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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05.

VOCÊ RECONHECE QUANDO CHEGA A FELICIDADE?

Tenho uma forte antipatia pela obrigação de ser feliz que 
acompanha o Carnaval. Quem foge da folia ganha o rótulo de 
antissocial, depressivo ou chato. Nada contra o Carnaval. Ape-
nas contra essa confusão de conceitos. Uma festa alegre não 
significa que você esteja plenamente feliz. E forçar uma situação 
de felicidade tem tudo para terminar em arrependimento e frus-
tração. Aliás, você reconhece a felicidade quando ela chega? 
Sabe que está sendo feliz naquele momento? Espere um pouco 
antes de responder. Pense de novo.

Estamos falando de felicidade! Não de uma alegria qualquer. 
E qual é a diferença? Bem, descrever a felicidade não é fácil. 
Ela é muito recatada. Não fica ali,  posando para foto,  sabe? 
Mas um Manual de Reconhecimento da Felicidade diria mais ou 
menos o seguinte: Ela é mansa. Não faz barulho. Ao mesmo 
tempo é farta. Quando chega, ocupa um espaço danado. Ape-
sar disso, você quase não repara que ela está ali. Se chamar a 
atenção, não é ela. É euforia. Alegria. A licenciosidade de uma 
noite de Carnaval. Ou um reles frenesi qualquer, disfarçado de 
felicidade.

A dita cuja é discreta. Discretíssima. E muito tranquila. Ela te 
faz dormir melhor. E olha, vou te contar uma coisa: a felicidade é 
inimiga da ansiedade. As duas não podem nem se ver. Essa é a 
melhor  pista  para  o  seu  Manual  de  Reconhecimento  da 
Felicidade. Se você se apaixonou e está naquela fase de pura 
ansiedade,  mesmo que esteja  superfeliz,  não é felicidade.  É 
excitação. Paixonite. Quando a ansiedade for embora, pode ser 
que a felicidade chegue. Mas ninguém garante.

É temperamental, a felicidade. Não vem por qualquer coisa. 
E para ficar então… hi, não conheço nenhum caso de alguém 
que  a  tenha  tido  por  perto  a  vida  inteira.  Por  isso  é  tão 
importante reconhecê-la quando ela chega. Entendeu agora por 
que a minha pergunta? Será que você sabe mesmo quando 
está feliz? Ou será que você só consegue saber que foi feliz 
quando a felicidade já passou?

Eu estudo muito a felicidade. Mas não consigo reconhecê-la. 
Talvez porque eu seja péssima fisionomista. Ou porque ela seja 
muito mais esperta do que eu. Mais sábia. Fato é que eu só sei 
que  fui  feliz  depois.  No  futuro.  Olho  para  o  passado  e 
reconheço: “Nossa, como eu fui feliz naquela época!” Mas no 
presente ela sempre me dá uma rasteira. Ando por aí, feliz da 
vida e  nem sei  que estou nesse estado.  Por  isso,  aproveito 
menos do que poderia a graça que é ter assim, tão pertinho, a 
tal da felicidade.

Nos últimos tempos, dei para fazer uma lista de momentos 
felizes. E aqui é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo. Um episódio isolado 
feliz – como quatro dias de Carnaval, por exemplo – não signifi-
ca felicidade. A felicidade, quando vem, não vem de passagem. 
Não dura para sempre, mas dura um tempinho. Gosta de uma 
certa estabilidade, a danada! O problema é saber que ela está 
ali na hora em que ela está ali. Mas, voltando à lista, até que ela 
é longa.

Já fui bastante feliz. Talvez não na maior parte do tempo. 
Mas  acho  que  ninguém  é.  A  lista  é  um  grande  exercício. 
Sabendo quando você foi feliz, é mais fácil descobrir por que 
você foi feliz. Para ser ainda mais funcional, é bom que a lista 
seja cronológica. Lendo a minha, constato que fico cada vez 
mais feliz e por mais tempo. Será que ela está aqui agora? Não 
sei dizer. Mas a paz de que desfruto agora é um sintoma dela.
E isso não tem nada a ver com a tal obrigação de ser feliz desfi-
lando no Sambódromo. Continuo meus estudos. Já tenho certe-
za de que hoje sou mais amiga da felicidade do que jamais fui 
em qualquer tempo.
PADRÃO,  Ana Paula.  Você reconhece quando chega a felicidade? In: 
ISTOÉ, São Paulo, 28 fev. 2012.  Editora Três, p. 98.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ideia principal defendida no texto é a de que

(A) o conceito de felicidade é mais complexo do que a vi-
vência de algumas situações de entusiasmo fugazes 
e eufóricas.

(B) o Manual de Reconhecimento da Felicidade pode in-
formar que felicidade e ansiedade não combinam.

(C) a dificuldade das as pessoas em reconhecer quando 
a felicidade chega em suas vidas as impede de se-
rem felizes.

(D) a possibilidade para reconhecer a felicidade está na 
listagem sistemática dos momentos felizes.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A força argumentativa desse artigo de opinião adquire mai-
or poder de convencimento pelo fato de, subjetivamente, a 
autora

(A) expressar o ponto de vista próprio de jornalista sobre 
um tema abstrato.

(B) expor a própria vivência em relação ao tema apresen-
tado. 

(C) apresentar fatos externos complementares ao ponto 
de vista expresso.

(D) criticar a dificuldade de compreensão do conceito da 
palavra-tema.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra que pode assumir diferentes funções num texto. 
Em qual dos enunciados a seguir a palavra que tem fun-
ção sintática de sujeito?

(A) “Lendo a minha, constato que fico cada vez mais feliz 
e por mais tempo.”

(B) “[...] é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo.”

(C) “Mas  a  paz  de  que  desfruto  agora  é  um  sintoma 
dela.”

(D) “[...] não conheço nenhum caso de alguém que a te-
nha tido por perto a vida inteira.”

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho Essa é a melhor pista para o seu Manual de  
Reconhecimento  da  Felicidade,  no terceiro  parágrafo, o 
referente do pronome essa é

(A) “naquela fase de pura ansiedade”.

(B) “a melhor pista”.

(C) “a felicidade é inimiga da ansiedade”.

(D) “a dita cuja é discreta”.

   linguaportuguesa-superior
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estilo informal e apelativo da linguagem do texto contri-
bui para que a autora defenda a ideia de que as pessoas 
precisam

(A) reconhecer a alegria transitória do carnaval para lem-
brarem-se dele com felicidade.

(B) evitar a ansiedade decorrente de paixões para garan-
tir felicidade nos relacionamentos.

(C) transformar alegrias passageiras em felicidade plena 
para alcançarem a paz interior.

(D) identificar os momentos de felicidade para poderem 
aproveitá-los melhor.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
09.

CRÍTICA PESADA
   –- Vou fazer um conto imitando você. E vai ser na máqui-
na de escrever também: menina mendiga.
  Era uma coisa. Quieta, bonita, sozinha. Encurralada na-
quele canto, sem mais, nem menos. Pedia dinheiro com inti-
midez. Só lhe restava isso: meio biscoito e um retrato de 
sua mãe, que havia morrido há 3 dias.
LISPECTOR, Clarice. Melhores contos. São Paulo: Global, 2001. p.88.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A crítica pesada a que se refere o título do texto diz respei-
to à

(A) complexidade da criação literária protagonizada pela 
menina. 

(B) profundidade de compreensão exigida para o leitor do 
texto. 

(C) severidade do conteúdo social contido no enredo da 
história. 

(D) linearidade da trama narrativa desenvolvida pela per-
sonagem.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base na descrição da menina do conto, percebe-se 
que a formação da palavra intimidez dá-se por meio da pa-
lavra timidez associada à

(A) derivação por meio do sufixo “ez”.

(B) composição com a palavra “intimidade”.

(C) utilização de uma palavra inexistente no português.

(D) fusão de dois adjetivos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do discurso direto no texto, marcado pela presença 
do travessão, evidencia uma voz discursiva que explicita 
ao seu interlocutor a

(A) condição de escritor que decide escrever um conto.

(B) incapacidade de cronista para escrever um texto ori-
ginal.

(C) situação de militante indignado com a mendicância.

(D) qualidade de articulista resistente ao avanço tecnoló-
gico.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do também no texto permite a instauração do pres-
suposto de que o interlocutor você do diálogo estabelecido 
na introdução

(A) usou a máquina de datilografar para a escrita.

(B) escreveu um conto sobre uma menina solitária.

(C) criou um conto imitando alguém.

(D) resiste ao uso de equipamento mais avançado.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o gráfico a seguir:
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FOLHA DE S. PAULO. São Paulo, 24 fev. 2012. p.  B2. (Adaptado).

As informações do gráfico a respeito de investimento em 
tecnologia da informação (TI) nos países asiáticos permi-
tem inferir que

(A) a diferença entre o investimento da China em 2010 e 
a estimativa de investimento desse país para 2016 é 
superior a 30 bilhões de dólares. 

(B) a diferença entre o investimento feito pela China em 
2010 e a  estimativa  de  investimento da Índia  para 
2016 supera o valor de 4 bilhões de dólares.

(C) a  soma do  investimento  da  Indonésia,  da  Malásia, 
das Filipinas e de Cingapura em 2010 equivale ao 
que a Índia deverá investir em 2016.

(D) a soma do possível investimento da Índia, da Indoné-
sia e das Filipinas em tecnologia da informação para 
2016 é inferior ao que a China investiu em 2010. 
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  o  número  complexo  z=abi , sendo  que
a é  um número real positivo e b=a2 .

Para que ∣z−a∣=1 , deve-se ter
(A) z=i

(B) z=1i

(C) z=−1i

(D) z=−i

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento a seguir.

O turismo estrangeiro na Colômbia registrou alta de 10,3% 
em 2011, sendo que a presença dos brasileiros cresceu de 
forma mais acentuada, com um total de 93,2 mil turistas, um 
crescimento de 40,6% em relação a 2010. 
FRIAS, M. Cristina. Viajante. Folha de S. Paulo. São Paulo, 4 mar. 2012, 
p. B2. Turismo. [Adaptado].

De acordo com esses dados, o número de turistas brasilei-
ros, em milhares, que visitaram a Colômbia em 2010 foi, 
aproximadamente, de:

(A) 37,84

(B) 52,60

(C) 55,36

(D) 66,29

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico  da  função  modular  f  x=∣ax2bxc∣, com 
a,b ,c ∈ ℝ , tais que b2>4a c e a0 , é:

(A)
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(D)
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um arquiteto projetou um mosaico de pedras a ser coloca-
do em um jardim, na forma de uma semicircunferência de 
diâmetro  AB medindo 3 m, com uma linha de separação 
entre os tipos de pedras, representada pelo segmento DE, 
paralelo ao diâmetro  AB, de modo que  DC=1 m, con-
forme a figura a seguir.

Para  calcular  o  comprimento  da  linha  de  separação,
DE , o arquiteto lembrou-se de que, por um teorema da 

Geometria Plana, vale a relação DC2=AC×CB .
De acordo com essas informações, a medida do segmento 
DE é: 

(A) 1,23

(B) 1,50

(C) 2,23

(D) 2,50

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A senha de acesso a um celular, composta de três núme-
ros, deve ser informada na sua tela, representada na figu-
ra a seguir, de modo que os três números sejam os vérti-
ces de um triângulo isósceles cuja base é paralela aos la-
dos horizontais da figura.

1  2  3
    4  5  6
    7  8  9

A probabilidade de que alguém, que conheça as caracte-
rísticas da senha descritas acima, acerte a senha na pri-
meira tentativa é igual a:

(A) 1/3

(B) 1/6

(C) 1/9

(D) 1/12

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matematica-superior
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um dos  sistemas operacionais  baseados  em Linux  é  o 
Ubuntu. Considerando-se seu uso através da linha de co-
mando (terminal), os respectivos comandos para: 1) Criar 
um diretório chamado Escola; 2) Criar um arquivo de texto 
chamado Teste.txt; 3) Apagar o arquivo de texto Teste.txt; 
4) Apagar o diretório Escola; são, respectivamente,
(A) create Escola - create Teste.txt - rm Teste.txt - rmdir 

Escola
(B) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  kill  Teste.txt  -  killdir 

Escola
(C) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  rm Teste.txt  -  rmdir 

Escola
(D) create Escola - create Teste.txt - kill Teste.txt - killdir 

Escola

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a janela do aplicativo de planilha eletrônica (CALC) 
do BrOffice 2, versão em português, apresentada a seguir.

Para determinar o valor médio dos valores listados nesta 
planilha, é necessário digitar o seguinte comando:
(A) =Média(D3:D6)
(B) =Soma(C3:C6) / 4
(C) =Média(C3:C6) / 4
(D) =Soma(C3:C6)

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Entrada e saída (do inglês: input e output) são termos roti-
neiramente conhecidos na área de informática, e diz res-
peito aos periféricos ou aplicativos de entrada de informa-
ção  (inserção)  e  saída  (obtenção)  em  um  computador. 
Com o avanço da informática, ao longo dos anos, alguns 
equipamentos se tornaram híbridos, ou seja, tem a capaci-
dade de serem tanto um periférico de entrada quanto um 
periférico de saída de dados. Nesse sentido, o único peri-
férico que pode ser considerado híbrido é o 
(A) monitor sensível a toques.
(B) mouse (ótico).
(C) teclado (sem fio).
(D) leitor de código de barras.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir foi criada no aplicativo Microsoft Excel 
2007, versão em português. 

Nessa  tabela,  de  acordo  com  as  informações  que  ela 
contém, qual é a fórmula inserida na célula E2 para que, 
com  base  nos  dados  definidos  em  B2,  C2,  D2, 
respectivamente, tenha-se nessa célula valor igual a 1?

(A) =BDCONTAR(B3:D8;;B1:D2)

(B) =BDCONTAR(B4:D8;;B1:D2)

(C) =BDCONTAR(B4:D8;;B2:D2)

(D) =BDCONTAR(B3:D8;;B2:D2)

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a janela do aplicativo Mozila Firefox apresentada a 
seguir.

Para apresentar a janela de histórico de navegação dos úl-
timos acessos à internet, como mostrado na figura, a se-
quência necessária de ações é a seguinte:

(A) Menu - Ferramentas → Opções → Avançado → His-
tórico

(B) Menu - Ferramentas → Opções → Histórico

(C) Menu - Exibir → Barra de Ferramentas → Histórico

(D) Menu - Exibir → Painel → Histórico

informatica-superior
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As bactérias apresentam resistências às drogas por meio 
da produção de enzimas que

(A) alteram as drogas sem a perda da atividade metabóli-
ca.

(B) modificam a parte ativa da molécula do antibacteria-
no.

(C) impedem as modificações  que ocorrem no  sítio  de 
ação.

(D) elevam a permeabilidade da parede celular.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A eritromicina é um antibiótico utilizado para combater o 
Haemophilus  influenza,  que  causa  a  meningite. Esse 
antibiótico é proveniente de:

(A) Blastomyces

(B) Malassezia

(C) Micromonospora

(D) Streptomyces

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a figura a seguir.

Disponível em: 
<http://www.iped.com.br/sie/uploads/8871

>. Acesso em: 1º mar. 2012. 

Aplicou-se, em uma lâmina de microscopia, uma gota de 
soro anti-A e outra de soro anti-B. Sobre cada gota de soro 
adicionou-se uma gota de sangue.
Analisando-se o resultado da tipagem sanguínea e sabendo-
se que o sangue das lâminas II e IV revelou a presença do 
aglutinogênio “D”, conclui-se que os resultados I, II, III e IV 
apresentaram os seguintes tipos sanguíneos, respectiva-
mente:

(A) A+, AB+, O- e B-

(B) B+, A+, AB- e O+

(C) A-, B+, AB- e O+

(D) O-, A+, B- e AB+

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a figura a seguir.

Disponível em: <http://www.infoescola.com/san-
gue> Acesso em: 5 mar.2012.

As células do organismo podem apresentar formas dife-
rentes  quando  estimuladas  para  desenvolver  suas  fun-
ções. Essa figura mostra ativação celular, intumescimento 
e emissão de pseudópodes que contribuem para a

(A) formação do tampão plaquetário.

(B) interação com aglutinogênios de diferenciação.

(C) proliferação de aglutininas específicas.

(D) diminuição da viscosidade celular.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe o esquema genético apresentado a seguir.

Disponível em: <http://www.whfreeman.com/life/update> Acesso em        6 
mar. 2012

O cromossomo é uma longa sequência de DNA com vá-
rios genes e outras sequências de nucleotídeos com fun-
ções específicas nas células. A malformação do DNA pro-
duz  funcionamento defeituoso que pode resultar em defi-
ciências graves.  Duas das principais anormalidades cro-
mossômicas que são apresentadas na figura  correspon-
dem a:

(A) inversão e inserção.

(B) deleção e duplicação.

(C) inclusão e mutação.

(D) interação e inversão.

                                  biomedico
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As drogas químicas venenosas que são utilizadas nos la-
boratórios, induzem toxicidade no organismo que, por sua 
vez, acaba necessitando de tratamento médico. Uma des-
sas drogas é o cianeto, que provoca morte rápida por cau-
sar

(A) desidratação.

(B) diarreia.

(C) corrosão do estômago.

(D) parada respiratória.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Biomédico, no exercício de suas atividades,está obriga-
do a se submeter às normas estabelecidas pelo código de 
ética. Nesse sentido, o profissional deverá

(A) utilizar  a  comunicação  de  rádio  para  promover-se 
profissionalmente.

(B) revelar fatos sigilosos no exercício de suas ativida-
des. 

(C) receber multa equivalente a vinte vezes o valor da 
anuidade, quando cometer infração.

(D) colaborar em campanhas meritórias visando resguar-
dar a saúde pública.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A amostra  de urina colhida no início  do turno matutino, 
sem conservantes e analisada somente no final do turno 
vespertino, apresentará elevados níveis de:

(A) glicose

(B) nitrito

(C) bilirrubina

(D) cetonas

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma amostra de urina foi imersa em temperaturas entre 
40 0C a 60 0C, adquirindo cor opaca. Durante a filtração da 
alíquota na temperatura de 100 0C, observou- se que a cor 
mudou para  transparente.  Essas  informações revelaram 
que a excreção urinária apresentou indícios da proteína

(A) albumina

(B) Bence Jones

(C) globulina

(D) Tamm Horsfall

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.
Materiais provenientes de esgotos residenciais como fezes, 
urina, papel, sabão, detergentes, restos de alimentos, são po-
luentes que, lançados excessivamente nos lagos, promovem a 
morte de peixes e plantas.  Pode-se perceber ainda o mau 
cheiro que exala da água contaminada nestas condições.

O trabalho de saneamento ambiental para recuperação do 
lago e extinção do odor fétido são produzidos, respectiva-
mente por:

(A) bactérias aeróbicas e anaeróbicas.

(B) algas e fungos.

(C) sulfato de sódio e hipoclorito de sódio.

(D) oxigenação e dióxido de carbono.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.
As vitaminas viraram o “faz-tudo” na área da saúde. É a 
nova panaceia ou é excretada pela urina quando consumida 
em  excesso?  Linus  Pauling  que  recebeu  duas  vezes  o 
prêmio  Nobel,  consumia  dez  gramas  de  vitamina  C 
diariamente e pregava que ela prevenia o câncer. Foi,  no 
entanto, internado com câncer de próstata.

FOLHA DE S. PAULO, São Paulo em 24/04/1992,  p. 03. Saúde

O texto traz informações ainda contraditórias em relação 
ao consumo desses nutrientes. No entanto, há de se con-
siderar que o consumo excessivo de vitamina
(A) E pode elevar os riscos de enfarte.
(B) C pode elevar a incidência de cataratas.
(C) A pode intoxicar o fígado.
(D) D pode provocar hipotensão.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a coleta de sangue em um determinado laborató-
rio clínico, o paciente assustou-se e apresentou reações 
como palidez, taquicardia, elevação do ritmo respiratório, 
hipertensão e retardamento da fadiga muscular. Esses sin-
tomas foram decorrentes do lançamento na corrente san-
guínea dos seguintes hormônios:
(A) testosterona e tirosina.
(B) estrógeno e insulina.
(C) acetilcolina e progesterona.
(D) adrenalina e cortisol.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as atividades inerentes ao biomédico encontram-se 
aquelas que consistem no preparo de soluções laborato-
riais para pesquisa e análises rotineiras. Dessa forma, o 
volume (mL) de uma solução 0,8mol/L de NAOH de que se 
necessita para titular 200mL de H2SO4  0,3mol/L é:
(A)   35
(B)   82
(C) 150
(D) 173
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir ilustra os valores médios de uma classe 
de células sanguíneas que fazem parte do sistema imuno-
lógico. 

Disponível em:< http://www.labes.com.br/hemograma_completo.htm>. Aces-
so em: 29 mar. 2012.[adaptado].

De acordo com os dados, conclui-se que as células cor-
respondentes aos números I, II, III, IV e V são, respectiva-
mente,

(A) neutrófilo, linfócito, monócito, eosinófilo e basófilo.

(B) basófilo, eosinófilo, neutrófilo, linfócito e monócito.

(C) monócito, basófilo, neutrófilo, eosinófilo e linfócitos.

(D) linfócito, neutrófilo, eosinófilo, monócito e basófilo.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a figura a seguir.

Disponível em: 
<http://www.cerebromente.org.br/n04/doenca/down/down.htm>.Acesso em: 

20 mar. 2012.

O cariotipo é a representação do conjunto de cromossomas 
presentes na célula de um indivíduo. Na espécie humana, 
existem 46 cromossomas nas células somáticas (2n = 46). 
A interpretação do resultado apresentado revela uma ano-
malia cromossômica que é referente à síndrome de:

(A) Klinefelter

(B) Turner

(C) Down

(D) Edwards

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia os dados da técnica a seguir.

O método envolve a saponificação pelo hidróxido de potássio 
alcoólico.  A  extração  da  substância  é  feita  pelo  éter  de 
petróleo  e  a  reação  é  corada  com  anidrido  acético-ácido 
sulfúrico  e  elimina  as  interferências  da  bilirrubina  e  da 
hemoglobina. 
Disponível  em  www2.dupont.com/sodium/pt_BR/tech_info/catalisadores.html. 
Acesso em 22 mar. 2012

Essa técnica pode ser utilizada para dosar:

(A) colesterol

(B) triglicerídeos

(C) lipoproteínas

(D) plasminogênio
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O biomédico, monitorando um paciente, observou inicial-
mente que o pH obtido no suco digestivo  estomacal  era 
ácido com o valor de 5,5. No dia seguinte, o valor medido 
do pH foi de 4,5.

Considerando-se que a acidez está relacionada à concen-
tração  de  H3O+,  a  diminuição  do  pH,  correspondeu  à 
quantas vezes o aumento da acidez no estômago desse 
paciente? 

(A)     1

(B)     5

(C)   10

(D) 100

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As vantagens do espectrofotômetro correspondem à sen-
sibilidade elevada e à rapidez de leitura da amostra. As vá-
rias peças que constituem o equipamento apresentam utili-
dades específicas. Nesse equipamento, a função do mo-
nocromador é:

(A) minimizar a luz difusa e evitar que a luz atravesse a 
cubeta.

(B) isolar comprimentos de ondas específicos da luz emi-
tida pela fonte.

(C) gerar uma corrente de elétrons proporcional à intensi-
dade da luz.

(D) transmitir a luz com faixas de comprimento de onda 
entre 10 e 20nm.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a figura a seguir.

Disponível em: <http://www.sepeap.org.pdf pg.83 >. Acesso em 
30 mar. 2012.

Os cristais derivados dos aminoácidos podem ser excreta-
dos pela urina e aparecer geralmente como resultado de 
doenças hepáticas. A figura mostra um desses cristais en-
contrados no sedimento urinário, solúvel em ácido acético 
e cuja forma característica revela a presença de

(A) leucina.

(B) tirosina.

(C) cistina.

(D) α-cetoglutarato.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises ambientais relacionam-se ao fenômeno da eu-
troficação que pode determinar a morte de peixes e outros 
seres vivos. Esse fenômeno é produzido pela

(A) utilização de grandes quantidades de fertilizantes e 
pela irrigação de colheitas, que contaminam lagos e 
rios.

(B) utilização  de  terra,  areia  e  óleo  provenientes  das 
grandes cidades, que contaminam lagos e rios.

(C) disseminação de substâncias radioativas pelas águas 
superficiais, como ocorreu com o Césio-137 em Goiâ-
nia.

(D) disseminação de micro-organismos poluidores pelas 
águas, que causam doenças como a disenteria e a 
cólera.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise as figuras císticas apresentadas a seguir.
I II II

Disponível em:< http://www.cdc.gov/az/e.html> Acesso em: 22 
mar. 2012.

Os cistos são formas evolutivas dos parasitas humanos 
para maior adaptação a sobrevivência em meio impróprio. 
Os esquemas I, II e III apresentados representam, respec-
tivamente, os cistos de:

(A) Entamoeba histolytica,  Giardia lamblia  e Entamoeba 
coli.

(B) Endolimax nana, Giardia lamblia e Rickettsia rickettsi.

(C) Trichomonas vaginalis, Plasmodium vivax e Toxoplas-
ma gondii.

(D) Plasmodium falciparum, Isospora belli  e  Cryptospori-
dium parvum.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os insetos são transmissores de doenças diversas e po-
dem ser identificados conforme suas características. A fi-
gura a seguir mostra exemplos desses vetores.

I

II

III

Disponível em: <http://m.eb.com/assembly/127044, 
http://dbpedia.org/page/ http://www.icb.usp.br>. 

Acesso em: 23 fev. 2012.

Os artrópodes I, II e III apresentados causam as seguintes 
doenças:

(A) dengue, leishmaniose e doença de Chagas.

(B) febre amarela, tifo e miíase.

(C) malária, elefantíase e poliomielite.

(D) hepatite, mononucleose e varicela.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O antibiograma é destinado à determinação da sensibilida-
de in vitro aos agentes antimicrobianos. Na figura a seguir, 
pesquisou-se o efeito no crescimento bacteriano dos anti-
bióticos: Penicilina (P);  Bacitracina (B); Cloranfenicol (C) e 
Tetraciclina (T). 

Placa I Placa II

Os resultados obtidos nas placas I e II revelaram que as 
bactérias foram resistentes aos seguintes antibióticos, res-
pectivamente:

(A) bacitracina e cloranfenicol.

(B) penicilina e tetraciclina.

(C) tetraciclina e bacitracina.

(D) cloranfenicol e penicilina. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As imunoglobulinas são produzidas pelas células B do sis-
tema imune. A concentração sérica de referência (mg/mL) 
e a função da imunoglobulina G são, respectivamente,

(A) 0,5 - participar da proteção das mucosas.

(B) 3,0 - atuar nas reações alérgicas.

(C) 6,3 - atravessar a barreira transplacentária.

(D) 9,0 - conferir imunidade a longo prazo.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os resultados de exames biomédicos realizados para veri-
ficação de hepatite B foram apresentados a seguir.

Testes sorológicos Paciente I Paciente II
HBsAg Positivo Negativo
Anti-HBs Negativo Positivo
Anti-Hbc Negativo Negativo
HBeAg Positivo Negativo

De acordo com os dados, conclui-se que o paciente 

(A) I apresentou anticorpos formados.

(B) I estimulou os antígenos para HBsAg.

(C) II mostrou anticorpos contra a doença.

(D) II produziu antígenos no período da doença.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A penicilina  atua  mais  efetivamente  contra  as  bactérias 
gram-positivas, que são capazes de reter um corante vio-
leta especial. Esse antibiótico provoca a morte da célula 
bacteriana por interferir na síntese de
(A) fosfolipídio
(B) peptidoglicano
(C) lipopolissacarídeo 
(D) proteína

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O VHS é um exame clínico que mede a velocidade de 
sedimentação eritrocítica usando a força da gravidade. Um 
fator que interfere no resultado dessa análise clínica é a 
elevação sérica de
(A) fibrinogênio
(B) plaqueta
(C) leucócitos
(D) α- albumina

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Aplicou-se uma amostra de sangue numa câmera de Neu-
bauer. Após a sedimentação, as células foram contadas ao 
microscópio.  Sabendo-se  que a  contagem de leucócitos 
por quadrante foi de 150, qual o valor total obtido por mi-
crolitros de sangue?
(A) 3000
(B) 4500
(C) 6000
(D) 7500

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe o ciclo biológico que apresenta formas evolutivas 
diversas de um parasita humano.

Disponível em: <http://dpd.cdc.gov> Acesso em: 16 fev. 2012.

Os tipos que aparecem nas figuras I, II e III correspondem, 
respectivamente,
(A) ao cisto hidático, à larva filarióide e aos machos de 

Ascaris lumbricoides.
(B) ao oocisto,  à trofozoíta e às fêmeas de Enterobius 

vermicularis.
(C) ao ovo, à larva rabditóide e aos vermes adultos de 

Strongyloides stercoralis.
(D) ao cisticerco, à taquizoíta e aos machos de  Taenia 

solium.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exame sorológico VDRL é utilizado para a detecção de 
Treponema pallidum e consiste em um teste clínico de flo-
culação. O antígeno que participa da reação não treponê-
mico para a detecção deste micro-organismo é:

(A) cardiolipina

(B) alumen

(C) epítopo

(D) hapteno

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe as figuras a seguir.

Neves,D.P. Parasitologia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. p. 458-459.

O exame parasitológico de fezes objetiva diagnosticar os 
parasitos intestinais por meio das diferentes formas parasi-
tárias. Os métodos esquematizados nas figuras I e II corres-
pondem, respectivamente, às técnicas desenvolvidas por

(A) Ritchie e Willis.

(B) Baermann-Moraes e Hoffman.

(C) Grahan e Leishman.

(D) Lutz e Faust.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A associação  em que  uma espécie  é  beneficiada,  sem 
causar prejuízo à outra é chamada de comensalismo. O 
protozoário comensal que vive no intestino humano, onde 
se nutre de restos da digestão, é:

(A) Endolimax nana 

(B) Hymenolepsis diminuta

(C) Giardia lamblia

(D) Balantidium coli
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▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os resultados das análises microscópicas permitiram ao 
biomédico identificar as formas bacterianas ilustradas a 
seguir e que mediram cerca de 1µm de diâmetro.

Disponível em: <http://estudandoparaovestibular.wordpress.com/tag/classifi-
cacao-bacterias> Acesso em: 27 fev. 2012.

O micro-organismo mostrado nas figuras I, II e III é deno-
minado, respectivamente, de
(A) bacilo, diplococo e sarcina.
(B) coco, vibrião e bacilo.
(C) estreptococo, espirilos e estafilococo.
(D) tétrade, filamentosa e pneumococo.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No esquema ilustrado a seguir, o soro do paciente foi incu-
bado com o antígeno do vírus da dengue. Pode-se obser-
var ainda análise positiva e negativa para a doença. 

Disponível em: <http://www.fiocruz.br> Aces-
so em: 27 fev. 2012.

O teste utilizado para obtenção desses resultados foi:
(A) imunofluorescência indireta.
(B) imunoensaio enzimático.
(C) imunoblot.
(D) inibição de hemaglutinação.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O anticoagulante que inibe a formação de trombina, impe-
dindo a conversão de fibrinogênio em fibrina e que não al-
tera a morfologia e o tamanho celular, é
(A) a heparina.
(B) o citrato de sódio.
(C) o oxalato de potássio.
(D) a cumarina.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

O corante é obtido pela dissolução de azul de metileno na 
proporção de 1% em carbonato de sódio a 0,5%, acres-
centando posteriormente o mesmo volume de solução a 
0,1% de eosina extra B. O precipitado formado, após seca-
gem, é dissolvido em álcool metílico.
CARVALHO, W.F. Técnicas médica de hematologia e imuno-hematolo-

gia. Ed. Copopmed, Ed. Médica. Belo Horizonte, 2002. p.135.

O texto revela procedimentos desenvolvidos na seguinte 
técnica de coloração:
(A) May-Grünwald
(B) Giemsa
(C) Leishman
(D) Galociania

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os resultados do exame bioquímico de sangue de um de-
terminado paciente são mostrados na tabela a seguir. 

Análises Resultados
Plaquetas 205 giga/L 
Eosinófilo 800mm3

Glicose 95mg/dL
Hematócrito 50.9%

A análise  da  tabela  permite  concluir  que  esse  paciente 
pode apresentar:
(A) glicosúria
(B) anemia
(C) alergia
(D) trombocitopenia

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se as medidas de segurança em laborató-
rio, conclui-se que certos tipos de extintores são bons para 
eliminar determinadas chamas e podem ter efeito contrário 
em outras. Os extintores que funcionam à base de água 
são indicados para extinguir o fogo em:
(A) madeira
(B) fiações elétricas
(C) solventes
(D) equipamentos eletrônicos

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A reação em cadeia de polimerase (PCR) é uma técnica 
que,  entre  outras  utilidades,  identifica  um fragmento  de 
DNA ou introduz locais de restrição e mutações pontuais. 
A fase da PCR, que consiste na separação das fitas de du-
pla hélice de DNA, é a
(A) modelação
(B) desnaturação
(C) polimerização
(D) replicação
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▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No exame citológico de Papanicolau, as células epiteliais 
foram visualizadas com alterações promovidas pelo papi-
lomavírus humano. A imagem microscópica revelou espa-
ços perinucleares claros e núcleos muito corados. Essas 
características anormais são provenientes de:
(A) miócitos
(B) oligodendrócitos
(C) cianófilos
(D) coilócitos

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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