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INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 

2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 

(QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. 

Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso 

nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro 

de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser 

colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, 

é de 3 (três) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 60 (sessenta) minutos após 

o início de sua realização. Após o tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos de prova, o candidato poderá 

retirar-se do local de realização das Provas Objetivas levando consigo o caderno de prova que contém 

e espaço para anotação do gabarito. 

13. Os três últimos candidatos de cada sala ficam retidos para assinarem, juntamente com os fiscais 

daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. 

            PREF. MUN. DE SANTO A. DA PLATINA  
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2022           -                 Cargo: BIOQUÍMICO  
 

PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 24/04/2022                         Período da Tarde 
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Prova de Conhecimento: Português - (1 – 5) 

 
Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 01 a 05: 

A periodização da história jamais é um ato neutro ou inocente: a evolução da imagem da 

Idade Média na época moderna e contemporânea comprova isso. Por meio da periodização, 

expressa-se uma apreciação das sequências assim definidas, um julgamento de valor, mesmo que 

seja coletivo. Aliás, a imagem de um período histórico pode mudar com o tempo. 
A periodização, obra do homem, é portanto ao mesmo tempo artificial e provisória. Ela evolui 

com a própria história. Em relação a isso, ela tem uma dupla utilidade: permite melhor controlar o 

tempo passado, mas também sublinha a fragilidade desse instrumento do saber humano que é a 

história. 
O termo “Idade Média”, que expressa a ideia de que a humanidade sai de um período 

brilhante esperando, sem dúvida, entrar num período tão radioso quanto, é difundido, diz-se, no 

século XV, principalmente em Florença: aí está a razão pela qual essa cidade se torna o centro do 

humanismo. O próprio termo “humanismo” não existe antes do século XIX: em torno de 1840, ele 

designa a doutrina que coloca o homem no centro do pensamento e da sociedade. Parece que ele é 

primeiramente encontrado na Alemanha, e depois em Pierre Joseph Proudhon, em 1846. Vemos que 

o termo “Renascimento” levou tempo para impor-se diante do termo “Idade Média”. [...] 
Se agora nos voltarmos para trás, a cronologia não é mais clara, nem mais precoce. Na Idade 

Média, a noção de “Antiguidade” é reservada a Grécia e Roma pelos eruditos. A ideia de uma 

Antiguidade da qual, de alguma forma, sairia a Idade Média – dado que esse período dito antigo 

parece ter sido o modelo e a nostalgia da maior parte dos clérigos medievais – não aparece antes do 

século XVI, e ainda assim de maneira fluida. [...] 

Durante muito tempo se fez corresponder o fim da Antiguidade com a conversão do 

imperador Constantino ao cristianismo (Édito de Milão, 313) ou com a remissão ao imperador de 

Bizâncio das insígnias imperiais ocidentais (476). Porém, vários historiadores enfatizaram que a 

transformação de uma época a outra foi longa, progressiva, cheia de sobreposições. 
 
Fonte: LE GOFF, J. A história deve ser dividida em pedaços?. Trad. Nícia Adan Bonatti. São Paulo: Editora Unesp, 

2015, p. 29-31. 

 

01. O tema central do texto selecionado está relacionado à 

A. defesa de que o historiador se distancie de juízos de valor ao propor a divisão da história em períodos. 

B. problematização da ideia de divisão cronológica da história, que pode ter caráter provisório e valorativo. 

C. proposta de rever a denominação de “Idade Média” para o período que se conhece como medieval. 

D. revisão dos termos “humanismo” e “Renascimento” para caracterizar o período pós-medieval. 

E. crítica à proposta de reservar a denominação “Antiguidade” à era clássica greco-romana. 
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02. De acordo com o texto, é CORRETO dizer que o termo “Idade Média” 

A. fixou-se no Renascimento e manteve-se com o mesmo conceito até nossos dias, diferentemente do que 

ocorreu com outras designações de períodos históricos, como “Antiguidade” e “Renascimento”. 

B. tinha inicialmente conotação positiva, relacionada a um período brilhante, mas adquiriu, no início do 

Renascimento, conotação negativa, vinculada à ideia de retrocesso em relação à Antiguidade clássica.  

C. designa um período histórico cujo entendimento foi se modificando ao longo do tempo, provando que a 

periodização da história não é uma construção imparcial e definitiva. 

D. refere-se a uma denominação provisória atribuída pelos clérigos medievais saudosos da Antiguidade 

greco-romana, que se solidificou ao longo do tempo, sem qualquer divergência entre historiadores. 

E. resulta de uma escolha consensual entre os historiadores modernos para marcar a mudança 

súbita e radical em relação à Idade Antiga, ocorrida com a desagregação do Império Romano 

do Ocidente. 

 

03. Marque a alternativa INCORRETA com relação ao primeiro parágrafo do texto. 

A. O pronome “isso” faz remissão à totalidade da porção textual que antecede os dois pontos. 

B. O termo “jamais” indica que o critério de periodização da história é, em qualquer circunstância, 

valorativo e parcial. 

C. Os termos “neutro” e “inocente” se contrapõem, no sentido pretendido no texto, a “apreciação” e 

“julgamento de valor”. 

D. A expressão “mesmo que” pressupõe que o critério de periodização poderia passar somente pelo crivo 

de um indivíduo ou de um grupo restrito de indivíduos. 

E. O advérbio “aliás” introduz uma ratificação, por meio de paráfrase, em relação ao que se 

afirmou no período anterior do texto. 

 

04. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao uso das vírgulas no seguinte trecho: “O termo ‘Idade 

Média’, que expressa a ideia de que a humanidade sai de um período brilhante esperando, sem dúvida, entrar 

num período tão radioso quanto, é difundido, diz-se, no século XV, principalmente em Florença [...].” 

A. As duas primeiras vírgulas isolam uma oração coordenada explicativa. 

B. As vírgulas antes e depois de “sem dúvida” demarcam uma oração intercalada. 

C. A vírgula após “quanto” indica unicamente omissão de palavra. 

D. As vírgulas antes e depois de “diz-se” isolam uma oração adjetiva restritiva. 

E. As vírgulas antes e após “no século XV” isolam uma expressão adverbial de tempo.  
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05. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao seguinte trecho: “A periodização, obra do 

homem, é portanto ao mesmo tempo artificial e provisória. Ela evolui com a própria história. Em 

relação a isso, ela tem uma dupla utilidade: permite melhor controlar o tempo passado, mas também 

sublinha a fragilidade desse instrumento do saber humano que é a história.” 

A. O termo “artificial” é coerente com a ideia veiculada em “obra do homem”, que pressupõe algo não 

natural. 

B. O pronome “ela” tem o mesmo referente nas duas ocorrências: “a periodização”. 

C. A conjunção “portanto” expressa uma conclusão em relação a algo que foi dito anteriormente no texto. 

D. Os dois pontos introduzem exemplos de como a periodização pode ser precária e efêmera. 

E. O termo “sublinha” poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido, por “evidencia”. 

 

Prova de Conhecimento: Matemática (06 – 10) 
 

06. O time de futebol “Amarelão”, criado no final da década de 40, obteve, até o momento, em partidas 

oficiais e em amistosos, 3.120 vitórias, 1.363 derrotas e 1.517 empates. Sabendo disso, é CORRETO afirmar 

que a razão entre o número de vitórias e o total de partidas disputadas é de: 

A. 0,23. 

B. 0,25. 

C. 0,38. 

D. 0,52. 

E. 0,69. 

 

07. Um retângulo possui a medida de seu lado maior igual ao quíntuplo do lado menor, e a área mede 605cm2. 

Sabendo disso, determine as medidas de cada um dos lados. 

A. 11cm e 55cm. 

B. 10cm e 50cm. 

C. 15cm e 75cm. 

D. 5cm e 25cm. 

E. 8cm e 40cm. 

 

08. Ana Carolina vive se queixando de dores nas costas. Sua mãe vive dizendo que as dores são resultado da 

mochila pesada que ela carrega. Sabendo que, quando Ana Carolina se pesou com a mochila nas costas, a 

balança marcou 79 Kg e que, sem a mochila, a balança registrou 4/5 do valor que havia sido marcado 

inicialmente, é CORRETO dizer que os pesos da mochila e de Ana Carolina são, respectivamente: 

A. 19,80 Kg e 59,20 Kg. 

B. 19,20 Kg e 59,80 Kg. 

C. 15,80 Kg e 63,20 Kg. 

D. 14,20 Kg e 64,80 Kg. 

E. 18,90 Kg e 60,10 Kg. 
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09. A assinatura bimestral de um jornal impresso custa R$ 220,00. O preço da assinatura bimestral desse 

mesmo jornal, só que on-line, custa 4/5 do valor impresso. Sabendo disso, a diferença do valor pago por uma 

assinatura anual do jornal impresso e do jornal on-line é de: 

A. R$ 388,00. 

B. R$ 264,00. 

C. R$ 132,00. 

D. R$ 226,00. 

E. R$ 405,62. 

 

10. O armazém do Sr. João recebe a visita de três vendedores de sabão em barra, periodicamente. Hoje, os 

três vendedores se encontraram e foi uma cena engraçada, pois aproveitaram o encontro para contar “causos”. 

Como foi muito divertido, eles combinaram de se encontrar mais vezes. Sabendo que o vendedor A passa a 

cada 30 dias; o vendedor B, a cada 48 dias; e o vendedor C, a cada 72 dias, é CORRETO afirmar que o 

próximo encontro será daqui a: 

A. 689 dias. 

B. 822 dias. 

C. 544 dias. 

D. 738 dias. 

E. 720 dias. 

 

Prova de Conhecimentos Gerais e Legislação (11 – 15) 
 

11. Segundo o art. 15 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos 

e remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Platina, são requisitos básicos para a 

nomeação: 

 

I - Aprovação em concurso público. 

II - Apresentação dos documentos exigidos por lei e pelo edital do concurso, na ocasião da posse. 

III - Inexistência de impedimento legal para ingresso na administração pública municipal. 

IV - Outros requisitos previstos em lei, editais ou normas específicas do concurso. 

A. Somente os itens I e II. 

B. Somente os itens I e III. 

C. Somente os itens I, III e IV. 

D. Somente os itens I e IV. 

E. Todos os itens, I, II, III e IV. 

 

12. A História regional mostra-nos que, antes da efetiva ocupação de Santo Antônio da Platina, alguns fatos 

movimentaram a região e nomes como o de “.....” (o fundador do povoado) tornaram-se familiares aos 

ouvidos dos desbravadores. Quem foi o fundador do povoado? 

A. Américo Olympio do Prado. 

B. Francisco da Silva Machado. 

C. Antônio Pinto da Fonseca. 

D. Carlos Cavalcanti de Albuquerque. 

E. Rodolpho Eugênio Ferreira. 
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13. Qual o ano de instalação do município de Santo Antônio da Platina? 

A. 20/08/1910 

B. 20/08/1912 

C. 20/08/1913 

D. 20/08/1914 

E. 20/08/1915 

 

14. Segundo o art. 25 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos 

e remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Platina, ao entrar em exercício, o servidor 

nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, 

durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados 

os seguintes fatores: 

A. Assiduidade, Capacidade de iniciativa, Produtividade; Responsabilidade, Empatia. 

B. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade. 

C. Empatia, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Número de faltas, Responsabilidade. 

D. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade. 

E. Sinergia, Disciplina, Capacidade gerencial, Produtividade, Liderança. 

 

15. O primitivo homem paranaense pertencia à família tupi-guarani e jê. Foram os tupis que deram nome ao 

Estado: Paraná. Na língua tupi-guarani, qual é o significado de Paraná?  

A. Rio Bonito. 

B. Rio Caudaloso.  

C. Água Grande. 

D. Rio Grande. 

E. Rio da Prata. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO 

BIOQUÍMICO (16-40) 

 

16. Paciente do gênero masculino, 10 anos de idade, apresenta queixa de dispneia aos esforços, fadiga e 

irritabilidade. Ao exame físico, apresenta glossite atrófica e alterações ungueais. Os exames laboratoriais 

apresentam Hemoglobina baixa, VCM baixo, HCM baixo e RDW elevado. A Capacidade Total de Ligação 

de Ferro – TIBC apresenta-se elevada. Assinale a alternativa correspondente à sugestão diagnóstica. 

A. Anemia carencial do tipo ferropriva. 

B. Anemia carencial megaloblástica. 

C. Distúrbios por excesso de ferro. 

D. Anemia hemolítica crônica. 

E. Anemia por depleção de folatos. 
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17. A anemia hemolítica é resultado da incapacidade de produção eritrocitária da medula óssea a níveis 

compensatórios da destruição precoce dos eritrócitos (< 120 dias). Neste cenário, fisiopatologicamente, a 

anemia hemolítica pode apresentar-se com hemólise intravascular e/ou extravascular. Assinale a alternativa 

CORRETA quanto aos efeitos das hemólises. 

A. A redução dos níveis de haptoglobina é resultado comumente encontrado na hemólise extravascular. 

B. Microesferócitos e roleaux erirtrocitário são comumente visualizados em lâminas sanguíneas como 

resultado de hemólise intravascular. 

C. A hiperbilirrubinemia não conjugada, e consequente icterícia, ocorre comumente na hemólise 

intravascular como resultado da elevada hemoglobinemia excedente à capacidade hepática de 

conjugação da bilirrubina. 

D. A apresentação de reticulocitose só ocorre em razão da hemólise intravascular. 

E. Os fenômenos fisiopatológicos das hemólises intravascular e extravascular não podem ser diferenciados. 

 

18. Em exame sorológico para Hepatite B, obtiveram-se os seguintes resultados para os marcadores: HBsAg 

positivo, Anti-HBs negativo, Anti-HBc Total positivo, Anti-HBc IgM negativo, HBeAg positivo e Anti-Hbe 

negativo. Assinale a alternativa compatível com o resultado. 

A. Hepatite C crônica. 

B. Hepatite B Aguda. 

C. Imunização para Hepatite B. 

D. Hepatite B crônica com replicação viral ativa.  

E. Hepatite B pregressa e curada. 

 

19. A vitamina B12 é um cofator essencial para o funcionamento apropriado do organismo e formação celular. 

Assinale o marcador mais sensível para a detecção de deficiência de Vitamina B12. 

A. Análise de hemograma com presença de macrócitos hipocrômicos e leucócitos hipersegmentados. 

B. Dosagem direta de Vitamina B12. 

C. Análise da concentração sérica de ácido metilmalônico. 

D. Dosagem de magnésio. 

E. Análise da concentração sérica de cloro. 

 

20. Sobre a anemia falciforme, assinale a alternativa CORRETA. 

A. O achado de drepanócitos decorre de uma alteração pontual no cromossomo 11, ocasionando a 

transcrição do aminoácido valina no lugar do aminoácido ácido glutâmico na posição 6 da sequência de 

aminoácidos que compõe a cadeia beta da Hemoglobina, determinando a formação de Hemoglobina S 

(HbS) com maior tendência à formação de polímeros que vão modificar a estrutura da hemácia. 

B. As hemácias em foice são decorrentes de uma mutação no gene da globina beta, culminando na 

formação da Hemoglobina C (HbC) com baixa afinidade pelo oxigênio e consequente alteração da 

estrutura discoide para a forma falcizada da hemácia. 

C. A formação de drepanócitos decorre da polimerização da Hemoglobina A (HbA) desoxigenada, 

formando células estruturalmente modificadas, razão das alterações fisiopatológicas da doença 

falciforme. 

D. A anemia falciforme é uma doença hemolítica crônica decorrente de alterações cromossômicas que 

alteram a estrutura alfa globínica da hemoglobina, formando os drepanócitos. 

E. Nenhuma das alternativas está correta. 
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21. Sobre infecções do trato respiratório, assinale a alternativa CORRETA. 

A. Na coleta de escarro, a recomendação é obter a amostra ao acordar, após escovação dos dentes e 

gargarejo com água. 

B. E Epstein-Barr é um vírus comumente causador de faringite e o diagnóstico é estritamente clínico, já 

que não existem provas sorológicas para este agente. 

C. A cultura bacteriana em ágar-sangue de carneiro é a análise empregada para diagnóstico de faringite 

estreptocócica. 

D. O pneumococo (Streptococcus pneumoniae) não pode ser identificado através de ensaios 

microbiológicos convencionais, e, portanto, o diagnóstico laboratorial de pneumonia pneumocócica só 

pode ser obtido por testes moleculares. 

E. Em exames de escarro para pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes, emprega-se a coloração de gram 

para a adequada visualização da bactéria. 

 

22. O aditivo adequado que inibe a ação de enzima enolase da via glicolítica utilizado para a coleta de exame 

de glicemia é: 

A. Heparina. 

B. Citrato de sódio 3,8%. 

C. EDTA. 

D. Fluoreto de Sódio. 

E. Azida sódica. 

 

23. Com relação às provas de função renal, é CORRETO afirmar. 

A. A cistatina C não reproduz adequadamente a função renal em razão da grande reabsorção tubular da 

substância. 

B. O método de Jaffé empregado na análise de creatinina é muito específico e sensível por não sofrer 

interferência de qualquer substância exógena. 

C. A dosagem de inulina e iohexol são métodos muito úteis na prática clínica, em razão do seu baixo custo. 

D. A ureia é o marcador de escolha que melhor representa a função renal. 

E. A análise de creatinina pode sofrer alterações em razão da massa muscular do paciente. 

 

24. Sobre as técnicas de coloração, assinale a alternativa CORRETA. 

A. O método de gram é o padrão ouro no diagnóstico laboratorial de criptococose. 

B. Bactérias gram positivas apresentam parede celular fina e delgada, por isso não mantêm a coloração do 

cristal violeta após a descoloração com álcool-cetona. 

C. Na técnica de gram, o lugol desempenha papel de fixador e o álcool-cetona empregado 

subsequentemente é capaz de descorar as bactérias gram negativas por aumentar a permeabilidade de 

sua parede celular. 

D. A técnica de Ziehl-Neelsen, utilizada na coloração de bacilos álcool-ácido resistentes, só difere da 

técnica de gram quanto à aplicação de aquecimento nos corantes. 

E. A ordem de reagentes da coloração de gram inicia com o corante fucsina, seguida de fixação com lugol, 

descoloração com álcool-cetona e coloração final com cristal violeta. 
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25. Sobre os testes treponêmicos e não treponêmicos, assinale a alternativa CORRETA. 

A. O diagnóstico definitivo de Sífilis é realizado com dois testes subsequentes de VDRL (não treponêmico) 

em um intervalo de dois meses. 

B. A triagem de Sífilis é comumente realizada com um teste treponêmico como o FTA-Abs em razão de 

sua fácil execução e baixo custo. 

C. Testes não treponêmicos como o VDRL e RPR são especialmente úteis no acompanhamento terapêutico 

de Sífilis em razão da queda dos títulos com a eficácia do tratamento. 

D. O teste RPR (reagina plasmática rápida) é um teste treponêmico, dado que os anticorpos pesquisados 

são específicos para o agente Treponema pallidum. 

E. O FTA-Abs é um teste treponêmico de metodologia de imunofluorescência direta sem necessidade de 

fase de absorção sérica de anticorpos contra Treponema não patogênico. 

 

26. Sobre exames imunológicos e diagnóstico de doenças infecciosas, assinale a alternativa CORRETA. 

A. Um resultado sorológico negativo é critério definitivo para exclusão diagnóstica de doença infecciosa, 

e qualquer suspeita ou indicação clínica persistente pode ser descartada. 

B. Anticorpos da classe IgG, por serem os primeiros cronologicamente a aparecerem em uma resposta 

imune adquirida, são especialmente úteis no diagnóstico de doença infecciosa aguda. 

C. Os testes de fixação de complemento baseiam-se no consumo de complemento pelo antígeno, sendo 

amplamente usados em razão da simplicidade de execução do ensaio. 

D. Os testes de immunoblotting baseiam-se na imunodetecção de proteínas separadas e transferidas em 

uma membrana absorvente e seu uso tem sido especialmente importante em exames sorológicos 

confirmatórios, em razão de sua alta especificidade. 

E. Anticorpos da classe IgA são geralmente utilizados para confirmar doença pregressa, pois mantêm-se 

em altos títulos por anos após a infecção.  

 

27. Sobre micobactérias e doenças causadas por elas, assinale a alternativa CORRETA. 

A. O diagnóstico de tuberculose só pode ser obtido de maneira definitiva através de técnicas moleculares. 

B. O meio de Lowestein Jensen, antes usado para cultura para isolamento de micobactérias, foi atualmente 

descontinuado em razão de não permitir o crescimento de Mycobacterium tuberculosis, principal agente 

de doença em humanos. 

C. O alto conteúdo de ácido micólico na parede celular das micobactérias é o principal motivo de estes 

microrganimos serem resistentes à descoloração com álcool ácido após a coloração com fucsina 

fenicada. 

D. As micobactérias são classificadas como gram negativas, podendo ser facilmente visualizadas pela 

técnica de coloração de gram. 

E. O Mycobaterium bovis é o agente causal da hanseníase. 
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28. Sobre testes de coagulação, assinale a alternativa CORRETA. 

A. O tempo de coagulação (TC) é um teste altamente sensível e específico para avaliação da atividade de 

fibrinogênio. 

B. O tempo de protrombina (TAP) é teste útil na monitorização de terapia com anticoagulantes orais, pois 

avalia principalmente as vias extrínseca e comum da cascata de coagulação, onde estão presentes a 

maioria dos fatores vitamina K dependentes inibidos pelos anticoagulantes orais. 

C. Para a coleta de exames de coagulação, o anticoagulante recomendado é o EDTA, por ter ação somente 

na quelação do cálcio e não degradar nenhum dos fatores de coagulação. 

D. O tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPA) é o exame de escolha para avaliação dos produtos 

de degradação do fibrinogênio. 

E. O citrato de sódio é um anticoagulante que interfere potencialmente nas provas de coagulação como 

TAP e TTPA. 

 

29. Sobre a intepretação de hemograma e leucograma, assinale a alternativa CORRETA. 

A. Bastonetes de Auer são inclusões citoplasmáticas características de células mieloides durante processos 

infecciosos bacterianos agudos. 

B. Os corpúsculos de Howell-Jolly são restos de RNA que conferem a chamada policromasia nas células 

eritroides, caracterizando os reticulócitos. 

C. Granulações tóxicas são grânulos primários ou azurófilos de neutrófilos imaturos que persistem em 

neutrófilos maduros, refletindo justamente uma perturbação na maturidade neutrofílica quando estes são 

demandados em maior proporção, como em infecções bacterianas agudas. 

D. A vacuolização celular de leucócitos é um achado comum e sem relevância clínica, e sua reportação em 

laudo é dispensável, pois geralmente leva a erros de interpretação pelo clínico. 

E. A policromasia é um achado raro em recém-nascidos e geralmente representa uma doença hematológica 

grave nesses pacientes. 

 

30. Com base nos achados em eritrogramas das principais anemias, é CORRETO afirmar: 

A. Nas anemias hemolíticas, não é comum a observação de aumento dos níveis de desidrogenase lática 

(LDH). 

B. As anemias carenciais, como a ferropriva e megaloblástica, apresentam-se como microcíticas e 

hipocrômicas em razão da deficiência nutricional de substâncias precursoras e formadoras da 

Hemoglobina. 

C. A anemia falciforme apresenta-se como uma anemia microcítica e hipocrômica sem anisocitose e 

poiquilocitose relevante. 

D. As eritroenzimopatias correspondem a distúrbios enzimáticos que podem alterar o metabolismo 

energético das células eritroides, mas não são capazes de levar a um quadro anêmico. 

E. A falta ou diminuição de eritropoietina em doentes renais crônicos pode levar a um quadro de anemia 

normocítica e normocrômico, pois causa uma redução da eritropoiese. 
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31. O controle de qualidade de regras múltiplas utiliza uma combinação de critérios de decisão ou regras de 

controle para decidir quando uma corrida analítica está sob controle ou fora de controle. Sobre o tema e a 

utilização das regras de Westgard, é CORRETO afirmar: 

A. A regra 22s refere-se a duas medições de controle excedendo o limite de controle acima de dois desvios 

padrão (x+2dp), e nunca é critério de rejeição de corrida analítica, apenas alerta de inspeção. 

B. A regra 41s para rejeição de corrida analítica se refere a uma medição com excedente a quatro desvios 

padrão do limite (x+4dp). 

C. A regra de rejeição de corrida analítica R4s corresponde a uma medição de controle acima da média em 

dois desvios padrão (x+2dp) e outra com medição de controle abaixo da média em dois desvios padrão 

(x-2dp) na mesma corrida. 

D. A regra 10x representa um erro aleatório e serve apenas como alerta de inspeção. 

E. A regra de rejeição 13s corresponde sempre a um erro sistemático referente a uma tendência nas corridas 

analíticas. 

 

32. De acordo com os critérios atuais estabelecidos pela American Diabetes Association (ADA) para 

diagnóstico de diabetes melito, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. Glicose plasmática de jejum  110 mg/dL. 

B. Glicose plasmática aleatória  200 mg/dL associado a sinais e sintomas de diabetes melito. 

C. Teste Oral de Tolerância a Glicose (75g de glicose) com um nível em 02 horas  200 mg/dL. 

D. Hemoglobina Glicada (HbA1c)  6,5% realizado por laboratório de acordo com os padrões A1c do 

Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). 

E. Diabetes melito pode ser diagnosticada com base nos níveis de glicose plasmática ou com teste de 

HbA1c através dos critérios padronizados pela ADA. 

 

33. Sobre parasitoses intestinais, assinale a alternativa CORRETA. 

A. Uma única amostra de fezes com ausência de formas evolutivas de Entamoeba histolytica é critério 

definitivo para descartar amebíase intestinal. 

B. O diagnóstico laboratorial de doenças causadas por Cryptosporidium sp., Entamoeba histolytica e 

Giardia duodenalis só pode ser feito por exame direto das fezes, pois não se dispõe de testes antígenos 

fecais sensíveis e específicos. 

C. A Giardia lamblia é um patógeno intestinal transmitido através de água e alimentos contaminados com 

cistos. Os cistos apresentam 4 núcleos e se alternam para forma de trofozoítos que se multiplicam no 

intestino delgado e aderem à mucosa através de um disco aderente. 

D. A ascaridíase é uma helmintose intestinal causada por Ascaris lumbricoides, e seu diagnóstico pode ser 

obtido por exame parasitológico de fezes, em que se visualizam ovos característicos com espérculos nas 

extremidades, dando o formato de barril. 

E. A ancilostomose é uma parasitose intestinal causada pelo Ancylostoma duodenale e é morfologicamente 

confundido com o helminto não patogênico Necator americanus. 
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34. Em uma lâmina hematológica, durante a avaliação morfológica da linhagem granulocítica, as seguintes 

características celulares estão presentes na célula avaliada: tamanho de 22m de diâmetro, relação 

núcleo/citoplasma com leve favorecimento ao núcleo, cromatina delicada, um nucléolo evidente e 

granulações azurófilas abundantes. Assinale a célula que corresponde às características visualizadas. 

A. Neutrófilo bastonete. 

B. Metamielócito. 

C. Mielócito. 

D. Promielócito. 

E. Mieloblasto. 

 

35. Após prova direta de fenotipagem para o sistema ABO/Rh, nos casos de Rh apresentar-se com reação 

negativa, assinale a alternativa que corresponde ao procedimento correto. 

A. Liberação do laudo com os resultados obtidos. 

B. Liberação do laudo com observação de possibilidade de reação falso negativa. 

C. Execução do teste de D fraco para confirmação da negatividade da reação. 

D. Repetição do exame com nova coleta de amostra. 

E. Repetição da técnica utilizada para confirmação do resultado. 

 

36. No exame a fresco de paciente com suspeita de doença de Chagas na fase aguda, qual é a forma do 

protozoário encontrada em caso de diagnóstico laboratorial positivo? 

A. Amastigotas. 

B. Tripomastigotas. 

C. Epimastigotas. 

D. Trofozoítos. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

37. No método de gota espessa para exame de diagnóstico laboratorial de malária, a etapa de 

desemoglobinização emprega a seguinte solução: 

A. Fucsina fenicada. 

B. Azul de metileno. 

C. Cristal violeta. 

D. Giemsa. 

E. Água tamponada. 

 

38. Um dos meios utilizados em culturas microbiológicas de urina com fontes de eletrólitos reduzidas para 

evitar a proliferação excessiva (véu) de Proteus spp., a fim de não ocorrer a sobreposição sobre colônias de 

outros microrganismos, é o seguinte: 

A. Ágar Mac Conkey. 

B. Ágar Chocolate. 

C. Ágar Hektoen. 

D. Ágar Sangue. 

E. Ágar CLED. 
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39. Os procedimentos conduzidos em associação com o exame laboratorial de amostras de pacientes para 

avaliar se o sistema analítico está operando dentro dos limites de tolerância pré-definidos são chamados de: 

A. Calibração. 

B. Ensaio de Proficiência. 

C. Controle Interno de Qualidade. 

D. Controle Externo de Qualidade. 

E. Controle Interlaboratorial de Qualidade. 

 

40. Assinale a alternativa que corresponde ao método de escolha mais eficaz para o diagnóstico de suspeita 

de esquistossomose em exame parasitológico de fezes.  

A. Kato-Katz. 

B. Hoffman. 

C. Fita Gomada. 

D. Ritchie. 

E. Willis. 
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