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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 

 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA) 

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  EE  DDEE  
SSAAÚÚDDEE  

 
 
 
1. A constituição de 1988 criou o SUS, formado por uma 

rede de serviços regionalizada, hierarquizada e 
descentralizada, com gestão única em cada esfera 
do governo e sob controle dos usuários.  
Sobre o SUS, assinale a alternativa CORRETA: 

 
 

A) Pelos princípios do SUS, pessoas com menor 
renda, por serem mais vulneráveis, têm 
prioridade de atendimento nos serviços de 
assistência médica. 

B) Os princípios do SUS estão voltados para a 
recuperação da saúde da população em que as 
ações curativas são priorizadas. 

C) Pelo princípio da hierarquização, as ações de 
saneamento básico são atribuições exclusivas 
dos governos estaduais. 

D) A gerência do SUS, o destino de verbas e o 
controle de programas são encargos exclusivos 
do Ministério da Saúde. 

E) Pelo princípio da resolutividade os serviços 
devem resolver os problemas de saúde até o 
nível da sua competência. 

 
 
2. Conforme a Política Nacional de Promoção da 

Saúde, escolha a opção que melhor completa a frase 
a seguir:  
 
 
“A ______ da saúde é uma __________ de 
articulação transversal na qual se confere visibilidade 
aos fatores que colocam a _______ da população em 
risco e às diferenças entre necessidades, territórios e 
culturas presentes no nosso país, visando à 
_________ de mecanismos que reduzam as 
situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente 
a equidade e incorporem a participação e o controle 
sociais na gestão das políticas públicas.” 
 
 
A) Promoção, estratégia, saúde e criação. 
B) Estratégia, promoção, criação e saúde. 
C) Situação, criação, saúde e estratégia. 
D) Equidade, promoção, saúde e criação. 
E) Situação, criação, estratégia e saúde. 

 
 
 
 

3. Quanto aos princípios gerais da atenção básica, qual 
das afirmações abaixo está CORRETA? 

 
A) O trabalho em equipe é dirigido a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais o Estado 
não assume a responsabilidade sanitária. 

B) São desenvolvidos por meio de exercício de 
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e 
participativas. 

C) Utilizam tecnologias de baixa complexidade e 
alta densidade. 

D) Caracterizam-se por um conjunto de ações de 
saúde, direcionadas somente à coletividade. 

E) Desestimulam a participação popular e o controle 
social. 

 
 

4. Quanto às características do processo de trabalho 
das equipes de atenção básica, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
A) Deverão prever a participação das equipes no 

planejamento e na avaliação das ações. 
B) Deverão realizar o primeiro atendimento às 

urgências médicas prioritariamente nos Centros 
Municipais de Urgências Médicas. 

C) Deverão implementar as diretrizes da Política 
Nacional de Humanização, incluindo o 
acolhimento. 

D) Deverão ter um território de atuação definido. 
E) Deverão promover o controle social. 

 
 
5. A Lei Nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 

sobre a participação da comunidade sobre a gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde, bem como garante 
outras providências.  
Considerando esse contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) A representação dos usuários nos conselhos de 

saúde e conferências será majoritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

B) São instâncias colegiadas, em cada esfera do 
governo, a conferência de saúde e o conselho de 
saúde. 

C) Os recursos referidos no inciso IV, do artigo 2 da 
Lei supracitada, serão repassados de forma 
irregular e não automática para os Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 

D) A conferência Municipal de Saúde deverá reunir-
se pelo menos uma vez a cada 2 anos. 

E) As conferências de saúde devem ter a 
participação de usuários, trabalhadores, gestores 
e prestadores de serviços. 
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6. A proposta da estratégia de saúde da família nasceu 
em 1994, quando foi sugerida a descentralização e a 
municipalização dos serviços de saúde, como grande 
desafio para a implantação efetiva do SUS.  
O programa do Ministério da Saúde valoriza os 
princípios abaixo relacionados, EXCETO: 

 
A) Vínculo com a população assistida. 
B) Garantia de integralidade na atenção. 
C) Ênfase na promoção da saúde. 
D) Trabalho em equipe com enfoque médico. 
E) Controle social e territorialização. 

 
 
7. Sobre a estratégia da saúde da família, qual das 

afirmações abaixo está INCORRETA? 
 

A) A estratégia da saúde da família deve ser um 
espaço de construção da cidadania. 

B) Busca a integração com instituições e 
organizações sociais, em especial em sua área 
de abrangência, para desenvolvimento de 
parcerias. 

C) Deve desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizados com 
base no diagnóstico situacional com foco no 
indivíduo.  

D) Deve atuar no território, realizando 
cadastramento domiciliar, diagnóstico 
situacional, ações dirigidas aos problemas de 
saúde de maneira pactuada com a comunidade 
onde atua. 

E) Permite identificar na comunidade, parceiros e 
recursos que possam potencializar ações 
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da 
SMS. 

 
 
8. Quanto ao financiamento da atenção básica, é 

CORRETO afirmar: 
 

A) O financiamento integral da atenção básica se 
dará em composição entre Municípios e a 
União.  

B) O piso da atenção básica (PAB) constitui-se no 
componente Estadual para o financiamento da 
atenção básica, sendo composto de parte 
variável. 

C) O piso da atenção básica (PAB) é composto de 
uma parte fixa e outra variável.      

D) Os recursos do PAB fixo são repassados aos 
estados e posteriormente debitados em conta 
específica dos Municípios. 

E) Os recursos do PAB variável são repassados 
de forma rotativa. 

 
 
 
 
 

9. Sobre a implantação do programa de agentes 
comunitários de saúde (ACS), qual das questões 
abaixo está CORRETA? 
 
A) Deverá morar na área de abrangência da unidade 

de saúde e ter vínculo com a comunidade. 
B) Deverá ter uma unidade de referência para os 

agentes comunitários de saúde e um profissional 
de nível médio como supervisor.  

C) Deverá ter a definição das microáreas sob 
responsabilidade de cada ACS, cuja população 
não deve ser inferior a 1000 (mil) pessoas. 

D) Deverá cumprir carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais dedicadas à equipe de saúde e 20 
(vinte) horas de trabalhos comunitários.  

E) Deverá ter um enfermeiro para até 3 (três) ACS, 
o que constitui uma equipe ACS. 

 
 
10. Nas alternativas abaixo estão contidos campos de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) descritos 
na Lei Federal Nº 8080/90.  
Assinale a alternativa que NÃO é de competência 
legal do SUS: 
 
A) Execução de ações de vigilância sanitária, 

vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e 
de assistência terapêutica integral, incluindo a 
farmacêutica. 

B) Planejamento, elaboração e execução dos planos 
curriculares de formação dos profissionais de 
saúde para a atuação no mercado de trabalho. 

C) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 
Colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o ambiente de trabalho. 
Formulação de política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos 
de interesse para a saúde e a participação na 
sua produção. 

D) Controle e fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesses para a saúde. 
Fiscalização e inspeção de alimentos, água e 
bebidas para o consumo humano. Participação 
no controle e na fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radiativos. 

E) Incremento, em sua área de atuação, do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
Formulação e execução da política de sangue e 
seus derivados. 
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ÉÉTTIICCAA,,  BBIIOOÉÉTTIICCAA  EE  

DDEEOONNTTOOLLOOGGIIAA  
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  

 
11. Baseado nas normas de biossegurança e na 

utilização adequada de EPI’s e EPC’s, marque a 
alternativa CORRETA: 

 
A) As diferentes áreas dos laboratórios devem 

conter um mapa que sinalize e potencialize os 
riscos da seguinte forma: VERDE para físico; 
MARROM para químico; VERMELHO para 
biológico; AZUL para mecânico e AMARELO 
para ergonômico. 

B) As luvas de látex disponíveis para os funcionários 
devem conferir proteção contra risco biológico, 
agentes químicos específicos, temperaturas 
extremas e injúria traumática. 

C) Quando uma pequena área necessitar de uma 
descontaminação, o procedimento deve ser 
realizado o mais rápido possível para que aquela 
não se dissemine.  

D) Consideram-se agentes de riscos biológicos as 
substâncias compostas ou produtos que possam 
penetrar no organismo pela via respiratória nas 
formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, 
gases ou vapores. 

E) Óculos de proteção, protetor de ouvido e 
máscara são exemplos de EPI’s usados em 
laboratórios, assim como chuveiro e kit de 
primeiros socorros são exemplos de EPC’s. 

 
 

12. A ética é: 
 
A) O conjunto de normas que regem o cotidiano de 

um grupo. 
B) O conjunto de normas internas de cada pessoa. 
C) O código de postura escrito e aceito por um 

grupo de pessoas. 
D) O processo objetivo de conduta pessoal. 
E) A ciência da moral. 

 
 
13. Nos dias atuais, pode-se entender Moral como: 

 
A) Um código de postura aceito por um grupo de 

pessoas. 
B) O conjunto de normas internas de cada pessoa. 
C) A reflexão sobre a conduta do indivíduo. 
D) O processo subjetivo de conduta de uma pessoa. 
E) O conjunto de leis de uma profissão. 

 
 
 

14. As alternativas a seguir apresentam atribuições dos 
técnicos em laboratório, EXCETO: 
 
A) Coleta de material empregando técnicas e 

instrumentação adequadas para testes e exames 
de laboratório. 

B) Manipular substâncias químicas para preparo de 
soluções e reagentes. 

C) Preparar amostras para realização de exames. 
D) Emitir e assinar laudos técnicos. 
E) Proceder à utilização de técnicas para limpeza, 

secagem e esterilização de materiais. 
 
 
15. Em laboratórios clínicos de análises a utilização e o 

uso de agentes químicos é uma atividade intensa e 
rotineira. Das alternativas a seguir, qual expressa às 
ações relativas ao uso e manuseio de agentes 
químicos? 
 
A) Não é necessário o uso de EPI para seu 

manuseio. 
B) O rótulo só é necessário quando o produto for 

manipulado e utilizado em até 48 horas. 
C) Deve-se ter um manual em caso de acidentes 

para todos os agentes químicos e que seja de 
conhecimento e acesso a todos os profissionais 
do laboratório. 

D) Quando manipulado ou mesmo adquirido, os 
produtos deverão ser deixados nas bancadas em 
seu volume total. 

E) O manipulador de produtos químicos não 
necessita, obrigatoriamente, conhecer os 
procedimentos, cuidados e ações de segurança, 
relativos ao produto que está preparando. 

 

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  

EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

16. Para o diagnóstico laboratorial em sorologia, 
frequentemente temos que determinar o título de 
“anticorpos”. Sobre a titulação, é CORRETO afirmar: 

 
A) Para realizar a diluição seriada é necessário o 

uso de várias pipetas de diferentes volumes. 
B) Uma parte de soro e três de solução fisiológica 

resulta em uma diluição de 1:3. 
C) É muito frequente o uso de diluição seriada, em 

que se dilui o soro duas vezes mais a cada tubo 
(ex.: 1:2; 1:4; 1:8). 

D) A quantidade de anticorpos é diretamente 
proporcional à diluição, ou seja, quanto mais se 
dilui, mais anticorpos se tem na amostra. 

E) Para diluir uma amostra 1:100, pode-se usar 10 
microlitros de soro e 90 microlitros de salina. 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Público Prefeitura Municipal de Curi tiba 2010 
Pág. 5 

 
 

17. A identificação bacteriana é uma importante etapa da 
rotina de um exame microbiológico. Embora existam 
vários métodos comerciais e esquemas práticos, 
alguns testes preliminares são indispensáveis para 
iniciar esse processo.  
Considerando esses testes, assinale a opção 
CORRETA: 

 
A) Para diferenciação de cocos Gram positivos 

utiliza-se a coloração de Gram e a Catalase. 
B) Os Estafilococos são diferenciados entre si pelo 

crescimento em 7,5% de NaCl. 
C) As enterobactérias apresentam tipicamente as 

provas de oxidase e de fermentação da glicose 
positivas. 

D) Os não fermentadores da glicose são sempre 
oxidase positiva e motilidade variável. 

E) Para os estreptococos beta-hemolíticos as 
provas iniciais são: optoquina, tolerância ao sal e 
bile-esculina. 
 

18. Marque a alternativa CORRETA: 
  
A) A molaridade é o número de equivalente-grama 

de soluto dividido pelo volume de solução em 
litros. 

B) Molaridade é o quociente do número de mols do 
soluto pelo volume do solvente em litros. 

C) Para preparar 1L de solução aquosa de NaCl 2M, 
utiliza-se 10g do sal (PM= 58,5).  

D) Misturando-se 2,8g de NaCl em 100 ml de água, 
a concentração final da solução será de 28.000 
µg/ml. 

E) Diluindo-se 5ml de uma solução a 10% para 5% 
teremos 50ml.  

 
 
19. Qual exame físico é realizado na amostra de urina 

para avaliar a capacidade de concentração renal? 
 
A) Volume. 
B) Cor. 
C) Aspecto. 
D) Odor. 
E) Densidade. 

 
 
20. Sobre o preparo de meios de cultura no laboratório é 

CORRETO afirmar: 
 

A) O componente termossensível (p.ex.: antibiótico) 
deve ser adicionado antes da autoclavação, 
evitando assim uma contaminação. 

B) Mesmo meios extremamente seletivos como 
Ágar Hektoen e XLD têm que ser autoclavados. 

C) A autoclavação geralmente é feita em 
Erlenmeyer a 121°C por 10 minutos e após o 
resfriamento o Ágar é distribuído em placas. 

D) A água de condensação da tampa da placa não 
interfere nas culturas, pois é estéril e não está 
sujeita à contaminação posterior. 

E) Meios contendo substâncias termossensíveis 
devem ser esterilizados, resfriados e, antes da 
sua solidificação, adiciona-se o componente 
termossensível. 

 
 
21. A utilização de anticoagulantes no laboratório clínico 

é indispensável para a realização de alguns ensaios. 
O tipo de anticoagulante utilizado está relacionado 
com o tipo de ensaio a ser realizado. Levando-se em 
consideração esse fato, podemos afirmar: 
 
A) O EDTA pode ser utilizado em qualquer exame 

hematológico. 
B) O citrato é o anticoagulante de escolha para as 

provas de coagulação. 
C) A relação entre o volume de sangue e a 

quantidade do anticoagulante não interfere no 
resultado dos exames. 

D) A heparina pode ser utilizada nas provas de 
coagulação. 

E) Para a realização do VHS não há necessidade de 
anticoagulante. 

 
 
22. São considerados cuidados pré-analíticos para a 

realização do TP e do TTPA, EXCETO: 
 
A) Jejum mínimo de 8 a 12 horas. 
B) Separação imediata do plasma. 
C) Coleta cuidadosa, com garroteamento breve. 
D) Manutenção dos reagentes sob refrigeração até o 

momento de serem utilizados. 
E) Uso de anticoagulante adequado, citrato de 

sódio. 
 
 
23. Para a contagem de reticulócitos é utilizada uma 

coloração supravital denominada: 
 
A) Leishmann. 
B) Rosenfield. 
C) May-Grunwald Giemsa. 
D) Azul da Prússia. 
E) Azul de cresil brilhante. 
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24. Sobre tipagem sanguínea é CORRETO afirmar: 
 
A) O método em tubo é recomendado. 
B) A prova reversa deve ser feita somente em     

recém-nascidos. 
C) A variante D fraco deve ser pesquisada quando o 

anti-D é positivo. 
D) No grupo “O” a reação com soro anti-A e anti-B é 

positiva. 
E) O método em lâmina é mais recomendado por 

apresentar maior confiabilidade. 
 
 
25. Fazendo-se uma diluição de soro a 1/10 com água 

destilada teremos: 
 
A) Uma diluição contendo uma parte de soro e dez 

partes de água, totalizando onze partes de 
solução final. 

B) Uma diluição contendo uma parte de soro e nove 
partes de água, totalizando dez partes de solução 
final. 

C) Uma diluição contendo uma parte de soro em dez 
partes de água. 

D) Uma diluição contendo dez partes de soro e uma 
parte de água, totalizando onze partes de 
solução final. 

E) Uma diluição contendo uma parte de água e nove 
partes de solução final. 

 
 
26. A grande maioria dos exames 

sorológicos/imunológicos são realizados no 
laboratório a partir de uma amostra de sangue. Sobre 
a coleta e transporte dessa amostra, é CORRETO 
afirmar: 

 
A) Geralmente as amostras para pesquisa de 

anticorpos usam plasma e não soro. 
B) O soro tem que sempre ser inativado a 56°C 

antes dos testes sorológicos. 
C) Amostras de sangue total armazenadas a 4°C 

não sofrerão alterações em 24-48 horas. 
D) A demora excessiva na centrifugação pode levar 

à hemólise e prejudicar os resultados do teste. 
E) A presença de anticorpos pode ser detectada em 

qualquer momento da doença. 
 
 
27. Sobre a semeadura de amostras clínicas em seus 

respectivos meios de cultura no laboratório é 
CORRETO afirmar: 

 
 

A) Amostras de urina são semeadas em meios 
como CLED e Mac Conkey ou meios 
cromogênicos. 

B) Amostras de fezes para cultura de rotina são 
semeadas em Ágar sangue e manitol. 

C) Amostras para cultura de Micobactérias são 
semeadas em Ágar TCBS ou XLD. 

D) Amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR) são 
semeadas somente em Ágar sangue. 

E) Amostras de sangue para hemocultura precisam 
ser semeadas em meios sólidos para aumentar a 
sensibilidade. 

 
 
28. Desenvolvida em 1884 por Hans Christian Gram, a 

Coloração de Gram é ainda hoje a mais utilizada no 
laboratório de microbiologia, tendo sofrido várias 
adaptações/modificações. Sobre as etapas dessa 
importante coloração, é CORRETO afirmar: 

 
 

A) A descoloração pode ser feita com álcool 
acetona; éter; acetona ou até mesmo só o álcool. 

B) A última etapa é a coloração de fundo, utilizando-
se o corante fucsina de Ziehl concentrado. 

C) O lugol serve para aumentar a coloração 
vermelha (negativa) da fucsina de Ziehl para 
Gram. 

D) As bactérias gram positivas absorvem somente a 
fucsina; e os gram negativos, a violeta de 
genciana. 

E) Todos os corantes e descorantes são utilizados 
cobrindo-se a lâmina pelo tempo de 1 minuto 
cada. 

 
 
29. Uma amostra foi coletada no laboratório onde você 

trabalha, para pesquisa de anticorpo anti-Leptospira, 
mas o exame solicitado será feito em um laboratório 
de referência e o transporte leva 12 horas até a 
chegada do material ao local de execução do exame.  
Sobre o preparo e transporte dessa amostra, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) A amostra deve ser congelada e transportada em 

isopor, sem a necessidade de gelo reciclável. 
B) A amostra será melhor conservada se 

transportada sem centrifugação (sangue total). 
C) Se for coletada em tubo a vácuo de qualquer tipo, 

não é necessária a separação do soro. 
D) Para a pesquisa de anticorpos anti-Leptospira a 

temperatura pode ser ambiente, desde que 
abaixo de 35°C. 

E) Deve-se separar a amostra por centrifugação, 
refrigerar a 4-8°C e transportar em caixa térmica 
com gelo reciclável. 
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30. Relacionando as alternativas e as figuras, marque a 
alternativa que nomeia as vidrarias em ordem 
crescente: 

 
A) Tubo de ensaio; béquer; erlenmeyer; balão 

volumétrico; balão universal; balão com saída 
lateral; pipeta volumétrica; pipeta graduada; 
proveta. 

B) Tubo de ensaio; béquer; erlenmeyer; balão 
volumétrico; balão universal; kitassato; pipeta 
volumétrica; pipeta graduada; proveta. 

C) Tubo de ensaio; béquer; erlenmeyer; balão de 
fundo chato; balão de fundo redondo; kitassato; 
pipeta volumétrica; pipeta graduada; proveta. 

D) Tubo de ensaio; béquer; erlenmeyer; balão de 
fundo chato; balão de fundo redondo; balão com 
saída lateral; pipeta volumétrica; pipeta 
graduada; proveta. 

E) Tubo de ensaio; béquer; erlenmeyer; balão de 
fundo chato; balão de fundo redondo; balão com 
saída lateral; pipeta graduada; pipeta 
volumétrica; proveta. 

 
 
31. A esterilização por calor úmido; (autoclavação) é um 

dos processos de esterilização mais utilizados no 
laboratório. Sobre esse procedimento é CORRETO 
afirmar: 

 
A) Deve-se esperar o manômetro indicar 121°C e 

somente a partir desse momento iniciar a 
contagem do tempo. 

B) A partir do início do aquecimento já é possível 
fechar a válvula de escape do vapor. 

C) Os esporos bacterianos não são métodos 
adequados para controle biológico de autoclaves. 

D) Após o término do ciclo, a autoclave pode ser 
imediatamente aberta, e o material esterilizado 
deverá ser guardado. 

E) Para esterilização de material limpo recomenda-
se o tempo de 15 minutos a uma temperatura de 
110°C. 

 
 
32. Qual a função do MIF em uma amostra de fezes? 

 
A) Realizar o exame com controle de qualidade. 
B) Corar os ovos e larvas de helmintos e cistos de 

protozoários. 
C) Conservar os ovos e larvas de helmintos e cistos 

de protozoários. 
D) Indentificar as formas patogênicas. 
E) Manter o bioequilíbrio dos agentes causadores 

de doença e de vida livre. 
 
 
33. Em um exame parasitológico de fezes foram 

encontrados ovos com duplo contorno hialino, que 
apresentam um dos lados menos convexo e no seu 
interior uma larva.  
Essa forma pertence a qual helminto? 
 
A) Ascaris lumbricoides. 
B) Trichiuris trichiura. 
C) Taenia saginata. 
D) Hymenolepis nana. 
E) Enterobius vermicularis. 

 
 
34. Você é técnico de laboratório de análises clínicas e 

toxicológicas e está observando uma lâmina de 
parasitos. A imagem ampliada é de 500 X. O valor de 
sua ocular é 5 X.  
 
Qual o valor da objetiva que você está utilizando? 
 
A) 100 X 
B) 10 X 
C) 50 X 
D) 2.500 X 
E) 250 X 

 
 
35. Qual das substâncias abaixo melhor detalha o estudo 

morfológico dos helmintos e protozoários? 
 
A) Hematoxilina. 
B) Sudan II. 
C) Salina a 10%. 
D) E.D.T.A. 
E) Lugol. 
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36. Analise as afirmativas abaixo no que se refere à 
coleta de amostra de urina e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
I. A primeira urina da manhã é a amostra mais 

solicitada e tem como objetivo principal triagem 
de rotina (parcial de urina). 

II. Diferente da primeira urina da manhã, a amostra 
de jejum é coletada após um período de jejum e 
serve para acompanhamento de pacientes com 
diabetes. 

III. O paciente pode fazer a coleta da primeira urina 
da manhã em casa, contanto que entregue a 
amostra ao laboratório até 6 horas após a coleta. 

 
A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
D) As assertivas I, II e III estão corretas. 
E) Apenas a assertiva II está correta. 

 
 
37. A conservação da amostra de urina até o momento 

da análise poder ser feita de diversas maneiras. 
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao método 
de escolha para a conservação de amostras para o 
exame de rotina de urina. 
 
A) Formalina. 
B) Refrigeração. 
C) Fluoreto de sódio. 
D) Ácido bórico. 
E) Fenol. 

 
 
38. Assinale a alternativa que representa a forma 

CORRETA de preparar uma diluição 1:6 da 
substância A, utilizando água deionizada: 
 
A) 01 parte da substância A + 06 partes de água 

deionizada. 
B) 02 partes de água deionizada + 12 partes da 

substância A. 
C) 01 parte de água deionizada + 05 partes da 

substância A. 
D) 02 partes de água deionizada + 10 partes da 

substância A. 
E) 02 partes da substância A + 10 partes de água 

deionizada. 
 
 
39. As principais tiras reativas disponíveis no mercado, 

utilizadas na rotina laboratorial para avaliação 
química de amostras de urina, avaliam vários 
parâmetros, EXCETO: 
 
A) Nitrito. 
B) Corpos cetônicos. 
C) Glicose. 
D) Cristais. 
E) Urobilinogênio. 

40. As técnicas analíticas mais utilizadas para 
determinação laboratorial de eletrólitos, como o sódio 
e potássio plasmático, são:  
 
A) Potenciometria com eletrodo íon-seletivo e 

fotometria de chama. 
B) Enzima imunoensaio e fotometria de absorção.  
C) Quimioluminescência e enzima imunoensaio. 
D) Potenciometria com eletrodo íon-seletivo e 

espectrofotometria de massa. 
E) Espectrofotometria de massa e 

quimioluminescência. 
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