
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

BBIIOOMMÉÉDDIICCOO  ––  DDIIAARRIISSTTAA//PPLLAANNTTOONNIISSTTAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “vocês”. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
11. Secreção uretral purulenta com presença de diplococos Gram negativos intracelulares está relacionada à uretrite 

causada por 
 
A) Staphylococcus aureu. 
B) Salmonella typhi.  D) Streptococcus agalactiae. 
C) Cândida albicans.  E) Neisseria gonorrhoeae. 
 
12. A identificação de um bacilo Gram negativo não fermentador de lactose, com produção de H2S proveniente de fezes 

diarréicas, pode ser relacionada a 
 
A) Shigella spp. 
B) Escherichia coli.  D) Salmonella spp. 
C) Campylobacter spp.  E) Staphylococcus spp. 
 
13. Analise as afirmativas abaixo. 
 

I. Para ser considerada infecção urinária, é necessária a detecção em cultura de, no mínimo, 10.000 UFC/mL de 
urina. 

II. Em exames de hemocultura, são considerados positivos aqueles que apresentarem, no mínimo, 100.000 
UFC/mL de sangue. 

III. Sintomas, como dor e ardor à micção, podem ser relacionados ao isolamento de um bacilo Gram negativo na 
urina. 

IV. A presença de furúnculos nas pernas de crianças em idade escolar pode estar relacionada à bactéria 
Staphylococcus aureus. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) As afirmativas I e II estão corretas. 
B) As afirmativas III e IV estão corretas.  D) As afirmativas III e IV estão incorretas. 
C) As afirmativas I e III estão corretas.  E) As afirmativas II e III estão incorretas. 
 
14.Observe as proposições abaixo.  
 

I. O volume relativo das hemácias dentro do volume de sangue é fornecido pela análise da hemoglobina, que é 
expresso percentualmente. 

II. A contagem de leucócitos é expresso em milhões por mm3. 
III. O achado de microcitose é comum em anemias por deficiência de ferro, nas doenças crônicas e nas talassemias. 
IV. Um VCM de 50 indica macrocitose, enquanto que um VCM de 120 indica microcitose. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) I e II são corretas. 
B) II e III são incorretas.  D) A III é correta. 
C) II e IV são corretas.  E) A IV é correta. 
 
15. Em relação à separação das hemoglobinas em eletroforese alcalina, podemos afirmar. 
 
A) A Hb S move-se em direção ao anódio mais rapidamente do que a Hb A. 
B) A Hb C move-se em direção ao anódio ainda mais rapidamente do que a Hb S. 
C) As Hb H e I movem-se em direção ao anódio mais lentamente do que a Hb A. 
D) A Hb S move-se em direção ao anódio mais lentamente do que a Hb A. 
E) A Hb J move-se em direção ao anódio mais lentamente do que a Hb S. 
 
16. Quanto à anomalia de Pelger-Hüet, é correto afirmar. 
 
A) Caracteriza-se pela presença de depósitos no citoplasma das hemácias. 
B) Está relacionada à perda de função da célula. 
C) É importante para o diagnóstico diferencial do “desvio à esquerda”.  
D) Está relacionada com processo infeccioso grave. 
E) É uma anomalia dos linfócitos. 
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17. Quanto aos eritroblastos, é correto afirmar. 
 
A) São células exclusivas da medula óssea. 
B) São células exclusivas do sangue periférico.  D) São células jovens ancestrais do linfócito. 
C) Podem acontecer em anemias graves.  E) São freqüentes em casos de leucocitose acentuada. 
 
18. Paciente com pesquisa negativa para anticorpos irregulares, autocontrole negativo e prova cruzada positiva. Esses 

resultados podem sugerir diversas situações. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Anticorpos irregulares contra antígeno de baixa freqüência no soro. 
B) Teste direto da antiglobulina positivo nas hemácias do doador. 
C) Presença de anticorpos anti-A1 no soro de pacientes do grupo B. 
D) Incompatibilidade ABO.  
E) Presença de anticorpos irregulares com efeito de dose. 
 
19. Em relação ao sistema Kild, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Os antígenos Jka e Jkb são encontrados em hemácias fetais e bem desenvolvidos ao nascimento. 
B) Os anticorpos anti-Jka e anti-Jkb reagem melhor com hemácias Jk(a+b+) em antiglobulina humana e meio enzimático. 
C) Os anticorpos anti-Jka e anti-Jkb normalmente apresentam reações fracas e raramente apresentam reações fortes. 
D) Os antígenos Jka e Jkb são resistentes ao tratamento por enzimas proteolíticas. 
E) Os anticorpos anti-Jka e anti-Jkb podem provocar reação transfusional severa, imediata e tardia. 
 
20. Em relação aos antígenos de grupos sangüíneos, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Os antígenos de grupos sangüíneos são marcadores de superfície da membrana dos glóbulos vermelhos. 
B) Os antígenos de grupos sangüíneos são proteínas e carbohidratos ligados a lipídeos ou proteínas. 
C) Os antígenos de grupos sangüíneos não são definidos sorologicamente pelos anticorpos. 
D) Os antígenos A e B não são primariamente produtos do gene. 
E) Os antígenos do sistema ABO são definidos por açúcares imunodominantes. 
 
21. O marcador utilizado para o diagnóstico precoce de necrose miocárdica é 
 
A) Proteína C reativa. 
B) Lactato desidrogenase (LDH).  D) AST. 
C) CK- MB massa.  E) ALT. 
 
22. Em paciente com aumento sérico da CK-MB, embora com ECG normal, posteriormente, foi verificado tumor 

ulcerativo ou adenocarcinoma de reto, concomitante com aumento de CK-BB. Esses resultados sugerem 
 
A) presença de Macro- CK II. 
B) que o paciente tem um infarto.  D) que o paciente possui uma doença auto-imune. 
C) presença de Macro-CK I.  E) aumento da CK-MM. 
 
23. Um exame de um paciente diabético com glicemia de 250 mg/dL, pH= 7,2, bicarbonato de 15 mEq/L e BE de –10 

indica 
 
A) acidose respiratória. 
B) alcalose metabólica.  D) acidose metabólica. 
C) alcalose respiratória.  E) acidose metabólica compensada. 
 
24. Mulher de 48 anos de idade, diabética, dependente de insulina. Relatou ao seu médico que sofre de fraqueza 

muscular. Ela está sendo tratada para hipertensão com propranolol. Seus exames: [K] = 6,5mEq/L (normal 
4,5mEq/L). O clínico diminuiu a dosagem da medicação. Ajustou a dosagem de insulina. O potássio voltou ao 
normal. Com base nas informações acima descritas, indique o papel da insulina na homeostase do potássio. 

 
A) Desvia potássio para fora das células. 
B) Promove captação de K para dentro das células. 
C) Aumenta a reabsorção de potássio pelo rim. 
D) Aumenta a absorção intestinal de potássio. 
E) Promove a captação de potássio pelas células do sistema excito condutor do coração. 
 
25. Em relação ao equilíbrio do sódio, podemos afirmar. 
 
A) O diabetes leva à hiponatremia. 
B) Retenção de água leva à hiponatremia.  D) Hiperatividade da córtex adrenal determina hiponatremia. 
C) Vômitos e diarréia levam à hipernatremia.  E) As queimaduras levam à hipernatremia. 
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26. Por quais dos grupos de parasitos abaixo é causada a Síndrome de Löeffler? 
 
A) Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e Wuchereria bancrofti. 
B) Wuchereria bancrofti, Schistosoma mansoni e Enterobius vermicularis. 
C) Ascaris lumbricoides, Necator americanus e Strongyloides stercoralis. 
D) Trypanosoma cruzi, Ascaris lumbricoides e Strongyloides stercoralis. 
E) Taenia spp, Necator americanus e Strongyloides stercoralis. 
 
27. Sobre o diagnóstico da Wuchereria bancrofti, observe as afirmativas abaixo. 
 

I. Nos indivíduos amicrofilarêmicos, o diagnóstico da gota espessa deve ser realizado de maneira seriada, com 
intervalo de três dias. 

II. O diagnóstico, através de anticorpos monoclonais  para o Og4C3, pode ser realizado no período diurno. 
III. O diagnóstico sorológico para pesquisa de Og4C3 é indicado em casos de indivíduos micro e amicrofilarêmicos. 
IV. Todos os diagnósticos para detecção da Wuchereria bancrofti devem ser realizados no período noturno. 

 
Estão corretas as afirmativas 
 
A) I e III. B) I e II. C) III e IV. D) I e IV. E) II e III. 
 
28. Sobre o diagnóstico de parasitos intestinais, é INCORRETO afirmar. 
 
A) O exame seriado de fezes tem valor, apenas, epidemiológico. 
B) Para detecção de Enterobius vermicularis, o método de Graham é o de escolha. 
C)  O Cryptosporidium spp pode ser detectado através da coloração de Ziehl-Nielsen. 
D) O método de Baermann-Moraes é realizado para detecção de larvas de helmintos. 
E)  O formol a 10% conserva, por mais de um mês, os ovos ou larvas de helmintos 
 
29. Quanto ao sistema Rh, estão corretas todas as afirmativas, EXCETO. 
 
A) Reagentes anti-D monoclonais variam amplamente em sua habilidade, para detectarem antígenos D fracos e D parciais. 
B) Pacientes portadores de antígeno D parcial devem ser transfundidos com sangue RhD negativo. 
C) Discrepâncias na tipagem RhD de pacientes e doadores não devem ser consideradas. 
D) Pacientes portadores de antígeno D fraco podem ser transfundidos com sangue RhD positivo. 
E) Reagentes para tipagem RhD de pacientes não devem detectar o antígeno D, categoria VI. 
 
30. Analise as afirmativas abaixo relacionadas à análise qualitativa da urina. 
 

I. A turbidez da urina pode ser ocasionada pela precipitação de fosfatos em meio ácido. 
II. A cor âmbar da urina aparece, geralmente, em estados patológicos associados a problemas hepáticos. 
III. O odor amoniacal da urina deve-se à degradação de uréia por bactérias. 
IV. A densidade da urina colhida ao acaso pode variar de 1003 a 1030. 

 
Estão corretas as afirmativas 
 
A) I, II e III. B) II, III e IV. C) I, III e IV. D) I, II e IV. E) I e III. 
 
31. O diagnóstico parasitológico da infecção por Strongyloides stercoralis em paciente com história de baixa imunidade 

pode estar associado geralmente à infecção de um dos patógenos relacionados abaixo. Assinale-o. 
 
A) HAV. B) HTLV. C) HCV. D) EBV. E) HBV. 
 
32. Todas as alternativas abaixo apresentam associações verdadeiras quanto aos métodos de diagnóstico possíveis 

empregados para os parasitas do sangue e tecidos, EXCETO UMA. Assinale-a. 
 
A) Aglutinação direta para Leishmania chagasi. 
B) Hemaglutinação indireta para Trypanosoma cruzi.  D) Imunoensaio enzimático para Toxoplasma gondii. 
C) Imunohistoquímíca para Leishmania lansoni.  E) Enzimaimunoensaio para Trypanosoma cruzi. 
 
33. Quando apenas o anti-HBc é positivo no diagnóstico de triagem para infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) em 

paciente com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana adquirida (HIV), têm-se várias interpretações, 
EXCETO. 

 
A) O paciente apresenta níveis não detectáveis de HBsAg, mesmo estando infectado 
B) O paciente deve ter tido contato anterior com o HBV, gerando apenas anti-HBc 
C) O paciente pode estar no final da fase aguda sem a produção de anti-HBsAg 
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D) O paciente, por ser co-infectado com o HIV, induz apenas produção de anti-HBc  
E) O paciente pode estar no final da fase aguda e apresentar anti-HBs abaixo do limite de detecção 
 
34. As afirmativas abaixo se referem aos perfis laboratoriais de pacientes com hipotireoidismo. 
 

I. Há diminuição dos níveis de T4 e elevação pronunciada do nível de TSH. 
II.  Ocorre a detecção de níveis diminuídos de T4 com níveis reduzidos de TSH. 
III.  Teste de supressão de T3 e o teste do TRH confirmam o hipotireoidismo 
IV.  Os níveis de tiroxina próximos do limite superior da faixa de referência e elevação de TSH. 

 
Estão corretas as afirmativas 
 
A) I e IV.  B) II e III. C) III e IV. D) I e II. E) II e IV. 
 
35. Quanto à utilidade dos marcadores tumorais, todas as afirmativas são verdadeiras, EXCETO UMA. Assinale-a. 
 
A) São importantes na determinação do estagiamento clínico do câncer. 
B) Podem ser úteis no monitoramento e na avaliação do sucesso terapêutico.  
C) São importantes para a detecção de episódios de recorrência do câncer. 
D) São importantes para o clínico fazer uma estimativa do volume tumoral. 
E) Podem ser empregados no diagnóstico diferencial de pacientes assintomáticos. 
 
36. Estabeleça a associação correta entre os marcadores tumorais e os tipos de câncer. 
 

I. Alfa-fetoproteína  (    )  Carcinoma ovariano  
II. CA-125  (    )  Adenoma hipofisário 
III. Prolactina (    )  Leucemia linfocítica crônica  
IV. Antígeno prostático específico (    )  Carcinoma hepatocelular 
V. Microglobulina β2 (    )  Câncer de próstata  

 
Assinale a alternativa que apresenta a associação correta. 
 
A) V, II, III, IV e I. B) I, V, III, IV e II. C) II, III, V, I e IV. D) V, II, IV, III e I. E) IV, III, II, I e V. 
 
37. Sobre as proteínas de fase aguda, é correto afirmar, EXCETO. 
 
A) Aumentam em concentração na infecção por determinados patógenos. 
B) Permitem o diagnóstico de processos inflamatórios. 
C) São capazes de ativar o sistema complemento, induzindo a opsonização. 
D) São produzidas pelos hepatócitos mediante estímulo imunológico via IL-6. 
E) Aumentam a afinidade da resposta imune monocítica via liberação de C5a. 
 
38. Quanto à clínica e ao diagnóstico laboratorial do Mycobacterium tuberculosis e do Mycobacterium leprae, é correto 

afirmar, EXCETO. 
 
A) São conhecidas por Bacilo de Koch (BK) e de Hansen (BH), respectivamente.  
B) Forma tuberculóide é um quadro clínico menos grave causado pelo BK. 
C) Amostras de escarro são empregadas para diagnosticar BK e de linfa para BH.  
D) Método Ziehl-Neelsen ou álcool-ácido resistente pode detectar BK no escarro. 
E) Possuem um alto grau de infectividade e são transmitidas por via aérea. 
 
39. Todas as afirmativas abaixo se referem ao controle de qualidade dos métodos em laboratório, EXCETO UMA. 

Assinale-a. 
 
A) O cálculo do coeficiente de variação mede a precisão do método. 
B) Quando maior o coeficiente de variação, maior será a sensibilidade. 
C) Para o cálculo do coeficiente de variação, admite-se um valor máximo de 5%. 
D) Soros controles com valores conhecidos permitem avaliar a exatidão. 
E) Visualização diária de mapas de controle permite avaliar o desempenho analítico. 
 
40. Além de usar os equipamentos de proteção individuais (EPI), deve-se tomar alguns cuidados pessoais para proteção, 

EXCETO. 
 
A) Não usar maquiagem, pois facilita a aderência de agentes infecciosos à pele. 
B) Usar unhas curtas, preferencialmente que não ultrapassem as pontas dos dedos. 
C) Usar calçados resistentes para impedir acidentes com materiais pérfuro-cortantes. 
D) Lavar as mãos, ensaboando todos os dedos assim como as costas das mãos e pulsos. 
E) Usar jóias ou bijuterias apenas com superfície lisa, sem reentrâncias ou pedras.  


