PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM
CONCURSO PÚBLICO 001/2016
CADERNO DE PROVA – QUESTÕES OBJETIVAS

BIOMÉDICO
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você se
candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao fiscal
de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 50 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e
E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no final
desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer outra cor
de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma opção
no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer
outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do
candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h30min, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local, bem como levar o caderno de provas, após 1 (uma) hora
de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão se retirar da sala de prova simultaneamente e devem
fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um fiscal
de sala.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é
apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Cuitelinho
Cheguei na beira do porto
Onde as onda se espaia
As garça dá meia volta
E senta na beira da praia
E o cuitelinho não gosta
Que o botão de rosa caia, ai, ai
Ai quando eu vim
da minha terra
Despedi da parentáia
Eu entrei no Mato Grosso
Dei em terras paraguaia
Lá tinha revolução
Enfrentei fortes batáia, ai, ai [...]

e)

No período I e II o motorista e o dono do carro são
pessoas diferentes

4. Quanto a concordância nominal das orações a seguir, podese afirmar que:
I – Água de coco é bom.
II – É proibida a entrada de pessoas sem colete.
III – Luzia anda meia preocupada.
IV – Ela mesma disse: obrigado!
a)
b)
c)
d)
e)

Somente I e II estão corretas
II, III e IV estão corretas
I, II e IV estão corretas
Todas estão corretas
Todas estão incorretas

5. A alternativa que possui uma construção idêntica em relação
à concordância verbal presente no segundo quadrinho é:

Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó
1. Observe as afirmações feitas a respeito do texto lido:
I - O texto apresenta uma variação regional que não se adequa
à norma padrão da linguagem
II – A variação linguística do texto está de acordo com a
variedade padrão
III – O texto apresenta uma linguagem coloquial da língua
portuguesa relacionando-a com as tradições rurais do país
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III estão incorretas
somente I e III estão incorretas
I, II e III estão corretas
somente II e III estão corretas
somente I e III estão corretas

2. "Dói demais a dor do amor
Esse amor não morrerá
A saudade ficará
Nesse peito sofredor"
Meu Coração Está de Luto - Zeca Baleiro
Entre os versos de Zeca Baleiro é possível identificar a
seguinte figura de sintaxe:
a)
b)
c)
d)
e)

elipse
pleonasmo
zeugma
silepse
polissíndeto

3. Observe os períodos a seguir:
I – Após a colisão, o motorista e dono do carro compareceu à
delegacia para prestar depoimento.
II - Após a colisão, o motorista e o dono do carro
compareceram à delegacia para prestar depoimento.
A respeito dos períodos é possível afirmar:
a)
b)
c)
d)

No período I e II o motorista e o dono do carro são a
mesma pessoa
No período II o verbo está no plural para concordar com o
sujeito composto
No período I temos sujeito composto
No período I temos sujeito simples por isso o verbo está
no plural

a)
b)
c)
d)
e)

A maioria dos funcionários receberam o benefício
esperado.
Metade das pessoas desistiram da vaga.
Uma parte dos estudantes foi embora.
Grande parte dos medicamentos causam efeitos
colaterais.
A multidão aguardava o prefeito.

6. Das alternativas abaixo, em apenas uma todos os nomes
regem com a preposição “em”:
a)
b)
c)
d)
e)

capaz, passível, perito
indeciso, entendido, sito
perito, apto, dúvida
acessível, amante, capaz
digno, dúvida, obediente

7. Observe o trecho da canção de Vinicius de Moraes:
Eu sei que vou te amar
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Por toda a minha vida eu vou te amar
Em cada despedida eu vou te amar
Desesperadamente
Eu sei que vou te amar
Em relação ao trecho “vou te amar” é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

ocorreu mesóclise pois o pronome se encontra no meio do
verbo
ocorreu a ênclise, mas a construção está incorreta
ocorreu a próclise em desacordo com norma padrão, mas
é uma construção tipicamente brasileira
ocorreu a próclise em acordo com a norma padrão
a construção “vou amar-te” estaria incorretamente

8. Observe os verbos “preocupar-se”, “preparar” e “pensar”.
Quanto a regência, devem ser classificados em:

- O correto é "disseram-me". Não "me disseram".
- Eu falo como quero. E te digo mais... Ou é "digo-te"?
- O quê?
- Digo-te que você...
- O "te" e o "você" não combinam.
- Lhe digo?
- Também não. O que você ia me dizer?
- Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu
vou te partir a cara. Lhe partir a cara. Partir a sua cara. Como é
que se diz?
- Partir-te a cara.
- Pois é. Parti-la hei, se você não parar de me corrigir. Ou
corrigir-me.
- É para o seu bem.
- Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como
bem entender. Mais uma correção e eu...
- O quê?
- O mato.
- Que mato?
- Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem?
- Pois esqueça-o e pára-te. Pronome no lugar certo e elitismo!
- Se você prefere falar errado...
- Falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem.
Ou entenderem-me?
- No caso... não sei.
- Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não?
- Esquece.
- Não. Como "esquece"? Você prefere falar errado? E o certo é
"esquece" ou "esqueça"? Ilumine-me. Me diga. Ensines-lo-me,
vamos.
- Depende.
- Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o
soubesses, mas não sabes-o.
- Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser.
- Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dás.
Mas não posso mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia.
- Por que?
- Porque, com todo este papo, esqueci-lo.
VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p.65.
9. O correto é "disseram-me". Não "me disseram". O uso
correto do pronome “me” é justificado pela seguinte regra:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto e
indireto; intransitivo
transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto;
transitivo direto
transitivo direto e indireto; intransitivo; transitivo
intransitivo; transitivo direto; transitivo indireto
transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto e
indireto; transitivo direto

Leia o texto a seguir para responder a questão 9:
Papos - Luis Fernando Veríssimo
- Me disseram...
- Disseram-me.
- Hein?

A mesóclise é obrigatória nas frases inciadas por verbo
Verbos no passado obrigam a ocorrência da ênclise
Nas frases afirmativas o pronome deve ser proclítico
Deve ocorrer próclise nas frases iniciadas por verbo
Deve ocorrer ênclise nas frases iniciadas por verbo

10. “Num reino muito antigo, há muitos anos atrás Lucas, um
homem inocente morre! Lucas teria sido condenado à forca por
suposta tentativa de homicídio, de uma moça da nobreza.
Minutos antes do enforcamento de Lucas o rei Robert recebe
um pergaminho de Amélia uma espécie de delegada da época,
com os seguintes dizeres: "Homem bom não, mate-o!" Robert
então deu o avaro para o enforcamento de Lucas, com a
certeza de que era culpado, com os dizeres escritos por
Amélia. [...]”
http://eipaludo.blogspot.com.br/2012/03/
a) o uso da vírgula nos dizeres de Amélia afirma que Lucas não
era um homem bom, por isso devia ser morto
b) Robert interpretou erroneamente o pergaminho de Amélia,
por isso Lucas foi condenado
c) a razão da condenação deve-se somente ao uso da
exclamação
d) para considerar Lucas inocente a exclamação deveria ser
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trocada por um ponto final
e) Se a vírgula fosse posta depois da palavra “bom” Lucas
continuaria sendo culpado

b)
c)
d)
e)

2x² -10x + 1
5x² + 10x -1
2x² +10x -1
2x² + 18x – 5

MATEMÁTICA
RACIOCÍNIO LÓGICO
11. No final do ano letivo escolar, dois alunos obtiveram
médias iguais na disciplina de Física. Observe o quadro com a
pontuação dos dois alunos nos quatro bimestres.

Aluno 1
Aluno 2

1º
Bimestre
8
10

2º
Bimestre
6
9

3º
Bimestre
4,5
4

4º
Bimestre
9,5
5

Encontre a variância do aluno 2 para verificar a regularidade na
pontuação por bimestre.
a)
b)
c)
d)
e)

6,5
7,5
8,5
9,5
9,0

a)
b)
c)
d)
e)

6
60
120
240
480

19. A palavra VASSOURA é formada por 8 letras. Determine o
número possível de anagramas dessa palavra:
a)
b)
c)
d)
e)

√2
7
4
3√2
15

V, V, F, F
V, F, F, V
F, F, F, V
V, V, V, V
V, F, F, F

18. Determinar os anagramas da palavra SILVA que tem as
letras SIL juntas e na mesma ordem é:
a)
b)
c)
d)
e)

12. Dois pontos cuja reta que os contém não é paralela ao eixo
x ou ao eixo y é representada por A (1, 9) e B (2, 8). A
distância entre ele é:
a)
b)
c)
d)
e)

17. Sejam p: 3 é um número primo e q: a água do mar é
salgada. A tabela-verdade para estes argumentos p ^ q é:

11.400
10.500
9.542
10.080
12.820

13. Dados os números complexos z1 = 6 + 4i, z2 = 3 + 2i,
determine z3 sabendo que ele é dado por z3 = z1 + z2.

20. Considere a proposição: “Inácia é trabalhadora e bonita, ou
Inácia não é estudiosa.”. Como Inácia não é estudiosa, então:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

z3 = (-9 + 8i)
z3 = (9 + 8i)
z3 = (9 + 6i)
z3 = (9 – 6i)
z3 = (-9 – 8i)

14. De acordo com as relações de Girard a soma de n raízes
para equações polinomiais de grau n é dada pela relação:
a)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-1 + rn = −

b)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-2 + rn = −

c)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-3 + rn = −

d)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-2 + rn =

e)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-1 + rn = −

a n−1
an
a n−2
a n−1
a n−3

a3
a n−2
an
an
a

15. O coeficiente angular da reta r, não paralela ao eixo y, que
contem pontos distintos M (7, -3) e N(4, -1) é dada por:
a)
b)
c)
d)
e)

-4
9
1
-2/3
0

16. Se p(x) = 5x² + 14x – 3 e q(x) = 3x² - 4x + 2, então p(x) –
q(x) é:
a)

8x² + 18x + 1

Inácia é trabalhadora e bonita.
Inácia é trabalhadora ou bonita.
Inácia não é trabalhadora ou não é bonita.
Inácia é trabalhadora e não é bonita.
Inácia não é trabalhadora e não é bonita.

21. De quantas maneiras podemos escolher um presidente, um
senador e um deputado federal de um determinado país,
sabendo que, há 5 candidatos a presidente, 18 candidatos a
senador e 24 candidatos a deputado federal?
a)
b)
c)
d)
e)

2016
216
2011
2169
2160

22. Realizou-se uma pesquisa entre os clientes de um
restaurante de uma determinada cidade e revelou-se que,
exatamente:
- 100 gostam somente de peixe;
- 150 gostam somente de carne;
- 20 gostam de peixe e carne.
- 110 não gostam nem de peixe e nem de carne.
Para esta pesquisa, quantas pessoas foram entrevistadas?
a)
b)
c)

340
280
310
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d)
e)

290
300

e)

Wai Wai

23. Determine a negação da proposição “Jerson é trabalhador
e Isis é estudiosa”.

30. Historicamente, em 1992, o Brasil já afastou um presidente
por corrupção passiva. Atualmente corre um processo de
impeachment contra a atual presidente. Uma das acusações
que pesam contra Dilma Rousseff é:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)

Jerson é trabalhador ou Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador e Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador ou Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador ou Isis não é estudiosa.
Isis não é estudiosa e Jerson é trabalhador.

d)
24. A proposição p → q é equivalente a:
e)
a)
b)
c)
d)
e)

~q → ~p
q→p
~p q
~p → q
~q → q

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS GERAIS
25. A Terra Indígena Balaio, cujo relatório antropológico foi
publicado no Diário Oficial da União, sobrepõe-se ao Parque
Nacional do Pico da Neblina, sob responsabilidade:
a)
b)
c)
d)
e)

Do Instituto Marechal Rondon
Do grupo Green Peace
Do Instituto Chico Mendes
Da Secretaria de Cultura e Turismo de São Gabriel
Do Instituto Ecológico de São Gabriel

26. A base da economia do município de São Gabriel da
Cachoeira é a:

31. Na determinação e diferenciação do sexo na espécie
humana, há um hormônio produzido pelas células de Sortoli
causador da diferenciação entre machos e fêmeas. Que
hormônio é este?
a)
b)
c)
d)
e)

Agricultura mecanizada
Agricultura de subsistência
A indústria rural
Turismo
Pesca

a)
b)

d)

e)
27. Segundo o IBGE, em 2010 o IDHM de São Gabriel da
Cachoeira, era:
a)
b)
c)
d)
e)

0,607
0,608
0.609
0,706
0,806

28. Neste ano de 2016, as Olimpíadas ocorrerão na cidade do
Rio de Janeiro. Em 2020, as Olimpíadas ocorrerão na cidade
de:
a)
b)
c)
d)
e)

Berlim
Londres
Toronto
Amsterdan
Tóquio

29. O nome da capital do Estado do Amazonas, recebeu essa
denominação em homenagem à tribo dos índios:
a)
b)
c)
d)

Manaós
Barés
Passés
Uaipanas

Testosterona
Anti-Mulleriano
Estrogênio
Gonadotrofina
Anti-diurético

32. A syndrome de Down caracteriza-se por:

c)
a)
b)
c)
d)
e)

Ter mantido o programa Bolsa Família.
Ter recebido propina para sua campanha política.
Ser correligionária do ex-presidente Luiz Inácio “Lula” da
Silva.
Crime de responsabilidade previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Boa versão do Erário Público Federal.

Trissomia do 18. O cariótipo dessa síndrome é
caracterizado como 47, XX, +18 ou 47, XY, +18.
Trissomia do 13. O cariótipo dessa síndrome é definido
como 47, XX, +13 ou 47, XY, + 13
Trissomia do 21. O cariótipo dessa síndrome é definido
como 47, XX, + 21 ou 47, XY, + 21
Cromossomo X extranumérico, levando a insuficiência na
produção de testosterona. O cariótipo dessa syndrome é
47,XXY, mas pode-se encontrar variantes como 48,XXXY;
48,XXYY; 49,XXXXY.
Deleções do braço curto do cromossomo 5. O cariótipo
.
dessa syndrome é 46, XX/XY, 5p

33. Esta syndrome é uma alteração dos cromossomos sexuais,
sendo definida atualmente como uma anomalia cromossômica,
onde apenas um cromossomo X tem seu funcionamento
normal, sendo que o outro cromossomo X pode estar perdido
total ou parcialmente ou ser anormal, apresentando cariótipo
45, X. A síndrome possui como características clínicas, que
originam seu fenótipo, baixa estatura, inteligência normal,
disgenesia gonadal (malformação das gônadas), puberdade
deficiente, infertilidade, pescoço alado, cardiopatias e rins com
formato de
Ferradura. A qual syndrome o texto se refere?
a)
b)
c)
d)
e)

Turner
Down
Klinefelter
Edwards
Patau

34. É a doença hereditária mais comum no mundo ocidental. É
uma condição que faz com que o organismo absorva e
armazene no fígado, coração, pâncreas e outros tecidos,
quantidades perigosamente elevadas de ferro da alimentação.
Para além de uma pigmentação bronze da pele, esta condição
pode causar falência do fígado, ou coração, ou diabetes, uma
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vez que os humanos, como quase todos os animais, não
conseguem eliminar o excesso de ferro.
O texto se refere a:

b)

c)
a)
b)
c)
d)
e)

Feocromocitoma
Tireoidite de Hashimoto
Hemocromatose
Doença de Wilson
Anemia falciforme

35. Sobre os sedimentos urinários na urinálise, os cilindros
urinários formados, predominantemente, pelas mucoproteinas
de Tamm-Horsfall são:
a)
b)
c)
d)
e)

Cilindros hemáticos
Cilindros leucocitários
Cilindros graxos
Cilindros hialinos
Cilindros epiteliais

36. Qual destas glomerulopatias causadora de síndrome
nefrótica apresenta diminuição do complemento C3 sérico?
a)
b)
c)
d)
e)

Glomerulonefrite Membranosa
Glomerulonefrite membranoproliferativa
Glomerulonefrite poe lesão minima
Glomerulonefrite rapidamente progressive
Glomerulonefrite pós-estreptococica

d)

e)

40. Um paciente com acidose diabética como resultado do
acumulo de ácido acetoacético e hidroxibutírico no plasma
provavelmente apresenta:
a)
b)
c)
d)
e)

37. Qual destas doenças são transmitidas pela água?
a)
b)
c)
d)
e)

Febre tifóide e disenteria amebiana.
Toxoplasmose e leptospirose.
Hepatite infecciosa e varicella
Doença de Lyme e shigelloses
Doença de Kawasaki e glomerulonefrite.

38. O trabalho em laboratórios de saúde expõe os
trabalhadores a riscos comuns a outros grupos profissionais e
riscos específicos da sua atividade. Considera-se risco ............
qualquer fator que possa interferir nas caracteriś ticas
psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou
afetando sua saúde.
Pode-se citar como exemplos o levantamento e transporte
manual de peso, os movimentos repetitivos, a postura
inadequada de trabalho, que podem resultar em LER – Lesoe
̃ s
por Esforços Repetitivos, ou DORT – Doenças Ósteomusculares Relacionadas ao Trabalho.
O risco citado no texto se refere ao:
a)
b)
c)
d)
e)

Risco Físico
Risco de Acidente
Risco Ergonômico
Risco Químico
Risco biológico

39. Os Resid
́ uos de Serviços de Saúde (RSS) são
classificados pela ANVISA na Resolução RDC no 306, de 07
de dezembro de 2004 nos seguintes grupos: A, B, C, D e E.
Qual alternativa faz a correlação CORRETA entre grupo e
classificação.
a)

GRUPO A: Resíduos contendo substâncias quim
́ icas que
podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio
ambiente, dependendo de suas caracteriś ticas de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

GRUPO B: Resíduos com a possível presença de agentes
biológicos que, por suas caracteriś ticas, podem apresentar
risco de infecção.
GRUPO C: Resíduos que não apresentem risco biológico,
quim
́ ico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente,
podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
GRUPO D: Quaisquer materiais resultantes de atividades
humanas que contenham radionuclídeos em quantidades
superiores aos limites de isenção especificados nas
normas do CNEN e para os quais a reutilização é
imprópria ou não prevista.
GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes,
tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas
de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas,
lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas;
lâminas e lamin
́ ulas; espátulas; e todos os utensílios de
vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta
sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

Respiração normal.
Hiperventilação como forma de compensar a acidose
metabólica.
Heperventilação para prevenir o aumento de CO2 causado
pela acidose.
Hipoventilação como forma de compensar a acidose
metabólica.
Hipoventilação para prevenir o aumento de CO2 causado
pela acidose.

41. Três semanas após uma diarréia aguda, um homem de 45
anos de idade apresentou-se com dores em forma de
‘agulhadas e alfinetadas’ nos pés, seguida de fraqueza
ascendente de membros inferiores. Apresentava ainda
Hiporeflexia e hipotonia com profunda fraqueza global. A
focalização isoelétrica do liquid cerebroespinhal e amostras de
soro paralelas apresentavam um padrão anormal de Bandas
oligoclonais, que estavam sendo passivamente transferidas do
soro para o liquido espinhal.
O Texto se refere a:
a)
b)
c)
d)
e)

mieloma múltiplo
esclerose lateral amiotrofica
Sindrome de Guillain-Barrè
Dermatopolimiosite
Paralisia de Duchenne.

42. Qual das seguintes vitaminas ou coenzimas não participa
da descarboxilação oxidativa do piruvato?
a)
b)
c)
d)
e)

Biotina
Ácido lipóico
Tiamina
Niacina
Riboflavina

43. A prova consiste em colocar uma gota do reagente incolor
tetrametil p-fenileno de amina, recém preparado e protegido da
luz, em um papel de filtro. Em seguida, várias colônias do
microrganismo em estudo são espalhadas sobre a área do
papel de filtro contendo o reagente, utilizando uma alça de
platina ou um bastão de vidro. A prova é considerada positiva
quando na mistura do reagente com a massa bacteriana
desenvolve-se a cor púrpura em até 1 minuto. Na reação
negativa não há desenvolvimento de cor púrpura.
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Sobre qual prova bioquimica do metabolismo bacteriano o texto
acima se refere?
a)
b)
c)
d)
e)

Prova da catálase
Prova do citocromo-oxidase
Prova do citrato como única fonte de carbon
Prova da urease
Prova da produção de indol

44. As bases nitrogenadas podem ser de dois tipos: pirimidinas
e purinas. Qual dessas bases nitrogenadas apresenta dois
anéis aromáticos.
a)
b)
c)
d)
e)

citosina
timina
uracila
guanina
biotina

45. Sobre a base molecular da mutação.
A estrutura das bases nitrogenadas não é estática. Os átomos
de hidrogênio podem mover-se de uma posição para outra, nas
purinas e pirimidinas e tais flutuaçoe
̃ s quim
́ icas são
denominadas de:
a)
b)
c)
d)
e)

translocação
deleção
modificações tautométricas
Transcrção
Tansversões

46. Qual correlação entre os vírus e seus receptores no corpo
humano está incorreta dentre os citados:
a)
b)
c)
d)
e)

Vírus Epstein-Barr e células B.
Rinovírus e Células epiteliais
Vírus da Imunodeficiência humana e células T auxiliares
Vírus da raiva e células epiteliais
Parvovírus B19 e percursores eritroides.

47. A polipose adenomatosa familiar é uma síndrome de câncer
de cólon autossômica dominante causada por mutações na
linhagem germinativa de um gene supressor tumoral.
A qual gene o texto se refere?
a)
b)
c)
d)
e)

APC
RET
NF1
BRCA1
MET

48. Sobre o diagnóstico laboratorial das doenças parasitárias,
marque a alternativa indicativa do parasita que tem como o
sangue seu organismo infectante:
a)
b)
c)
d)
e)

Entamoeba histolytica
Giardia
Oxiúro
Trichomonas vaginalis
Plasmodium

49. Sobre as heranças autossômicas, a herança holândrica se
refere a:
a)
b)
c)

Herança ligada ao X
Herança ligada a Y
Herança fenotípica

d)
e)

Herança não ligada ao sexo
Herança puramente recessiva

50. Com relação a composição químico dos líquidos intra e
extracelulares, qual destes citados abaixo tem maior
concentracão no meio Inrtacelular:
a)
b)
c)
d)
e)

Na (sódio)
Ca (calico)
K (potássio)
Glicose
HCO3 ( íon bicarbonato)

