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Prova para o Cargo de Farmacêutico Bioquímico
Questão 01

Questão 02

Questão 03

O ciclo da Assistência Farmacêutica é composto por etapas. Dentre elas, a seleção dos medicamentos é um
dos processos mais importantes. O processo de seleção deve ser padronizado pelo serviço público, se baseado
em estudos epidemiológicos e farmacoeconômicos, além de considerar a eficácia terapêutica e a segurança do
fármaco. Mediante esta afirmação, assinale a afirmativa correta em relação aos processos de padronização e
seleção dos medicamentos para uso no SUS:

a) Considerar apenas o custo do medicamento, cabendo exclusivamente ao gestor, optar pelo fármaco mais
inovador disponível no mercado, em razão de que geralmente esse medicamento apresenta maior eficácia
clínica e segurança;

b) Devem ser realizados por uma Comissão de Farmácia e Terapêutica em conjunto com o gestor municipal
da Assistência Farmacêutica, com base nos critérios de medicamentos essenciais da OMS, não sendo
permitido que o município padronize medicamentos disponíveis nas Farmácias Populares do Governo Federal;

c) Devem ser realizados pelo gestor municipal, em conjunto com a Comissão de Farmácia e Terapêutica,
selecionando-se aquele medicamento seguro, eficaz, de qualidade comprovada, com preços acessíveis e
que satisfaça as necessidades de saúde da maioria da população, atendendo ao conceito de medicamentos
essenciais da OMS;

d) Devem ser realizados sem a interferência da indústria farmacêutica, que fica também impedida de participar
dos processos de licitação e aquisição dos medicamentos pelo gestor municipal;

e) O requisito fundamental é o menor preço, para que seja atendida uma parcela maior da população,
independente da eficácia clínica, reações adversas e situação de registro junto à ANVISA.

Antes de comercializar um novo medicamento ou vacina, o produto deverá ser submetido à pesquisa clínica
que inclui as etapas pré-clínica e clínica. Na fase pré-clínica são realizados estudos para determinar os efeitos
tóxicos, a farmacodinâmica e a farmacocinética dessa nova substância. Como deve ser avaliada a toxicidade
de novos medicamentos de ação sistêmica?

a) Ensaios com macacos, pois estes são animais evolutivamente mais próximos aos humanos;
b) Estudos exclusivamente in vitro, pois na atualidade o uso de animais em laboratório está proibido;, único e

insubstituível. Conferir a escrita correta do nome constante no Cartão-Resposta.

2. O Cartão-Resposta  apresenta um campo em que o candidato deve assinar.

3. Este Caderno de Provas  contém  30 questões, todas  com  5  (cinco) alternativas.

4. Para cada questão existe apenas UMA resposta a ser assinalada pelo candidato.

5. O valor de cada questão das provas é 0,33 (trinta e três décimos de ponto)

6. O Caderno de Provas  só será trocado se apresentar problema de impressão, caso isso ocorra,
solicite ao Fiscal de Sala  que tome as providências necessárias.

7. Ao terminar a Prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala  o seu Cartão-Resposta  e o
seu Caderno de Prova .

8. A interpretação das questões, bem como das instruções, fazem parte da prova.

9. Eventuais questionamentos sobre a elaboração de questões,  podem ser comunicados ao fiscal.
Contudo, NÃO AGUARDE RESPOSTA, pois a ocorrência constará em ata pelo Fiscal de Sala , para
que a respectiva questão seja analisada posteriormente. Na dúvida, assinale a que mais lhe convier.

10. Sobre o Cartão-Resposta :
- preencha totalmente o círculo correspondente à letra escolhida com caneta esferográfica tinta azul
ou preta;
- a rasura no Cartão-Resposta  anula a respectiva resposta;
- não será fornecido outro Cartão-Resposta ;
- não será atribuído ponto à questão que tenha como resposta mais de uma alternativa assinalada
no Cartão-Resposta ;
- o Cartão-Resposta  será lido por leitora ótica.
- o preenchimento do Cartão-Resposta  deve ser feito dentro do horário normal de prova.

11. Na última página do Caderno de Provas , o candidato encontrará um espaço  para anotar suas
respostas, de acordo com as preenchidas do Cartão-Resposta.
Se desejar, preencha-o,  

recorte-o e leve-o consigo.

12. A duração da prova  é de 4 (quatro) horas,

13. A saída do candidato só será permitida após transcorrida 1 (uma) hora do início da prova.

14. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na respectiva sala para saída
conjunta.

15. Os Cadernos das Provas Objetivas  e o Gabarito Oficial , contendo as alternativas corretas às
respectivas  questões,  serão  divulgados  a partir das 18 horas do dia seguinte ao da prova.

16. O resultado do concurso será publicado no Site e no Órgão Oficial  do  Município .

Goioere, Junho de 2010.

A COMISSÃO
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Questão 06

Questão 04

Questão 05

Na dispensação de medicamentos de notificação “A”, controlados pela Portaria n.º 344, de 1998, do Ministério
da Saúde, poderá ser fornecido um máximo de:

a) 5 (cinco) ampolas, e para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para 30 (trinta) dias de tratamento;
b) 5 (cinco) ampolas, e para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para 60 (sessenta) dias de

tratamento;
c) 10 (dez) ampolas, e para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para 30 (trinta) dias de tratamento;
d) 10 (dez) ampolas, e para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para 90 (noventa) dias de

tratamento;
e) 10 (dez) ampolas, e para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para 60 (sessenta) dias de

tratamento.

Os níveis de glicose no plasma podem ser determinados através de métodos enzimáticos. Supondo que você
esteja diante de uma amostra de soro lipêmico (níveis de triglicerídeos = 900 mg/dL), qual  procedimento
deve ser feito para eliminar este interferente?  (Valor de referência para triglicerídeos: < 200 mg/dL.)

a) Não deve ser feita nenhuma modificação na dosagem;
b) Diluir a amostra e dosar a concentração de glicose no sangue;
c) Realizar a zeragem do espectrofotômetro com a amostra;
d) Fazer a leitura de um banco amostra e descontar o valor da absorbância obtida da absorbância com o

soro do paciente;
e) Nenhuma das alternativas acima está correta.

Sobre os exames compreendidos no perfil lipídico, considere as afirmações abaixo:

I - Os termos lipidograma e perfil lipídico possuem o mesmo significado e são utilizados atualmente;
II - Os exames compreendidos no perfil lipídico são: triglicerídeos, colesterol total, HDL-colesterol, LDL-

colesterol e VLDL-colesterol;
III - Os níveis de LDL-colesterol podem ser obtidos através de dosagem direta através de kits comerciaisl ou

através da estimativa de LDL (cálculo através da Equação de Friedewald);
IV - Para estimar o valor de LDL-colesterol através da Equação de Friedewald, os níveis de triglicerídeos não

podem ultrapassar a concentração de 600 mg/dL.

Sobre as afirmações acima, qual alternativa está correta?

a) Somente a afirmação II está correta;
b) Somente as afirmações I e III estão corretas;
c) Somente a afirmação III está correta;
d) Somente a afirmação IV está correta;
e) Somente as afirmações II e IV estão corretas.

A dosagem da hemoglobina glicada (HbA1c) tem papel fundamental na monitorização do controle glicêmico
em pacientes diabéticos, pois fornece informações acerca do índice retrospectivo da glicose plasmática. Os
valores de referência para esta determinação situam-se em até 7% de HbA1c. Neste contexto, considere as
afirmações a seguir:

I- A grande vantagem da HbA1c está no fato de não sofrer grandes flutuações, como na dosagem da
glicose plasmática, bem como estar diretamente relacionada ao risco de complicações em pacientes
com DM tipos 1 e 2.

II- Esta determinação é útil no diagnóstico de Diabetes mellitus.
III- A determinação de HbA1c é realizada através de metodologia enzimática nos laboratórios de Análises

Clínicas.
IV- As anemias por carência de ferro podem resultar em valores inapropriadamente elevados por aumentar

a sobrevida das hemácias.

Questão 07
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Questão 08

Sobre as afirmações acima, qual alternativa está correta?

a) Somente as afirmações I e III estão corretas;
b) Somente as afirmações II e IV estão corretas;
c) Somente as afirmações I, II e III estão corretas;
d) Somente as afirmações III e IV estão corretas;
e) Somente as afirmações I e IV estão corretas.

Paciente do sexo masculino é atendido no pronto socorro de um hospital com queixa de inchaço nas pernas. Ao
exame físico, apresentou-se sem febre, pressão arterial de 150/75 mmHg e frequência cardíaca de 100 bpm.
Presença de edema moderado nos tornozelos e pré-tibia. Exames laboratoriais – glicemia = 88 mg/dl; uréia
sérica= 24 mg/dl; creatinina sérica= 1,2 mg/dl; Colesterol total= 432 mg/dl; albuminemia= 1,6g/dl; exame de
urina com proteinúria significativa . Diante do exposto, considere as afirmações a seguir:

I- O paciente é portador de síndrome nefrótica;
II- O paciente apresenta hipoalbuminemia devido perda por enteropatia;
III- A hipercolesterolemia é resultante da hipoalbuminemia;

Sobre as afirmações acima, qual alternativa está correta?

a) Somente as afirmações I e III estão corretas;
b) Somente as afirmações II e III estão corretas;
c) Somente a afirmação I está correta;
d) Somente a afirmação III está correta;
e) Somente as afirmações I e II estão corretas.

Valores de referência:    Glicose em jejum: 70 a 99 mg/dL
                                    Uréia: 15 a 40 mg/dL
                                    Creatinina: 0,4 a 1,3 mg/Dl
                                    Colesterol total: < 200 mg/dL
                                    Albumina: 3,5 a 5,5 g/dL

Uma gestante no terceiro mês de gravidez vai ao médico obstetra para fazer exames de rotina. Os resultados de
exames laboratoriais foram: glicemia de jejum: 90 mg/dL; uréia = 32 mg/dL; creatinina= 0,75 mg/dL.  No exame
parcial de urina, a paciente apresentou glicosúria (+). Diante do exposto, considere as afirmações a seguir:

I- A paciente possui Diabetes gestacional;
II- A paciente não possui Diabetes mellitus;
III- O limiar renal para glicose em pacientes gestantes é diferente do que em mulheres não-grávidas;

Sobre as afirmações acima, qual alternativa está correta?

a) Somente as afirmações I e II estão corretas;
b) Somente as afirmações II e III estão corretas;
c) Somente a afirmação I está correta;
d) Somente a afirmação II está correta;
e) Somente as afirmações I e III estão corretas.

Valores de referência: Glicose em jejum: 70 a 99 mg/dL
                                  Uréia: 15 a 40 mg/dL
                                  Creatinina: 0,4 a 1,3 mg/dL

Foi realizada coleta da urina de jato médio de uma paciente do sexo feminino com sintomas característicos de
infecção urinária. Na urocultura foram utilizados os meios de cultura CLED e McConkey, os quais forneceram os
seguintes resultados:

CLED: crescimento de colônias amarelas.

McConkey: crescimento de colônias rosadas.
Pode-se afirmar a partir dos resultados desta urocultura que:

Questão 09

Questão 10
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Questão 13

Questão 14

Questão 12

Questão 11

a) Staphylococcus saprophyticus é o provável microrganismo causador da infecção urinária;
b) Salmonella spp. é o provável microrganismo causador da infecção urinária;
c) Escherichia coli é o provável microrganismo causador da infecção urinária;
d) Staphylococcus aureus é o provável microrganismo causador da infecção urinária;
e) Streptococcus pyogenes é o provável microrganismo causador da infecção urinária.

A projeção de novas infecções por Micobacterium tuberculosis até 2020 é de 1 bilhão de pessoas, sendo que
desse total 150 milhões irão adoecer e cerca de 36 milhões de pessoas podem morrer de tuberculose no
mundo. Esta projeção alerta para a necessidade de diagnóstico precoce e tratamento adequado da doença.
Um método de diagnóstico laboratorial rápido de tuberculose utiliza comumente a coloração de Ziehl Neelsen
para identificação das micobactérias. Tal método se baseia no seguinte princípio:

a) Ligação do corante primário pela camada de peptidioglicano das micobactérias;
b) Ligação do corante primário no material céreo das micobactérias e não descoloração pela utilização do

álcool-ácido;
c) Não ligação do corante primário, com retenção do corante secundário após descoloração com o álcool-

ácido nas micobactérias;
d) Retenção dos corantes primários e secundários pelas micobactérias;
e) Diferença no padrão de retenção dos corantes devido à espessura na camada de peptidioglicano.

O acúmulo de pus em uma ferida é considerado um sinal cardinal de sepse local e pode estar associado em
graus variados a outros sinais como vermelhidão, edema e dor. Em pacientes diabéticos as feridas supurativas
podem estar associadas à presença de bactérias aeróbicas Gram-positivas, bactérias anaeróbicas estritas e
bactérias aeróbicas gram-negativas. As bactérias aeróbicas Gram-positivas mais frequentemente detectadas
no diagnóstico laboratorial de feridas nestes pacientes são:

a) Escherichia coli e Staphylococcus aureus;
b) Clostridium perfringens e Escherichia coli;
c) Pseudomonas aeruginosa e Salmonella spp;
d) Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes;
e) Candida albicans e Streptococcus pyogenes.

A Escherichia coli, bactéria que pertence a Família Enterobacteriacea, é um dos patógenos mais importantes
relacionados às infecções hospitalares. As bactérias pertencentes a essa família possuem três características
básicas que são utilizadas nas provas bioquímicas para identificação laboratorial, as quais se citam:

a) Fermentação da lactose e citrato com produção de ácido e gás e descarboxilação da lisina;
b) Fermentação da glicose com ácido e sem gás, descarboxilação da lisina e fermentação de citrato;
c) Fermentação da glicose e lactose sem produção de gás e atividade da citocromo oxidase;
d) Não redução do nitrato a nitrito, descarboxilação da lisina e não atividade da citocromo oxidase;
e) Fermentação da glicose com produção de ácido ou ácido e gás, redução de nitrato a nitrito e não atividade

da citocromo oxidase.

O parasitismo ocorre quando um organismo se beneficia de outro, quer pela proteção, quer pela obtenção de
alimento. Nem sempre a presença de um parasita em um hospedeiro indica que está havendo ação patogênica
do mesmo. Entretanto, a ausência de patogenicidade é rara. São fatores que influenciam o grau de intensidade
da doença parasitária.

Assinale a alternativa correta:

I- Número de formas infectantes presentes;
II- Estado nutricional do indivíduo;
III- Grau de resposta imune ou inflamatória desencadeada;
IV- Cepa do parasito;
V- Associação do parasito com outras espécies.
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Questão 15

a) Somente os ítens IV e V são fatores;
b) Somente os ítens I, II, III e IV são fatores;
c) Somente os ítens I, II, III e V são fatores;
d) Somente o ítem IV é fator;
e) Todos os ítens são fatores.

A doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi afeta mais de 13 milhões de pessoas, e
distribui-se principalmente em regiões endêmicas que atingem América do Sul e Central. Atualmente, em
virtude de intensos processos migratórios, pacientes chagásicos podem ser encontrados na Europa, Japão,
Estados Unidos e Austrália.

Sobre a doença de Chagas é INCORRETO afirmar:

a) A doença pode ser transmitida pela ingestão de alimentos contaminados pelo “barbeiro”, como no surto
que ocorreu em Santa Catarina pela ingestão de caldo de cana;

b) A doença de Chagas pode ser transmitida por outras espécies de insetos que não o Triatoma infestans;
c) A doença de Chagas pode ocorrer na forma indeterminada e o indivíduo pode não apresentar nenhum

sintoma durante toda sua vida;
d) No Brasil a transmissão vetorial da doença de Chagas foi erradicada desde 2006;
e) Na forma clínica da fase crônica, quando há doença visível, podem aparecer sintomas cardíacos, digestivos

ou neurológicos.

As parasitoses intestinais estão entre as doenças que mais afetam a população carente em nosso país.
Estudos mostram que o número de casos para ascaridíase, tricuríase e ancilostomíases pode chegar a 84
milhões, 100 milhões e 50 milhões de pessoas infectadas, respectivamente. Com relação à epidemiologia das
parasitoses intestinais, considere as afirmações a seguir:

I- A forma de transmissão oral é a única forma de transmissão destas parasitoses;
II- A Cisticercose é uma parasitose intestinal que ocorre devido à ingestão de cisticercos de Taenia solium

presentes na carne de porco mal cozida;
III- A falta de acesso à água encanada e ao esgoto nas comunidades carentes favorece o aumento na incidência

destas parasitoses;
IV- Medidas que envolvem educação sanitária não são importantes, pois as parasitoses são facilmente tratadas

com antiparasitários.
V- Parasitoses intestinais como a giardíase são freqüentes em crianças em idade escolar, principalmente na

faixa etária entre 2 e 6 anos devido aos hábitos das crianças de colocarem a mão à boca e a sua higienização
ainda precária.

Sobre as afirmações acima, qual alternativa está correta?

a) As afirmações III e V estão corretas;
b)  As afirmações I, II, III e IV estão corretas;
c) As afirmações I e III estão corretas;
d) Somente a afirmação IV está errada;
e) Todas as afirmações estão corretas.

A toxoplasmose é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, podendo atingir mais de 60% da população. Casos
que envolvem a infecção de gestantes são particularmente importantes, pois podem levar ao aborto ou ao nascimento
de crianças com sérios comprometimentos neurológicos. O diagnóstico precoce nas gestantes é uma das medidas
de profilaxia que apresenta melhor resultado. Sobre a toxoplasmose é incorreto afirmar que:

a) Pacientes que iniciam o pré-natal IgG positivas e IgM negativas são consideradas imunes e sem riscos de
toxoplasmose congênita;

b) As gestantes transmitem o protozoário para o feto pela via hematogênica e a forma infectante do Toxoplasma
gondii nesta situação são os taquizoítos;

c) O rastreamento durante o pré-natal pode ser feito através da repetição da sorologia trimestral;
d) A infecção congênita pelo Toxoplasma gondii sempre acarreta problemas neurológicos no feto, por isso é

importante o controle da doença em gestantes;
e) A toxoplasmose pode causar problemas neurológicos na co-infecção pelo HIV.

Questão 16

Questão 17
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Questão 18

A Taenia solium e a Taenia saginata causam duas doenças totalmente distintas dependendo do modo pelo
qual ocorre a infecção. De acordo com essa afirmação, assinale a alternativa correta:

a) A cisticercose é conhecida popularmente como “doença do porco”, pois sua forma de contaminação ocorre
pela ingestão de cisticercos de Taenia solium presentes na carne suína;

b) A teníase ocorre quando ingerimos alimentos contaminados com ovos de Taenia solium e/ou Taenia saginata;
c) A cisticercose é causada somente pela Taenia saginata;
d) A cisticercose pode ser causada pela Taenia saginata e também pela Taenia solium;
e) Medidas de controle contra a cisticercose envolvem a lavagem correta de hortaliças e consumo de água

filtrada ou fervida.

As parasitoses são um grave problema de saúde pública. Os sintomas de cada uma delas estão associados ao
habitat do parasito no paciente e a ação patogênica causada pelo parasito. Nesse contexto, as parasitoses podem
causar entre outros sintomas um quadro de ascite, prolapso retal, lesões neurológicas, prurido anal noturno e
diarréia aguda. Assinale a alternativa que lista os parasitos que podem causar os sintomas citados acima:

a) Wuchereria bancrofti, Taenia solium, Ascaris lumbricóides, Enterobius vermicularis;
b) Schistosoma mansoni, Trichuris trichiura, Taenia solium, Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricóides;
c) Entamoeba hitolytica, Giardia lamblia, Ascaris lukmkbricoides, Enterobius vermicularis;
d) Giardia lamblia, Enterobius vermicularis, Ancylosotma duodenale, Ancylostoma braziliensis, Ascaris

lumbricóides;
e) Nenhuma das alternativas acima.

A malária é uma infecção causada por parasitas do gênero Plasmodium, e é transmitida na natureza pela
picada de mosquitos infectados do gênero Anopheles. O ataque agudo da malária caracteriza-se por um conjunto
de paroxismos febris que apresentam três períodos: frio, calor e suor. Seu diagnóstico pode ser realizado pelo
exame de sangue utilizando o método da gota espessa onde plasmódios são visualizados. Sobre a malária é
INCORRETO afirmar:

a) A eliminação do gametóforo é uma medida de controle que pode ser realizada com o uso de medicamentos;
b) Na malária grave causada pelo Plasmodium vivax, geralmente mais de 2% das hemácias encontram-se

parasitadas, ocorrendo intensa anemia;
c) A malária é transmitida na natureza quando uma fêmea de mosquitos do gênero Anopheles infectada com

Plasmodium pica um hospedeiro vertebrado, mas a doença pode também ser transmitida por transfusão
sangüínea, por uso compartilhado de agulhas contaminadas ou congenitamente no momento do parto;

d) No ciclo pré-eritrocítico, a célula hepática rompe-se liberando os merozoítas, dos quais muitos são fagocitados
pelas células de Kupffer;

e) Os plasmódios invadem as hemácias e dão início ao segundo ciclo de reprodução assexuada: o ciclo
eritrocítico.

A presença de altos níveis de ácido ascórbico (>1,42 mmol/L) pode causar resultado falsamente negativo em
quais dos analíticos citados:

a) Glicose e Proteinúria;
b) Densidade e Nitrito;
c) Cetonas e Bilirrubina;
d) Densidade e Glicose;
e) Glicose e Nitrito.

Em qual das patologias citadas abaixo são encontrados cilindros eritrocitários?

a) Glomerulonefrite aguda;
b) Obstrução renal;
c) Insuficiência renal crônica;
d) Necrose tubular aguda;
e) Síndrome nefrótica.

Questão 19

Questão 20

Questão 22

Questão 21
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A principal função da gonadotrofina coriônica humana no início da gestação é estimular a produção de qual
hormônio entre os citados:

a) Estradiol;
b) Estrona;
c) Progesterona;
d) Testosterona;
e) Hormônio Luteinizante.

Indique qual a causa de resultados falsamente negativos no teste V.D.R.L.:

a) Presença de anticorpos heterólogos;
b) Utilização de soro diluído 1/8;
c) Excesso de antígenos;
d) Excesso de anticorpos;
e) Presença de reaginas.

Considerando a metodologia ELISA para a pesquisa de anticorpos, é CORRETO afirmar:

a) Etapa 1: o antígeno é ligado à fase sólida; Etapa 2: a amostra contendo anticorpos é adicionada; Etapa 3:
a ligação antígeno-anticorpo é detectada pelo conjugado (anti-gamaglobulina ligada a uma enzima; Etapa
4: a reação é evidenciada após a adição do substrato;

b) Etapa 1: a amostra contendo anticorpos é adicionada à fase sólida; Etapa 2: o antígeno é ligado à amostra
e à fase sólida; Etapa 3: a ligação antígeno-anticorpo é detectada usando-se um conjugado (antígeno
igual ao da fase sólida ligado a uma enzima; Etapa 4: a reação é evidenciada após a adição do substrato;

c) Etapa 1: o anticorpo é ligado à fase sólida; Etapa 2: a amostra contendo anticorpos é adicionada; Etapa 3:
a ligação antígeno-anticorpo é detectada pelo conjugado (antígeno ligado a uma enzima; Etapa 4: a
reação é evidenciada após a adição do substrato;

d) Etapa 1: o anticorpo é ligado à fase sólida; Etapa 2: a amostra contendo antígeno é adicionada; Etapa 3:
a ligação antígeno-anticorpo é detectada pelo conjugado (anti-gamaglobulina ligada a uma enzima; Etapa
4: a reação é evidenciada após a adição do substrato;

e) Etapa 1: a amostra contendo antígenos é adicionada à fase sólida; Etapa 2: o anticorpo é ligado à amostra
e à fase sólida; Etapa 3: a ligação antígeno-anticorpo é detectada usando-se um conjugado (antígeno
igual ao da fase sólida ligado a uma enzima; Etapa 4: a reação é evidenciada após a adição do substrato.

Para impedir reações transfusionais, indique qual teste deve ser realizado em doadores e receptores de
sangue:

a) Teste de Coombs Direto;
b) Determinação do fator Du;
c) Teste de Coombs Indireto;
d) Prova cruzada;
e) Contagem de linfócitos CD4+.

Questão 24

Questão 25

Questão 26

Questão 23
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Questão 27

Questão 28

Questão 29

Questão 30

Um paciente com infecção por helmintos apresentou altos níveis de anticorpos IgE. Indique qual alteração
do leucograma está associada com esta reação:

a) Eosinofilia;
b) Basofilia;
c) Neutropenia;
d) Linfocitose;
e) Monocitose.

Considerando os seguintes valores para eritrograma:

Hematócrito: 41,8% Hemoglobina: 11,3 g/dL  Hemácias: 3, 812 x 10m2

Como devem ser os eritrócitos na distenção sanguínea?

a) Normocíticos e normocrômicos;
b) Microcíticos e hipocrômicos;
c) Macrocíticos e normocrômicos;
d) Normocíticos e hipocrômicos;
e) Microcíticos e normocrômicos.

No hemograma, o termo POIQUILOCITOSE, refere-se a:
a) Alteração na cor das hemácias;
b) Presença de granulações tóxicas nos neutrófilos;
c) Alteração no tamanho das hemácias;
d) Aumento do número de leucócitos;
e) Alteração na forma das hemácias.

Qual(is) entre os componentes de coagulação citados é (são) avaliado(s) pela determinação do Tempo de
Protrombina (TAP)?

a) Fator VII, IX, XI e XII (via intrínseca);
b) Fator II, V, VII e X (via extrínseca);
c) Plaquetas;
d) Fibrinogênio e plasmina;
e) Proteínas C e S.
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QUESTÃO           ALTERNATIVA

GABARITO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30







