clínicas, incluindo desde apenas a colonização como a infecção urinária
alta ou a doença sistêmica por Candida spp.. Fatores, como uso de cateter e antimicrobianos até gênero
feminino e extremos de idade, são considerados fatores de risco para candidúria.
Com relação à interpretação dos cultivos de urina e à susceptibilidade dos isolados de leveduras aos anti-
fúngicos, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, as condições adequadas para o diagnóstico
e o suporte terapêutico de infecções urinárias por leveduras.

a) A resistência prevalente de Candida albicans e Candida parapsilosis às equinocandinas é dada por alterações
irreversíveis na síntese do ergosterol, sendo necessária a avaliação dessas espécies frente ao voriconazol
quando isoladas de amostras de urina.

b) Amostras de urina de mulheres jovens com coleta espontânea contendo qualquer contagem de colônias de
levedura devem ser reportadas como culturas positivas, com contagem de colônias, em razão do risco de
cistite necro-hemorrágica por espécies de Candida.

c) Geralmente as amostras contendo leveduras de Candida, Trichosporon e Geotrichum são positivas em cultivo
nas primeiras 18 horas de incubação a 37 ◦C, sendo desnecessária a manutenção dos cultivos por tempo
superior a 24 horas.

d) Para isolados urinários de Candida glabrata, somente doses máximas do antifúngico fluconazol terão efeito no
tratamento da infecção. Essa informação deve estar presente no laudo do antifungigrama como “sensível dose
dependente”.

e) Pacientes com cateter vesical de demora têm maior risco de colonização por leveduras e de complicação
relacionada à candidúria, sendo adequada a análise da ponta do cateter para a exclusão da presença residual
de leveduras após o tratamento com antifúngicos.

25 A partir de meados de 2011, observou-se um aumento súbito no número de casos de coqueluche no
Brasil, cuja incidência quadruplicou em relação ao ano anterior.
Sobre a coqueluche, considere as afirmativas a seguir.

I. Bordetella pertussis é um bacilo gram-positivo pequeno, não esporulado, fermentador da glicose,
que se desenvolve prioritariamente em meio de cultura contendo carvão ativado e eritromicina.

II. A coqueluche é uma traqueobronquiolite de notificação compulsória. A faixa etária com maior inci-
dência é a inferior a 1 ano, com maior mortalidade entre lactentes menores de 6 meses.

III. É considerado caso suspeito de coqueluche e deve ser submetido à coleta de secreção de nasofa-
ringe para cultivo de Bordetella pertussis todo paciente com tosse seca há mais de 14 dias e que
apresente tosse paroxística.

IV. É caracterizado como caso confirmado de coqueluche quando há o isolamento e a identificação de
Bordetella pertussis a partir do meio de cultura Regan Lowe ou Bordet-Gengou de um paciente que
apresenta linfocitose relativa e absoluta no leucograma.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

26 Em uma unidade de terapia intensiva, 15 dos 20 pacientes internados apresentaram vários episódios
diarreicos, além de megacólon, os quais contribuíram para agravamento dos quadros clínicos. Durante a
investigação epidemiológica, observou-se que os pacientes envolvidos tinham idade superior a 65 anos,
estavam hospitalizados por período entre 30 e 206 dias (média: 76 dias), tinham em comum comorbida-
des, faziam uso de dieta enteral, cateter venoso central e cateter vesical. Todos haviam tratado outros
processos infecciosos, como pneumonias associadas à ventilação (VAP), infecção urinária e sepse du-
rante o período de internação, alguns com antibioticoterapia múltipla ainda em curso, outros com terapia
finalizada. Ao laboratório, foi solicitado um processo de investigação microbiológica para a elucidação do
surto.
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Considerando a epidemiologia das doenças relacionadas à assistência à saúde no ambiente hospitalar
para esse processo, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, os exames indicados para a de-
tecção do provável agente etiológico e caracterização do surto.

a) Cultura de Salmonella sp a partir de fragmento de tecido intestinal dos pacientes com megacólon e de amostras
de contraprova de solução enteral.

b) Cultura de Staphylococcus aureus em fezes diarreicas dos pacientes e do vestíbulo nasal de funcionários da
unidade; genotipagem dos isolados por PFGE e pesquisa de enterotoxina estafilocócica por HPLC.

c) Detecção de Acinetobacter baumanni pan-resistente em amostras de fezes de todos os pacientes ainda hos-
pitalizados e genotipagem dos isolados por PFGE.

d) Detecção de toxina A e B de Clostridum diffcile e cultura anaeróbia do mesmo agente em meio seletivo, ambas
realizadas em amostras de fezes diarreicas.

e) Doseamento de aflatoxina de Aspergillus sp por HPLC na solução enteral e cultura de Aspergillus sp e
Legionella pneumophila em amostras do sistema de climatização da unidade.

27 Em laboratório clínico, os resultados obtidos são avaliados segundo o espectro clínico e epidemiológico
das doenças, em que os dados obtidos a partir de culturas, microscopias e outros exames são associados
aos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, aos fatores de risco que o paciente apresenta para
determinada doença, bem como aos pontos de corte e valores de sensibilidade e especificidade que cada
tipo de análise contempla.
Quanto ao diagnóstico microbiológico de pneumonia, assinale a alternativa que apresenta, corretamente,
resultados em conjunto que podem ser caracterizados como não representativos de infecção.

a) Escarro de paciente etilista com pneumonia aspirativa comunitária; microscopia ao Gram (100x) com
150 leucócitos por campo e 9 células por campo; microscopia ao Gram (1000x) cocos Gram-positivos
(+/<1/campo) e bacilos Gram-negativos (++++/>30/campo); isolado Escherichia coli 10.000.000 UFC/mL.

b) Escovado protegido de paciente pós-transplante de medula óssea; microscopia ao Gram (100x) com 15 leucó-
citos por campo e < 1 célula por campo; microscopia ao Gram (1000x) negativa; isolado Aspergillus fumigatus.

c) Aspirado traqueal de paciente internado há 72 horas em unidade de emergência com suspeita de pneumonia
necrotisante; microscopia ao Gram (100x) com 50 leucócitos por campo e 5 células por campo; microscopia ao
Gram (1000x) com cocos Gram-positivos (+++/15/campo); isolado Staphylococcus aureus 100.000 UFC/mL.

d) Aspirado traqueal de paciente internado há 15 dias em unidade de terapia intensiva e com febre a escla-
recer; microscopia ao Gram (100x) com 20 leucócitos por campo e 10 células por campo; microscopia ao
Gram (1000x) com bacilos Gram-negativos (+/<1/campo); isolado Acinetobacter baumannii 10.000 UFC/mL e
Candida parapsilosis 10.000 UFC/mL.

e) Lavado broncoalveolar de paciente com pneumonia comunitária refratária ao tratamento com amoxicilina; mi-
croscopia ao Gram (100x) com 200 leucócitos por campo e 5 células por campo; microscopia ao Gram (1000x)
negativa; cultura negativa. Pesquisa de antígenos de Streptococcus pneumoniae positiva.

28 O conhecimento da resistência intrínseca de alguns micro-organismos aos antimicrobianos pode minimi-
zar custos no laboratório, além de omitir informações desnecessárias ou errôneas nos resultados finais.
Sobre a presença dessa resistência intrínseca, relacione o antimicrobiano, na coluna da esquerda, com o
micro-organismo, na coluna da direita.

(I) Fosfomicina. (A) Citrobacter koseri.
(II) Gentamicina. (B) Providência stuartii.

(III) Trimetoprim. (C) Pseudomonas aeruginosa.
(IV) Piperacilina. (D) Staphylococcus saprophyticus.
(V) Cefepime. (E) Enterococcus faecalis.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-A, II-C, III-B, IV-E, V-D.

b) I-D, II-B, III-C, IV-A, V-E.

c) I-D, II-E, III-B, IV-C, V-A.

d) I-E, II-C, III-D, IV-A, V-B.

e) I-E, II-D, III-C, IV-B, V-A.
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29 Seguindo estratégias da Organização Mundial de Saúde, nas últimas décadas, o diagnóstico da tubercu-
lose tem sido realizado por meio da baciloscopia e da cultura de micobactérias. Mas, nos últimos anos,
recomendações para a avaliação de metodologias moleculares capazes de detectar em torno de 132 ba-
cilos/mL de escarro vão de encontro à modernização e à agilização do diagnóstico dentro dos algoritmos
para controle da tuberculose no país.
Sobre os exames recomendados para o diagnóstico e monitoramento da tuberculose no Brasil, considere
as afirmativas a seguir.

I. A cultura é indicada para casos suspeitos de tuberculose pulmonar com baciloscopia negativa, para
o diagnóstico de formas extrapulmonares e para o diagnóstico de tuberculose em pacientes HIV po-
sitivos e em crianças. Também está indicada, acompanhada do teste de sensibilidade, nos casos de
suspeita de resistência bacteriana aos medicamentos.

II. A utilização do teste GeneXpert® MTB/RIF para detecção de micobactérias do complexo
Mycobacterium tuberculosis em amostras biológicas traz vantagens, como a rapidez e a minimiza-
ção do risco biológico para a manipulação das amostras. No entanto, em razão da alta sensibilidade,
resultados falso-positivos são frequentes por conta de contaminações durante a fase de extração.

III. O número mínimo de bacilos necessários para produzir um esfregaço para baciloscopia com resul-
tado positivo tem sido estimado entre 100.000 a 500.000 por mL de escarro, o que acarreta uma grande
probabilidade da ocorrência de falso-negativos em pacientes bacilíferos. A sensibilidade do teste é
inferior a 30% para pacientes não tratados.

IV. O teste GeneXpert® MTB/RIF consiste na reação de PCR em tempo real heminested com amplifica-
ção de um fragmento de 81 pb e aplicação de cinco sondas sobrepostas para o gene rpoB, mas é
útil somente para a espécie Mycobacterium tuberculosis. A metodologia detecta também mutações
determinantes de resistência.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

30 Na última década, foram notificados somente 5 casos de meningite na região metropolitana de uma capital
que contempla 1.000.000 de habitantes. Nos últimos 15 dias, 10 pacientes apresentaram sinais e sintomas
de meningite, com 3 óbitos. Entre os pacientes, todos frequentavam diferentes pré-escolas, tinham entre
2 e 3 anos de idade e apresentavam vacinação completa para a idade. No diagnóstico laboratorial, os líqui-
dos cefalorraquianos apresentavam pleocitose superior a 1.000 células por mm3. No entanto, na análise
microbiológica, somente 2 amostras de líquor foram positivas na cultura em ágar sangue para coco Gram-
-negativo produtor de ácido por oxidação da dextrose e da maltose, com teste de oxidase positivo. Nos
demais líquidos, a cultura foi negativa em 48 horas.
Sobre a epidemiologia da doença meníngea e seu diagnóstico no contexto dos casos, considere as afir-
mativas a seguir.

I. Caso a avaliação dos dois isolados por meio de eletroforese em campo pulsado (PFGE) demonstre
que estes pertencem ao mesmo gênero, espécie e sorotipo bacterianos, os contactantes das últimas
24 horas dos casos confirmados deveriam ser investigados por meio de cultura de swab nasal, no
sentido de diagnosticar possíveis novos colonizados.

II. Neisseria meningitidis grupos A, B, C, D e F, bem como Haemophilus influenzae tipo a, b, c podem
ser considerados como agentes prováveis para a epidemia, uma vez que ambos podem apresentar as
características de crescimento, morfologia em cultivo e reação de oxidase semelhantes aos relatados
no caso.

III. Os resultados negativos nos cultivos de líquor podem estar relacionados à conservação das amostras
em temperatura inadequada e à antibioticoterapia prévia. Testes com kits comerciais para a detecção
e sorogrupagem podem ser também negativos se estes não contemplarem o anticorpo específico
para antígeno do agente em questão.

IV. Para a definição de caso dentro de um possível surto nessa doença, seria útil a realização, no labora-
tório de referência, dos testes de aglutinação de partículas de látex sensibilizadas, de PCR em tempo
real ou contraimunoeletroforese para as amostras de líquor dos pacientes com cultura negativa.
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Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

31 A ANVISA, em 2013, e o BrCAST, em 2015, disponibilizam a padronização de testes para uso laboratorial
que possibilitam a diferenciação de mecanismos de resistência aos carbapenêmicos em enterobactérias,
com o objetivo de auxiliar no controle de infecção em serviços de saúde e nas investigações que envolvem
epidemiologia e saúde pública.
Com relação aos testes laboratoriais com inibidores recomendados para avaliação desses mecanismos,
atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

Abreviaturas: AFB (ácido fenil borônico), EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético), CLX (cloxacilina),
KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase), MBL (Metalo-Beta-Lactamase), OXA (oxacilinase)

( ) Meropenem (halo: 7 mm); Meropenem + AFB (halo 10 mm); Meropenem + CLX (halo 16 mm);
Meropenem + EDTA (9 mm) caracterizam a presença de resistência aos carbapenêmicos mediada
por enzimas cromossômicas induzíveis e perda de porinas.

( ) Meropenem (halo: 13 mm); Meropenem + AFB (halo 20 mm); Meropenem + CLX (halo 15 mm);
Meropenem + EDTA (23 mm) caracterizam a presença de resistência aos carbapenêmicos mediada
por KPC e MBL, podendo ser confirmada com a inibição com o ácido dipicolínico e testes molecula-
res.

( ) Meropenem (halo: 15 mm); Meropenem + AFB (halo 17 mm); Meropenem + CLX (halo 17 mm);
Meropenem + EDTA (21 mm) caracterizam a presença de resistência aos carbapenêmicos mediada
por MBL, em especial se associados à susceptibilidade ao aztreonam.

( ) Meropenem (halo: 26 mm); Meropenem + AFB (halo 22 mm); Meropenem + CLX (halo 24 mm);
Meropenem + EDTA (27 mm) caracterizam a presença de resistência aos carbapenêmicos mediada
por KPC, em especial se o teste de Hodge for positivo.

( ) Imipenem (halo: 23 mm); Imipenem + AFB (halo 21 mm); Imipenem + CLX (halo 25 mm);
Imipenem + EDTA (23 mm) caracterizam a presença de resistência aos carbapenêmicos mediada por
enzimas da classe D chamadas de OXA-48 like, em especial se associados à resistência ao cefepime
e à ceftazidima.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, V, F, F.

b) V, F, F, V, V.

c) F, V, F, V, F

d) F, V, F, F, V.

e) F, F, V, V, F.

32 Embora algumas ações possam ser incentivadas para a redução dos custos, muitos procedimentos in-
ternos da rotina laboratorial, quando não realizados ou adaptados, geram impacto no gasto final com o
diagnóstico e o tratamento de pacientes na instituição, além de impactar negativamente na morbidade e
na mortalidade.
Avaliando o impacto no resultado final dos exames, bem como no benefício final do exame ao paciente e
à instituição, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o procedimento viável.

a) Adquirir frascos para hemocultura manual aeróbia e anaeróbia em vez de automatizada.

b) Deixar de realizar teste D para eritromicina e clindamicina em isolados de Streptococcus pneumoniae.

c) Deixar de realizar teste de sensibilidade para uroculturas positivas de mesmo paciente colhidas em dias con-
secutivos.

d) Realizar teste de sensibilidade apenas para o micro-organismo mais virulento entre aqueles isolados em um
cultivo polimicrobiano de tecido de úlcera de decúbito.

e) Testar 8 discos de antibióticos em placa de 90 mm de ágar Muller Hinton.
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33 Paciente, 65 anos de idade, hospitalizada há 60 dias, está em tratamento para infecção de sítio cirúrgico
em pós-operatório de colocação de prótese em coluna vertebral lombar (L5). Inicialmente
(PO 15 dias), foi coletada a secreção da incisão com isolamento de Staphylococcus aureus (isolado 1).
Em razão da insuficiência renal, a vancomicina foi utilizada na dose ajustada de 1 g / 24 horas com dosea-
mento de vancocinemia a cada 48 horas para monitoramento terapêutico (terapia 1). Após melhora das
características iniciais da lesão e do quadro clínico infeccioso geral, a vancomicina foi suspensa após
14 dias. No 25°dia após a primeira cultura, a paciente desenvolve quadro séptico. Iniciada novamente a
terapia com vancomicina – dose padrão em razão da melhora do quadro renal (2 g / 24 horas) – e cefe-
pime. As vancocinemias doseadas no vale após 24 horas, 48 horas, 72 horas e 96 horas estão dispostas
na tabela (terapia 2) a seguir.

Segundo EUCAST (2015), Concentração Inibitória Mínima (CIM) para Vancomicina: Sensível < = 2,0 µg/mL e
Resistente > 2,0 µg/mL e para Linezolida: Sensível < = 4,0 µg/mL e Resistente > 4,0 µg/mL.

Valor referencial para Vancocinemia nível terapêutico no vale: 15,0 a 20,0 µg/mL.
(EUCAST. BrCAST. Comitê Brasileiro de Testes de Sensibilidade aos Antimicrobianos. Orientações do EUCAST para a detecção de

mecanismos de resistência e resistências específicas de importância clínica e/ou epidemiológica. 2013.

Disponível em: <http://brcast.org.br/documentos/>. Acesso em: 17 ago. 2015.)

Após procedimentos de reposição volêmica, controle hemodinâmico e antibioticoterapia, houve melhora
inicial do quadro clínico e isolamento em hemocultura de Staphylococcus aureus (isolado 2). No 4º dia
de reiniciada a terapia com vancomicina, houve piora significativa, com sepse grave, choque e desfecho
com óbito. Na avaliação da correlação genética entre os isolados de Staphylococcus aureus, houve con-
cordância de 94% (PFGE, coeficiente de Dice).
Considerando o caso e os resultados dos exames na tabela e no contexto clínico-laboratorial e micro-
biológico, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) Os Staphylococcus aureus isolados nos dois momentos não pertencem ao mesmo clone. Portanto,
a terapia inicial foi eficiente em razão da melhora clínica. A paciente foi colonizada em segundo
momento por outra cepa, a qual apresenta resultados diferentes para os antimicrobianos vancomicina
e linezolida em relação ao primeiro isolado.

( ) Não é possível estabelecer se qualquer dos dois isolados de Staphyloccoccus aureus apresenta re-
sistência real à vancomicina, uma vez que o mecanismo de resistência mais frequente para essa
droga é a aquisição de genes van A a Z, não detectados de forma adequada por testes fenotípicos,
como disco difusão, fitas gradiente, microdiluição automatizada ou ágar diluição.

( ) Os isolados de Staphylococcus aureus do caso podem ser inseridos como parte do fenômeno
“MIC creep”, em que a diminuição da susceptibilidade à vancomicina nos hospitais tem limitado o
uso desse antimicrobiano como escolha empírica no tratamento das infecções por Staphylococcus
aureus resistente à oxacilina.
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( ) A terapia 1 com vancomicina não foi totalmente eficiente, por manter nível sérico abaixo do tera-
pêutico, selecionando Staphylococcus aureus caracterizados como heterorresistentes (hVISA) com
subpopulações não detectadas laboratorialmente, as quais apresentam resposta heterogênea à droga
in vivo.

( ) A resistência intermediária à vancomicina é reflexo de alterações na parede dos Staphylococcus spp.
induzidas pela droga, as quais se caracterizam pela incorporação de maior quantidade de lipopolis-
sacarídeos, alterações das proteínas ligadoras de penicilina (PBPs), diminuição da concentração de
ácido murâmico e intumescimento da parede bacteriana.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, F, V, F.
b) V, F, F, F, V.
c) V, F, V, F, F.
d) F, V, F, V, V.
e) F, F, V, V, F.

34 Os fungos são considerados agentes infecciosos oportunistas, incapazes de causar doença severa em
pacientes sem predisposição ou fatores de risco importantes para o seu desenvolvimento. Apesar de
serem amplamente conhecidos e a presença de alguns ter se tornado frequente nos laboratórios de mi-
crobiologia, o reconhecimento de suas estruturas típicas em microscopia ainda é um desafio para muitos
profissionais.
Sobre a micromorfologia em exame direto dos fungos patogênicos ao homem, considere as afirmativas a
seguir.

I. Paracococidioides brasiliensis apresenta-se nos tecidos e nas secreções como leveduras com mem-
brana fina, de tamanho uniforme e gemulação catenulada.

II. Os zigomicetos se caracterizam pela presença nos tecidos de hifas largas, tortuosas, cenocíticas e
que se ramificam em ângulo reto.

III. Os dermatófitos são vistos nos preparados de escamas de pele com KOH 20% como hifas finas,
hialinas e septadas e artrósporos.

IV. Em escamas de pele, Malassezia furfur se caracteriza por aglomerados de leveduras e pequenas hifas
hialinas tortuosas.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

35 O controle de qualidade de meios de cultura, corantes e reagentes utilizados em microbiologia é im-
prescindível para que o diagnóstico e o suporte terapêutico tenham utilidade para o clínico e tragam o
benefício esperado ao paciente. Nesse sentido, para cada produto, são utilizadas cepas padronizadas de
micro-organismos que fornecem resultados conhecidos para provas ou que tenham comportamento pre-
visível frente aos substratos e inibidores de determinado meio de cultura.
Quanto ao controle de qualidade de meios de cultura e reagentes, assinale a alternativa que apresenta,
corretamente, o conjunto de micro-organismos padronizados e resultados inadequados para avaliar a
qualidade do produto em questão.

a) Ágar Mac Conkey: Escherichia coli (fermentador da lactose); Proteus mirabilis (não fermentador da lactose);
Staphylococcus aureus (sem crescimento).

b) Ágar Mycosel: Aspergillus niger (crescimento esperado em até 3 dias); Cryptococcus neoformans (crescimento
esperado em até 7 dias); Candida dublinensis (sem crescimento).

c) Ágar sangue: Streptococcus pyogenes (crescimento com hemólise beta); Streptococcus penumoniae (cresci-
mento com hemólise alfa); Enterococcus faecalis (crescimento sem hemólise).

d) Caldo verde brilhante: Escherichia coli (produtor de gás a partir da lactose); Enterococcus faecalis (não produ-
tor de gás a partir da lactose); Staphylococcus aureus (sem crescimento).

e) PYR teste: Enterococcus faecalis e Streptococcus pyogenes (teste positivo); Staphylococcus epidemidis (teste
negativo).
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36 Durante a validação do teste de susceptibilidade por disco difusão para quatro diferentes drogas (A,
B, C, D), seus resultados são avaliados versus o método padrão ouro (diluição em caldo), em que são
determinados os percentuais de erros muito graves, erros graves e erros leves ou menores. Segundo o
CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute), são aceitáveis valores inferiores a 2% para os dois primeiros
e inferiores a 5% para os erros leves ao método de Kirby e Bauer.
Considere a avaliação do método de disco para as quatro diferentes drogas (A, B, C, D) cujos gráficos, a
seguir, contêm 20 resultados representativos dos 1.000 isolados bacterianos realmente avaliados. No eixo
das ordenadas, estão os resultados da diluição, em µg/mL, e, no eixo das abscissas, estão os valores dos
halos de inibição, em mm. As linhas pontilhadas estabelecem os pontos de corte para a susceptibilidade
e resistência em cada método.

Com base nos gráficos, assinale a alternativa correta.

a) Para o antimicrobiano A, os 20% de falsa susceptibilidade (erro leve) e 2% de falsa resistência (erro muito
grave) sugerem que o método de disco difusão pode se utilizado como screening de resistência.

b) Nos testes das drogas A e D, é possível observar a correlação inversamente proporcional entre a concentração
inibitória mínima e o diâmetro dos halo de inibição.

c) O antimicrobiano D não deverá ser avaliado por meio de testes de difusão em ágar, uma vez que o percentual
de erros graves pode indicar que a droga se difunde inadequadamente dentro das condições padronizadas
para os testes.

d) Para o antimicrobiano B, ainda que o percentual de erros muito graves seja aceitável (6%), o método de disco
difusão é inadequado para a avaliação da susceptibilidade dos isolados ao antimicrobiano, em razão de apre-
sentar alto percentual de erros leves.

e) No teste com o antimicrobiano C, não há correlação entre os métodos, sugerindo que a droga deva ser avaliada
em laboratório clínico somente por métodos de diluição em caldo.

37 Pacientes imunossuprimidos são uma clientela frequente dos laboratórios de microbiologia. Alterações
nas condições clínicas desse tipo de paciente, assim como em exames bioquímicos ou hematológicos,
caracterizam a necessidade de investigação sobre as suas origens. Alguns micro-organismos estão fre-
quentemente envolvidos em infecções oportunistas e a disponibilidade de testes que os confirmem ou
excluam como agentes etiológicos são extremamente úteis no manejo da imunossupressão. No contexto
do paciente com depressão do estado imunológico, alguns exames podem ser extremamente úteis, porém
outros são custosos e não trazem benefício ao paciente.
Sobre esses exames e sua utilidade clínica, assinale a alternativa correta.

a) Pacientes recém-nascidos de baixíssimo peso podem ser avaliados quanto à presença de β(1-3) D-glucana
no sangue para o diagnóstico precoce da candidíase invasiva, cujo diagnóstico por meio de hemocultivo é de
baixa sensibilidade.

b) Pacientes transplantados de medula óssea podem ser avaliados periodicamente quanto à presença de toxina
M na urina para o diagnóstico precoce da nefrite estreptocócica e instituição da terapia dialítica.

c) Pacientes em corticoterapia podem ser avaliados periodicamente quanto à presença no plasma do antígeno
pp65 de citomegalovírus no intuito de instituir a terapia antirretroviral precoce.

d) Pacientes HIV positivo com CD4 inferior a 1.000 células/mm3 podem ser avaliados preventivamente quanto à
presença de α-glucana no líquor de maneira a diagnosticar precocemente a criptococose.

e) Pacientes pós-transplante halógeno de medula óssea podem ser avaliados sistematicamente quanto à pre-
sença de galactomanana no sangue e no lavado alveolar para o diagnóstico precoce da fusariose pulmonar.
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38 Diferentes técnicas de coloração, impregnação e/ou microscopia são utilizadas para facilitar a visualiza-
ção de agentes bacterianos, virais e fúngicos em material biológico. Seu emprego de forma inadequada
pode levar a resultados falsamente negativos para as pesquisas específicas.
Sobre as técnicas empregadas para visualizar o agente, assinale a alternativa que apresenta, correta-
mente, o resultado do exame que poderá ser caracterizado como falsamente negativo.

a) Pesquisa de Chlamydia trachomatis em raspado conjuntival corado ao Gram.

b) Pesquisa de Histoplasma capsulatum em medula óssea corada ao Giemsa.

c) Pesquisa de Mycobacterium leprae em linfa corada ao Ziehl-Nelsen.

d) Pesquisa de Pneumocystis jiroveci no lavado alveolar corado ao Gomori-Grocot.

e) Pesquisa de leptospiras em urina a fresco por microscopia de campo escuro.

39 Os testes de sensibilidade aos antimicrobianos têm se adequado quanto às metodologias e à interpreta-
ção de maneira a superar limitações, diagnosticar mecanismos de resistência frequentes e emergentes e
aproximar os seus resultados daqueles observados na clínica.
Considerando que os testes tenham sido realizados dentro das condições rigorosamente adequadas e
padronizadas, relacione os resultados, na coluna da esquerda, com a conduta laboratorial a ser tomada,
na coluna da direita.

(I) Staphylococcus aureus uuuuuuuuuuuuuuuuuu
sensível à oxacilina (microdiluição) e resistente
à cefoxitina (disco difusão).

(A) Suprimir resultado inconsistente.

(II) Stenotrophomonas maltophilia uuuuuuuuuuuu
resistente a sulfametoxazol-trimetoprim (disco
difusão) e resistente a levofloxacin (disco difu-
são).

(B) Liberar resultado mediante confirmação.

(III) Providencia stuartii uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
resistente ao imipenem (disco difusão) e sensí-
vel ao ertapenem (disco difusão).

(C) Liberar resultado sem confirmação.

(IV) Streptococcus pneumoniae uuuuuuuuuuuuuuu
resistente à oxacilina (disco difusão) e sensível
à penicilina (microdiluição).

(D) Confirmar resultado com outra metodologia.

(V) Pseudomonas aeruginosa uuuuuuuuuuuuuuu
resistente aos carbapenêmicos e sensível à
ceftazidima (microdiluição automatizada).

(E) Alterar resultado de sensível para resistente.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-A, II-D, III-B, IV-C, V-E.

b) I-B, II-C, III-E, IV-A, V-D.

c) I-B, II-D, III-A, IV-E, V-C.

d) I-E, II-A, III-B, IV-D, V-C.

e) I-E, II-B, III-A, IV-C, V-D.

40 Nas últimas décadas, o laboratório clínico tem avançado consideravelmente em tecnologia e, principal-
mente, melhorado a qualidade dos resultados ao atender às novas demandas da medicina diagnóstica e
terapêutica. O conhecimento dos princípios e a aplicabilidade das novas tecnologias tornam-se um dife-
rencial de qualidade.
Sobre as metodologias cujo emprego pode ajudar no diagnóstico e na intervenção nos agravos de origem
infecciosa, considere as afirmativas a seguir.

I. A PCR em tempo real tem o objetivo de conferir precocidade ao diagnóstico da etiologia dos quadros
sépticos. Nela, a detecção de diferentes micro-organismos em amostras de sangue se dá por meio
de amplificação, cujos alvos são sequências localizados no DNA que codificam os genes 16S e 23S
do RNA ribossômico bacteriano e 18S e 5,6S do RNA ribossômico de fungos.

II. Na amostra de sangue cultivada, a geração de dióxido de carbono e sua reação com um agente fluo-
rescente são determinadas por sensores que monitoram a quantidade de luz absorvida pelo agente,
a qual varia com a quantidade de dióxido produzida. Para a interpretação, os resultados acumula-
dos do nível de fluorescência foto detectada são confrontados com algoritmos positivos e negativos
pré-programados.

16 / 17



www.pciconcursos.com.br

III. Na espectrometria de massa (MALDI-TOF), os micro-organismos são identificados quando bombar-
deados com laser, hidrolizados e vaporizados. As partículas são aceleradas e introduzidas em um
tubo de alto vácuo de maneira a induzir sua reação com diversas substâncias presas a uma matriz
metálica. A reatividade das moléculas com diferentes matrizes determina perfis gráficos complexos
comparáveis a padrões microbianos conhecidos.

IV. O fingerprint de micro-organismos envolvidos em um surto hospitalar visa estabelecer a correlação
genética entre amostras epidemiologicamente pouco relacionadas e pode ser realizado por meio de
rep-PCR automatizada, MLST, microarranjos e sequenciamento de genoma total, utilizando equipa-
mentos automatizados para a extração do DNA, sua purificação e amplificação, bem como para a
análise dos perfis eletroforéticos gerados nas metodologias.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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