
 

 

 

PREFEITURA DE SALOÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 

BIOMÉDICO / CITAPATOLOGISTA 
 

Atenção! 
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada 
página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam 
tomadas as devidas providências. 
 

Informações gerais: 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova; 
b) este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
a) conferir seu nome e número de inscrição; 
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

 As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e 
ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para marcação 
da folha de respostas. 

 Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

 Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas na folha de respostas. 

 Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova 
sem levar o caderno de questões. 

 Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-
se da sala levando o caderno de questões. 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será 
ELIMINADO. 

 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  
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LÍNGUA PORTUGUESA - NÍVEL SUPERIOR 

 
Texto 1 

Maior reservatório de Pernambuco já recorre ao 'volume 
morto' de água 
 
O semiárido passa pela pior seca dos últimos 50 anos e mais de 
60% dos municípios de Pernambuco enfrentam algum tipo de 
racionamento. Situado em Ibimirim, no Sertão, o Açude Poço da 
Cruz é o maior do estado e já recorre ao chamado "volume 
morto" para atender à população. Com capacidade para mais de 
500 milhões de metros cúbicos, o reservatório abriga somente 
7% de água. 
Ao contrário de dez anos atrás, quando o açude atingiu o volume 
máximo e transbordou, construções que estavam submersas 
começaram a reaparecer e medidas de racionamento estão 
sendo tomadas. Há pouco mais de um mês, o fornecimento para 
os canais de irrigação foram suspensos. Se a água fosse liberada, 
haveria o "esvaziamento total do açude e isso não é bom de 
forma nenhuma", destaca Francisco Manuel da Silva, secretário-
executivo do Conselho Gestor do Açude. 
O agricultor José Edson é fruticultor e reduziu a área de plantação 
de oito para apenas meio hectare. "Até 60 milheiros de banana 
eu já colhi. Agora, três, quatro ou cinco, no máximo", lamenta. A 
situação pela falta de água é semelhante para produtores rurais 
e demais habitantes em 116 municípios. E a previsão não é 
favorável. "Nesse período, chove em torno de 400mm, mas, 
devido à atuação do fenômeno El Niño, a previsão é de que chova 
abaixo de 70% do que é esperado", informa o meteorologista 
Roberto Pereira, da Agência Pernambucana de Águas e Clima 
(Apac). 
Fonte: http://g1.globo.com/pe/caruaru-
regiao/noticia/2015/02/maior-reservatorio-de-pernambuco-ja-
recorre-ao-volume-morto-de-agua.html 
 

QUESTÃO 01. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 1, o açude Poço da Cruz é o maior 

do estado de Pernambuco e já apela ao chamado volume 
morto, para acolher a população. 

b) A partir do texto 1, conclui –se que ao contrário de 10 
anos atrás, quando o açude atingiu o volume máximo, 
construções que estavam submersas começaram a 
reaparecer, e medidas de racionamento adotadas. 

c) Segundo o texto 1, vários municípios do estado de 
Pernambuco enfrentam determinado tipo de 
racionamento. 

d) De acordo com o texto 1, com capacidade para mais de 
cinquenta milhões de m³, o reservatório Poço da Cruz 
abriga somente 7% de água. 

e) O texto 1 afirma que o fornecimento para canais de 
irrigação foi suspenso há pouco mais de um mês. 

 

QUESTÃO 02. 

Analise o texto 1 e marque a opção CORRETA: 
a) Segundo o texto 1, o semiárido passa pela pior seca dos 

últimos 50 anos e mais de 60% passam por determinado tipo 
de racionamento. 

b) De acordo com o texto 1, há pouco mais de um mês, o 
fornecimento para os canais de irrigação não foi suspenso. 

c) A partir do texto 1, pode-se afirmar que o agricultor José 
Edson é fruticultor e aumentou a área de plantação de oito 

para apenas meio hectare: "Até 60 milheiros de bananas eu 
já colhi”. 

d) Segundo o texto 1, a situação pela falta de água é igual para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E 
a previsão é favorável. 

e) De acordo com o texto, no mês de março, chove em torno de 
400m, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a 
previsão é de que chova abaixo de 70% do que é esperado. 

 

QUESTÃO 03. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 1: 
I. De acordo com o texto 1, o agricultor José Edson é 

fruticultor e não reduziu a área de plantação: “Até 60 
milheiros de banana eu já colhi.” 

II. De acordo com o texto 1, a previsão não é favorável, a 
situação pela falta de água é semelhante para produtores 
rurais e demais habitantes em cento e dezesseis municípios. 

III. Segundo o meteorologista Roberto Pereira, por causa da 
atuação do El Niño, a previsão é que chova abaixo de 
setenta por cento do que é esperado. 

IV. Mais de sessenta por cento das cidades de Pernambuco 
enfrentam algum tipo de racionamento, pois o semiárido 
passa pela pior seca dos últimos cinquenta anos. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
Texto 2 

No Recife, HC abre ambulatório especializado em cabelos e 
unha 
O serviço de dermatologia do Hospital das Clínicas (HC), vinculado 
à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vai contar com 
um ambulatório especializado em cabelos e unhas a partir da 
próxima quarta (4). Segundo a instituição, a clínica será aberta 
devido à alta incidência de pacientes com enfermidades nesses 
locais. 
O atendimento será feito sempre às quartas, a partir das 8h. A 
expectativa é que sejam atendidos 10 pacientes a cada semana. 
A equipe será coordenada pela dermatologista Márcia Oliveira. 
Para agendar consulta no novo ambulatório, é necessário ser 
paciente do HC, ter o encaminhamento de um médico da 
unidade e possuir o cartão de marcação de consulta. Com o 
encaminhamento em mãos, o usuário deve realizar o 
agendamento da consulta presencialmente na central de 
marcação. Mais informações pelo telefone (81) 2126-3772. 
Fonte: 
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/01/no-
recife-hc-abre-ambulatorio-especializado-em-cabelos-e-
unha.html 
 

QUESTÃO 04. 

Analise o texto 2 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 2, o HC abriu um ambulatório 

especializado em cabelos e unhas. 
b) Segundo o texto 2, sendo sempre atendidos as quartas, a 

expectativa é a de que sejam atendidos dez pacientes por 
semana. 
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c) Como afirma o texto 2, o paciente deve agendar a consulta 
presencialmente na central de marcação, com o 
encaminhamento em mãos. 

d) De acordo com o texto 2, o HC informou que a clínica será 
aberta porque muitos pacientes estavam morrendo devido a 
enfermidades nesses locais. 

e) O texto 2 afirma que é necessário ser paciente do HC para 
agendar consulta no novo ambulatório, além de possuir o 
encaminhamento de um médico da unidade e ter cartão de 
marcação de consulta. 

 

QUESTÃO 05. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 
I. Com expectativa de que sejam atendidos dez pacientes por 

semana, o atendimento será sempre feito a partir de 8 horas, 
nas quartas – feiras. 

II. Para se consultar no ambulatório, é necessário agendar a 
consulta, ser paciente do HC e ter um encaminhamento de 
um médico da unidade, além de ter em mãos o cartão de 
marcação de consulta. 

III. Devido à alta incidência de pacientes com enfermidades em 
cabelos e unhas, o HC abriu um ambulatório especializados 
para tratá-los. 

IV. Sendo paciente do HC, possuindo o encaminhamento de um 
médico da unidade e o cartão de marcação de consulta, o 
usuário deverá realizar o agendamento da consulta 
presencialmente na central de marcação. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
Texto 3 

Em PE, estudantes da rede pública estadual iniciam ano letivo 
Nesta quarta-feira (4), as escolas da rede pública estadual em 
Pernambuco iniciam o ano letivo de 2015, com os alunos do 
primeiro ano do ensino médio. Já os estudantes que farão os 
segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas na 
quinta (5) e sexta (6), respectivamente. Ao todo, a rede pública 
conta com 650 mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 
Cristina Gueiros, que é gestora de ensino da Escola de Referência 
Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, ressalta 
que a escola se baseia no ano anterior para planejar as atividades 
do ano letivo. “Trabalhamos para que o nosso aluno saia daqui 
melhor para a sociedade. O sucesso do nosso aluno é a nossa 
meta”, afirma. 
A gestora explica ainda que as escolas da rede estão prontas para 
receber os alunos, tendo passado por limpeza geral e pinturas. 
“As escolas estão bonitas, como o aluno espera que elas estejam. 
Todo o estado de Pernambuco recebeu essa orientação, de 
receber o nosso aluno com festa, porque a gente quer que eles 
estejam em um lugar prazeroso, motivador”, aponta. 
Fonte: 
http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/noticia/2015/02/e
m-pe-estudantes-da-rede-publica-estadual-iniciam-ano-
letivo.html 
 
 
 

QUESTÃO 06. 

Analise o texto 3 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 3, a rede pública conta com seiscentos e 

cinquenta mil alunos em todo o estado. 
b) O texto 3 afirma que os estudantes que cursarão os segundo 

e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas depois dos 
alunos que farão o primeiro ano. 

c) No texto 3, Cristina Gueiros revela que as escolas da rede 
estão prontas para receber os alunos, portanto, estão 
limpas e pintadas. 

d) De acordo com o texto 3, com os alunos do primeiro ano do 
ensino médio, as escolas da rede particular em Pernambuco 
iniciam o ano letivo de 2015. 

e) Segundo o texto, Cristina Gueiros afirma que a escola 
Santos Dumont trabalha para que o aluno saia melhor 
para a sociedade, por isso, tem como meta o sucesso do 
estudante. 

 

QUESTÃO 07. 

Analise o texto 3 e marque a opção CORRETA: 
a) De acordo com o texto 3, a diretora da Escola Santos 

Dumont destaca que a escola se baseia em outras escolas 
para delinear as atividades do ano letivo. 

b) Segundo o texto 3, os alunos da rede pública estadual de 
Pernambuco voltam às aulas entre os dias 04, 05 e 06. 

c) O texto 3 afirma que a meta da escola é o seu sucesso, 
deixando o aluno em segundo plano. 

d) De acordo com o texto 3, a rede pública conta com 
seiscentos mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 

e) A partir do texto 3, a gestora afirma que a escola Santos 
Dumont trabalha para que o aluno saia melhor para a 
sociedade, tendo como meta o sucesso da escola. 

 
Texto 4 

Apagão afeta bairros do Grande Recife e interior de 
Pernambuco 
Vários bairros da Região Metropolitana do Recife e de outros 
municípios de Pernambuco foram atingidos por um apagão por 
volta das 23h da última quarta-feira (17). A Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco (Chesf) informou, na manhã desta 
quinta (18), que a falta de energia foi causada por um curto-
circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha de transmissão 
da subestação Bongi, no Recife. A Companhia Energética de 
Pernambuco (Celpe) informou que não tem responsabilidade 
sobre o apagão. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma explosão sem 
chamas -- e sem vítimas -- na subestação do Curado, que fica de 
frente à antiga fábrica da Phillips. De acordo com a Chesf, o curto-
circuito atingiu também a interligação da subestação do Bongi 
com a Joairam, no bairro do Curado, em Jaboatão, e acabou 
afetando as áreas abastecidas por essas duas subestações, o que 
compreende apenas a Região Metropolitana do Recife. 
Ainda segundo a Chesf, não houve explosão, mas sim o ruído que 
é característico de um curto-circuito, semelhante a um estrondo. 
O clarão que foi visto no céu também foi consequência do 
incidente. 
O fornecimento da energia foi restabelecido, e está retornando 
gradativamente. Segundo a Celpe, o único bairro que ainda 
estava completamente sem energia até as 7h da manhã desta 
quinta era o Ibura, na Zona Sul do Recife. Em outros bairros, a 
falta de energia está afetando apenas alguns trechos, 

http://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/recife.html
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principalmente da Zona Norte da cidade. A Celpe informou ainda 
que o curto-circuito pode ter gerado uma perturbação no 
sistema que tenha desarmado alguns equipamentos no interior. 
O problema está sendo verificado pela companhia. 
Fonte: 
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/12/apagao-
afeta-bairros-do-grande-recife-e-interior-de-pernambuco.html 
 

QUESTÃO 08. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 4: 
I. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas no bairro 

do Curado, após uma explosão na frente da antiga fábrica da 
Phillips. 

II. A Celpe apontou que não tem responsabilidade sobre a 
falta de energia que ocorreu por volta das 23h da quarta 
– feira. 

III. A Companhia de Energia elétrica do São Francisco apontou 
como responsável pela falta de energia no município de 
Pernambuco um curto – circuito em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi. 

IV. Segundo os bombeiros afirmam, ocorreu um ruído e não uma 
explosão. Já o clarão visto céu foi causado devido ao 
incidente. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 09. 

A finalidade do texto 4 é: 
a) Fazer propaganda da Chesf e da Celpe. 
b) Instruir sobre o melhor bairro para morar devido à 

ocorrência dos apagões. 
c) Denunciar a Chesf e a Celpe por descaso com os bairros 

em questão. 
d) Informar sobre um apagão que comprometeu bairros do 

Recife e interior de PE. 
e) Divulgar o clarão que foi visto no céu devido à ocorrência 

dos apagões. 
 

QUESTÃO 10. 

Analise o texto 4 e marque a opção INCORRETA: 
a) No texto 4, a Chesf afirma que houve explosão e que o clarão 

visto no céu foi consequência desse incidente. 
b) Segundo o texto 4, a Celpe afirmou que o Ibura ficou 

completamente sem energia até as 7h da manhã da quinta – 
feira. 

c) De acordo com o texto 4, a Celpe constatou que o curto-
circuito pode ter causado uma perturbação no sistema que 
tenha desarmado alguns aparelhamentos na parte interna. 

d) Segundo o texto 4, com exceção do Ibura, que ficou 
totalmente sem energia, a falta de energia afetou apenas 
alguns trechos da Zona norte da cidade. 

e) O texto 4 afirma que a falta de energia foi ocasionada por 
um curto-circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha 
de transmissão da subestação Bongi, no Recife. 

 
 
 
 

MATEMÁTICA - NÍVEL SUPERIOR 

 

QUESTÃO 11. 

Uma máquina de xerox de uma empresa do centro de Saloá 
passará por 3 serviços de manutenção na semana que vem. 
Apenas duas empresas prestam tais serviços na região: a 
empresa A e a empresa B. No momento da realização de cada 
um dos serviços, o dono da máquina de xerox escolherá qual 
das duas empresas irá realizá-los. Sabe-se que a 
probabilidade de a empresa A ser escolhida para realizar um 
serviço é quatro vezes maior do que a probabilidade de a 
empresa B ser escolhida para realizar o mesmo serviço. 
A probabilidade de todos os três serviços de manutenção, 
previstos para a semana que vem, serem realizados por uma 
mesma empresa é: 
a) 25% 
b) 50% 
c) 52% 
d) 66% 
e) 75% 
 

QUESTÃO 12. 

Em um jogo de basquete, os times do Brasil e dos EUA fizeram 
um total de 54 pontos. O Brasil venceu por uma diferença de 
6 pontos. Qual a pontuação dos Estados Unidos? 
Marque a alternativa correta: 
a) 19 
b) 20 
c) 22 
d) 24 
e) 36 
 

QUESTÃO 13. 

Em uma eleição para a escolha do Prefeito do Município de 
Saloá, votaram 943 pessoas. Felipe teve 7 votos a mais que 
Antônio e Ferreira teve 5 votos a mais que Felipe. Quantos 
votos teve o vencedor das eleições? Marque a alternativa 
correta: 
a) 308 
b) 315 
c) 320 
d) 400 
e) 420 
 

QUESTÃO 14. 

A prefeitura de Saloá promoveu um show de Mpb ao qual 
compareceram 200 pessoas entre estudantes e não 
estudantes. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1 400,00 e 
todas as pessoas pagaram ingresso. Sabendo-se que o preço 
do ingresso foi de R$ 10,00 e que cada estudante pagou 
metade desse valor, o número de estudantes presentes foi: 
a) 80 
b) 100 
c) 120 
d) 140 
e) 160 
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QUESTÃO 15. 

Maria somou dois números e encontrou como resposta 125, 
mas percebeu que um deles é igual a 2/3 do outro. A 
diferença entre o maior e o menor número é: 
a) 70 
b) 65 
c) 32 
d) 34 
e) 25 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16. 

A Hemovigilância está Inserida nas ações de Vigilância em 
Saúde desenvolvidas no Brasil e representa uma das áreas 
estratégicas de atuação da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Saúde. Sobre a 
hematologia e temas relacionados, analise as seguintes 
afirmativas: 
I. Podem doar sangue as pessoas saudáveis, com peso 

acima de 50 kg, que tenham idade entre 18 e 65 anos e 
que não tenham antecedentes e/ou maior 
vulnerabilidade para a transmissão de doenças veiculadas 
pelo sangue. O candidato, a fim de possibilitar uma maior 
garantia de sua identificação, deve se apresentar ao 
serviço de hemoterapia e se identificar por meio de um 
documento que contenha sua foto. 

II. Após a coleta de sangue, as bolsas de sangue total 
coletadas devem ser processadas para a obtenção dos 
hemocomponentes. Esse processamento, que é feito por 
meio de centrifugação, em centrífugas aquecidas, separa 
os hemocomponentes possibilitando que o paciente 
(receptor de uma transfusão de sangue) receba num 
maior volume somente o hemocomponente do qual 
necessita. 

III. A temperatura de conservação e o prazo de validade 
variam de acordo com o tipo de hemocomponente. O 
sangue total e o concentrado de hemácias devem ser 
armazenados em geladeira compartilhada, na 
temperatura de 4 a 8º C. O período de validade oscila 
entre 8 a 12 dias, variando de acordo com o tipo de 
anticoagulante contido na bolsa. O anticoagulante mais 
frequentemente utilizado é o CGDA-5 (Citrato, Guanina, 
Dextrose e Adenina), que proporciona um período de 
validade de 10 dias a partir da data da coleta do sangue. 

IV. A transfusão de um hemocomponente pode ser 
considerada o ato inicial de um conjunto de atividades 
que constitui o processo hemoterápico. Esse processo, 
dividido em etapas ou subprocessos, deve ser 
desenvolvido em um conjunto de serviço de hemoterapia 
ou, frequentemente, completado com o envolvimento de 
outros serviços. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
 
 

QUESTÃO 17. 

Em relação aos cuidados na instalação de sangue e 
hemocomponentes e o acompanhamento da transfusão, 
analise as afirmativas a seguir: 
I. Para o transporte de amostras e hemocomponentes os 

recipientes devem ser rígidos, resistentes e 
impermeáveis, que possibilitem higienização e 
fechamento seguro, garantindo a integridade dos 
mesmos durante o transporte. O recipiente deve estar 
identificado com o símbolo de risco biológico. 

II. Uma conferência cuidadosa da requisição de transfusão 
deve ser feita comparando-se o nome completo e o 
número do registro hospitalar do paciente com o 
prontuário. As etiquetas para identificação dos tubos 
devem ser preparadas por sistema informatizado (código 
de barras, digitação) ou manualmente com letra legível e 
sem rasuras, contendo no mínimo os seguintes dados: 
nome completo do paciente; número de registro 
hospitalar (cartão ou prontuário); data da coleta e nome 
do responsável. 

III. Os riscos à saúde devem ser avaliados em toda a cadeia 
de processamento e utilização do sangue. Na fase de 
produção dos hemocomponentes, é possível identificar 
riscos à saúde do trabalhador e ao meio ambiente, no 
entanto, por falha de processo, podem somar-se riscos 
aos hemocomponentes produzidos, propiciando, muitas 
vezes, a ocorrência de reações transfusionais adversas. 

IV. As fases de teste e processamento requerem cautela. São 
atos decisivos para a qualidade do sangue. A 
inobservância das normas sanitárias pode, inclusive, 
implicar em sanções criminais, caso resultem em lesões 
ao paciente, ou sua morte. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 18. 

Na fase de processamento, ou quando a coleta for realizada 
por aférese, pode-se obter os seguintes hemocomponentes: 
I. Concentrado de hemácias e concentrado de plaquetas. 
II. Concentrado de granulócitos e crioprecipitado. 
III. Plasma (plasma fresco congelado/rico, plasma 

comum/normal/simples/de banco e plasma isento do 
crioprecipitado) 

IV. Concentrado de extrato seco (tipo A, simples e 
decantado). 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 19. 

Analise as afirmativas a seguir: 
I. A presença de microrganismos em alimentos representa 

um risco para o consumidor, pois, excetuando-se um 
número reduzido de produtos submetidos à esterilização 
comercial, os diferentes alimentos podem conter bolores, 
leveduras, bactérias e outros microrganismos. 

II. Microrganismos indicadores são grupos ou espécies de 
microrganismos que sempre fornecem informações 
sobre a ocorrência de contaminação de origem fecal, 
sobre a provável presença de patógenos ou sobre a 
deterioração potencial do alimento, além de poderem 
propiciar condições sanitárias adequadas durante o 
processamento, produção ou armazenamento dos 
alimentos. 

III. O método de contagem de microrganismos em placas é 
um método rápido, que pode ser utilizado para contagem 
de pequenos grupos microbianos, como aeróbios, 
mesófilos, aeróbios psicrotróficos, termófilos, bolores e 
leveduras, mantendo-se o tipo de meio, a temperatura e 
o tempo de incubação. 

IV. A contagem de bolores e leveduras é aplicável, 
principalmente, na análise de alimentos ácidos, com pH 
superior a 5,5, alimentos desidratados e farinhas. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 20. 

Sobre a citometria de fluxo, analise as afirmativas a seguir: 
I. Os dados captados pelo citômetro serão analisados pelo 

seu sistema informatizado segundo os parâmetros LLM, 
CSV e fluorescência. Estes poderão ser analisados através 
de gráficos de pizza, de contorno ou histogramas. 

II. De acordo com a morfologia e/ou suspeita clínica, uma 
população celular específica pode ser selecionada para 
análise separadamente. 

III. Além da análise de tamanho e granularidade, utiliza-se a 
análise da expressão antigênica das células através da 
imunofenotipagem. Nesta, utilizam-se marcadores de 
membrana, de citoplasma ou intranucleares, que são 
anticorpos monoclonais também designados CDs 
(clusters of differentiation). 

IV. A citomeria de fluxo consiste de tecnologia laser que 
analisa partículas suspensas em meio líquido e fluxo 
contínuo. Estas partículas podem ser células, 
componentes celulares ou material não celular. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21. 

Sobre autoclaves e fornos (estufas) no processo de 
esterilização, analise as afirmativas a seguir: 
I. A estufa ou Forno de Pasteur é o método mais empregado 

de esterilização. Esse método é barato, não destrói o 
corte dos instrumentos, não corrói ou enferruja e mostra-
se pouco efetivo para instrumentos metálicos. 

II. Na autoclave, o que realmente esteriliza é o calor úmido 
e não a pressão. A morte dos microrganismos pela 
autoclave ocorre pela termocoagulação e desnaturação 
das proteínas microbianas. 

III. As desvantagens do forno no processo de esterilização 
incluem o longo tempo de esterilização e a pequena 
penetração de calor. 

IV. As vantagens da autoclave incluem rapidez, eficiência, 
diversidade de embalagens. Além disso, a autoclave 
permite ser aberta durante o ciclo. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 22. 

Sobre a limpeza e preparação de vidrarias para análise de 
compostos orgânicos em laboratório, analise as afirmativas a 
seguir: 
I. Antes de lavar a vidraria, é preparada a solução do 

microdetergente dependendo do grau de contaminação 
do material a ser limpo. As vidrarias são imersas nesta 
solução onde permanecem de molho por um 
determinado tempo. Em seguida, são enxaguadas com 
água de torneira e depois com água destilada. Por fim, a 
vidraria é deixada para secar e, em seguida, é guardada. 

II. A solução do microdetergente (Extran MA 01 Alcalino) é 
preparada de acordo com o grau de contaminação do 
material a ser limpo. Para sujeira normal, a solução deve 
ser preparada a 2%, para sujeira acentuada a 5%, e para 
sujeira persistente até 20%. 

III. A secagem da vidraria volumétrica é feita em temperatura 
ambiente (para evitar a dilatação do material e possível 
perda de aferição de volume). A vidraria deve ser deixada 
em um local limpo e coberta por papel alumínio durante 
o tempo necessário para que fique seca. 

IV. A vidraria comum é muflada em forno mufla a 250 oC por 
2 horas. Deve-se começar a contar o tempo apenas 
quando o forno estiver exatamente a 250 oC, pois este 
leva cerca de 40 minutos para chegar à temperatura 
desejada. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 23. 

As infecções fúngicas (micoses) são provocadas por ação 
direta de fungos microscópicos em hospedeiros. Devido à sua 
patogenicidade, algumas micoses chegam a ser transmitidas 
de pessoa a pessoa ou através de animais que também são 
importantes fontes de infecção. Sobre esse assunto, analise 
as afirmativas a seguir: 
I. As micoses superficiais são infecções limitadas às 

camadas mais externas da pele e do cabelo. 
II. As micoses cutâneas envolvem a derme, tecidos 

subcutâneos, músculo e fáscia. 
III. As micoses subcutâneas incluem infecções mais 

profundas na epiderme e doenças invasivas dos pelos e 
unhas. 

IV. As micoses profundas ocorrem nos órgãos sistêmicos. 
É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 24. 

Sobre os aspectos laboratoriais da histoplasmose (Doença de 
Darling), analise as afirmativas a seguir: 
I. Podem ser utilizados como material para exames: 

escarro, aspirado medular, material bióptico, raspado de 
úlcera cutânea. 

II. O micológico direto é feito com esfregaço de escarro 
(pode negativar em até 60%), medula ou fragmento de 
biópsia, corado pelo Giemsa, onde se podem observar 
células modulares grandes, com paredes finas e 
citoplasma expandido, formando aglomerados 
intracelulares. 

III. O isolamento do agente é feito em Ágar Sabouraud ou 
Mycosel; o fungo cresce a temperaturas acima de 42 oC, 
na forma de bolor (filamentosa) em torno de 2 dias. 

IV. No exame microscópico de corte histológico corado por 
HE, Gomori modificado, Grocott ou PAS, observam-se 
formas intracelulares com citoplasma circular, 
aglomerados e células com citoplasma retraído 
parecendo cápsula. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 25. 

Analise as afirmativas a seguir sobre microscópios e técnicas 
de microscopia: 
I. A microscopia óptica só permite a observação de objetos 

transparentes ou translúcidos; logo, exige materiais 
cortados em secções finas para permitir a transmissão da 
luz. Os cortes podem ser feitos com auxílio de micrótomo 
(geralmente para preparação de lâminas permanentes) 
ou de lâminas de barbear novas (lâminas 
semipermanentes ou de curta duração). 

II. O material para exame deve ser montado em lâminas de 
vidro especiais para microscopia e recoberto com 
lamínula, também de vidro. A lâmina deve estar limpa e 

um bom critério para avaliar sua limpeza é colocar uma 
gota de água sobre a mesma. Se a gota se espalhar, 
tendendo a ocupar ampla superfície, a lâmina pode ser 
considerada limpa, caso contrário deve ser lavada 
novamente. As lâminas podem ser lavadas com 
detergente e guardadas em álcool 70%. 

III. Uma boa lâmina, onde se faz uma boa observação, deve 
ser isenta de bolhas de ar e conter pequena quantidade 
de material, pois as preparações muitos densas impedem 
a passagem de luz. 

IV. A substituição de um líquido de montagem por outro, por 
exemplo, um corante, pode ser feito sem a remoção da 
lamínula. Para isso, coloca-se uma gota do novo líquido 
sobre a lâmina, junto ao bordo da lamínula. Do outro lado 
de lamínula, encosta-se um pedaço de papel de filtro que, 
por capilaridade, promoverá a substituição. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 26. 

Sobre meios de cultura, analise as afirmativas a seguir: 
I. O Agar Sangue (AS) é um meio rico e seletivo, diferencial 

para a hemólise. Nele crescem alguns Gram negativo e 
Gram positivo, além de fungos filamentosos (bolores), 
leveduras e principalmente diversas espécies de 
hemófilos e outros fastidiosos. 

II. O Agar Thayer Martin Modificado (TMM) é um meio não 
seletivo pela adição de colistina, vancomicina e nistatina. 
Estimula o crescimento de enterobactérias, Gram 
positivos, fungos e algumas espécies de Neisserias 
saprófitas. Enriquecido com a adição de complementos 
para a recuperação de N. meningitidis e N. gonorrhoeae. 

III. O Agar Chocolate (AC) é um meio rico e não seletivo e 
permite o crescimento da grande maioria das bactérias 
aeróbias e facultativas. Quando incubado em CO2, dá 
suporte também ao crescimento dos microaerófilos. 

IV. O Agar MacConkey (MC) é um meio não seletivo para 
Gram negativo e diferencial para a utilização de lactose. O 
cristal violeta estimula o crescimento de microrganismos 
Gram positivos especialmente enterococos e 
estafilococos. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 27. 

Sobre a cromatografia, analise as afirmativas a seguir: 
I. A cromatografia é um método de separação de 

substâncias baseado na distribuição seletiva dos 
diferentes componentes de uma mistura entre duas fases 
imiscíveis. 

II. Os métodos cromatográficos permitem separar os 
componentes de uma mistura, baseados na migração 
seletiva e diferencial dos solutos através de um sistema 
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constituído de duas fases: uma estacionária (ou fixa) e 
outra fluida (ou móvel). 

III. A fase estacionária é denominada eluente e a fase móvel 
é nomeada de adsorvente. 

IV. Os principais procedimentos cromatográficos são os 
seguintes: cromatografia em papel, em camada delgada, 
em coluna, em fase gasosa, em fase líquida, e 
cromatografia por exclusão de tamanho (GPC). 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 28. 

Analise as afirmativas a seguir: 
I. O sistema imune é o conjunto de células, tecidos, órgãos 

e moléculas que os humanos e outros seres vivos usam 
para a eliminação de agentes ou moléculas estranhas, 
inclusive o câncer, com a finalidade de se manter a 
homeostasia do organismo. Os mecanismos fisiológicos 
do sistema imune consistem numa resposta coordenada 
dessas células e moléculas diante dos organismos 
infecciosos e dos demais ativadores, o que leva ao 
aparecimento de respostas específicas e seletivas, 
inclusive com memória imunitária, que também pode ser 
criada artificialmente, através das vacinas. 

II. Os linfócitos B, também chamados de células B, quando 
ativados, proliferam e se diferenciam em células 
plasmáticas ou plasmócitos, que são as células efetoras da 
linhagem B, cuja função principal é a secreção de 
anticorpos. Os linfócitos T, ou células T, apresentam-se 
em duas classes principais. Uma se diferencia, quando 
ativada, em células T CD8+ ou citotóxicas, que matam as 
células infectadas, ao passo que a outra classe de células 
T, chamada de células T CD4+ ou auxiliares, atua na 
ativação de outras células, como os linfócitos B e os 
macrófagos, além de coordenar a resposta imunitária. 

III. A rede linfática consiste em um extenso sistema de vasos 
que coletam o líquido intersticial, fazendo-o retornar para 
o sangue. Esse líquido intersticial é produzido 
continuamente pela passagem de água e solutos de baixo 
peso molecular através das paredes vasculares que 
penetram no espaço intersticial, pela secreção celular e 
outros fatores de excreção. 

IV. O antígeno é qualquer substância solúvel, celular ou 
particulada que pode ser especificamente ligada por um 
anticorpo ou por um receptor de antígeno de célula T. Os 
antígenos possuem duas propriedades: a da 
imunogenicidade, que é a capacidade de induzir uma 
resposta imune específica, e a da antigenicidade, que é a 
capacidade de interagir com os linfócitos T ou linfócitos B 
já sensibilizados. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 

QUESTÃO 29. 

Analise as afirmativas a seguir: 
I. A qualidade dos resultados dos exames laboratoriais 

possui alguma relação com a fase analítica, que se inicia 
desde a coleta e identificação da amostra, seguida da 
preparação do paciente e posteriormente o 
preenchimento correto da requisição, armazenamento 
temporário da amostra fora do local de coleta, transporte 
ao laboratório, até o recebimento e cadastramento das 
amostras. 

II. No transporte de amostras biológicas, deve-se obedecer 
rigorosamente às normas de biossegurança vigentes no 
país, como, por exemplo, a temperatura adequada ao 
transportar cada tipo de amostra. Quando for necessária 
a refrigeração, as amostras devem ser acondicionadas 
juntamente com gelo reciclável, evitando-se o uso de gelo 
seco para temperaturas inferiores. 

III. No transporte de amostras biológicas, a caixa térmica 
deve portar a identificação de INFECTANTE ou RISCO 
BIOLÓGICO. As amostras devem estar soltas dentro da 
caixa térmica, sobre superfície macia. Utilizar frasco de 
vidro com tampa de plástico para acondicionamento. 

IV. O material necessário para coleta do cancro mole inclui: 
swab de algodão, haste plástica, estéril (swab comum); 
lâmina de microscopia nova, limpa e desengordurada. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 30. 

Analise as afirmativas a seguir: 
I. Dentre os métodos usados para a avaliação da 

sensibilidade aos antimicrobianos, podemos citar os 
testes de diluição, os quais fornecem uma estimativa 
quantitativa da suscetibilidade ao antibiótico. São 
utilizadas diferentes concentrações do antibiótico em 
caldo. 

II. Pode-se citar, dentre os métodos usados para a avaliação 
da sensibilidade aos antimicrobianos, os testes de 
refração, os quais envolvem o cultivo dos organismos em 
uma placa com ágar e a aplicação de discos de papel 
alumínio contendo os antibióticos. 

III. Uma das primeiras técnicas utilizadas para a avaliação da 
sensibilidade dos antimicrobianos, e que até hoje tem 
utilidade, é o teste que envolve a preparação de diluições 
seriadas e logarítmicas (log2) de antimicrobianos (ex: 1, 2, 
4, 8, 16 µg/mL) em um meio de cultura líquido (com 
volume final de 1 a 2 mL por tubo), semeado com a 
bactéria teste. 

IV. Aplica-se o termo toxina a qualquer substância de origem 
bacteriana capaz de causar danos ao organismo animal. 
As toxinas bacterianas são classificadas, desde o século 
XIX, em: endotoxinas e exotoxinas. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 


