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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 TÉCNICO DE LABORATÓRIO  

E ANÁLISES CLÍNICA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.maracacume2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Atualidades Legisl. SUS Conhec. Específicos 

  10 05 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 

TURNO: MANHÃ 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Parte da imprensa tem demonstrado certa surpresa em face de frequentes manifestações 1 

de entidades financeiras internacionais. Sempre caracterizadas como responsáveis por 2 

constrangimentos financeiros e apertos de cinto nos países periféricos, elas subitamente parecem 3 

ter-se tornado paladinas da luta contra a pobreza. Dirigentes de ONGs também exprimem 4 

perplexidade com esse repentino populismo da banca internacional. Um deles já disse que isso "é só 5 

estratégia publicitária". 6 

Na verdade, porém, não há qualquer dissonância entre essa nova retórica global, de que 7 

“os países ricos têm de entender os sofrimentos causados por programas de ajuste"  - como disse há 8 

pouco uma autoridade do FMI do alto escalão -, e o tradicional discurso do establishment, de que é 9 

preciso promover o comércio e a economia de mercado nos países em desenvolvimento. 10 

Sucede que o FMI e o Banco Mundial — e, principalmente, os gestores das economias 11 

nacionais industrializadas que os sustentam — finalmente parecem ter-se apercebido de que Henry 12 

Ford tinha razão quando formulou o truísmo de que não é possível vender produtos a quem não 13 

tem dinheiro para comprar. 14 

Como os mercados dos países industrializados não podem mais crescer muito, porque já 15 

estão razoavelmente saturados, o progresso dos negócios e a expansão das empresas dos países 16 

centrais dependem essencialmente da ampliação do número de consumidores no resto do mundo, 17 

mediante a incorporação das imensas parcelas que sobrevivem à margem do mercado (os 18 

excluídos, como é moda dizer agora). 19 

Foi com base nessa constatação que a postura dos poderosos do planeta evoluiu para a 20 

quase simetria que existe hoje entre sua pregação ortodoxa e suas novas preocupações "generosas". 21 

De um lado, falando em favor da abertura dos mercados dos países em desenvolvimento, da 22 

responsabilidade fiscal e da convergência monetária na direção do dólar — medidas que geram 23 

desemprego e cintos apertados. Mas, de outro, exortando à abertura dos mercados desenvolvidos 24 

para os produtos dos países em desenvolvimento, a fim de promover seu crescimento; à 25 

predominância dos governos democráticos; ao combate à inflação ("que penaliza principalmente os 26 

pobres") e à implantação de políticas públicas e investimentos privados de caráter social. 27 

Não por acaso o nosso BNDES ecoa o FMI e o Banco Mundial, exigindo que as empresas 28 

por ele financiadas agora incluam em seus projetos investimentos substanciais voltados à 29 

promoção social. Não há razão, portanto, para a perplexidade de jornalistas e de dirigentes de 30 

ONGs. Menos ainda para achar que as instituições financeiras internacionais abandonaram sua 31 

missão disciplinadora de sempre e passaram a adotar objetivos sociais. 32 

O que o FMI, o Banco Mundial e o BNDES inteligentemente fazem hoje, iluminados talvez 33 

pelo famoso Consenso de Washington, ou pelo novo trabalhismo, é apenas isto: ampliação de 34 

mercado, pela via da criação de novos consumidores — não generosidade, a custo perdido, pelo 35 

social. Quem sabe, acabe sendo por esse caminho irônico — resultados altruístas alcançados por 36 

uma estratégia de interesse egoísta — que se chegue um dia ao decantado desenvolvimento 37 

autossustentado, respeitando-se as leis de mercado. 38 

 

NEMÉRIO NOGUEIRA

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) Da leitura do texto, pode-se concluir que 
 

(A) alguns resultados benéficos para a situação dos países 
mais pobres podem ocorrer, ironicamente, através de 
interesses egoístas. 

(B) a súbita preocupação dos mais ricos com a pobreza é 
imprescindível para o desenvolvimento dos países 
pobres. 

(C) os jornalistas não têm razão para duvidar da sinceridade 
das intenções de instituições financeiras tão sérias. 

(D) a pregação de novas preocupações "generosas" é 
perfeitamente concebível, porque a humanidade, 
atualmente, tem buscado tão somente a paz. 

 

02) Segundo o texto, com relação às manifestações de 
entidades financeiras internacionais, o comportamento 
da imprensa tem sido de 

 

(A) descaso, uma vez que não vale a pena acreditar na 
preocupação do FMI com a pobreza mundial. 

(B) descrédito, em virtude de já ter verificado que é inútil 
tentar comover os mais ricos com a situação dos 
pobres. 

(C) espanto, pois é surpreendente o fato repentino de os 
mais ricos estarem preocupados com a questão da 
pobreza mundial. 

(D) defesa, procurando difundir a ideia de que os mais ricos 
estão efetivamente preocupados com os menos 
favorecidos. 

    
03) Quando o autor afirma que "não há qualquer 

dissonância entre essa nova retórica global (...) e o 
tradicional discurso do establishment (L.9), ele usa 
como argumento 

 

(A) as vantagens que isso pode trazer para os países mais 
pobres. 

(B) o fato de que é preciso estimular a participação dos 
países em desenvolvimento no mercado internacional. 

(C) a constatação de que os países industrializados já não 
têm mais como crescer, pois atingiram seu ápice. 

(D) uma lógica de mercado segundo a qual, para se vender 
um produto, é preciso ter quem o compre. 

 
04) Transpondo-se a oração "Dirigentes de ONGs também 

exprimem perplexidade" (L. 4/5) para a voz passiva, 
tem-se: 

 

(A) Dirigentes de ONGs exprimirão perplexidade. 
(B) Dirigentes de ONGs têm exprimido perplexidade. 
(C) Perplexidade exprimem também dirigentes de ONGs. 
(D) Perplexidade também é expressa por dirigentes de 

ONGs. 
   
05) O termo "isto" (L.34) é referente de 
 

(A) "o FMI, o Banco Mundial e o BNDES" (L.33). 
(B) ampliação de mercado, pela via da criação de novos 

consumidores" (L.34/35). 
(C) "famoso Consenso de Washington" (L.34). 
(D) "novo trabalhismo" (L.34).  

06) A oração que foi introduzida por um termo que dá ideia 
de conformidade é 

 
(A) "como disse há pouco uma autoridade do FMI do alto 

escalão" (L. 8/9). 
(B) "Como os mercados dos países industrializados não 

podem mais crescer muito" (L.15). 
(C) "Mas, de outro, exortando à abertura dos mercados 

desenvolvidos" (L. 24). 
(D) "a fim de promover seu crescimento" (L. 25). 
 
07) Sobre o texto, está correto o que se afirma em 
 
(A) O termo “em face” (L.1) constitui um modificador verbal 

que expressa meio. 
(B) A expressão “foi...que”, em “Foi com base nessa 

constatação que a postura dos poderosos do planeta 
evoluiu, indica reforço, sem valor sintático. (L.20) 

(C) A palavra “inteligentemente” (L.33) mantém relação 
sintática com o substantivo “o FMI, o Banco Mundial e o 
BNDES” (L. 33), qualificando-os. 

(D) Os termos “O”, em “O que” (L.33), e “o”, em “o FMI” 
(L.33), equivalem-se morfologicamente. 

 
08) O que se afirma sobre o fragmento transcrito está 

correto na alternativa: 
 
(A) “é preciso.” (L.9/10) representa um enunciado com 

função de sujeito oracional. 
(B) “quem não tem dinheiro” (L.13/14) trata-se de um 

conjunto de palavras constituindo uma oração com 
elipse do sujeito. 

(C) “De um lado, falando em favor da abertura dos 
mercados dos países em desenvolvimento, da 
responsabilidade fiscal e da convergência monetária na 
direção do dólar — medidas que geram desemprego e 
cintos apertados.” (L.22/24) apresenta um travessão 
separando termos com a mesma função sintática. 

(D) “razão” em  “Não há razão.” (L.30)  muda de função 
sintática se houver a substituição do verbo  haver  por 
existir. 

 

09) O vocábulo “países” (L.3) recebe acentuação gráfica 
pelo mesmo princípio normativo que justifica o acento 
na palavra: 

 

(A) “responsáveis” (L.2). 

(B) “porém” (L.7). 

(C) “egoísta” (L.37). 

(D) “periféricos” (L.3) 

 
10) Exerce a mesma função sintática de “dos países 

industrializados” (L.15). 
 

(A) “das empresas” (L.16). 

(B) “do planeta” (L.20). 

(C) “da banca internacional” (L.5). 

(D) “dos mercados desenvolvidos” (L. 24). 
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11) Nenhum assunto foi tão comentado no cenário político 

nacional como o processo de impeachment. Sobre o 

tema podemos afirmar corretamente que: 

 

(A) Todos os membros do Executivo, Judiciário ou 

Legislativo, em todos os níveis da Federação, podem ser 

alvos de impeachment, inclusive os vices e suplentes 

destas funções. 

(B) Qualquer cidadão que esteja em dia com suas 

obrigações eleitorais pode fazer um pedido de 

impeachment, bastando para tanto entregar uma 

denúncia contra uma pessoa com função pública (que 

possa ser alvo deste processo) à Câmara dos 

Deputados, que irá analisar a denúncia. 

(C) O instituto não é exclusividade do Brasil, mas não há 

nenhum relato na história moderna de Presidente que 

tenha sofrido tal processo. 

(D) Nos termos da lei do impeachment, caso o processo de 

impeachment seja julgado e considerado procedente, 

quem assume é o segundo colocado nas eleições a que 

concorreu o impedido.   

 

12)  As expectativas se confirmaram, e a economia 

brasileira fechou 2015 em queda. Sobre este fato 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A retração, de 3,8% em relação a 2014, foi a maior da 

série histórica atual do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), iniciada em 1996. Considerando a 

série anterior, o desempenho é o pior desde 1990, 

quando o recuo chegou a 4,3%. 

(B) Com o número de dezembro, o IPCA de 2015 encerrou 

os 12 meses do ano com alta acumulada de 10,67%, 

resultado 4,16 pontos percentuais acima do teto da 

meta inflacionária fixada pelo Banco Central, de 6,5%. A 

taxa de 2015 é a maior desde 2002, quando atingiu 

12,53%. 

(C) O Brasil perdeu o grau de investimento na classificação 

de crédito da Standard and Poor's (S&P), informou a 

agência de classificação de risco nesta quarta-feira (9). A 

nota foi rebaixada de "BBB-" para "BB+", com 

perspectiva negativa. 

(D) Não é possível traçar paralelos objetivos entre a crise 

econômica brasileira e a crise política instaurada a partir 

de denúncias de corrupção e operações da polícia 

federal, já que os setores são estanques. 

 
 
 
 
13) No início de 2015, uma série de atentados terroristas ao 

jornal Charlie Hebdo, e um mercado judaico em Paris, 
resultou no pior ataque terrorista da França desde a 
Segunda Guerra Mundial. Sobre esse fato assinale a 
alternativa correta: 

 
(A) Charlie Hebdo é um jornal semanal satírico inglês. 

Ricamente ilustrado, ele publica crónicas e relatórios 
sobre a política, a economia e a sociedade, mas 
também ocasionalmente jornalismo investigativo com a 
publicação de reportagens sobre o estrangeiro ou em 
áreas como as seitas, a extrema-direita, o catolicismo, o 
islamismo, o judaísmo, a cultura, entre outros temas. 

(B) As controvérsias entre os fundamentalistas islâmicos e o 
jornal começaram em 2015, quando o último 
reproduziu charges do jornal dinamarquês Jyllands-
Posten sobre Maomé, o que provocou atos de violência 
por parte de extremistas islâmicos contra as 
embaixadas Dinamarquesas. 

(C) No dia seguinte ao ataque do início de 2015, os editores 
sobreviventes do Charlie Hebdo anunciaram que a 
publicação encerraria suas atividades, o que realmente 
ocorreu. 

(D) A edição do Charlie Hebdo após o massacre teve uma 
tiragem muito superior a habitual e a capa mostra 
Maomé chorando e segurando um cartaz onde está 
escrito "Je suis Charlie". 

 
14)  É uma forma de distribuição de dados, geralmente de 

multimídia em uma rede através de pacotes. 
Frequentemente utilizada para distribuir conteúdo 
multimídia através da Internet, já que as informações 
não são armazenadas pelo usuário em seu próprio 
computador não ocupando espaço no Disco Rígido (HD): 
ele recebe a transmissão dos dados e a mídia é 
reproduzida à medida que chega ao usuário, 
dependendo da largura de banda.  

 
A que faz referência o texto acima? 
 

(A) Bluetooth.  
(B) YouTube.  
(C) Streaming.  
(D) Spotfy. 
 
15)  Nascido como Jorge Mario Bergoglio, é o 266.º Papa da 

Igreja Católica e atual Chefe de Estado do Vaticano. 
Sobre o Papa Francisco, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 

(A) É o primeiro papa não europeu.  
(B) É o primeiro papa a utilizar o nome Francisco.   
(C) É o primeiro papa nascido no continente americano. 
(D) É o primeiro papa jesuíta da história. 
 

  ATUALIDADES                                                                                 QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) São características do Planejamento Estratégico dentro 

do Sistema Único de Saúde: 

 

(A) Da extrema importância ao papel dos técnicos. 

(B) A definição do objetivo resulta do diagnóstico. 

(C) O ponto de chegada é um modelo normativo que 

expressa o desenho do deve ser. 

(D) Os atores que planejam não controlam por si só a 

realidade planejada. 

 

17) As equipes de Saúde da Família Ribeirinhas e as 

Unidades Básicas de Saúde Fluviais estão direcionadas 

para o atendimento da população ribeirinha da 

Amazônia Legal e Pantanal Sul Matogrossense, 

respectivamente. Considerando as especificidades 

locais, os municípios podem optar entre dois arranjos 

organizacionais para equipes de Saúde da Família, além 

dos existentes para o restante do País, sendo elas:  

 

I. Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR): 

desempenham a maior parte de suas funções em 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

construídas/localizadas nas comunidades pertencentes 

a regiões à beira de rios e lagos cujo acesso se dá por 

meio fluvial;  

II. Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF): 

desempenham suas funções em Unidades Básicas de 

Saúde Fluviais (UBSF). 

 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 

(B) Apenas a afirmativa II está correta. 

(C) As afirmativas I e II estão corretas. 

(D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

 

 

 

 

 

18) “É uma estratégia do Ministério da Saúde que visa 

implementar uma rede de cuidados para assegurar às 

mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a 

atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 

puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao 

nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento 

saudáveis.” O texto traz a definição do programa do 

Ministério da Saúde denominado: 

 

(A) HumanizaSUS. 

(B) Rede cegonha. 

(C) Programa Nascer Bem. 

(D) Pré-Natal Humanizado. 

 

19) A articulação entre Escola e Rede Básica de Saúde é à 

base do Programa Saúde na Escola (PSE). É incorreto 

afirmar que o PSE é uma estratégia de: 

 

(A) Integração da saúde e educação. 

(B) Desenvolvimento da cidadania. 

(C) Qualificação das políticas públicas brasileiras. 

(D) Sustentabilidade e qualidade de vida. 

 

20) Entre as equipes que compõe os Núcleos de Apoio de 

Saúde da Família (NASF), nenhum profissional poderá 

ter carga horária semanal menor que: 

 

(A) 20 horas. 

(B) 30 horas. 

(C) 36 horas. 

(D) 40 horas. 

 
 

 

 

  LEGISLAÇÃO DO SUS                                                             QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                              Página | 7  

 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

21) Para manter a estabilidade das reações sorológicas e a 
confiabilidade dos resultados, a temperatura ambiente 
em laboratórios clínicos deve estar entre: 

 
(A) 18°C e 24°C. 
(B) 20°C e 26°C. 
(C) 22°C e 28°C. 
(D) 24°C e 30°C. 
 
22) O sangue para o teste de quantificação de linfócitos CD4 

deve ser coletado em tubo contendo solução de: 
 
(A) EDTA. 
(B) Heparina. 
(C) Citrato de Sódio. 
(D) Fluoreto de Cálcio. 
 
23) Aerossóis são micropartículas sólidas e líquidas com 

dimensões aproximadas entre 0,1 e 50 micra que 
podem, caso contenham micro-organismos, 
permanecer em suspensão e plenamente viáveis por 
várias horas. Pode ser transmissível por aerossol: 

 
(A) Mycobacterium leprae. 
(B) Bordetella pertussis. 
(C) Mycobacterium tuberculosis. 
(D) Corynebacterium diphtheriae 
 
24) Atualmente, tem se tornado comum a declaração de 

que a fase pré-analítica é responsável por cerca de: 
 
(A) 40% do total de erros ocorridos nos laboratórios. 
(B) 70% do total de erros ocorridos nos laboratórios. 
(C) 80% do total de erros ocorridos nos laboratórios. 
(D) 90% do total de erros ocorridos nos laboratórios. 
 
25) Sobre a infraestrutura dos boxes das salas de coleta, 

segundo a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica 
(SBPC), é incorreto afirmar: 

 
(A) Pisos impermeáveis, laváveis e resistentes às soluções 

desinfetantes;  
(B) Paredes lisas e resistentes ou divisórias constituídas de 

materiais que sejam lisos, duráveis, impermeáveis, 
laváveis e resistentes às soluções desinfetantes. 

(C) Tetos de material liso, permeável e lavável; colchões, 
cadeiras e poltronas com revestimento impermeável. 

(D) Dispositivos de ventilação ambiental eficazes, naturais 
ou artificiais, de modo a garantir conforto ao cliente e 
ao flebotomista. 

 
 
 
 
 

 
 
 
26) A recomendação da sequência dos tubos é baseada na 

(CLSI H3-A6, Procedures for the Collection of Diagnostic 
Blood Specimens by Venipunctures; ApprovedStandart, 
6thed.) e deve ser respeitada, para que não ocorra 
contaminação por aditivos nos tubos subsequentes. 
Com relação à sequência de coleta, os primeiros tubos 
que devem ser coletados são: 

 
(A) 1. Tubo de heparina. 2. Tubo de EDTA.  3. Tubo de 

fluoreto/EDTA. 
(B) 1. Tubo com ativador de coágulo, com ou sem gel para 

obtenção de soro. 2. Frasco para hemocultura. 3. Tubo 
de citrato de sódio. 

(C) 1. Tubo de fluoreto/EDTA. 2. Tubo de heparina. 3. Tubo 
de EDTA.   

(D) 1. Frasco para hemocultura. 2. Tubo de citrato de sódio. 
3. Tubo com ativador de coágulo, com ou sem gel para 
obtenção de soro.  

 
27) A turvação na urina mantida sem conservantes, à 

temperatura ambiente, por mais de duas horas, se deve 
há: 

 
(A) Crescimento bacteriano e precipitação do material 

amorfo. 
(B) Multiplicação bacteriana ou metabolização da ureia 

para amônia. 
(C) Oxidação ou redução de metabólitos. 
(D) Multiplicação de bactérias redutoras de nitrato. 
 
28) Com relação às desvantagens dos conservantes 

utilizados nos exames de urina de rotina, é incorreto 
afirmar: 

 
(A) Refrigeração: Eleva gravidade específica por 

hidrometria. 
(B) Timol: Interfere com testes de precipitação ácida para 

proteínas. 
(C) Ácido Bórico: Flutua na superfície das amostras e adere 

à vidraria. 
(D) Fenol: Na concentração habitualmente utilizada, não há 

desvantagens significativas. 
 
29) Analise as afirmativas sobre a Gasometria e assinale a 

alternativa correta: 
 

I. O documento do CLSI C46 – A blood gas and pH analysis 
related measurements; approved guideline recomenda 
o uso de seringas plásticas preparadas com 
anticoagulante apropriado, preferencialmente a 
heparina liofilizada.  

II. O volume de sangue coletado pode variar de 3 a 5 mL. A 
seringa pode ser mantida à temperatura ambiente por, 
no máximo, 90 minutos após a coleta. 
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(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) As afirmativas I e II estão corretas. 
(D) As afirmativas I e II estão incorretas. 
 
30) “O __________ é o anticoagulante usado para a 

obtenção de sangue total para realização do 
hemograma, pois inibe a agregação plaquetária e 
mantém a morfologia e integridade das células 
sanguíneas.” Completa corretamente a lacuna do texto 
a alternativa: 

 
(A) Fluoreto de Cálcio. 
(B) Citrato de Sódio. 
(C) EDTA. 
(D) Gel ativador de coágulo. 
 
31) Com relação à Hemólise in vitro na realização do 

hemograma, analise as alternativas e assinale a 
incorreta: 

 
(A) Em qualquer grau de intensidade, atua como 

interferente analítico, diminuindo os valores dos 
eritrócitos.  

(B) A hemólise in vitro causa desproporção entre a 
dosagem de hemoglobina, que permanece normal, e a 
contagem de eritrócitos erroneamente diminuída, com 
aumento desproporcional da concentração de 
hemoglobina corpuscular média (CHCM).  

(C) Quando a hemólise in vitro é significativa, o estroma dos 
eritrócitos rompidos pode interferir na contagem de 
plaquetas, com presença de alarmes eletrônicos (flags). 

(D) É importante verificar a cor do plasma (sedimentação, 
centrifugação) nos casos de CHCM diminuída.  

 
32) Com relação ao preparo do corante de Leishman para o 

Hemograma é incorreto afirmar: 
 
(A) Dissolver 2,5 g de corante de Leishman em pó em 1 L de 

metanol PA.  
(B) Homogeneizar bastante para dissolver completamente 

o corante.  
(C) Deixar o corante oxidando (envelhecendo) por pelo 

menos uma semana antes de ser utilizado.  
(D) A solução é estável por 24 meses, se acondicionada em 

frasco âmbar à temperatura ambiente. Quando 
necessário, filtrar o corante com papel de filtro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33) Com relação à Técnica de coloração da distensão 
sanguínea para hemograma, responda verdadeiro (V) 
ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência 
correta: 

 

( ) Cobrir o esfregaço completamente com o corante 
panóptico e deixar fixando (metanol) por 25 minutos.  

( ) Colocar sobre a lâmina, de maneira uniforme, a 
mesma quantidade de tampão fosfato (mantém o pH 
entre 6,4 e 7,0).  

( ) Deixar em repouso por 5 minutos. Para cada lote de 
corante, determinar empiricamente o melhor tempo de 
coloração através da variação nos tempos de fixação e 
coloração.  

( ) Lavar em água corrente, limpar o verso da lâmina com 
gaze ou algodão e deixar secar na posição vertical, em 
temperatura ambiente. 

 
(A) V – F – V – F. 
(B) F – V – F – V. 
(C) F – F – V – V. 
(D) V – V – F – F. 
 
34) Na utilização do corante de Romanowsky, de acordo 

com a coloração dos componentes celulares, é correto 
afirmar: 

 
(A) Grânulos promielocíticos e bastões de Auer: Azul-

acinzentado. 
(B) Cromatina (incluindo os corpos de Howell-Jolly): Azul 

escuro. 
(C) Corpúsculo de Dohle: Rosa-alaranjado. 
(D) Grânulos específicos dos eosinófilos: Laranja. 
 
35) Com relação ao diagnóstico da Enterobíase, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I. Em geral, clínico, devido ao prurido característico. O 
diagnóstico laboratorial reside no encontro do parasito 
e de seus ovos.  

II. Como dificilmente é conseguido nos parasitológicos de 
fezes de rotina, sendo achado casual quando o 
parasitismo é muito intenso, deve-se pesquisar 
diretamente na região perianal, o que deve ser feito 
pelos métodos de Hall (swab anal) ou de Graham (fita 
gomada), cuja colheita é feita na região anal, seguida de 
leitura em microscópio.  

III. Também podem ser pesquisados em material retirado 
de unhas de crianças infectadas, porém, oferecem baixo 
índice de positividade. 

 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
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36) Além do quadro clínico-epidemiológico da 
Esquistossomose mansônica, deve ser realizado exame 
coprológico, preferencialmente com uso de técnicas 
quantitativas de sedimentação, destacando-se a técnica 
de: 

 
(A) Kato-Katz. 
(B) Wisconsin. 
(C) McMaster. 
(D) Nizoli. 
 
37) O diagnóstico laboratorial da Febre Amarela é feito por 

isolamento do vírus de amostras de sangue ou de tecido 
hepático, por detecção de antígeno em tecido 
(imunofluorescência e imunoperoxidase) ou por 
sorologia. Esses últimos são métodos complementares 
aos primeiros e as técnicas utilizadas são, exceto:  

 
(A) Captura de IgG (MAC-ELISA). 
(B) Inibição de hemaglutinação (IH). 
(C) Fixação do complemento (FC). 
(D) Neutralização (TN). 
 
38) Com relação ao diagnóstico laboratorial da Febre 

Maculosa, é incorreto o que se afirma em: 
 
(A) Pode ser de difícil o diagnóstico da Febre Maculosa 

Brasileira, sobretudo em sua fase inicial, mesmo por 
profissionais bastante experientes.  

(B) Dados clínicos e epidemiológicos associados a achados 
laboratoriais reforçam o diagnóstico da doença. A 
cultura com isolamento da Rickettsia é o método 
diagnóstico ideal.  

(C) A reação sorológica de imunofluorescência indireta 
(RIFI), utilizando antígenos específicos para R. rickettsii, 
é o mais utilizada. Deve ser considerado como negativo 
um aumento de 4 vezes no título em uma segunda 
amostra colhida, pelo menos, 2 semanas após a 
primeira.  

(D) Outros métodos utilizados são a reação em cadeia da 
polimerase (PCR) e a imunohistoquímica. 

 
39) “O __________ é uma proteína de baixo peso 

molecular, que compreende 4 a 8% da proteína 
citoplasmática das células miocárdicas, cuja função 
fisiológica é transportar ácidos graxos a partir da 
membrana celular para as mitocôndrias10. Uma vez 
lesado o miocárdio, esta proteína é liberada na corrente 
sanguínea, aumentando sua concentração plasmática 
em até 3 horas após o início da lesão, retornando ao 
normal em 24 horas.” Completa corretamente a lacuna 
do texto a alternativa: 

 
(A) Troponina I. 
(B) H-FABP. 
(C) Mioglobina. 
(D) Ck-Mb. 
 

40) É incorreto afirmar sobre a Creatinina Sérica: 
 
(A) A creatinina é derivada principalmente do metabolismo 

da creatina muscular e a sua produção é diretamente 
proporcional à massa muscular.  

(B) Assim, é de se esperar que, em geral, a produção de 
creatinina seja maior nos homens do que nas mulheres 
e nos jovens comparados aos idosos. 

(C) A influência da raça no nível de creatinina é importante 
em alguns grupos étnicos e raças, como, por exemplo, o 
branco, que possui maior massa muscular do que o 
negro. 

(D) As variações permitem entender a razão da faixa de 
normalidade tão ampla da creatinina sanguínea, 0,6 a 
1,3mg/dL, reportada pela maioria dos laboratórios de 
análises clínicas. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


