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LINGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 

PASSEIO SOCRÁTICO 

 Frei Betto 

Outro dia, eu observava o movimento do aeroporto de São Paulo: a sala de 
espera cheia de executivos dependurados em telefones celulares; mostravam-
se preocupados, ansiosos e, na lanchonete, comiam mais do que deviam. Com 
certeza, já haviam tomado café da manhã em casa, mas como a companhia aérea 
oferecia um outro café, muitos demonstravam um apetite voraz. Aquilo me fez 
refletir: Qual dos dois modelos produz felicidade? O dos monges ou o dos 
executivos? 

(...) A sociedade na qual vivemos constrói super-homens e supermulheres, 
totalmente equipados, mas muitos são emocionalmente infantilizados. Por isso as 
empresas consideram que, agora, mais importante que  o QI (Quociente 
Intelectual), é a IE (Inteligência Emocional). Não adianta ser um superexecutivo se 
 não se consegue se relacionar com as pessoas. Ora, como seria importante 
os currículos escolares incluírem aulas de meditação! 

Uma próspera cidade do interior de São Paulo tinha, em 1960, seis livrarias e uma 
academia de ginástica; hoje, tem sessenta academias de ginástica e três livrarias! 
Não  tenho nada contra malhar o corpo, mas me preocupo com a desproporção 
em  relação à malhação do espírito. Acho ótimo, vamos todos morrer esbeltos: 
“Como estava o defunto?”. “Olha, uma maravilha, não tinha uma celulite!” Mas 
como fica a questão da subjetividade? Da espiritualidade? Da ociosidade 
amorosa? 

Outrora, falava-se em realidade: análise da realidade, inserir-se na realidade, 
conhecer a realidade. Hoje, a palavra é virtualidade. Tudo é virtual. Pode-se fazer 
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sexo virtual pela internet: não se pega aids, não há envolvimento emocional, 
controla-se no mouse. (...) Tudo é virtual, entramos na virtualidade de todos os 
 valores, não há compromisso com o real! É muito grave esse processo de 
 abstração da linguagem, de sentimentos: somos místicos virtuais, religiosos 
 virtuais, cidadãos virtuais. Enquanto isso, a realidade vai por outro lado, pois 
somos também eticamente virtuais… 

A cultura começa onde a natureza termina. Cultura é o refinamento do espírito. 
 Televisão, no Brasil - com raras e honrosas exceções -, é um problema: a cada 
 semana que passa, temos a sensação de que ficamos um pouco menos cultos. 
A palavra hoje é ‘entretenimento’; domingo, então, é o dia nacional da 
imbecilidade coletiva. Imbecil o apresentador, imbecil quem vai lá e se apresenta 
no palco, imbecil quem perde a tarde diante da tela. Como a publicidade não 
consegue vender felicidade, passa a ilusão de que felicidade é  o resultado da 
soma de prazeres: “Se tomar este refrigerante, vestir este  tênis, usar esta camisa, 
comprar este carro, você chega lá!” O problema é  que, em geral, não se chega! 
Quem cede desenvolve de tal maneira o desejo, que acaba precisando de um 
analista. Ou de remédios. Quem resiste, aumenta a neurose. 

Os psicanalistas tentam descobrir o que fazer com o desejo dos seus pacientes. 
Colocá-los onde? Eu, que não sou da área, posso me dar o direito de apresentar 
uma sugestão.  Acho que só há uma saída: virar o desejo para dentro. Porque, 
para fora, ele  não tem aonde ir! O grande desafio é virar o desejo para dentro, 
gostar de si  mesmo, começar a ver o quanto é bom ser livre de todo esse 
condicionamento  globocolonizador, neoliberal, consumista. Assim, pode-se viver 
melhor. Aliás, para uma boa saúde mental três requisitos são indispensáveis: 
amizades, autoestima, ausência de estresse. 

 Há uma lógica religiosa no consumismo pós-moderno. Se alguém vai à Europa e 
visita  uma pequena cidade onde há uma catedral, deve procurar saber a história 
 daquela cidade - a catedral é o sinal de que ela tem história. Na Idade Média, as 
cidades adquiriam status construindo uma catedral; hoje, no Brasil,  constrói-se um 
shopping center. É curioso: a maioria dos shopping  centers tem linhas 
arquitetônicas de catedrais estilizadas;  neles não se pode ir de qualquer maneira, 
é preciso vestir roupa de  missa de domingos. E ali dentro sente-se uma sensação 
paradisíaca: não há mendigos, crianças de rua, sujeira pelas calçadas... 

Entra-se naqueles claustros ao som do gregoriano pós-moderno, aquela 
musiquinha de esperar dentista. Observam-se os vários nichos, todas aquelas 
capelas com os veneráveis objetos de consumo, acolitados por belas 
sacerdotisas. Quem pode comprar à vista, sente-se no reino dos céus. Se deve 
passar cheque pré-datado, pagar a crédito, entrar no cheque especial, sente-se no 
purgatório. Mas se não pode comprar, certamente vai se sentir no inferno... 
Felizmente, terminam todos na eucaristia pós-moderna, irmanados na mesma 
mesa, com o mesmo suco e o mesmo hambúrguer de uma cadeia transnacional 
de sanduíches saturados de gordura… 
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Costumo advertir os balconistas que me cercam à porta das lojas: “Estou apenas 
fazendo um passeio socrático.” Diante de seus olhares espantados, explico: 
“Sócrates, filósofo grego, que morreu no ano 399 antes de Cristo, também gostava 
de descansar a cabeça percorrendo o centro comercial de Atenas. Quando 
vendedores como vocês o assediavam, ele respondia: “Estou apenas observando 
quanta coisa existe de que não preciso para ser  feliz.” 

 (11/Fev/ 2010. Disponível em http://www.verdestrigos.org/sitenovo/site/cronica_ver.asp?id=1601. 
Acesso em 08/12/10) 

QUESTÃO 01 
 
Em sua crônica, Frei Betto utiliza as seguintes estratégias de construção textual, 
EXCETO: 
 
a) Recorre a argumentos que intertexualizam com fatos ou dados do acervo 

cultural da humanidade. 
b) Utiliza  linguagem conotativa e denotativa de forma harmoniosa. 
c) Adota como ponto de vista a 1ª pessoa do singular, mas usa também a do 

plural a fim de buscar adesão do leitor. 
d) Fundamenta sua argumentação numa linguagem padrão e bastante 

conservadora. 
 
QUESTÃO 02 
 
“...a sala de espera cheia de executivos dependurados em telefones celulares; 
mostravam-se preocupados, ansiosos e, na lanchonete, comiam mais do que 
deviam. Com certeza, já haviam tomado café da manhã em casa, mas como a 
companhia aérea oferecia um outro café, muitos demonstravam um apetite voraz.” 
 
Assinale a opção que completa corretamente a afirmação abaixo: 
Com esse fragmento, o cronista _______________________________________. 
 
a)  cria a imagem de que a sociedade moderna provoca sensações e situações de 

estresse e compulsão. 
b) evidencia que os executivos costumam ser glutões em situações profissionais. 
c) destaca a ansiedade e voracidade como características fundamentais do 

profissional moderno. 
d) critica o fato de as companhias aéreas fornecerem lanches adicionais aos 

passageiros, condicionando-os mal. 
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QUESTAO 03 
 

“Há uma lógica religiosa no consumismo pós-moderno.” 

 
Essa analogia se reitera nas seguintes afirmações do cronista, EXCETO: 
 
a) Na sociedade moderna, construções laicas como shoppings valem, 

simbolicamente, tanto quanto as religiosas – catedrais – valiam no passado. 
b) Shoppings – assim como as catedrais – rejeitam a presença de mendigos, 

crianças de ruas e pessoas vestidas de forma simples. 
c) Muitos shoppings têm linhas arquitetônicas similares a catedrais estilizadas. 
d) Tanto as catedrais quanto os shoppings procuram despertar nas pessoas a 

sensação de estarem vivenciando algo paradisíaco. 
 
QUESTAO 04 
 

Não  tenho nada contra malhar o corpo, mas me preocupo com a desproporção 
em  relação à malhação do espírito. Acho ótimo, vamos todos morrer esbeltos: 
“Como estava o defunto?”. “Olha, uma maravilha, não tinha uma celulite!” 

 
Neste fragmento, Frei Betto utiliza duas figuras de linguagem bastante recorrentes. 
São elas: 
 
a) antítese  e metáfora. 
b) metonímia e pleonasmo. 
c) metonímia e ironia. 
d) metáfora e ironia. 

 
 

QUESTAO 05 
 
Atente para o emprego da palavra SE, bastante frequente na crônica.  Indicou-se 
corretamente sua função, EXCETO  em: 
 
a) “Outrora, falava-se em realidade: análise da realidade, inserir-se na realidade, 

conhecer a realidade. ( = indeterminador do sujeito) 
b) “Não adianta ser um superexecutivo se não se consegue se relacionar com as 

pessoas. (= conjunção condicional) 
c) “...mostravam-se preocupados, ansiosos e, na lanchonete, comiam mais do que 

deviam.”    ( = pronome reflexivo) 
d) “Pode-se fazer sexo virtual pela internet: não se pega aids, não há envolvimento 

emocional, controla-se no mouse.” (= conjunção integrante) 
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QUESTAO 06  

Atente para a charge que segue, denominada de texto II: 

TEXTO II 

 

(http://3.bp.blogspot.com/_Ig0Tn-Wmx2Y/SewXAMdce0I/AAAAAAAAANM/LZY_kTIxNaw/s1600-

h/americano.jpg. Acesso em 08/12/10) 

Relacionando-a ao texto I, pode-se perceber prioritariamente a tematização: 

a) da alienação das pessoas, que valorizam o ter em detrimento do ser. 

b) do consumismo desenfreado, capitaneado pela americanização. 

c) da existência  de valores éticos inerentes ao homem. 

d) da ideia socrática do desapego frente à globoconização. 
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QUESTAO 07 

Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a formação e/ou semântica das palavras: 

a) Em “superexecutivos”, um neologismo, o prefixo intensifica o sentido. 

b) Em “QI”  e “IE”, o autor usa siglas, seguidas da explicação (metalinguagem). 

c) “Shopping center” é empréstimo linguístico do inglês, que manteve a forma 

original. 

d) “Socrático”, adjetivo presente no título, é formação esdrúxula porque irregular. 

O fragmento abaixo será utilizado para as questões 08 e  09: 

“Os psicanalistas tentam descobrir o que fazer com o desejo dos seus pacientes. 
Colocá-los onde? Eu, que não sou da área, posso me dar o direito de apresentar 
uma sugestão. Acho que só há uma saída: virar o desejo para dentro. Colocá-los 
onde? O grande desafio é virar o desejo para dentro, gostar de si  mesmo, 
começar a ver o quanto é bom ser livre de todo esse condicionamento 
 globocolonizador, neoliberal, consumista.” 

QUESTAO 08 

Com  relação à regência dos verbos indicados abaixo, a afirmativa INCORRETA é: 

a) O verbo “dar” apresenta dois objetos explicitados – o direto e o indireto. 

b) O verbo “haver” apresenta o sujeito simples “uma saída”. 

c) O verbo “achar” apresenta, além do sujeito (eu), um objeto direto oracional. 

d) O verbo “ser” aparece precedendo um predicativo oracional. 

QUESTAO 09 

“Colocá-los onde?” 

O autor utiliza duas vezes esta estrutura, reiterando sua perplexidade diante do 

fato apresentado. 

Assinale a alternativa em que o uso de ONDE ou AONDE tenha sido feito de 

forma INCORRETA: 

a) Aonde você vai? Gostaria de acompanhá-la. 

b) A cidade de onde ele veio é pequena e acolhedora. 

c) Ele nunca sabe onde quer chegar... 

d) O lugar onde ele estava era sombrio e assustador. 
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QUESTÃO 10 

Sobre o tema "Redação Oficial", são apresentadas algumas afirmativas. 

Anteponha-lhes V (verdadeiro) ou F (falso): 

 

(     ) Sendo responsabilidade do Poder Público redigir atos normativos e 

comunicações, é fundamental que estes sejam caracterizados, do ponto de vista 

linguistico, pelos princípios da impessoalidade, da concisão e  

da inteligibilidade. 

 

(     ) Há formas de tratamento cerimoniosas em consonância com o cargo 

ocupado pelo destinatário de um documento oficial, como um requerimento ou 

ofício: por exemplo, o adequado é "Vossa Magnificência" para o Presidente da 

República ou Ministros de Estado e "Vossa Santidade" para bispos e arcebispos. 

 

(     ) Ainda em relação aos pronomes de tratamento, é preciso lembrar que, 

embora se refiram à 2ª pessoa gramatical, levam a concordância dos verbos para 

a 3ª pessoa. 

 

(     ) Atualmente, expressões “Venho por meio desta”, “Tenho a honra de" ou 

"Cumpre-me informar que" são consideradas artificiais e caíram em desuso nos 

textos oficiais. 

 

A opção que apresenta a sequência CORRETA é: 

 

a) V - F - F - F 

b) V - F - V - V 

c) F - V - F - F 

d) F - V - V - V 
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SAÚDE PÚBLICA 

 

QUESTÃO 11 

Relacione As opções de 1 a 4 com as definições, ao analisar os princípios 

organizativos do Sistema Único de Saúde no Brasil: 

 

1. Humanização do atendimento. 

2. Participação da comunidade. 

3. Intersetorialidade. 

4. Integralidade. 

 

(  ) Responsabilização mútua entre gestores, serviços e a comunidade, 

fortalecendo o vínculo entre as equipes de saúde e a população, centrada no 

compromisso em resolver os problemas detectados. 

(   ) Conjunto articulado entre as ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigido para cada caso, em todos os níveis de 

complexidade. 

(     ) Desenvolvimento de ações integradas entre os serviços de saúde e outros 

órgãos, com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a 

saúde. 

 

(       ) Controle social. 

 

A seqüência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

a) 1,2,3,4. 

b) 1,4,3,2. 

c) 2,3,1,4. 

d) 3,1,4,2. 

 

 

 

8



QUESTÃO 12 

São princípios que norteiam a prática dos trabalhadores numa Unidade Saúde da 

Família, conforme a Portaria GM/MS/648 de 28 de março de 2008: 

 

a) Transversalidade, unicidade e atendimento de urgência. 

b) Integralidade, atendimento clínico exclusivo, informalidade.  

c) Integralidade, territorialização e adscrição de clientela. 

d)   Integralidade, hierarquização da atenção e atendimento de urgência. 

 

 

QUESTÃO 13 

A média recomendada de número de habitantes por equipe de saúde da família, 

segundo a Política Nacional de Atenção Básica é de: 

 

a) 13.000 pessoas. 

b) 4.000 pessoas. 

c) 4.000 famílias. 

d) 1.200 pessoas. 

 

 

QUESTÃO 14 

O processo de territorialização na Unidade Básica de Saúde é uma estratégia / 

instrumento fundamental para: 

 

a) O planejamento das ações exclusivamente curativas. 

b) A construção de um modelo assistencial direcionado às ações de caráter 

    preventivo  /  curativo e de intervencionismo farmacêutico. 

c) O planejamento de ações e operações dirigidas à gestão de recursos humanos       

da Unidade Básica de Saúde. 

d) A construção de um modelo assistencial voltado para a realidade da população     

local. 
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QUESTÃO 15 

A criação do Sistema Único de Saúde pela Constituição de 1988 foi 

regulamentada através das Leis 8080/90 e 8142/90. Estas duas leis definem, 

EXCETO: 

 

a) Atribuições dos diferentes níveis do governo com a gestão da saúde. 

b) Responsabilidades as áreas de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde 

do trabalhador. 

c) Os espaços de participação da comunidade. 

d) A responsabilidade exclusiva dos municípios com o financiamento dos serviços 

públicos de saúde. 

 

 

 

QUESTÃO 16 

 

São princípios norteadores da Política Nacional de Humanização do Ministério da 

Saúde, EXCETO: 

 

a) Fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional. 

b) Fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as 

instâncias gestoras do SUS. 

c) Valorização dos trabalhadores da saúde com estímulo a participação em 

atividades sindicais, de classe e de cunho político partidário. 

d) Valorização da ambiência com espaços de trabalhos saudáveis e acolhedores. 
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QUESTÃO 17 

Relacione a primeira coluna com a segunda ao analisar as afirmativas referentes à 

Norma Operacional Básica – SUS/2002: 

 

1- Município-sede do módulo assistencial. 

2- Município-pólo. 

3- Atenção de Média Complexidade. 

4- Programação Pactuada e Integrada. 

(     ) Representa o principal instrumento para garantia de acesso da população 

aos serviços de média complexidade não disponíveis em seu município de 

residência, devendo orientar a alocação de recursos e definição de limites 

financeiros para todos os municípios do estado, independente de sua condição de 

gestão.  

(       ) Município que apresenta a capacidade de ofertar a totalidade dos serviços 

de que necessita a sua população e a população de outros municípios a ele 

adscritos.  

(       ) Município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização 

de cada estado, apresenta papel de referência para outros municípios, em 

qualquer nível de atenção. 

(         ) Compreende um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares 

que visam atender os principais problemas de saúde da população, cuja prática 

clínica demanda a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de 

recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, que não justifique a sua 

oferta em todos os municípios do país.  

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

a) 4,2,3,1. 

b) 4,1,2,3. 

c) 1,2,3,4. 

d) 2,1,4,3. 
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QUESTÃO 18 

Uma das atribuições importantes da Conferência de Saúde e do Conselho de 
Saúde é: 
 
a) Fiscalizar as políticas de saúde pública. 
b) Implantar os programas de saúde pública 
c) Controlar os programa e projetos nos serviços de saúde. 
d) Auditar e controlar as ações e os serviços de saúde. 
 

QUESTÃO 19 

Em relação aos indicadores de saúde, analise as afirmativas abaixo. 
I – As estatísticas de morbidade são preferencialmente utilizadas para avaliação 
do nível de saúde e da necessidade de adoção de medidas de caráter abrangente, 
voltadas para melhorar a qualidade de vida da população. 
II – As taxas de mortalidade são quocientes entre as frequências relativas de 
óbitos e o número relativo de expostos ao risco de morrer. 
III – As taxas de mortalidade infantil são calculadas dividindo o número de óbitos 
de crianças menores de um ano pelo número de nascidos vivos naquele ano, em 
uma área determinada, e dividindo o valor encontrado por 1.000. 
 IV - Os certificados de óbitos são registrados no sistema de informação de 
mortalidade, tanto pelo endereço quanto por local de residência. Sendo que, o 
local de residência é a informação mais importante.  
 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a)  I, apenas.  
b)  III, apenas. 
c)  I , II e III apenas. 
d) I, II e IV apenas. 
 
QUESTÃO 20 
 
No Brasil a mortalidade materna constitui um importante problema de saúde 
pública. Para fim de cálculo da razão de mortalidade materna utiliza-se como 
denominador: 
 
a) Total de mulheres em idade fértil. 
b) Total de nascidos vivos. 
c) Total de habitantes do sexo feminino de um determinado município. 
d) Total de partos e / ou abortos. 
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BIOQUÍMICO 
 

QUESTÃO 21  

 

Os antagonistas colinérgico (também conhecidos como bloqueadores colinérgicos 

ou fármacos anticolinérgicos) ligam-se à colinorreceptores (receptores 

colinérgicos), mas não evocam os costumeiros efeitos intracelulares mediados por 

receptor. Os efeitos da inervação parassimpática são, portanto, interrompidos, e 

as ações de estimulação simpática ocorrem sem oposição. 

 

São efeitos adversos observados usualmente com antagonistas colinérgicos, 

EXCETO: 

 

a) Midríase. 

b) Constipação. 

c) Visão borrada. 

d) Incontinência urinária. 
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QUESTÃO 22 

  

 Os agentes antimicrobianos, ou antibióticos, são fármacos ativos no tratamento 

de infecções em razão de sua toxicidade seletiva – capacidade de matar um 

microrganismo invasor sem afetar as células do hospedeiro, mas na maioria dos 

casos a toxicidade é relativa e não absoluta. A seleção do agente antimicrobiano 

mais apropriado requer conhecimento da identidade do microrganismo e sua 

sensibilidade aos agentes em particular; do sítio de infecção; da segurança do 

fármaco; dos fatores ligados ao paciente. 

 

A esse respeito foram feitas as seguintes afirmações: 

 

I -  Para a cura da meningite, é importante que o fármaco atinja o líquido 
cefalo-raquidiano passando pela bairreira hemato-cefálica e tenha efeito 
bactericida e não bacteriostático. 

II - Antibióticos que se concentrem ou sejam eliminados no fígado (como a 
eritromicina e a tetraciclina) são recomendados para pacientes com doença 
hepática aguda. 

III - Todos os antibióticos atravessam a placenta, mas não apresentam 
qualquer efeito sobre o feto em desenvolvimento, exceto alguns anti-
helmínticos embriotóxicos. 

IV - A escolha do fármaco na ausência de dados de sensibilidade é 
influenciada pelo local da infecção, pela história do paciente, por exemplo, 
se a infecção foi adquirida em nível hospitalar ou no ambiente próprio, bem 
como a idade do paciente. 

V - A função renal comprometida (10% ou menos que o normal) causa 
acúmulo de alguns antibióticos, que são eliminados por essa via, podem 
acarretar diversos efeitos adversos. 

 

São afirmações CORRETAS: 

 

a) I, II e IV apenas. 

b) II, III e V apenas. 

c) I, IV e V apenas. 

d) II, IV e V apenas. 
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QUESTÃO 23  

 

Vários métodos têm sido descritos para a recuperação e identificação de parasitas 

em amostras clínicas, alguns dos quais são úteis para a identificação de diversas 

espécies, enquanto outros servem apenas para uma espécie em particular. Os 

procedimentos Imunodiagnósticos para a detecção de anticorpos e antígenos em 

doenças parasitárias são inúmeros, mas variam muito em especificidade e 

sensibilidade. 

 

A esse respeito assinale a afirmativa INCORRETA. 

 

a) Em amostras fecais, os protozoários são mais frequentemente encontrados em 

amostras dispersas ou aquosas enquanto os cistos predominam nas amostras 

formadas ou macias.  

b) Para toxoplasmose e toxocariose os estudos invasivos são recomendados nos 

exames iniciais para o pronto diagnóstico através de metodologia morfológica.  

c) A análise sorológica pode ser útil para o diagnóstico de doenças como a 

filariose a esquistosomose, que podem permanecer subclínicas devido a 

infecções leves ou quando a avaliação se faz no período pré-patente.  

d) os procedimentos de concentração em amostras frescas ou conservadas são 

mais sensíveis tanto para a detecção de cistos protozoários como para ovos e 

larvas de helmintos 
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QUESTÃO 24  

 
Define-se agonista  como o agente que pode ligar-se a receptor e desencadear 
sua resposta. O efeito do fármaco é mais facilmente analisável através da curva 
que mostra, ponto a ponto, a magnitude da resposta contra logarítimo da dose, 
obtendo-se, assim, a curva dose-resposta. Analise o gráfico abaixo no qual DE50 
corresponde à dose do fármaco que promove 50% da resposta máxima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com base nas informações acima e seus conhecimentos sobre o assunto é 
INCORRETO afirmar: 

 
a) O fármaco A é mais potente que o B, mas ambos mostram a mesma eficácia. 

b) O fármaco C mostra menor eficácia, mas maior potência que os fármacos A e B. 

c) A eficácia é mais importante que a potência, visto que ela se refere à eficácia do 

fármaco. 

d) A magnitude do efeito do fármaco depende da taxa de absorção, distribuição e 

metabolismo. 
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QUESTÃO 25  

  
O exame de urina pode ser utilizado para a elucidação diagnóstica de distúrbios 
funcionais (fisiológicos) e estruturais (anatômicos) dos rins e do trato urinário 
inferior, bem como para o acompanhamento e obtenção de informações 
prognósticas.  
 
Abaixo são feitas algumas afirmações a respeito de algumas ocorrências em 
exames básicos de urina. 
 

I - A bilirrubina (produto da degradação da hemoglobina) conjugada é 
normalmente excretada com a com a bile, no duodeno, assim, a presença 
de bilirrubina não-conjugada na urina sugere obstrução do fluxo biliar 
hepático.  

II - A presença de um número anormal de células sanguíneas na urina é 
conhecida como hematúria, enquanto o termo hemoglobinúria é aplicado 
para a presença de hemoglobina em solução na urina. A hematúria é 
relativamente comum, a hemoglobinúria é incomum e a mioglobinúria é 
rara.  

III -  Em gestantes, por apresentar uma taxa de filtração glomerular aumentada 
e pode ocorrer glicosúria mesmo com níveis baixos de glicose no sangue. 

IV - Pessoas saudáveis em condições normais não apresentam qualquer traço 
de proteína na urina, dede de que seja observado o descarte de pequeno 
volume no início da micção de coleta.  

V - A presença de proteína de Bence Jones na urina está relacionada com o 
mieloma múltiplo, macroglobulinemia e linfoma maligno. 

 
 São afirmativas CORRETAS: 

 

a) I, II e IV apenas. 

b) I, III e IV apenas. 

c) II, III e V apenas. 

d) II, IV e V apenas. 
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QUESTÃO 26  

 
Como grupo, os estimulantes do SNC (Sistema Nervoso Central) apresentam 
poucos usos clínicos, porém são fármacos importantes em toxicologia, e conhecer 
o seu modo de ação e possíveis efeitos adversos pode ser de grande o 
bioquímico. 
As duas colunas abaixo destacam: na primeira coluna alguns fármacos 
estimulantes do SNC e na segunda traz (não respectivamente) mecanismos modo 
de ação desses fármacos. 
 

FÁRMACOS ESTIMULATES DO SNC MECANISMOS DE AÇÃO 

I - Metilxantinas  

(cafeína e teofilina) 

A - O mecanismo de ação primário é o bloqueio à captação 
de noradrenalina, serotonina e dopamina nas 
terminações pré-sinápticas das quais estes 
transmissores são liberados. 

II - Nicotina B - A principal causa dos efeitos comportamentais é 
provavelmente devido à liberação de dopamina, em vez 
de noradrenalina. Também bloqueia  monoaminaoxidase 
(MAO) elevando os níveis de catecolaminas rapidamente 
liberados para os espaços sinápticos. 

III -  Cocaína C - Promovem o aumento no monofosfato cíclico de 
adenosina (AMPc) e no monofosfato cíclico de 
guanosina (GMPc), causados pela inibição da 
fosfodiesterase, e do bloqueio de receptores à 
adenosina. 

IV - Anfetaminas  D - Atividade agonista serotoninérgica (5HT) em receptores 
pré-sinápticos  mesencefálicos. Ocorre ativação do 
sistema nervoso simpático. Pequenas doses por via oral 
podem alucinações de cores brilhantes e alterações do 
humor. 

V - LSD 

(Dietilamida do ácido lisérgico) 

E - É altamente solúvel em lípides vencendo facilmente a 
barreira hemato-encefálica. Em doses baixas promove 
estímulo ganglionar por despolarização, mas causa 
bloqueio ganglionar em doses elevadas. 

 
Assinale a alternativa que relaciona CORRETAMENTE as duas colunas acima. 
 
a) I-C, II-E, III-A, IV-B, V-D 
b) I-E, II-C, III-A, IV-B, V-D 
c) I-B, II-E, III-D, IV-A, V-C 
d) I-C, II-D, III-B, IV-A, V-E 
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QUESTÃO 27  

 

O sistema imune constitui múltiplos mecanismos de defesa objetivando a proteção 

do organismo contra a ação dos agentes infecciosos e a manutenção da 

homeostase interna, através da remoção de células danificadas.  

 

Sobre o desenvolvimento do sistema imune é correto afirrmar, EXCETO: 

 
a) Os genes que codificam os receptores de antígenos das células T sofrem uma 

série de rearranjos das regiões variáveis (V),  da diversidade (D), e da junção 

(J) em relação à região constante (c), resultam na expressão de um receptor de 

antígenos heterodimérico das células T. 

 
b) Os precursores linfóides originam os linfócitos T e B e as células 

exterminadoras naturais, enquanto que os mielóides dão origem aos eritrócitos, 

às plaquetas, aos monócitos, aos mcrófagos, às células dendriticas, aos 

neutrófilos basófilos e eosinófilos. 

 
c) Os linfócitos T originam-se no timo, e no córtex desta glândula sofrem 

diferenciação e seleção negativa de células auto-reativas, transformando-se em 

linfócitos T4 e T8 maduros. 

 
d) A origem e diferenciação dos linfócitos B ocorrem na medula óssea e o 

processo de seleção positiva ou negativa ocorre tanto na medula óssea como 

nos órgãos linfóides periféricos. 
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QUESTÃO 28  

 
A LDH (lactato desidrogenase) é uma enzima tetramérica, composta de duas 

subunidades de 35 kDa diferentes. O coração contém principalmente o tipo H, e os 
músculos esqueléticos e o fígado o tipo M. A partir destas subunidades, cinco tipos 

de tetrâmeros, denominados isoenzimas, podem ser formados: H4 (LDH1), H3M1 
(LDH2), H2M2 (LDH3), H1M3 (LDH4) e M4 (LDH5).  

 

O quadro abaixo apresenta Padrões de densitometria das LDH no soro normal 
e no de pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio e hepatite 
aguda: as isoenzimas são separadas com base em pequenas diferenças de suas 

cargas, visualizadas através de um substrato cromogênico e quantificadas por 
densitometria.   Fonte: ( BAYNES et al., 2007).     
    

B Infarto agudo do 
miocárdio

A  Soro Normal

LDH4

LDH5

LDH1
LDH3

LDH2

C Hepatite aguda

 
 
 
De acordo com o texto e pela análise dos gráficos abaixo é possível afirmar, 
EXCETO: 

 
a) É possível diagnosticar eventuais danos aos tecidos através de análise de 

atividade total de LDH sérica. 
b) As LDH são enzimas que necessitam da coenzima NAD+ para exercerem sua 

atividade catalítica 
c) A redução da atividade sérica de uma isoenzima LDH indica que um 

determinado tecido está sofrendo algum tipo de dano. 
d) Todas estas enzimas catalisam a mesma reação, mas não apresentam as 

mesmas propriedades eletroforéticas 
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QUESTÃO 29  

 
O isolamento e a identificação pelo laboratório de um grande número de bactérias 
de uma amostra contaminada com flora endógena é extraordinariamente 
demorada e desafia a interpretação racional e a terapia. Assim, conhecer as 
bactérias normalmente encontradas nas superfícies do corpo humano saudável 
pode ser importante para o isolamento de bactérias patogênicas transitórias em 
amostras contaminas com flora endógena. 
 
Assinale a alternativa na qual a bactéria citada NÂO está normalmente presente 

na flora normal da superfícies do corpo humano saudável, indicada. 

 

BACTÉRIA SUPERFÍCIES DO CORPO HUMANO 
SAUDÁVEL 

a) Staphylococcus epidermides - Pele, conjuntiva, nariz e ouvido 
externo. 

b) Clostridium species - Intestino delgado e intestino grosso. 

c) Lactobacillus species - Intestino delgado, intestino grosso e 
vagina. 

d) Propionibacterium acne - Pele, nariz e orofaringe. 
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QUESTÃO 30  

 
Uma das áreas onde a medicina laboratorial troxe contribuições fundamentalmente 
importantes para a nossa capacidade de diagnosticar condições patológicas de 
uma forma não invasiva é a avaliação da função hepática. 
 
Assinale na tabela a seguir a opção que, os resultados dos exames estão em 
desacordo com a condição hepática citada. 
 

 

 

PADRÕES FUNDAMENTAIS DE TESTES DE FUNÇÃO HEPÁTICA 

CONDIÇÃO AST ALT LDH ALP PT Albumina Bilirrubina 

a) Hepatite A A A A A B N 

b) Cirrose N N N N,   LvA B B A 

c) Obstrução biliar N N N A N N A 

d) Insuficiência fulminante muito A A A A B B A 

SÍMBOLOS E ABREVIATURAS UTILIZADAS NA TABELA

AST - Aspartato aminotransferase    ALT – Alanina aminotransferase    

LDH – Lactato desidrogenase 

ALP – Fosfatase alcalina     PT – Proteína total 

Níveis plasmáticos:  A – alto     N – normal    B – Baixo   ( Lv – levemente) 
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