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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO  

Residência Multiprofissional - 2017 
INSTRUÇÕES 

 
01. Antes de ler as instruções, verifique se seus dados (Nome Completo, número do CPF e data de 
nascimento) são os mesmos no CARTÃO DE RESPOSTAS. 
02. Esta prova compõe-se de 30 (TRINTA) questões de escolha múltipla. 
03. Cada questão apresenta 05 (CINCO) opções e apenas uma resposta correta. Transcreva para o 
Cartão de Respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo completamente o 
retângulo correspondente com caneta de tinta azul ou preta. 
04. Caso haja alguma irregularidade no cartão de respostas, comunique-a imediatamente ao Fiscal. 
05. No Cartão de Respostas anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma 
questão, rasuras e preenchimento além dos limites do retângulo destinado para cada marcação. EM 
HIPÓTESE ALGUMA HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE REPOSTAS, MESMO EM CASO DE 
MARCAÇÃO INCORRETA. Não rasure, não amasse, não dobre o cartão. 
06. Ao receber o cartão-resposta, assine-o imediatamente, não deixe para depois. É de responsabilidade do 
candidato esta assinatura. 
07. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Prova. A seguir, antes de iniciar a prova, confira a 
paginação. 
08. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos Fiscais.  
09. Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre os candidatos, 
tampouco o uso de livros e apontamentos. Relógio, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos 
celulares deverão ser desligados e colocados em local informado pelo Fiscal. O não-cumprimento 
destas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Processo Seletivo. 
10. Ao ser dado o sinal para o início da prova, abra o caderno e verifique se ele está completo. 
11. A prova terá a duração máxima de 04 horas. 
12. O candidato poderá se ausentar da sala somente 60 minutos após o início da prova. 
13. O tempo para o preenchimento do Cartão de Respostas está contido na duração desta prova. 
14. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para 
devolver, em separado, o Caderno de Prova e o Cartão de Respostas, devidamente assinados.  
15. Os últimos 03 (três) candidatos a terminar a prova só poderão retirar-se da sala juntos. 
16. Não será permitido levar o caderno de perguntas. 
 
Assinatura:__________________________________________________________ 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO  

Residência Multiprofissional - 2018 
BIOLOGIA/BIOMEDICINA 
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Biomedicina/Biologia 
 
Língua Portuguesa 
 

Projeto obriga escola a ter só merenda saudável 
Coxinhas, balas e refrigerantes podem ficar no passado do lanche escolar. Um projeto 
de lei que tramita na Câmara quer obrigar instituições públicas e privadas de ensino 
infantil e fundamental a só vender e oferecer aos alunos “alimentos saudáveis”. 
O texto não define o que seria proibido e remete a uma regulamentação posterior. 
Para o Conselho Federal de Nutricionistas, alimentos com muito sal, gordura ou açúcar 
deveriam ser vetados, dando-se preferência àqueles que são naturais. 
Essas medidas se justificam pelo alto índice de obesidade infantil e de surgimento de 
doenças crônicas. “Pelo menos durante o tempo em que estão na escola, nossas 
crianças devem estar livres da pressão e da tentação do consumo de produtos 
inadequados ao seu desenvolvimento saudável”, afirma o deputado autor do projeto. 
Para o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, o consumo de 
produtos saudáveis deve ser incentivado, mas não imposto. “No shopping é liberado. 
Se é proibido, é proibido em todo lugar. E acho um absurdo uma lei determinar como 
alguém vai se alimentar.” 
O Ministério da Saúde é favorável ao projeto e reconhece que, para tanto, é necessário 
aumentar, nas escolas, a oferta e o consumo de frutas, legumes, verduras e cereais 
integrais e reduzir o que é fabricado com elevadas quantidades de sal, açúcar e 
gordura. 
 
Algumas escolas já praticam hábitos alimentares saudáveis e, em algumas delas, 
chocolate industrializado, balas e frituras foram cortados. 
Aluna de uma dessas escolas, Brenda Oliveira, 10, já aprendeu. Por que proibiram o 
pastel? “Pela gordura. A gente sente falta, mas a escola fez bem”, afirma. 
(Johanna Nublat e Maria Clara Cabral. Folha de S.Paulo. 30.08.2009. Adaptado) 
 

01.  Assinale a alternativa em que a expressão por que foi empregada 
corretamente e com a mesma função com que aparece na frase do texto: “Por 
que proibiram pastel?”. 

(A) Ela está mais esbelta por que fez dieta. 
(B) Não descobrimos o por que deste incidente na escola. 
(C) Explicou-se por que devemos mudar os hábitos alimentares. 
(D) As escolas por que passamos não têm cantina à disposição dos alunos. 
(E) Iremos à cozinha por que precisamos selecionar as frutas e legumes. 
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02. Assinale a alternativa em que a frase obedece às regras de concordância 
verbal e nominal estabelecidas pela norma padrão: 

 
(A) Antes da mudança de hábitos, haviam muitos alunos que traziam lanche de 

casa. 
(B) Fazem dois meses que a escola alterou a rotina alimentar dos alunos. 
(C) Durante as adaptações, ocorreu, entre os estudantes, muitas discussões. 
(D) Alguns pais consideraram absurdo as decisões da direção da escola. 
(E) No início, a criançada ficou meio decepcionada com a ausência de salgadinhos. 

 
03. Assinale a alternativa cujas palavras completam, correta e respectivamente, a 
frase a seguir: _______________________entrevistada, a aluna mostrou ter 
compreendido o que são hábitos alimentares saudáveis ________________ evita 
comer pastéis, ____________________ reconhece que eles têm muita gordura. 

  
(A) Quando/ visto que/portanto. 
(B) Quando/ visto que/ pois. 
(C) Depois de/ pois/ mas. 
(D) Depois de/ pois/ portanto. 
(E) Conforme/ porém/ pois. 

 
04. Considerando-se as normas vigentes de acentuação, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 

 
(A) Revólver 
(B) Ideia 
(C) Pólo 
(D) Urubu 
(E) Caráter 

 
05. Assinale a única forma gramaticalmente correta, entre as palavras destacadas 

no texto abaixo. 
“Cumprindo determinação superior, o assistente da diretoria de determinada 
empresa redigiu documento oficial aos chefes de setor, no qual constava o trecho: 
"O presidente deseja ter à mão informações a cerca dos pontos fracos e fortes de 
cada setor afim de subsidiar a elaboração do planejamento estratégico da empresa. 
Para tanto, fá-se necessário promover reuniões em todos os setores da empresa 
para discutir-mos como aumentar nossa competitividade".” 

 
(A) à mão  
(B) a cerca 
(C) afim 
(D) fá-se 
(E) discutir-mos 

 



3 
 

LEGISLAÇÃO 
 

06. A Constituição Federal de 1988 na seção II dispõe sobre a Saúde, que descreve 
em artigo sobre a saúde ser direito de todos. Para tanto, no art. 198 as ações e 
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com suas diretrizes.  Quanto ao 
atendimento integral, podemos assinalar como verdadeira: 
 
(A) A direção única em cada esfera de governo. 
(B) A prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. 
(C) Participação da comunidade. 
(D) Direção única nas atividades preventivas. 
(E) De relevância pública as ações nos serviços de saúde. 

 
07. É diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de 
Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os 
processos de negociação e pactuação entre os gestores: 
 
(A) Regionalização. 
(B) Participação social. 
(C) Integralidade. 
(D) Hierarquização. 
(E) Universalidade. 

 

08. Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o): 
 
(A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência. 
(B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 

moral. 
(C) Integralidade de assistência. 
(D) Igualdade da assistência à saúde. 
(E) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 

 
09. O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do 
sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em 
defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do 
Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela 
Vida, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) No Pacto pela Vida foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais. 
(B) A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas 

no que diz respeito à saúde do idoso. 
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(C) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de 
risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso. 

(D) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes 
previstas no que diz respeito à saúde do idoso. 

(E) Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a 
dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, 
previstas no que diz respeito à saúde do idoso. 

 
10. O SUS é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo.  

Com relação a esse sistema é correto afirmar, exceto: 
 

(A) Foi instituído 1988, por ocasião da promulgação da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 

(B) De acordo com a cartilha Entendendo o SUS do Ministério da Saúde é descrito 
como "um sistema ímpar no mundo, que garante acesso integral, universal e 
igualitário à população brasileira, do simples atendimento ambulatorial aos 
transplantes de órgãos". 

(C) Fazem parte do Sistema Único de Saúde, os centros e postos de saúde, os 
hospitais públicos, incluindo os universitários, os laboratórios e hemocentros. 
Os serviços de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância 
Ambiental, além de Fundações e institutos de pesquisa acadêmica e ciência, 
como a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital Brazil. 

(D) Antes da instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), a atuação do Ministério 
da Saúde se restringia ao atendimento dos contribuintes do Instituto Nacional de 
Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), não atuando de nenhuma 
forma na prevenção de doenças no restante da população. 

(E) São princípios do SUS a universalidade, a Integralidade, a equidade, a 
descentralização e a participação social. 

 
 
ESPECÍFICA  
 

11. Várias instituições de ensino e pesquisa utilizam animais para fins didáticos ou 
experimentais. A infecção de animais por microrganismos e vírus patogênicos, como 
modelo experimental, pode levar esses animais à morte. Os animais mortos: 

 
I. Deverão ser armazenados em sacos plásticos específicos autoclavados e/ou 
incinerados. 
II. Poderão ser utilizados na alimentação de outros animais porque, com a morte 
dos animais infectados, os microrganismos e vírus patogênicos também se tornam 
inviáveis. 
III. Deverão ser congelados a −20ºC por um período de uma semana e depois 
desprezados no lixo comum. O congelamento inviabiliza os microrganismos e vírus.  
 
Com relação às afirmativas abaixo, estão corretas: 
(A) I, somente. 
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(B) II, somente. 
(C) I e II, somente. 
(D) II e III, somente. 
(E) I, II e III. 

 
12. Na gasometria arterial, além das medidas de pH e pressões parciais de gás 
carbônico e oxigênio, mede-se também a concentração plasmática do íon 
bicarbonato. O que se pode afirmar, corretamente, em relação a este eletrólito?  
 
(A) Normalmente é excretado por secreção tubular renal.  
(B) Em uma acidose metabólica, observa-se aumento na reabsorção renal de 

bicarbonato. 
(C) Em uma acidose respiratória, a gasometria arterial deve revelar uma 

diminuição na concentração plasmática do íon bicarbonato.  
(D) Ele é produzido pela dissociação de um ácido forte, o ácido carbônico, cuja 

concentração plasmática varia inversamente à pressão parcial de CO2 no 
sangue arterial.  

(E) Em uma acidose metabólica, a gasometria arterial deve revelar um aumento na 
concentração plasmática do íon bicarbonato. 

 
13. O resultado do exame hormonal de uma mulher de 39 anos revelou hormônio 
tireoestimulante indetectável e tiroxina livre aumentada. Este perfil indica: 
 
(A) Hipotireoidismo 
(B) Hipertireoidismo 
(C) Hiperparatireoidismo 
(D) Hipoparatireoidismo 
(E) Hipocortisolismo 

 
14. Os parâmetros do hemograma que indicam uma anemia megaloblástica são: 
 
(A) Hemoglobina baixa, microcitose e poiquilocitose. 
(B) Hemoglobina baixa, macrocitose e poiquilocitose. 
(C) Hemoglobina normal, normocitose e drepanócitos. 
(D) Hemoglobina alta, normocitose e esquisócitos. 
(E) Hemoglobina normal, macrocitose e leptócitos. 

 
15. Na Leucemia Mielóide Crônica, na maioria dos casos, podemos achar todas as 
alterações descritas a seguir: 
 
(A) Leucocitose discreta, sem alterações no diferencial, basofilia. 
(B) Leucócitos numericamente normais, desvio para esquerda até blasto, basofilia. 
(C) Leucopenia, plaquetas normais, sem desvio para a esquerda, basofilia. 
(D) Leucocitose, trombocitose, desvio para esquerda até blasto, basofilia. 
(E) Leucócitos numericamente normais, plaquetopenia, eosinofilia. 
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16. A eletroforese de proteínas separa as proteínas séricas em cinco frações. A 
fração em que se encontram a IgM e a IgG é: 
 
(A) Albumina 
(B) Alfa 1 globulinas 
(C) Alfa 2 globulinas 
(D) Beta globulinas 
(E) Gama Globulinas 

 
17. É estimado que a Febre Chikungunya ocasiona 3 milhões de infecções por ano 
em todo o mundo. A nível nacional, estima-se que até abril de 2016, 64 mil casos de 
chikungunya foram notificados ao Ministério da Saúde - 11 mil a mais quando 
comparado ao ano de 2015. Entretanto, o pesquisador Carlos Brito, da UFPE 
(Universidade Federal de Pernambuco), diz que esses números podem estar 
equivocados, uma vez que muitos diagnósticos são feitos erroneamente em que 
casos da doença são diagnosticados como dengue. 

 
Com relação à patologia é correto afirmar, exceto:  
(A) A doença tem como causa o vírus chikungunya, que é transmitido através do 

mosquito Aedes aegypti (mesmo mosquito transmissor da dengue e do zika) e 
também do Aedes albopictus. 

(B) A febre chikungunya é uma doença infecciosa causada pelo vírus CHIKV. 
(C) Embora haja casos assintomáticos, cerca de 72 a 97% dos pacientes infectados 

irão experienciar algum tipo de sintoma.  
(D) Por mais que os sintomas sejam intensos, a taxa de mortalidade é inferior a 1 

em cada 1000 casos. 
(E) A transmissão entre mãe e bebê pode ocorrer durante o parto (transmissão 

vertical). Há fortes evidências de que a mãe transmita a doença para o feto 
durante a gravidez. 

 
18. Em um indivíduo adulto, saudável, sem doenças hemolíticas ou 
hemoglobinopatias, a hemoglobina que deve aparecer em maior quantidade em 
uma eletroforese de hemoglobina é a:  
 
(A) A1  
(B) A2  
(C) F  
(D) S  
(E) C 

 
19. O pH sanguíneo tem como valor normal de 7,35 a 7,45, sendo regulado 
constantemente. Durante o exercício físico vigoroso, a respiração aumenta e a 
concentração do dióxido de carbono diminui. Diante desta situação o pH do sangue: 
 
(A) Torna-se extremamente básico.  
(B) Torna-se extremamente ácido.  
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(C) Aumenta  
(D) Diminui  
(E) Não se altera. 

 
20. Uma criança de 10 anos moradora na região norte de Minas Gerais mudou-se 
para Araguaína e foi atendida pelo Hospital de Doenças Tropicais apresentando-se 
com o seguinte quadro: ascite, esplenomegalia, dor abdominal e desnutrição 
moderada. Foi solicitado exame parasitológico de fezes e o resultado revelou 
presença de poucos ovos em formato oval e espiculado, medindo cerca de 150μm. 
Indique a alternativa que contém, respectivamente: o nome do método mais 
indicado para pesquisa desse parasita, o respectivo nome científico, hospedeiro 
intermediário e a doença representada no caso acima: 
 
(A) Método de Hoffman, Fasciola hepática, caramujo do gênero Biomphalaria, 

obstrução do sistema porta. 
(B) Método de Kato e ou Kato-Katz, Schistosoma mansoni, molusco do gênero 

Biomphalaria, esquistossomose. 
(C) Método de Hoffman, Taeniasp, animal suíno, teníase.  
(D) Método de Faust e cols, Teania sp, animal bovino, teníase. 
(E) Método de Willis , Entamoeba histolystica, animal silvestre, amebíase.  

 
21. Grande quantidade de lixo está acumulada nos fundos de um hospital. Sacos 
plásticos de cor branca leitosa, padronizados, com o símbolo de risco biológico 
foram fotografados. Procurado pela reportagem, o gestor de resíduos de saúde da 
instituição confirmou que o lixo estava acumulado na parte dos fundos do hospital, 
mas disse que não era material contaminado, porque o descarte seguia normas 
estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Há alguns dias, 
parte do material coletado pela empresa voltou do aterro sanitário por ordem da 
Superintendência Municipal de Limpeza Urbana, que entendeu que havia a mistura 
de lixo comum com o hospitalar”, informou o responsável. 

 
A situação descrita na reportagem demonstra irregularidades no manejo dos 
resíduos gerados no serviço de saúde (RSS). Por tratar-se de resíduos com potencial 
de causar danos à saúde e ao meio ambiente, qual é a recomendação básica, 
regulamentada pelos órgãos competentes para o manejo desses resíduos?  

 
(A) O gerador dos resíduos é responsável pela segregação e acondicionamento dos 

RSS gerados por ele, até à destinação final.  
(B) As autoridades municipais são legalmente responsáveis pelo gerenciamento 

dos RSS, desde que estes estejam devidamente acondicionados.  
(C) A Anvisa é o órgão responsável pela elaboração do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) dos serviços geradores de RSS.  
(D) Os RSS são descartados nos aterros sanitários juntamente com o lixo comum, 

porém devidamente acondicionados e rotulados, para que sejam preservados a 
saúde pública e o meio ambiente.  
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(E) Os resíduos biológicos devem ser acondicionados em recipiente metálico, com 
tampa vedável, rotulados com o símbolo de risco biológico, para que a saúde 
pública e o meio ambiente sejam preservados. 

 
22. A campanha de vacinação contra febre amarela, que contará com a aplicação 
de doses normais e fracionadas da vacina, será realizada em 75 municípios dos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia entre fevereiro e março. No total, 19,7 
milhões de pessoas destes municípios nos três Estados deverão ser vacinadas na 
campanha, sendo 15 milhões com a dose fracionada e outras 4,7 milhões com a 
dose padrão. 
O anúncio da campanha foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, e pelos 
secretários estaduais dos três estados nesta terça (9). "A adoção do fracionamento 
das vacinas é uma medida preventiva que será implementada em áreas 
selecionadas, durante período determinado de 15 dias, pelos estados para evitar a 
circulação e expansão da doença", diz o Ministério da Saúde em nota. 
De acordo com a pasta, a estratégia de fracionamento da vacina é recomendada 
pela OMS (Organização Mundial da Saúde) quando há aumento de casos de febre 
amarela silvestre de forma intensa, com risco de expansão da doença em cidades 
com elevado índice populacional e que não tinham recomendação para vacinação 
anteriormente. Estudos indicam que a dose fracionada da vacina oferece proteção 
similar à dose padrão por ao menos 8 anos. 
Com relação a vacinação contra febre amarela é correto afirmar que está 
contraindicada nos seguintes casos, exceto:  

 
(A) Pessoas com reação alérgica grave ao ovo. 
(B) Gestantes (em qualquer período gestacional) e mulheres que estejam 

amamentando, mesmo em situação de emergência epidemiológica. 
(C) Crianças menores de 6 meses de idade. 
(D) Pacientes com imunodepressão de qualquer natureza. 
(E) Pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides, 

quimioterapia, radioterapia, imunomoduladores). 
 
23. Assinale a alternativa correta sobre as enzimas comumente avaliadas em 
laboratórios clínicos. 
 
(A) A elevação da fosfatase alcalina está sempre associada com dano hepático. 
(B) A aspartamo aminotransferase é também conhecida como transaminase 

glutâmica oxalacética e sua elevação indica infarto agudo do miocárdio. 
(C) A gamaglutamil transferase está elevada em indivíduos que ingerem grandes 

quantidades de álcool. 
(D) A desidrogenase lática é uma enzima utilizada, exclusivamente, para avaliação 

de hemólise. 
(E) A creatinofosfoquinase é um excelente marcador de dano hepatocelular. 

 
24. O sistema de grupo sanguíneo Rhesus é um dos mais importantes depois do 
sistema ABO e é indicado pela presença (Rh positivo) ou ausência (Rh negativo) do 
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antígeno D. Entretanto, foram descritos eritrócitos que expressam poucos 
antígenos D e são designados como D fraco (ou Du). Um indivíduo portador do D 
fraco pode aparecer como Rh negativo em testes quando as amostras são tipadas 
apenas com anti-soros contra o antígeno D.  

 
É correto afirmar que: 
(A) O D fraco é expresso em outras células do sistema sanguíneo, como linfócitos e 

macrófagos. 
(B) Um indivíduo D fraco somente poderá doar sangue para outro indivíduo D 

fraco. 
(C) D fraco não pode ser detectado por métodos imunológicos e sua identificação 

só pode ser feita por PCR. 
(D) Um indivíduo D fraco, por expressar menos sítios antigênicos, poderá doar 

sangue para indivíduos Rh negativo. 
(E) D fraco pode ser detectado com o teste da antiglobulina indireta, indicando 

tratar-se de um indivíduo Rh positivo. 
 
25. A hemofilia é uma doença hereditária, causada por gene localizado no 
cromossomo X humano. Considere que um homem hemofílico teve uma filha não-
hemofílica. Essa mulher irá se casar com um homem não-hemofílico e está 
preocupada com a possibilidade de ter um filho (ou uma filha) afetado pela doença, 
razão pela qual recorre a um serviço de aconselhamento genético.  
Considerando a situação hipotética descrita, avalie as duas asserções a seguir:  
 
No caso descrito, “o aconselhamento genético tem como objetivo informar o casal 
sobre o risco de vir a ter descendentes portadores ou afetados por uma doença”(1), 
porque “o aconselhamento genético é um procedimento usado para diagnóstico e 
cura de doenças hereditárias” (2). 
Acerca das asserções apresentadas, assinale a opção correta. 

 
(A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa 

correta da primeira. 
(B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma 

justificativa correta da primeira. 
(C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma 

proposição falsa. 
(D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição 

verdadeira. 
(E) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas. 

 
26. Os componentes do sistema imune envolvem, além de células, proteínas 
circulantes, sendo diversos deles utilizados para a identificação de tipos celulares e 
para a obtenção de informações genéticas. 

 
Considerando aspectos gerais da imunologia, é correto afirmar que:  
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(A) Apenas linfócitos e neutrófilos apresentam antígenos de superfície e, por esse 
motivo, são células capazes de produzir anticorpos. 

(B) A tipagem sanguínea do sistema ABO envolve reações imunológicas e pode ser 
utilizada para a obtenção de informações genéticas sobre indivíduos. 

(C) Diferentes tipos celulares de um mesmo indivíduo não podem ser diferenciados 
por marcadores imunológicos, pois os marcadores de superfície dessas células 
ligam-se aos mesmos anticorpos. 

(D) A região FV (fração variável) de cada anticorpo presente em um conjunto de 
anticorpos, obtidos do plasma de um único indivíduo, apresenta a mesma 
sequência de aminoácidos. 

(E) Reação de fixação do complemento permite a análise de ligação das fitas 
complementares de DNA dos anticorpos. 

 
27. É como se tivesse mil roupas e máscaras. A cada dois dias, quando se 
reproduz no interior das células vermelhas do sangue, o protozoário causador da 
malária consegue gerar novas combinações de seu material genético e assim 
produzir proteínas extremamente diversificadas que lhe permitem escapar das 
defesas do organismo humano. Também faz com que os sintomas possam variar de 
pessoa para pessoa, dificultando a sua detecção num primeiro momento.  

 
Considerando o exposto no texto acima, com relação à malária é correto afirmar: 
(A) A produção de proteínas muito diversificadas por parte do protozoário é o 

resultado do uso de drogas para o tratamento da doença, o que induz a 
resistência microbiana. 

(B) A diversidade de sintomas exibidos por pessoas infectadas resulta da grande 
diversidade de tipos de células vermelhas encontradas no sangue humano.  

(C) A grande capacidade de recombinação genética demostrada pelo protozoário 
dificulta muito o desenvolvimento de vacinas contra a malária. 

(D) O fato de se ter o diagnóstico dificultado em um primeiro momento não 
representa maior dificuldade devido à atual disponibilidade de antibióticos. 

(E) A possibilidade de desenvolvimento da doença sem os sintomas habituais é um 
aspecto positivo, pois indica que há uma atenuação do parasita e que as 
pessoas estão em melhores condições. 

 
28. Muitos dos acidentes poderiam ser prevenidos, se as normas do Ministério da 
Saúde (Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância 
Epidemiológica Biossegurança em Laboratórios Biomédicos e de Microbiologia) e as 
Normas de Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde (NR32/ Portaria 
GM N.º 1.748, de 30 de agosto de 2011) fossem cumpridas.  
 
Sobre essas normas, analise as afirmativas abaixo: 
I. No interior do laboratório, os frequentadores deverão utilizar roupas apropriadas, 
como jalecos, batas, gorros ou uniformes de proteção. A vestimenta deve ser 
fornecida com ônus para o empregado. Os trabalhadores podem deixar o local de 
trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas 
em suas atividades laborais, desde que se responsabilizem pela higienização destas. 
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II. O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores antes do início das 
atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada: sempre que ocorra uma 
mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos; 
durante a jornada de trabalho; por profissionais de saúde familiarizados com os 
riscos inerentes aos agentes biológicos. 
III. Todo local onde exista possibilidade de exposição a agentes biológicos deve ter 
lavatório exclusivo para higiene das mãos, provido de água corrente, sabão em 
barras, toalha descartável ou não e lixeira provida de sistema de abertura sem 
contato manual. O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos. 
IV. As agulhas descartáveis usadas não deverão ser dobradas, quebradas, 
reutilizadas, removidas das seringas ou manipuladas antes de desprezadas; deverão 
ser cuidadosamente acondicionadas em um recipiente resistente a perfurações, 
localizado convenientemente e utilizado para recolhimento de objetos cortantes 
desprezados. 
V. Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos, 
devem ser fornecidas aos trabalhadores instruções escritas, em linguagem 
acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de 
acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. Os trabalhadores devem 
comunicar imediatamente todo acidente ou incidente, com possível exposição a 
agentes biológicos, ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao 
serviço de segurança e saúde do trabalho e à CIPA. 
Estão corretas as afirmativas: 
 
(A) I, II e III. 
(B) II e III 
(C) II e IV 
(D) II, IV e V 
(E) III, IV e V 

 
29. As cabines de segurança biológica (CSB) estão entre os mais comuns e eficazes 
dispositivos de contenção primária utilizados em laboratório que trabalham com 
agentes infecciosos. Existem três tipos gerais de CSB, designadas de classe I, classe II 
e classe III e que possuem características e aplicações distintas. Sobre as CSB 
utilizadas em laboratório de microbiologia, assinale a afirmativa errada: 
 
(A) A cabine de segurança biológica (CSB) é o principal equipamento de contenção 

no laboratório de microbiologia para proteger tanto os funcionários quanto o 
material (evitando contaminações) e o meio ambiente. 

(B) A CSB classe I oferece proteção ao manipulador e ao meio ambiente, mas não 
protege o produto a ser manipulado. É semelhante à exaustão de uma capela 
química, porém possui um filtro high efficiency particulated air (HEPA) para 
proteção do meio ambiente e um fluxo de ar interior. 

(C) A CSB classe III é totalmente fechada e ventilada, adequada para o trabalho 
com agentes perigosos que requerem a contenção de um nível de 
biossegurança 4. É operada com pressão negativa, e o trabalho é realizado por 
meio de braços com luvas de borracha. Todo o sistema é controlado por filtros 
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HEPA, e o material utilizado é seguido de esterilização antes de ser descartado 
para o ambiente. 

(D) Apenas a CBS classe III tem como acessório uma lâmpada ultravioleta (UV). 
(E) Após a utilização da CSB, a superfície desta deve ser descontaminada com um 

agente químico e a seguir com UV.  
 
30. São considerados anticoagulantes para determinações bioquímicas e/ou 
hematológicas as seguintes substâncias: 
 
(A) EDTA, Heparina e Fluoreto de Sódio.  
(B) Citrato de Sódio, Citrato de Cálcio, Heparina, Hematoxilina.  
(C) EDTA, Citrato de Sódio, Carbonato de Cálcio. 
(D) EDTA, Heparina e Cumarinas. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 


