
                                                     

 

HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ 

PROVA DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2019 

 

ANÁLISES CLÍNICAS 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO 

Leia atentamente as seguintes instruções: 

1) Você receberá do fiscal o seguinte material: 

a) Um cartão de respostas destinado à marcação da opção que julgar acertada em cada pergunta; 

b) Um caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões e respectivas opções, sem repetição ou falha. 

2) Verifique se este material está em ordem. Ocorrendo dúvidas, notifique imediatamente ao fiscal. 

3) Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras a),b),c),d); 

somente uma alternativa responde ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta; a marcação 

de mais de uma alternativa no cartão anula a questão, mesmo que uma delas esteja correta. 

4) As questões são identificadas pelo número que se situa junto ao seu enunciado. 

5) Preencha completamente o retângulo correspondente a letra escolhida, com caneta esferográfica com tinta 

azul ou preta.  

6) Tenha muito cuidado com o cartão de respostas para não dobrá-lo, amassá-lo ou manchá-lo em nenhuma 

hipótese será fornecido um substituto. NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETIVO, NEM RASURAS. 

7) Sob a carteira somente será permitido o documento de identificação, ficha de inscrição, caneta e borracha. 

8) Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de respostas assinado. 

9) Boa prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Condição de anulação da prova: 
Retângulos preenchidos à lápis ou caneta hidrocor. 

É proibido portar quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo desligados, incluindo relógio, 
computadores de mão, calculadoras, telefones celulares, etc. 

A comprovação do porte de qualquer equipamento eletrônico pelo candidato resultará em sua 
eliminação do processo seletivo. 

 

ATENÇÃO 

Data: 27/01/2019 - Domingo 
Local: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ 
Endereço: Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33 – São Mateus – Juiz de Fora/MG 
Horário: 09:00 horas 
Sala: 106 
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CONHECIMENTOS GERAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

1) A respeito do conceito de saúde apresentado na Lei n. 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde- Ministério 

da Saúde), marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Saúde é sinônimo de ausência de doenças; 

b) Os níveis de saúde de uma população independem das condições sociais e econômicas vigentes no  

    país; 

c) Saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado, de forma exclusiva, garantir as  

    condições indispensáveis ao seu pleno exercício; 

d) Saúde é definida a partir dos elementos que a determinam e condicionam: alimentação, moradia,  

    saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda etc. 

 

2) A descentralização político-administrativa do Sistema Único de Saúde significa que: 

 

a) Enfatiza-se a descentralização para os Estados; 

b) Os poderes do Governo Federal, Estados e Municípios serão compartilhados com os movimentos  

    sociais, sindicatos e partidos políticos; 

c) A direção é única para cada ente federado, recaindo a ênfase da descentralização dos serviços para os  

    municípios; 

d) Há capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis governamentais. 

 

3) Em relação aos Conselhos Municipais de saúde é INCORRETO afirmar que: 

 

a) Fiscalizam a aplicação dos recursos da saúde; 

b) Funcionam no nível municipal e estadual, cabendo ao Governo Federal a atribuição de coordená-los; 

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais 

    segmentos; 

d) São criados através de leis municipais; 

 

4) Organizar os serviços de saúde por níveis de complexidade da assistência significa: 

 

a) Regionalizar; 
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b) Hierarquizar;  

c) Integrar ações e programas;  

d) Possibilitar a participação popular. 

 

5) Os princípios doutrinários que conferem legitimidade ao Sistema Único de Saúde são: 

 

a) Universalidade, igualdade e descentralização político-administrativa; 

b) Universalidade, integralidade e equidade; 

c) Universalidade, integralidade e participação popular; 

d) Integralidade, equidade e direito à informação. 

 

6) Para receberem os recursos repassados de forma regular e automática pelo Ministério da Saúde 

para os municípios, estes deverão contar com, EXCETO: 

 

a) Fundo de Saúde; 

b) Plano de Saúde; 

c) Conselho de Saúde; 

d) Comissão de elaboração de convênios entre a União, os Estados e os Municípios. 

 

7) A Lei nº 8080/90 estabelece que estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), EXCETO: 

 

a) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; 

b) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com      

    a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas; 

c) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde; 

d) Ações de assistência social. 

 

8) Os preceitos do SUS de universalização, integralidade e hierarquização visam à reestruturação 

do sistema de saúde. Em relação aos cidadãos, estes preceitos implicam a: 

 

a) Utilização de diferentes níveis hierarquizados de atenção à saúde, de forma integral e sem restrição de 

cor, raça, idade e sexo. 
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b) Comprovação do local de moradia para ter acesso à assistência médica. 

c) Contribuição à previdência social para ter acesso à assistência médica. 

d) Satisfação das necessidades assistenciais apenas no nível primário de atenção à saúde. 

 

9) A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 1986, apresenta a saúde como: 

 

a) Resultado do acesso ao cidadão aos serviços de saúde, tanto preventivos quanto curativos. 

b) Resultado da organização social, física e psíquica do cidadão, abrangendo diversos aspectos da 

condição de vida que promovam o bem estar do indivíduo. 

c) Um completo estado de bem estar físico, psíquico e social, e não somente a ausência de doença. 

d) Um estado ótimo de adaptação do indivíduo, entre seu meio ambiente físico e social e suas 

características psíquicas.  

 

10) A participação popular, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), tem sua maior expressão: 

 

a) nos Conselhos Municipais de Saúde. 

b) nas Associações de Bairro. 

c) nas Agremiações. 

d) nos Sindicatos. 

 

11) O SUS 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. Analise as 

seguintes proposições: 

 

I. A Lei nº 8142 de 28/12/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre 

as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 

II. Os recursos financeiros do SUS são apenas alocados como despesas de custeio e de capital do 

Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta. 

III. A partir da promulgação da lei nº 8.080 de 19/09/1990, os recursos financeiros para atender as 

finalidades do SUS passaram a depender da movimentação financeira das operações bancárias do 

fundo monetários de saúde. 

 

Marque a opção CORRETA: 
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a) apenas II está correta.  

b) apenas I está correta. 

c) apenas II e III estão corretas. 

d) apenas III está correta. 

 

12) A Lei 8.080, de 1990, dispõe que diante à insuficiência para garantir a cobertura assistencial à 

população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços de iniciativa privada. 

Contudo, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta sobre esta prestação serviço: 

 

I. A participação dos serviços privados será complementares, formalizadas mediante contrato ou 

convênio, observadas as normas de direito público. 

II. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial 

serão estabelecidos pela própria entidade privada, aprovados no Ministério da Saúde. 

III. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema 

Único de Saúde – SUS. 

 

a) Somente I está incorreto. 

b) Somente III está incorreto. 

c) Somente II está incorreto. 

d) Todos estão corretos. 

 

13) Das atribuições incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde estão CORRETAS: 

 

I- Executar ações de: vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e de 

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;  

II- Executar a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 

III- Estimular o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico.  

 

a) Somente I  

b) I, II e III   
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c) Somente II e III    

d) Nenhuma correta 

 

14) A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos seus princípios e diretrizes quando 

destaca: 

1- A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

2- A igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

3- A participação da comunidade. 

4- A utilização da epidemiologia na definição de prioridades e orientação no planejamento das 

ações dos serviços de saúde. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

a) 1 apenas 

b) 1, 2, 3 e 4.  

c) 1, 2 e 3, apenas.  

d) 1, 2 e 4, apenas. 

 

15) As proposições do Movimento de Reforma Sanitária Brasileira eram dirigidas, basicamente, à 

construção de uma nova política de saúde, e para tanto considerava como elementos essenciais 

para a reforma do setor a: 

 

a) implantação de ações integradas da saúde.  

b) centralização e hierarquização das políticas de saúde.  

c) descentralização, universalização e participação dos usuários.  

d) terceirização do sistema de saúde.  

 

16) Sobre as afirmativas referentes a Reforma Sanitária do Brasil que ocorreu na década de 80 

marque V de Verdadeiro ou F de Falso.  
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(     ) No período da Reforma Sanitária a saúde era de responsabilidade do Ministério da Saúde através do 

INAMPS. 

(   ) Neste período as ações de saúde eram pautadas na prevenção dos agravos principalmente das 

pessoas idosas. 

(     ) A 8ª Conferência de Saúde foi um marco decisivo na consolidação dos princípios da Reforma Sanitária, 

que defendia a centralização das ações de saúde curativas nas mãos dos municípios. 

(   ) A Reforma propunha a saúde como direito de todos e não somente dos trabalhadores de carteira 

assinada que contribuíam para o INAMPS. 

 

Assinale a resposta CORRETA. 

 

a) V,V,F,F  

b) F,F,F,V   

c) V,F,V,F  

d) V,F,F,V. 

 

17) Lançado em agosto de 1976, e formalmente vinculado ao Ministério da Saúde-MS, o Programa 

de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento-Piass caracterizava-se como uma iniciativa de 

investimentos que tinha em vista a expansão da rede de atenção primária de saúde em municípios 

do interior. Seus dois grandes propósitos foram: 

 

a) aumentar o alcance da cobertura dos serviços médicos, especialmente nas áreas rurais e viabilizar, com 

foco nos cuidados primários em saúde, a regionalização da atenção e da assistência médica, de forma 

descentralizada e hierarquizada. 
 

b) aumentar o alcance da cobertura dos serviços médicos na área urbana em detrimento das áreas rurais 

e viabilizar, com foco nos cuidados primários em saúde, a regionalização da atenção e da assistência 

médica, de forma descentralizada e hierarquizada. 
 

c) aumentar o alcance da cobertura dos serviços médicos, especialmente nas áreas rurais e viabilizar, com 

foco nos cuidados terciários em saúde, a regionalização da atenção e da assistência médica, de forma 

centralizada e hierarquizada. 
 

d) aumentar a cobertura dos serviços médicos, especialmente nas áreas urbanas e viabilizar, com foco 

nos cuidados curativos. 
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18) A grande mobilização da sociedade pela reforma do sistema de saúde teve como marco a oitava 

CNS, em 1986. Em seus grupos e assembleias foram discutidas e aprovadas as principais 

demandas do movimento sanitarista foram: 

 

I- Fortalecer o setor público de saúde; 

II- Expandir a cobertura a todos os cidadãos; 

III- A medicina previdenciária à saúde pública, constituindo assim um sistema único. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Apenas I está correta   

b) Todas estão corretas    

c) Todas estão erradas  

d) I e II estão corretas 

 

19) Marque Verdadeiro ou Falso sobre as afirmativas da 8a Conferência Nacional de Saúde: 

 

(    ) A oitava CNS foi convocada pela Presidência da República 

(    ) Entre os principais temas da Conferência estavam o dever do Estado e direito do cidadão no tocante 

à saúde 

(  ) Temas específicos, como a hierarquização dos cuidados médicos segundo sua complexidade e 

especialização, e a participação popular nos serviços de saúde não foram discutidos. 

(    )  A VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada no ano de 1986, contou com a participação 

de técnicos do setor saúde, de gestores e da sociedade organizada, propondo um modelo de proteção 

social com a garantia do direito à saúde integral. 

 

A sequência CORRETA é: 

 

a) V,V,F,F 

b) V,F,V,V  

c) V,V,F,V  

d) V,F,F,V. 
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20) Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das 

ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 

Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados:  

 

a) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.  

b) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.  

c) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.  

d) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21) Um paciente de 65 anos, do sexo masculino, chegou ao hospital reclamando de sensação de 

queimação no peito e suando frio. Relata que a dor começou há duas horas antes de sua chegada 

ao hospital. Foram feitas as dosagens enzimáticas:  

 

Teste Resultados (UI/mL) Referências (UI/mL) 

CK 162 20 a 190 

CK-MB 20 Até 25 

LDH 267 80 a 240 

AST 44 6 a 36 

 

Baseado nestes resultados marque a alternativa correta: 

I- Este paciente deve ficar hospitalizado e, posteriormente, repetir os exames. 

II- Como CK e CK-MB estão normais, não há lesão miocárdica. 

III- O aumento de AST e LDH não são específicos para lesão miocárdica. 

 

a) I, II e III estão corretas.  

b) I e II estão corretas.    

c) I e III Correta.    

d) II Correta. 
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22) Para obtenção de glicemia de jejum de uma paciente a dosagem foi feita em espectrofotômetro. A 

absorbância do padrão foi lida como 0,32. Sabendo que o valor do padrão do kit é 100 mg/ dL e a glicemia 

do paciente apresentou leitura de 0,55. O resulta demonstra que a paciente provavelmente: 

 

a) Normal 

b) Apresenta hipoglicemia 

c) Diabetes 

d) Intolerância à glicose 

 

23) Marque, entre as opções abaixo, o teste que permite detectar lesão renal precoce: 

 

a) Proteinúria 

b) Microalbuminúria 

c) Hemoglobina glicada 

d) Glicosúria  

 

24) Um paciente do sexo masculino, de 35 anos, chegou ao hospital apresentando icterícia. Relatou 

ao médico que era a primeira vez que ele tinha “amarelão”. Foi solicitado um hepatograma e os 

resultados foram: 

Testes  

Bilirrubina Total............. 3,3 mg/dL (até 1,2) 

Bilirrubina Direta........... 0,4 mg/dL (até 0,4) 

Bilirrubina indireta ........ 2,9 mg/dL (até 0,8) 

AST................................ 34 U/mL (8,0-36,0) 

ALT................................ 26 U/mL (8,0-40,0) 

Fosfatase alcalina........... 83 U/L (60,0-300,0) 

Gama-GT........................ 18 U/L (3,0-20,0) 

 

Baseado nisto, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) O paciente pode apresentar distúrbio obstrutivo biliar. 

b) O paciente pode apresentar anemia hemolítica. 

c)  O paciente deve ser questionado quanto ao uso de álcool. 

d) O paciente pode apresentar uma hepatite viral benigna. 
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25) O teste de FAN para lúpus eritematoso sistêmico apresenta elevada sensibilidade. Podemos 

afirmar sobre esse teste: 

 

a) Elevado valor preditivo positivo 

b) Baixo valor preditivo negativo 

c) Quando positivo fecha diagnóstico de lupus 

d)  Pode aparecer em baixos títulos em pacientes sem correlação clínica 

 

26) Quanto a técnica de imunofluorescência demonstrada podemos afirmar: 

 

 

 

a) Permite pesquisa de anticorpos 

b) O conjugado pode ser aproveitado para pesquisas de antígenos diferentes 

c) Possui elevada sensibilidade 

d) Apresenta 3 etapas de lavagem em sua técnica    

 

27) Um banco de sangue possui 5 litros de sangue tipo AB, 3 litros tipo A, 8 litros tipos B e 2 litros 

tipo O. Para transfusões hemácias em indivíduos dos tipos AB, A, B e O estão disponíveis 

respectivamente: 

 

a) 18, 5, 10, 2 litros. 

b) 2, 3, 5 e 8 litros. 

c) 2, 3, 8 e 16 litros.     

d) 18, 11, 5, 2 litros. 
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28) Sobre os exames Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplastina Parcial (TTP) 

utilizados para avaliar as vias da cascata da coagulação, marque a afirmativa correta: 

I) A deficiência do fator XIII prolonga o TP e o TTPA porque atua na estabilização do coágulo de 

fibrina. 

II) Pacientes hemofílicos possuem TTP alterado e TP normal, pois há deficiência de fatores da via 

intrínseca.  

III) Uma das causas de sangramento com TP prolongado ocorre em pacientes com deficiência de 

vitamina K.  

 

a) Apenas afirmativa I está correta. 

b) Apenas afirmativa II está correta. 

c) Afirmativas I e III estão corretas. 

d) Afirmativas II e III estão corretas. 

 

29) Paciente com 69 anos de idade, do sexo feminino, sem queixa de sangramento ao longo da vida, 

realiza exames pré-operatórios para cirurgia odontológica. Dos testes de coagulação realizados, 

apenas o teste Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA) estava prolongado. Qual poderia 

ser a causa mais provável desse prolongamento?  

 

a) Hemofilia. 

b) Uso de anticoagulante oral anti-vitamina K.  

c) Problemas com a coleta de sangue. 

d) Jejum de 4 horas. 

 

30) Paciente de 25 anos de idade apresentou o seguinte resultado de hemograma: 

 

Eritrócitos: 3,2 x 106/mm3  

Ht: 25%  

Hb: 8,2 g/dl  

VCM: 78 fL 

HCM: 25 pg 

CHCM: 28 g/dL 

Leucócitos: 193.000/mm3  
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Blastos: 78%  

Promielócito: 3%  

Mielócito: 0%  

Metamielócito: 2%  

Bastonetes: 5%  

Segmentados: 8%  

Basófilo: 1%  

Eosinófilo: 1%  

Linfócito: 1%  

Monócito: 1% 

 

O esfregaço de sangue periférico apresentou o seguinte resultado: 

 

 

Com base nos resultados apresentados, marque a afirmativa CORRETA: 

 

a) Sugestivo de Leucemia Mieloide Aguda (LMA). 

b) Sugestivo de Leucemia Linfoide Aguda (LLA). 

c) Sugestivo de Leucemia Linfoide Crônica (LLC). 

d) Sugestivo de Leucemia Mielomonocítica Crônica (LMMC). 
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31) Para definir com certeza o diagnóstico de anemia ferropriva, no exame bioquímico devemos 

encontrar: 

 

a) Ferro sérico normal, transferrina normal e ferritina diminuída; 

b) Ferro sérico normal, transferrina alta e ferritina normal; 

c) Ferro sérico baixo, transferrina baixa, ferritina baixa; 

d) Ferro sérico baixo, transferrina alta, ferritina baixa. 

 

32) Assinale a afirmação CORRETA: 

 

a) Na hepatite B aguda, a soroconversão de HBeAg para anti-HBe está associada com o melhor 

    prognóstico da evolução da doença e com a sua resolução na fase aguda. 

b) Na hepatite B crônica, a soroconversão de HBeAg para anti-HBe está associada com o melhor    

    prognóstico da evolução da doença e com a sua resolução na fase aguda.  

c) A hepatite B crônica é diagnosticada pela persistência do HBsAg por mais de 1 mês. 

d) Na hepatite aguda o anti-HBs é Ag negativo.  

 

33) As culturas de vigilância epidemiológica devem ser solicitadas em hospitais com a finalidade 

de controle das infecções relacionadas à assistência à saúde. Assinale a alternativa correta sobre 

cultura de vigilância epidemiológica em laboratórios que trabalham com amostras hospitalar: 

 

a) Pesquisa de VRE em Swab retal e Swab de orofaringe 

b) Pesquisa de ESBL em amostras de Swabs retais ou amostras de trato respiratório superior. 

c) Pesquisa de MRSA em Swab de nasofaringe, Swab axiliar e/ou inguinal. 

d) Pesquisa de KPC em Swab retal e/ou Swab inguinal 

 

34)  Em microbiologia clínica são utilizados diversos meios de cultura com a finalidade de isolar e 

identificar patógenos em amostras de diversos sítios anatômicos. Assinale a alternativa que 

caracteriza corretamente o meio Ágar MacConkey: 

 

a) Ágar MacConkey é um meio não seletivo e indicador (indicador é o vermelho neutro). 

b) Ágar MacConkey é um meio seletivo e indicador (indicador é o vermelho neutro) 

c) Ágar MacConkey é um meio não seletivo e indicador de lactose. 
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d) Ágar MacConkey é um meio seletivo e indicador (o indicador é púrpura de bromocresol). 

 

35) Sobre agentes de diarreia, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Clostridium difficile é a principal causa de diarreia nosocomial, seu diagnóstico pode ser feito através da     

     pesquisa de toxinas em amostras fecais. 

b) Shigella sp é causa importante de diarreia em locais com situações precárias de higiene, seu diagnóstico 

    deve  ser  feito  através  de  isolamento em  Ágar  e  identificação  por  provas  bioquímicas,   além    de     

    sorotipagem para identificação do gênero. 

c) Salmonella sp  é  importante  patógeno  relacionado  a alimentos, seu diagnóstico deve ser feito através  

     da pesquisa de toxinas em amostras fecais ou isolamento do patógeno em ágar. 

d) Staphylococcus aureus  causa  diarreia  através da produção  de toxinas, seu diagnóstico deve ser feito   

     através do isolamento da bactéria em Ágar Manitol. 

 

36) Foi isolada de amostras de hemocultura de um paciente da UTI uma bactéria que cresceu em 

Ágar sangue com colônia arredondada e acinzentada, foi realizada prova da catalase (negativa) , 

bile esculina (positiva) e crescimento a 6,5% de NaCl (positivo). O TSA mostrou resistência a 

vancomicina. Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) Trata-se de um Enterococcus faecalis resistente à vancomicina, fenótipo VanA 

b) Trata-se de Enterococcus sp resistente à vancomicina, genótipo  VanA 

c) Trata-se de um Enterococcus sp resistente à vancomicina, fenótipo VanC 

d) Trata-se de um Enterococcus sp com resistência à vancomicina, não se pode afirmar a espécie sem  

    realização de outras provas de identificação. 

 

37) Uma amostra de urina pode apresentar a cor amarelo acastanhada ou verde acastanhada devido 

à presença de: 

 

a) Ácido hemogentísico.  

b) Urobilinogênio.  

c) Bilirrubina.  

d) Hemoglobina.  
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38) Sobre proteinúria, assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) A maneira mais precisa de se avaliar a presença de  proteínas  na  urina  é  por  meio  da  dosagem  de 

    proteínas em toda a urina coletada num período de 24 horas.                                  

b) A proteinúria de Bence Jones se deve à hemoglobina, a mioglobina ou  a  imunoglobulina eliminada  na  

    urina. 

c) A proteinúria por transbordamento está relacionada com o mieloma múltiplo.  

d) A proteinúria tubular é facilmente detectada pela fita reagente. 

 

39) Assinale a alternativa que contenha a correlação correta entre as colunas: 

 

A) Esquistossomose                               (    ) Transmissão por ingestão de ovos 

B) Ancilostomose                                    (    ) Ovo é o agente patogênico 

C) Estrongiloidíase                                  (    ) Penetração de Larva filarioide na pele 

D) Cisticercose                                        (    ) Opilação 

                                                                 (    ) Hipertensão portal 

 

a) B, A, C, B, D 

b) D, A, C, B, A 

c) B, D, B, C, A 

d) B, D, C, A, A 

 

40) Em uma sorologia pré natal (mãe) para toxoplasmose o perfil de menor risco fetal seria: 

 

a) IgM negativo e IgG negativo 

b) IgM negativo e IgG positivo de baixa avidez 

c) IgM positivo e IgG positivo de intermediária avidez 

d) IgM positivo e IgG positivo de alta avidez 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


