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Concurso Público 2008
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1

QUESTÃO 03

Quando é verão no Recife e as acácias
se preparam para voar, tudo é abril nos
corações:
os que o amam sentem desmanchandose na boca
um gosto de azul e água, cajueiros e sol
enquanto o rio soluça ferido de luz
carregado de paisagens mansas e
pacificadas.
Milagre do amor que vai até onde o
amor é lembrança:
o Recife, ulcerado, passeia dentro de
nós
pesado de vivos e mortos também
ulcerados,
mas os que o amam o sentem vivo e
intacto:
porque é abril no Recife e abril nos
corações
e as acácias se desmancham em flor e
começam a voar.

A única informação equivocada sobre as relações de sentido
entre as idéias do texto 1 é:
A) Em “Quando é verão no Recife e as acácias / se preparam
para voar, tudo é abril nos corações”, há duas informações
que se coordenam por adição e indicam o tempo em que
“tudo é abril nos corações”.
B) No trecho usado no item A, “para voar” é a finalidade de
as acácias se prepararem.
C) Há uma indicação de que dois fatos ocorrem em tempo
simultâneo: “os que o amam sentem desmanchando-se na
boca / um gosto de azul e água, cajueiros e sol / enquanto o
rio soluça ferido de luz”.
D) Entre a idéia de que o Recife está “ulcerado” e “pesado de
vivos e mortos” e a de que “os que o amam o sentem vivo
e intacto”, há uma relação antagônica, marcada
lingüisticamente pela conjunção “mas”.
E) O conector “porque”, que inicia o penúltimo verso do
poema, introduz uma idéia de causa em relação a “o rio
soluça ferido de luz”.

(Jaci Bezerra – in Comarca da Memória

QUESTÃO 01

O segmento transcrito do poema de Jaci Bezerra que não
evidencia, claramente e por si só, a função poética da
linguagem é:
A)
B)
C)
D)
E)

“é verão no Recife”
“as acácias se preparam para voar”
“tudo é abril nos corações”
“o rio soluça ferido de luz”
“o Recife, ulcerado, passeia dentro de nós”

QUESTÃO 02

Em seu texto, o poeta cria a imagem de uma cidade que:
I. vive o milagre idealizado de não ter problemas.
II. já foi violenta, mas hoje está “mansa e pacificada”.
III. a despeito dos seus problemas, é amada.
Está (ão) correta (s) a (s) informação (ões):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
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Texto 2
Nos últimos dez anos tenho viajado freqüentemente pelo sertão de Pernambuco, e assistido, não sem revolta, a um processo
cruel de desconstrução da cultura sertaneja com a conivência da maioria das prefeituras e rádios do interior. Em todos os espaços de
convivência e na quase maioria dos shows, o que se escuta é música de péssima qualidade que, não raro, desqualifica e coisifica a
mulher e embrutece o homem.
O que adiantam as campanhas bem intencionadas do governo federal contra o alcoolismo e a prostituição infantil, quando a
população canta “beber, cair e levantar”, ou “dinheiro na mão e calcinha no chão”? O que adianta o governo estadual criar novas
delegacias da mulher se elas próprias também cantam e rebolam ao som de letras que incitam à violência sexual? (...) Por onde andam
as mulheres que fizeram o movimento feminista, tão atuante nos anos 70 e 80, que não reagem contra essa onda musical grosseira e
violenta? (...)
E não pensem que essa avalanche de mediocridade atinge apenas os menos favorecidos (...) e com menor grau de instrução
escolar. Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem entendem, escancaram a mala de seus carros exibindo, como pavões
emplumados, seus moderníssimos equipamentos de som e vídeo na execução exageradamente alta dos cds e dvds dessas bandas que
se dizem de forró eletrônico. O que fazem os promotores de justiça, juízes, delegados que não coíbem, dentro de suas áreas de
atuação, esses abusos?
Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros, Humberto Teixeira e Zé Dantas criaram o forró, não imaginavam que depois
de suas mortes essas bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um estelionato poético ao usarem o nome forró para a
música que fazem. O que esses conjuntos musicais praticam não é forró! O forró é inspirado na matriz poética do sertanejo; eles se
inspiram numa matriz sexual chula! O forró é uma dança alegre e sensual; eles exibem uma coreografia explicitamente sexual! O forró
é um gênero musical que agrega vários ritmos como o xote, o baião, o xaxado; eles criaram uma única pancada musical que, em
absoluto, não corresponde aos ritmos do forró! E se apresentam como bandas de “forró eletrônico”! Na verdade, Elba Ramalho e o
próprio Gonzaga já faziam o verdadeiro forró eletrônico, de qualidade, nos anos 80. (...)
Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje formou-se uma geração que se acostumou com o lixo musical! Não,
meus amigos: não é conservadorismo, nem saudosismo! Mas não é possível o novo sem os alicerces do velho! Que o digam Chico
Science e o Cordel do Fogo Encantado que, inspirados nas nossas matrizes musicais, criaram um novo som para o mundo! Não é
possível qualidade de vida plena com mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo!
Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos. A Prefeitura do Recife tem conseguindo realizar um São João e outras
festas de nosso calendário cultural com uma boa curadoria musical e retorno excelente de público. A Fundarpe tem demonstrado a
mesma boa vontade ao priorizar projetos de qualidade e relevância cultural.
Escrevendo essas linhas, recordo minha infância em Serra Talhada, ouvindo o maestro Moacir Santos e meu querido tio
Edésio em seus encontros musicais, cada um com o seu sax, em verdadeiros diálogos poéticos! Hoje são estrelas no céu do Pajeú das
Flores! Eu quero o meu sertão de volta!
Anselmo Alves

QUESTÃO 04

Escreva V ou F, conforme forem verdadeiras ou falsas as informações.
(
(
(
(
(

(

) Na introdução do texto, Anselmo Alves alude a uma experiência pessoal e apresenta uma constatação.
) No segundo parágrafo, faz algumas perguntas retóricas, questionando a eficácia de algumas medidas governamentais e a omissão
de um grupo organizado.
) No terceiro parágrafo, assume um tom dialógico com o leitor, mostrando que o problema apontado por ele independe de classe
social e questiona a aplicação da lei.
) No quarto parágrafo, estabelece um confronto que evidencia os antagonismos entre os dois ritmos que compara.
) No quinto parágrafo, explicita as principais teses que defende em seu texto: “Não é possível qualidade de vida plena com
mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo” e “não é possível o novo sem os alicerces do
velho”.
) No penúltimo parágrafo, cita iniciativas positivas e, no último, conclui com um tom emotivo e saudosista.

De cima para baixo, a seqüência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

F – F – V –V – V –V
F–V–F–V–V–V
V–V–V–V–V–V
F–F–F–F–F–F
V – F – F – V –V – V
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QUESTÃO 05
QUESTÃO 08

Em que item a subjetividade do autor não está explícita?
A) “...tenho (...) assistido, não sem revolta, a um processo
cruel de desconstrução da cultura sertaneja”
B) “O forró é um gênero musical que agrega vários ritmos...”
C) “...o que se escuta é música de péssima qualidade...”
D) “Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem
entendem...”
E) “Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos.”
QUESTÃO 06

Em que item não há sinonímia entre as palavras destacadas?
A) “... com a CONIVÊNCIA da maioria das prefeituras e
rádios do interior...”
•
CUMPLICIDADE
B) “...letras que INCITAM à violência sexual...”
• ESTIMULAM
C) “... não COÍBEM, dentro de suas áreas de atuação, esses
abusos...”
• IMPEDEM
D) “... matriz sexual CHULA...”
• FALSA
E) “... praticassem um ESTELIONATO poético...”
• FRAUDE

Em que item o estabelecimento da relação lógico-discursiva
contraria idéias defendidas no texto?
A) Embora haja um processo de desconstrução da cultura
sertaneja, o que se escuta é música de péssima qualidade
em todos os espaços de convivência.
B) O governo estadual cria delegacias da mulher, todavia elas
próprias cantam letras que incitam a violência sexual.
C) A avalanche de mediocridade atinge não apenas os menos
favorecidos, mas também aqueles com maior poder
aquisitivo.
D) Ainda que essas bandas se digam de “forró eletrônico”, a
música que fazem nada tem a ver com o verdadeiro forró.
E) Como usam indevidamente o nome forró para a música
que fazem, esses conjuntos musicais praticam um
estelionato poético.

QUESTÃO 07

O único item em que a(s) vírgula(s) acrescentada(s) ao texto
original implica erro é:
A) “Nos últimos dez anos, tenho viajado freqüentemente pelo
sertão de Pernambuco...”
B) “E não pensem que, essa avalanche de mediocridade atinge
apenas os menos favorecidos...”
C) “Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros,
Humberto Teixeira e Zé Dantas, criaram o forró...”
D) “...não imaginavam que, depois de suas mortes, essas
bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um
estelionato poético...”
E) “Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje,
formou-se uma geração que se acostumou com o lixo
musical!”
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CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/ SUS

QUESTÃO 09

QUESTÃO 11

Em relação à 8ª Conferência Nacional de Saúde, assinale a
alternativa incorreta:

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS,
numere a segunda coluna de acordo com a primeira:
Primeira Coluna

Segunda Coluna

1. Integralidade

( )

Igualdade da atenção à saúde, sem
privilégios
ou
preconceitos,
devendo disponibilizar recursos e
serviços de forma justa, de acordo
com as necessidades de cada um.

2. Universalidade

( ) É garantido ao usuário ações de
promoção, prevenção, tratamento
e reabilitação, com garantia de
acesso a todos os níveis de
complexidade do sistema.

3. Eqüidade

( ) O Sistema de Saúde deve atender
a todos, sem distinções ou
restrições,
oferecendo
toda
atenção necessária, sem qualquer
custo.

A) A representatividade obedeceu aos seguintes critérios:
25% dos delegados eram representantes das instituições
(públicas, estatais, educacionais, de pesquisa, etc.) e os
outros 75% da sociedade civil.
B) Foi o grande marco nas histórias das conferências de saúde
no Brasil.
C) Suas propostas foram contempladas tanto no texto da
Constituição Federal de 1988, como nas leis nº 8.080/90 e
nº 8.142/90.
D) Os delegados, impulsionados pelo movimento da Reforma
Sanitária, propuseram a criação de uma ação institucional
correspondente ao conceito ampliado de saúde, que
envolve promoção, proteção e recuperação.
E) Sua organização concretizou a proposta do debate
democrático, possibilitando que os representantes da
sociedade civil organizada sentassem à mesma mesa de
discussão com técnicos, profissionais de saúde, intelectuais
e políticos.
QUESTÃO 12

Assinale a alternativa incorreta:
A seqüência correta de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

3, 2, 1.
2, 3, 1.
2, 1, 3.
3, 1, 2.
1, 3, 2.

QUESTÃO 10

De acordo com o Ministério da Saúde, assinale a alternativa
incorreta em relação ao Programa de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS):
A) O PACS é hoje considerado parte da Saúde da Família.
B) No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são
acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor.
C) Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados
ligados a uma unidade básica de saúde ainda não
organizada na lógica da Saúde da Família
D) Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser
considerado um programa de transição para a Saúde da
Família.
E) Constitui-se na estratégia prioritária para o fortalecimento
da atenção básica.

A) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a
assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
B) A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde.
C) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os três gestores
(federal, estadual e municipal) do Sistema Único de Saúde
em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a
situação de saúde da população brasileira.
D) De acordo com a Lei nº. 8.080/90, os recursos financeiros
do Sistema Único de Saúde são depositados em conta
especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados
sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
E) De acordo com a lei nº. 8.142/90, o Sistema Único de
Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias
colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de
Saúde.
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QUESTÃO 13

Em relação ao Piso da Atenção Básica – PAB, assinale a
alternativa incorreta:
A) O Ministério da Saúde suspenderá automaticamente o
repasse dos recursos do PAB aos municípios caso não haja
alimentação do Sistema de Informações da Atenção Básica
por dois meses consecutivos ou três meses alternados no
período de um ano.
B) São estabelecidas duas modalidades de financiamento para
as Equipes de Saúde da Família e duas pra as Equipes de
Saúde Bucal.
C) É composto por uma parte fixa e uma parte variável que
são destinadas a todos os municípios brasileiros.
D) O número máximo de Equipes de Saúde da Família pelas
quais os municípios podem fazer jus ao recebimento de
recursos financeiros específicos será calculado pela
fórmula: população / 2400.
E) Constitui-se em um montante de recursos financeiros
federais destinados à viabilização de ações de Atenção
Básica de Saúde.
QUESTÃO 14

Em relação aos Conselhos Municipais de Saúde, é incorreto
afirmar:
A) A população pode acompanhar as reuniões do Conselho,
porém sem direito a voz e voto.
B) É um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo,
consultivo, normativo e fiscalizador das ações e serviços
de saúde no âmbito do SUS, no município;
C) Atua na formulação e proposição de estratégias e no
controle da execução das políticas de saúde, inclusive em
seus aspectos econômicos e financeiros.
D) Os usuários são escolhidos por membros de sua classe,
com direito a voz e voto.
E) A participação é voluntária e não-remunerada.
QUESTÃO 15

“Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e prestação de serviços de interesse da saúde” define a:
A)
B)
C)
D)
E)

Vigilância ambiental.
Promoção à saúde.
Vigilância epidemiológica.
Vigilância sanitária.
Vigilância em saúde do trabalhador.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16

QUESTÃO 20

Os eritrócitos que apresentam a forma aproximadamente
esférica, com 2 ou 20 espículas de diferentes comprimentos,
distribuídos irregularmente sobre a superfície denominam-se:

Qual das enfermidades a seguir possui um leucograma
característico apresentando leucocitose com linfocitose,
presença de 15% ou mais de linfócitos atípicos grandes com
citoplasma basófilo, núcleo lobulado, convoluto?

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

ovalócitos
acantócitos
hemácias em alvo
esferócitos
drepanócitos

QUESTÃO 21

QUESTÃO 17

A anomalia observada nos neutrófilos, caracterizada por uma
diminuição na segmentação do núcleo, apresentando em torno
de dois lóbulos em forma de óculos ou “pincenê”, é
denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

meningite
apendicite
mononucleose infecciosa
septicemia
parasitose

Anomalia de Chediak
Anomalia de May-Hegglin
Anomalia de Pelger-Huet
Anomalia de Alder-Reilly
Anomalia de Jordan

Que parâmetro estatístico mede a precisão(reprodutibilidade) de
um método?
A)
B)
C)
D)
E)

Média
Desvio Padrão
Diferença da Media
Variância
Coeficiente de Variação

QUESTÃO 22

Dos gêneros de bactérias a seguir, apenas um não pertence à
família Enterobactereaceae:

QUESTÃO 18

A)
B)
C)
D)
E)

Observe os valores de um hemograma:

hemácias 5,70 milhões p/ mm³ ; hemoglobina 11,5g/dl;
hematocrito 36,8%
VCM 64,7 fl ; HCM 20,3 pg; CHCM 31,3g/dl.

Salmonella
Shigella
Enterobacter
Klebsiela
pseudomonas.

QUESTÃO 23

Em relação à cultura de urina, assinale a alternativa incorreta:
Os eritrócitos observados no esfregaço sanguíneo terão as
seguintes características:
A)
B)
C)
D)
E)

normocitose e normocromia.
macrocitose e hipocromia.
microcitose e hipocromia.
microcitose e normocromia.
macrocitose e normocromia.

A) Colher o jato intermediário de urina.
B) Stafhylococcus aureus é constituinte de urina normal.
C) a urina deve ser encaminhada imediatamente ao
laboratório.
D) Não havendo crescimento bacteriano após 48h de
incubação a negatividade do exame é confirmada.
E) A urina normal e estéril.
QUESTÃO 24

QUESTÃO 19

O teste de coagulação, que consiste na determinação do tempo
de formação do coágulo de fibrina após adição de
Tromboplastina tecidual e de cálcio, é:
A)
B)
C)
D)
E)

Tempo de protrombina
Tempo de coagulação
Tempo de trombina
Tempo de tromboplastina parcial
Tempo de fibrina

Bacilo ou cocobacilo; gram-negativo, mais freqüentemente.
apontado como principal causa de vaginite bacteriana
“inespecífica”. Estas características correspondem a:
A)
B)
C)
D)
E)

Trichomonas
Gardnerella vaginalis
Staphylococcus epidermides
Streptococcus viridans
Staphylococcus aureus
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 30

Em uma urocultura positiva, qual dos testes citados abaixo é
utilizado para separar as espécies bacterianas Klebsiella
pneumoniae de Klebsiella oxytoca?
.
A) Indol
B) Urease
C) Lactose
D) Fenilalanina
E) Motilidade
QUESTÃO 26

Na investigação de hepatites virais, o HBsAg positivo
representa:
A)
B)
C)
D)
E)

Hepatite B curada.
Hepatite A aguda.
Hepatite B aguda.
Imunização por vacinação.
Hepatite C aguda.

A)
B)
C)
D)
E)

Insuficiência renal
Infarto agudo do miocárdio
Desnutrição
Pancreatite
Gastroenterite

QUESTÃO 31

Em relação à doença Esquistossomose, assinale a alternativa
incorreta:
A)
B)
C)
D)
E)

O homem é o principal reservatório.
O método de Kato-Katz é usado no diagnóstico.
Schistosoma mansoni é o agente etiológico.
O caramujo é o hospedeiro intermediário.
O miracídio é a larva que infecta o homem.

QUESTÃO 32

Proteinúria leve a moderada, hematúria variável e cilindro
hemático no sedimento urinário, são achados laboratoriais para
o diagnóstico de:

QUESTÃO 27

São doenças infecciosas de notificação compulsória todas as
abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Níveis séricos elevados de Troponina estão relacionados a:

Leptospirose
Lupus
Hepatite
Dengue
Aids

A)
B)
C)
D)
E)

Glomerulonefrite.
Anemia.
Hipertireoidismo.
Diarréia.
Hipotensão.

QUESTÃO 33

Em relação ao exame de urina, observe as seguintes
afirmativas:
1.

Cilindros Hialinos possuem células epiteliais em seu
interior
Cristais de fosfato de cálcio estão presentes em urina
alcalina
Presença de 20 piócitos por campo é um valor normal
Há glicosúria quando a concentração sanguínea de glicose
ultrapassa 160mg/dL.

2.

QUESTÃO 28

Que determinação é considerada método de escolha para
detectar e monitorizar a inflamação aguda e a destruição
tecidual aguda?

3.
4.

Estão corretas apenas as afirmativas:
A)
B)
C)
D)
E)

Proteína C-reativa.
Crioglobulinas.
Imunoglobulina E.
Proteína S.
Alfa-fetoproteina.

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 34

QUESTÃO 29

As determinações abaixo constituem provas de função hepática,
exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Gamaglutamil-transferase (GGT)
Alanina-aminotranferase (ALT)
Bilirrubina
Fosfatase alcalina
Mioglobina

1, 2 e 3.
3 e 4.
2 e 4.
1 e 4.
2, 3 e 4.

O FTA-ABS, utilizado para detecção de anticorpos antitreponêmicos, é uma prova de:
A)
B)
C)
D)
E)

Imunofluorescência
Precipitação
Aglutinação
Fixação do complemento
Colorimetria
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 39

Que parasito apresenta trofozoítos jovens em forma de anel no
interior do eritrócito?
A)
B)
C)
D)
E)

A) Flambar alça de platina de forma inadequada é uma
operação que contribui para formação de aerossóis
B) A desinfecção de bancadas é feita com álcool a 70%
C) Jaleco e óculos de proteção são equipamentos de proteção
individual
D) Ácidos concentrados são classificados como resíduo
infectante do grupo A
E) Não usar luvas para abrir portas.

Toxoplasma gondii
Leishmania donovani
Plasmodium vivax
Trypanosoma cruzi
Wuchereria bancrofti

QUESTÃO 36

Um paciente adulto apresentou os seguintes resultados
laboratoriais:
1.
2.
3.
4.

Em relação à biossegurança em Laboratório Clínico, assinale a
alternativa incorreta:

sódio 140mEq/L
potássio 7,0mEq/L
uréia 90mg/dL
creatinina 1,0mg/dL

QUESTÃO 40

Que parasito é o agente etiológico da cisticercose?
A)
B)
C)
D)
E)

Hymenolepis nana
Taenia solium
Strogyloides stercoralis
Hymenolepis diminuta
Pneumocystis carinii

Está(ao) dentro da faixa de normalidade o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 41

1e4
2e3
1e2
3
3e4

Qual das preparações citadas abaixo deve ser utilizada para se
obter uma diluição de 1:20 ( 1 para 20) ?
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 37

Qual dos marcadores tumorais é usado como indicador de
carcinoma de próstata?
A)
B)
C)
D)
E)

Alfa-fetoproteina
HCG
CA-125
PSA
Tireoglobulina

2µl de soro com 38µl de diluente
2µl de soro com 40µl de diluente
2µl de soro com 38ml de diluente
2µl de soro com 3,8µl de diluente
2µl de soro com 3,8ml de diluente

QUESTÃO 42

Que método para exame parasitológico de fezes baseia-se na
concentração de parasitos por migração?
A)
B)
C)
D)
E)

Hoffmann
Hitchie.
Rugai.
Faust
Método Direto

QUESTÃO 38
QUESTÃO 43

“procedimentos conduzidos em associação com o exame de
amostras de pacientes para avaliar se o sistema analítico está
operando dentro dos limites de tolerância pré-definidos”.
Esta descrição define:
A)
B)
C)
D)
E)

Controle Interno de Qualidade.
Controle Interlaboratorial.
Rastreabilidade.
Padronização.
Supervisão.

Em relação à bactéria Neisseria gonorrheae, assinale a
alternativa incorreta:
A) São diplococos gram-negativos.
B) A cultura é efetuada em meio especial.
C) As amostras devem ser imediatamente inoculadas em
meios especiais de transporte.
D) Deve-se encubar numa atmosfera pobre em dióxido de
carbono.
E) Aparecem em forma de feijão no citoplasma dos
neutrófilos.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 49

Os cistos de Entamoeba coli podem ser diferenciados dos
cistos de Entamoeba histolytica pela seguinte característica :

A prova de Coombs direto é indicada para:
A) Demonstrar a presença de anticorpos in vivo que recobrem
os eritrócitos.
B) Detectar certos antígenos fracos nos eritrócitos, como Du.
C) Detectar anticorpos incompletos no soro.
D) Detectar crioaglutininas
E) Determinar o fator Rh

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 45

espícula lateral.
presença de flagelo..
quantidade de núcleos
movimentos rotatórios.
morfologia alongada.

QUESTÃO 50

A autoclave utiliza como método de esterilização:

O meio de cultura agar-chocolate é um tipo de meio :

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Filtração
Radiação
Calor seco
Calor úmido
Tindalização

transporte
seletivo
diferencial
enriquecido
diluente

QUESTÃO 46

O volume de 0,025ml corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

25µl
0,25µl
250µl
2,5µl
2500µl

QUESTÃO 47

A reação de Widal é utilizada para o diagnostico de:
A)
B)
C)
D)
E)

Dengue
Leptospirose
Febre Tifóide
Rubéola
Toxoplasmose

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa que corresponde as substancias usadas no
método de Gram e a seqüência de uso das mesmas na
coloração:
A)
B)
C)
D)
E)

violeta, lugol, álcool, fuccina.
violeta, lugol, álcool, azul de metileno.
lugol, álcool, violeta e fuccina
azul de metilena, fuccina, álcool e lugol
violeta, fuccina, álcool e lugol

Página 9/9
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

