FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA

PROCESSO SELETIVO
Edital 004/2019

006 - TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS
LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
01- O caderno de provas contém 30 (trinta) questões objetivas. Caso haja algum erro na impressão, o(a)
candidato(a) deverá informar imediatamente ao fiscal, solicitando-lhe a substituição desse caderno.
02- A duração máxima da prova será de 03 (três) horas.
03- A interpretação das questões faz parte da prova. Desse modo, não é permitido fazer perguntas aos
fiscais.
04- A prova é individual. Portanto, é vedada a comunicação entre os candidatos durante a sua realização.
Será excluído do processo seletivo aquele que utilizar material de consultas e/ou qualquer sistema de
comunicação, durante a realização da avaliação.
05- Em cada questão, há somente uma resposta correta.
06- Ao receber o Cartão de Respostas, o(a) candidato(a) deverá conferir seu nome, o número de inscrição,
o número do documento, o cargo e assinar, à caneta, no espaço próprio indicado.
07- Ao transferir as respostas para o Cartão de Respostas, deverá ser utilizada caneta azul ou preta,
preenchendo todo o espaço dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme o
modelo:
01
02
03
04

A
A
A
A

B
B
B
B

C
C
C
C

D
D
D
D

08- O(A) candidato(a) não poderá deixar nenhuma questão sem resposta.
09- O Cartão de Respostas não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. As questões que contenham
emendas ou rasuras, ainda que legíveis, não serão consideradas. Os prejuízos advindos das marcações
feitas incorretamente no Cartão de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato; assim, não
haverá substituição em virtude de erro no preenchimento.
10- O(A) candidato(a) deverá deixar sobre a carteira somente documento de identidade e caneta
esferográfica de tinta azul ou preta.
11- O(A) candidato (a) poderá deixar a sala após decorrida 1(uma) hora do início da prova.
12- Ao terminar a prova, o(a) candidato(a) deverá permanecer sentado(a) e sinalizar, com a mão, o
término da avaliação, para que o fiscal possa recolher e conferir o Cartão de Respostas, bem como
autorizar a saída do(a) candidato(a) da sala.
13- O(A) candidato(a) somente poderá se retirar, levando a prova consigo, após decorridas 02 (duas)
horas do início da avaliação.
14- Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos(as) candidatos(a) deverão permanecer
na sala, até que o último(a) candidato(a) termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, a fim de
atestar a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se, de uma só vez, da sala de prova.
UBERABA/MG, 28 DE JULHO DE 2019.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01. Um parasito por definição é um organismo que prejudica seu hospedeiro com alguma intensidade.
Assinale a alternativa correta que representa um agente etiológico da amebíase sendo a única ameba
patogênica para a espécie humana.
A) Entamoeba histolytica.
B) Entamoeba díspar.
C) Entamoeba coli.
D) Entamoeba hartmanni.
02. Num laboratório, considera-se de responsabilidade do profissional todo o processo desde a abertura da
embalagem até o seu descarte, bem como o destino do resto de reação ou do produto final. Considerando
algumas das drogas e compostos químicos mais utilizados em laboratório de diagnóstico e pesquisa.
Assinale alternativa correta que representa uma droga ou composto químico caracterizado pela expressão
abaixo:
“É neurotóxica e deve ser manipulada com cuidados especiais de máscara, proteção ocular e luvas. Ao
terminar sua utilização recomenda-se sua polimerização prévia ao descarte. Nunca deve ser desprezada na
pia ou lixo de descarte em forma líquida”
A) Actinomicina D.
B) Beta-mercaptoetanol.
C) Brometo de etídio.
D) Acrilamida.
03. O eritrograma é a parte do hemograma que serve para contar e avaliar os eritrócitos, também conhecidos
como hemácias ou glóbulos vermelhos. Em relação às fases para rotina de erictrogramas manuais:
(

)

(

)

(

)

(

)

Quando todos (Ht, Hb, morfologia eritrocitária) normais para idade e sexo e CHCM entre 31,5
e 35,5 g/dL, libera-se o eritrograma apenas com Ht, Hb, morfologia e CHCM, sem a contagem
de eritrócitos, sem VCM e sem HCM;
Quando Hb diminuída e CHCM < 31,5 g/dL e presença de hipocromia ou policromasia no
esfregaço, há lógica no resultado;
Hb diminuída e CHCM > 35,5 g/dL, e ausência de esterócitos, drepanócitos ou
qeuinócitosdesitratados no esfregaço, ocorre erro para menos na dosagem de Hb;
O eritrograma completo (E, Hb, Ht, VCM, HCM, CHCM e morfologia eritrocitária) e liberado
somente quando a Hb é diminuída.

Julgue os itens acima em verdadeiro (V) ou falso (F) e em seguida, assinale a alternativa contendo a ordem
correta das respostas, de cima para baixo:
A) F-F-V-V.
B) V-V-V-F.
C) V-V-F-F.
D) F-F-F-V.
04. O diagnóstico clínico de giardíase é diarreia com esteatorreia, insônia, náuseas e vômitos, perda de
apetite e dor abdominal, porém é necessária confirmação com o diagnóstico laboratorial. Para confirmar a
suspeita clínica, deve-se fazer o exame de fezes nos pacientes para a identificação de cistos ou trofozoítos.
Assinale a alternativa que para fezes formadas representa o melhor método para identificá-los.
A) Método de Kato-Katz.
B) Método de Faust.
C) Método de Graham.
D) Método de Baermann-Moraes
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05. As drogas devem ser manipuladas com os equipamentos de proteção individual e coletiva. Os frascos
devem permanecer limpos por fora, os rótulos devem sempre estar intactos e visíveis a área circunvizinha e o
local de manipulação devem ser mantidos livres de contaminação. Em relação aos cuidados especiais são
recomendados no uso de compostos químicos explosivos, analise:
I- O ácido pícrico é altamente explosivo e deve ser manipulado com extrema precaução, pois detona com
calor e impacto mecânico;
II- Os nitritos podem entrar em contato com o cobre, por exemplo, no esgoto ou nos encanamentos;
III- Os recipientes contendo compostos gasosos utilizados em laboratório necessitam estar presos à parede
ou a uma bancada sólida por medida de segurança.
Analise os itens acima e assinale a alternativa correta:
A) I;
B) I e III;
C) I e II;
D) II e III.
06. Para a proteção geral das instâncias laboratoriais como estabelecimentos de execução de métodos das
ciências da saúde e biológicas, torna-se necessário o delineamento prévio das atividades a serem
desenvolvidas nos setores, devendo ser analisados, EXCETO:
A) Indicação de atividades apenas em situações urgentes.
B) Tipos de atividades desenvolvidas.
C) Instrução de imunização da equipe.
D) Identificação de riscos biológicos, físicos e químicos.
07. Os helmintos podem parasitar seu hospedeiro por aquisição passiva nos quais a transmissão ocorre pela
ingestão de ovos contaminados. O Ascaris lumbricoides tem como forma encontrada no diagnóstico, ovos. O
diagnóstico é feito através de pesquisa de ovos nas fezes. Assinale alternativa correta que representa os
métodos que podem ser usados no seu diagnóstico.
A) Método de Pons e Janer, de MIFC ou de Blagg.
B) Método de Graham e tamização.
C) Método de Hoffmann, Pons e Janer ou de Lutz.
D) Método de Baermann-Moraes e de Rugai.
08. No trabalho de laboratório com HIV, o laboratório de biossegurança deve ter: localização separada da
passagem pública, identificada como área de risco biológico, indicando o nível de risco e o agente e ser
destinado apenas para a manipulação deste agente. Em relação ao descarte e retirada de materiais biológicos:
(

)

(

)

(

)

Retrovirus em materiais líquidos podem ser inativados por adição, produtos contendo cloro
ativo, como por exemplo, água sanitária comercial (1 volume de água sanitária + 2 volumes do
líquido infectado) ou hipoclorito de sódio (1 volume de hipoclorito + 9 volumes do liquido
contaminado);
Materiais sólidos podem ser inativados por incubação com produtos clorados, formol ou álcool,
por tratamento com calor seco (2 horas à 210º C), autoclavação, tindalização, incineração ou
fervura (imersão total do sólido) por 45 minutos;
Os líquidos homogeneizados devem ser mantidos por pelo menos 2 horas antes de seu descarte
na pia sob água corrente.
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Julgue os itens acima em verdadeiro (V) ou falso (F) e em seguida, assinale a alternativa contendo a ordem
correta das respostas de cima para baixo:
A) V-V-V.
B) V-F-F.
C) F-F-V.
D) V-F-V.
09. Os microorganismos infecciosos podem ser classificados em quatro classes, levando-se em conta o risco
individual e coletivo, relativo à virulência e gravidade da infecção nos seres humanos e animais,
probabilidade de propagação, tratamento e medidas preventivas. Assinale a alternativa correta que representa
um fungo da classe de risco III em que o elevado risco individual e baixo risco coletivo ou comunitário.
A) Endotrypanumsp.
B) Coccidioidisimmitis.
C) Trichoderma.
D) Helminthosporium spp.
10. Em relação ao aumento da contagem absoluta de células linfoides no sangue, assinale a alternativa que
representa a contagem de leucócitos e a morfologia das células linfoides no esfregaço comum na dengue
para um paciente com idade de 0 a 13 anos.
A) Há linfócitos anômalos e 10.000 a 30.000 leuc/mm³.
B) Há linfócitos atípicos e até 10.000 leuc/mm³.
C) Há células imaturas (blastos) e 30.000a 100.000 leuc/mm³.
D) Há linfócitos anômalos e até 10.000 leuc/mm³.
11. A fase pré-analítica envolve o preparo do paciente, coleta, transporte, processamento e armazenamento
das amostras biológicas, estando sujeita a uma série de variáveis que podem comprometer a integridade da
amostra e consequentemente produzir um erro laboratorial. Assinale a alternativa correta que representa o
tempo (horas) em que as amostras do paciente para realização dos testes de coagulação devem ser colhidas.
A) 10h.
B) 8h.
C) 5h.
D) 4h.
12. O trauma é um problema de saúde pública e a causa mais comum de óbito em pessoas com menos de 45
anos de idade. Nos traumas abdominais contusos, o baço é o órgão mais comumente lesado. A
esplenectomia continua sendo o tratamento mais comum, especialmente em lesões de alto grau, apesar do
aumento do tratamento não operatório. Assinale a alternativa que representa uma característica de uma
provável esplenectomia ou hipoesplenismo.
A) Plaquetas gigantes, anisocitoseplaquetária (PDW elevado) com possíveis plaquetas hipogranulares com
possíveis núcleos de megacariócitos ou possíveis micromegacariócitos circulantes.
B) Plaquetas pequenas, normalmente granuladas (VPM e PDW normais) sem núcleos de megacariócitos
circulantes e sem micromegacariócitos.
C) Basófilos pouco aumentados (com ou sem eosinofilia), com granulócitos imaturos (poucos ou sem
blastos) leucocitose moderada.
D) Plaquetas gigantes, anisocitoseplaquetária (PDW elevado) mas, sem plaquetas hipogranulares, sem
núcleos de megacariócitos circulantes e sem micromegacariócitos.
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13. O excesso de anticoagulante em relação ao volume plasmático pode interferir nos tempos de coagulação
dos testes. Diante disso, deve-se reajustar o volume de sangue a ser colhido ou do anticoagulante nos casos
em que o paciente apresentar um determinado valor de hematócrito. Assinale a alternativa correta que
representa esse valor.
A) Acima de 65%.
B) Acima de 55%.
C) Acima de 20%.
D) Abaixo de 55%.
14. Toda prestação de serviço em saúde tem dois componentes de qualidade: o operacional que é o processo
de realização do exame propriamente dito e a percepção que é como o cliente percebe o tipo de serviço
oferecido. Em relação aos processos operacionais mais especificamente a fase analítica, analise:
I- O laboratório e o posto de coleta laboratorial devem definir o fluxo de comunicação ao médico,
responsável ou paciente quando houver necessidade de decisão imediata;
II- O laudo emitido pelo laboratório de apoio deve estar disponível e arquivado pelo prazo de 10 (dez) anos;
III- A execução dos Testes Laboratoriais Remotos – TLR (Point-of-care) e de testes rápidos, não
necessariamente deve estar vinculada a um laboratório clínico, posto de coleta ou serviço de saúde pública
ambulatorial ou hospitalar.
Analise os itens acima e assinale a alternativa correta:
A) I;
B) I e III;
C) I e II;
D) II e III.
15. Em relação ao tempo de transporte e estocagem de amostras para testes de coagulação, o plasma pode ser
congelado a -20°C por duas semanas ou -70°C por seis meses para algumas determinações, EXCETO:
A) Na determinação do tempo de protrombina.
B) Na determinação de tempo de tromboplastina parcialmente ativado e fibrinogênio.
C) Na determinação de tempo de tromboplastina parcialmente ativado para análise de heparina não
fracionada.
D) Na determinação de agregação plaquetária.
16. O Processo físico ou químico que destrói todas as formas de vida microbiana, ou seja, bactérias nas
formas vegetativas e esporuladas, fungos e vírus denomina-se:
A) Esterilização.
B) Desinfecção.
C) Limpeza.
D) Saneante.
17. O princípio do Método de Clauss é que em presença de um excesso de trombina, o tempo de coagulação
de um plasma diluído de acordo com o fabricante da trombina, é inversamente proporcional à concentração
de fibrinogênio plasmático. O tempo de coagulação do plasma teste é comparado ao tempo de coagulação do
plasma calibrador em diferentes diluições, deve-se repetir o teste utilizando diluições de 1:20 e 1:5,
respectivamente, nos casos em que o tempo de coagulação da amostra do paciente seja:
A) Inferior ao tempo de 4 segundos ou superior a 15 segundos.
B) Inferior ao tempo de 6 segundos ou superior a 20 segundos.
C) Inferior ao tempo de 8 segundos ou superior a 25 segundos.
D) Inferior ao tempo de 10 segundos ou superior a 30 segundos.
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18. As plaquetopenias são classificadas de acordo com o número de plaquetas circulantes, leve, moderada e
grave. Assinale alternativa correta que representa um plaquetopenia grave em função do número de
plaquetas circulantes.
A) Acima de 30 mil/mm³.
B) Abaixo de 20 mil/mm³.
C) Abaixo de 30 mil/mm³.
D) Acima de 50 mil/mm³.
19. Todo resultado liberado pelo laboratório de microbiologia é consequência da qualidade da amostra
recebida. Portanto, procedimentos adequados de coleta devem ser adotados para evitar o isolamento de um
“falso” agente etiológico, resultando numa orientação terapêutica inadequada. Em relação à coleta
microbiológica:
(
(
(

)
)
)

Deve-se colher depois da antibioticoterapia, sempre que possível;
Colher do local onde o microrganismo suspeito tenha maior probabilidade de ser isolado;
Deve-se colher quantidade suficiente de material para permitir uma completa análise
microbiológica. Caso a quantidade seja pequena, priorizar os exames.

Julgue os itens acima em verdadeiro (V) ou falso (F) e em seguida, assinale a alternativa contendo a ordem
correta das respostas de cima para baixo:
A) V-V-V.
B) F-V-V.
C) V-F-F.
D) F-F-V.
20. Na contagem de plaquetas em Câmara de Neubauer, a coleta de sangue para a contagem de plaquetas
deve ser colhida preferencialmente em EDTA. Em casos de suspeita de pseudoplaquetopenia, o sangue deve
ser colhido também em citrato de sódio 3.2% e ao resultado devem ser acrescidos uma porcentagem ao
número de plaquetas obtido. Assinale a alternativa correta que representa essa porcentagem.
A) 20%
B) 5%
C) 15%
D) 10%
21. O transporte de amostras imediatamente ao laboratório, assegura a sobrevivência e isolamento do
microrganismo, pois o laboratório de microbiologia trabalha basicamente em função da viabilidade dos
microrganismos. Considerando o tempo crítico para entrega da amostra ao laboratório e frascos/meios de
transporte, assinale a alternativa que corresponde esse tempo e transporte para a urina.
A) Até 30 minutos ou refrigerada até 12 horas pote seco estéril.
B) Até 45 minutos ou refrigerada até 24 horas pote seco estéril.
C) Até 1 hora ou refrigerada até 24 horas pote seco estéril.
D) Até 2 horas ou refrigerada até 48 horas pote seco estéril.
22. Anaeróbios podem estar envolvidos em infecções nas mais diversas partes do organismo humano. A
coleta deve ser feita evitando-se contaminação com a flora normal endógena. Assinale a alternativa que não
corresponde a uma das razões em que a coleta com swab é a menos recomendada.
A) Os anaeróbios ficarão expostos ao oxigênio ambiente.
B) O material pode ser facilmente contaminado com organismos presentes na pele ou na superfície mucosa.
C) A quantidade de material encaminhada é relativamente grande.
D) Swabs são menos satisfatórios que os aspirados para preparação de esfregaços utilizados.
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23. A implementação de processos automatizados em laboratórios clínicos deve se manter e pode ser
considerada uma tendência. Assinale a alternativa que não representa um motivo na redução de custos
operacionais relacionada aos benefícios da automação em medicinal laboratorial.
A) Melhor utilização da capacidade instalada.
B) Padronização dos processos.
C) Menos documentos.
D) Minimização de erros.
24. Os testes laboratoriais, além de auxiliar no diagnóstico da disfunção plaquetária, são empregados para
monitoração de drogas antiplaquetárias de terapia pró-hemostáticas, prevenção de trombose ou sangramento
e no controle de qualidade de plaquetas estocadas para transfusão. Os testes especiais são complementares
para o diagnóstico, porém são realizados apenas em centros especializados. Assinale a alternativa correta
que não representa um teste especial.
A) Agregação plaquetária por impedância.
B) Determinação plasmática de fator plaquetário.
C) Determinação plasmática de fator tromboglobulina.
D) Captação de serotonina plaquetária.
25. A clorhexedina é um germicida do grupo das biguanidas, apresenta maior efetividade com um pH de 5 a
8. Assinale a alternativa correta em que esse germicida tem melhor ação.
A) Fungos.
B) Gram-positivas e tem ação residual.
C) Gram-negativas e sem ação residual.
D) Gram-positivas e sem ação residual.
26. Os microorganismos contaminam artigos hospitalares, colonizam pacientes graves e podem provocar
infecções mais difíceis de serem tratadas. Assinale a alternativa correta que representa técnica conceituada
pela expressão abaixo citado.
“É o conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de microorganismos ou removê-los de um
determinado ambiente, podendo ou não destruí-los.”
A) Assepsia.
B) Degermação.
C) Fumigação.
D) Antissepsia.
27. Os laboratórios de análises clínicas são fundamentados em um processo dinâmico que se inicia na coleta
do espécime diagnóstico (amostra biológica obtida adequadamente para fins de diagnóstico laboratorial) e
termina com a emissão de um laudo. Didaticamente, o processo pode ser dividido em três fases: préanalítica, analítica e pós-analítica. Assinale a alternativa correta que representa um fator na fase préanalítica.
A) Instrumento.
B) Centrifugação.
C) Reagente.
D) Calibração e Manutenção dos Equipamentos.
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28. Equipamento de Proteção Individual - EPI, é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
Assinale a alternativa correta que cabe ao empregado quanto ao EPI.
A) Responsabilizar-se pela guarda e conservação.
B) Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade.
C) Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado.
D) Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.
29. As soluções utilizadas em laboratório são em geral compradas ou preparadas de forma concentrada.
Assinale alternativa correta em que representa como essas soluções são denominadas.
A) Solução concentrada.
B) Soluções compostas.
C) Solução estoque.
D) Soluções simples.
30. Esterilização é a destruição de todos os organismos vivos, mesmo os esporos bacterianos de um objeto.
Na esterilização pelo calor a susceptibilidade dos organismos ao calor é muito variável e dependem de
alguns fatores. Assinale a alternativa que não representa um desses fatores.
A) Variação individual de resistência.
B) Capacidade de formação de esporos.
C) Quantidade de água do meio.
D) Quantidade de luz no ambiente.
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