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01. Assinale a alternativa que apresenta dois métodos utili-
zados na rotina da análise quantitativa de aminoácidos 
em fluidos biológicos. 

 
(A) Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC- fase 

reversa) e Imunofluorimetria. 

(B) Cromatografia líquida de troca iônica e Enzimoimu-
noensaio. 

(C) Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC-fase 
reversa) e Cromatografia líquida de troca iônica. 

(D) Reação em cadeia da polimerase (PCR) e Croma-
tografia gasosa. 

(E) Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC- fase 
reversa) e Reação em cadeia da polimerase (PCR). 

 

02. No que se refere à análise de ácidos orgânicos para o 
diagnóstico das acidemias orgânicas, assinale a alterna-
tiva INCORRETA. 

 
(A) A extração em pH alcalino dos ácidos orgânicos dos 

fluidos biológicos com solventes orgânicos garante 
que a quantificação destes compostos apresente 
elevada reprodutibilidade. 

(B) Os ácidos orgânicos são geralmente analisados por 
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria 
de massas. 

(C) O material de escolha para a análise de ácidos 
orgânicos é a urina, sendo a primeira urina da 
manhã a amostra mais indicada. 

(D) A utilização de certos medicamentos pode levar a 
resultados falso-positivos na análise de ácidos 
orgânicos. 

(E) A concentração de creatinina urinária deve ser 
considerada na análise de ácidos orgânicos na 
urina, uma vez que a excreção dos mesmos varia 
com a função renal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. Numere a coluna da direita com a da esquerda, 
associando os defeitos de oxidação mitocondrial, 
descritos na coluna da esquerda, [deficiência da desi-
drogenase de acil-coenzima A de cadeia curta (SCAD), 
média (MCAD), muito longa (VLCAD) e de 3-hidroxi 
acil-coenzima A de cadeia longa (LCHAD)] aos seus 
principais marcadores bioquímicos diagnósticos, descritos 
na coluna da direita. 

 
(1) SCAD 
(2) MCAD 

(3) VLCAD 
(4) LCHAD 

(  ) tetradecenoilcarnitina 
(  ) butirilcarnitina, ácido etilmalônico 

(  ) 3-hidroxipalmitoilcarnitina, ácidos 
3-hidroxidicarboxílicos 

(  ) decenoilcarnitina, hexanoilglicina 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 2 – 4 – 3. 
(B) 3 – 1 – 4 – 2. 
(C) 1 – 3 – 4 – 2. 
(D) 3 – 4 – 2 – 1. 
(E) 2 – 1 – 3 – 4. 

 

04. Considere as afirmações abaixo com relação à espec-
trometria de massas acoplada à cromatografia líquida 
(LC/MS/MS), no diagnóstico de erros inatos do meta-
bolismo. 

 
I - O LC/MS/MS é um método laboratorial que usa 

dois espectrômetros de massas para realizar a 
análise de componentes em uma mistura, após sua 
ionização. 

II - As aplicações clínicas do LC/MS/MS no laboratório 
de genética bioquímica são quase que exclusiva-
mente realizados em um triplo quadrupolo equi-
pado com um ionizador por eletrospray. 

III - Uma das principais aplicações do LC/MS/MS no 
laboratório de genética bioquímica é a análise de 
acilcarnitinas na triagem neonatal. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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05. Regarding the phenylketonuria, it is correct to state 
that: 

 
(A) it is an inborn error of metabolism with autosomal 

dominant inheritance. 
(B) the metabolic defect is in tyrosine hydroxylase, the 

enzyme that catalyzes the conversion of tyrosine 
to phenylalanine. 

(C) the diagnosis is primarily made by analysis of 
tyrosine hydroxylase enzyme activity in erythrocytes. 

(D) the diagnosis is primarily made by quantification of 
the amino acid phenylalanine in the blood. 

(E) a minimum fasting period of 8 hours is recommended 
to collect blood for the diagnosis of the disease. 

 

06. A Adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X (X-ALD) 
é o tipo mais frequente de doença peroxissomal, que 
é, primariamente, uma doença neurodegenerativa, 
causada pela ß-oxidação deficiente dos ácidos graxos 
de cadeia muito longa (AGCML). Neste contexto, consi-
dere as afirmações abaixo. 

 
I - Deve-se suspeitar de X-ALD em casos de indivíduos 

do sexo masculino com insuficiência adrenal primária 
(aumento de cortisol) e/ou alterações da substância 
branca em exame de imagem do sistema nervoso 
central. 

II - No plasma dos pacientes com X-ALD, verifica-se 
um aumento importante na concentração do ácido 
hexacosanoico (C26:0), bem como na razão dessa 
concentração para aquela do ácido docosanoico 
(C22:0), em comparação com os valores de refe-
rência. 

III - A expressão fenotípica da X-ALD é pouco variável. 

IV - Ácidos graxos de cadeia muito longa (AGCML) são 
definidos como ácidos insaturados com 22 carbonos 
ou mais. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. Considere as afirmações abaixo sobre a cromatografia 
gasosa. 

 
I - O gás de arraste, ao entrar no cromatógrafo, passa 

pelo injetor, que deve estar aquecido de modo a 
promover a rápida vaporização da amostra. 

II - Depois de separados na coluna, os componentes 
atravessam o detector, e o sinal é, então, enviado 
e registrado na forma de um cromatograma. 

III - O gás hélio, como gás de arraste, é geralmente 
o preferido quando são usados detectores de 
condutividade térmica, devido à sua condutivi-
dade térmica elevada em relação à dos vapores 
da maior parte dos compostos orgânicos. 

IV - Fatores como natureza, quantidade da fase estacio-
nária e temperatura se relacionam diretamente com 
o poder de separação da coluna cromatográfica. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas IV. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

08. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os componentes essenciais dos equipamentos 
de cromatografia líquida de alta eficiência às suas 
respectivas características. 

 
(1) Bomba de alta pressão 
(2) Sistema de injeção de amostra 
(3) Coluna 
(4) Detector 

 
(  ) Deve ter a capacidade de impulsionar a fase móvel. 
(  ) Equipamento de aço inoxidável polido, com compri-

mentos de 10 a 30cm e calibre de precisão. 

(  ) O efluente deste dispositivo preenche uma serpen-
tina de volume conhecido, e o acionamento da 
válvula transfere, integralmente, esse volume para 
a corrente de fase móvel. 

(  ) Parte do equipamento de análise adaptado para 
receber um fluxo constante de solvente (fase móvel) 
resultante da eluição cromatográfica. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 4 – 3 – 1 – 2. 
(C) 1 – 3 – 2 – 4. 
(D) 4 – 2 – 1 – 3. 
(E) 1 – 2 – 4 – 3. 
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09. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, relativas à espectrometria de massas acoplada 
à cromatografia líquida (LC/MS/MS). 

 
(  ) Método espectrométrico de análise que envolve 

separação e identificação de substâncias químicas 
com base na razão massa e carga (m/z).   

(  ) A vantagem da LC/MS/MS é que os múltiplos meta-
bólitos podem ser detectados simultaneamente na 
mesma amostra de sangue (análise multiplex), o 
que possibilita a identificação de várias doenças de 
uma só vez, enquanto as técnicas tradicionais de 
triagem se baseiam em um exame para cada 
doença. 

(  ) A maior parte dos íons formados no processo apre-
senta carga negativa. 

(  ) Cada molécula tem um padrão de fragmentação 
característico e classes de compostos irão se frag-
mentar de maneira semelhante. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) F – F – V – V. 
(B) V – V – F – F. 
(C) V – F – V – F. 
(D) F – V – F – V. 
(E) V – V – F – V. 

 

10. A qualidade dos resultados obtidos em um laboratório 
de genética bioquímica é garantida por meio da imple-
mentação de controle do processo. Para a avaliação 
de precisão e de exatidão dos resultados, devem ser 
realizados, respectivamente: 

 
(A) controle de qualidade externo e teste de lineari-

dade. 
(B) testes de limite de detecção e controle de quali-

dade externo. 

(C) testes de reprodutibilidade intralaboratorial e 
controle de qualidade externo. 

(D) controle de qualidade externo e testes de variabili-
dade. 

(E) testes de recuperação e testes de variabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. A dosagem de homocisteína em plasma por espectro-
metria de massas acoplada à cromatografia líquida 
(LC/MS/MS) preconiza a desproteinização da amostra e 
a adição de um agente redutor. Para a realização destas 
fases do processo são utilizados, respectivamente: 

 
(A) mistura de acetonitrila com metanol e ácido 

fórmico. 

(B) mistura de ácido fórmico com ácido tricloroacético 
e ditiotreitol. 

(C) mistura de acetonitrila com ditiotreitol e ácido 
fórmico. 

(D) mistura de tolueno com metanol e ácido tricloroa-
cético. 

(E) mistura de acetonitrila com clorofórmio e ditiotreitol. 
 

12. A análise de aminoácidos por espectrometria de massas 
acoplada à cromatografia líquida (LC/MS/MS) permite 
auxiliar no diagnóstico das aminoacidopatias. Entretanto, 
a confirmação diagnóstica deve ser feita pela quantifi-
cação dos aminoácidos por cromatografia líquida de 
alta eficiência (HPLC). No que se refere à análise de 
aminoácidos em sangue total por LC/MS/MS de um 
paciente com suspeita da Doença da Urina do Xarope 
do Bordo, pode-se afirmar que o perfil de aminoácidos 
alterados para esta doença inclui 

 
(A) Valina, Leucina+Isoleucina. 

(B) Valina+Leucina, Isoleucina. 
(C) Valina+Aloisoleucina, Leucina+Isoleucina. 

(D) Valina, Leucina, Isoleucina. 
(E) Valina+Isoleucina, Leucina. 

 

13. Oxiesteróis são compostos oriundos da oxidação do 
colesterol cuja quantificação em plasma é útil para o 
diagnóstico diferencial entre: 

 
(A) Mucopolisacaridose tipo IV e tipo VI. 
(B) Mucopolisacaridose tipo I e II. 
(C) Galactosemia e Doença de Krabe. 
(D) Doença de Pompe e Glicogenose tipo I. 
(E) Doença de Niemann Pick C e Doença de Fabry. 

 

14. A quantificação da globotriaosilceramida (Gb3) em 
líquidos biológicos em pacientes com Doença de Fabry 
é feita pela análise das isoformas deste composto por 
espectrometria de massas acoplada à cromatografia 
líquida (LC/MS/MS), que é considerado um método 
com sensibilidade analítica para esta análise. Qual das 
alternativas abaixo indica o padrão interno que pode ser 
usado nesta análise? 

 
(A) C5DC-Gb3. 
(B) C3:0-Gb3. 

(C) C17:0-Gb3. 

(D) C24:0-OH Gb3. 
(E) C10:1-Gb3. 
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15. O diagnóstico laboratorial da Acidemia Propiônica pode 
ser inicialmente investigado por análise de acilcarnitinas 
em sangue total por espectrometria de massas 
acoplada à cromatografia líquida (LC/MS/MS) e, poste-
riormente, confirmado por cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas na urina. O perfil 
laboratorial confirmatório dessa doença, utilizando-se 
dessas duas metodologias, é respectivamente: 

 
(A) aumento de propionilcarnitina (C3) e das razões 

propionilcarnitina/acetil carnitina (C3/C2) e propio-
nilcarnitina/carnitina livre (C3/C0) no sangue e dos 
ácidos 3-hidroxipropiônico e metilcítrico na urina. 

(B) aumento de butirilcarnitina (C4DC) no sangue e dos 
ácidos 3-hidroxipropiônico e metilcítrico na urina. 

(C) aumento de propionilcarnitina (C3) e da razão 
butirilcarnitina / carnitina livre (C4DC/C0) no sangue 
e dos ácidos 3-hidroxipropiônico e metilcítrico na 
urina. 

(D) aumento de propionilacarnitina (C3) e diminuição 
das razões propionilcarnitina/acetil carnitina (C3/C2) 
e propionilcarnitina/carnitina livre (C3/C0) no sangue 
we dos ácidos 3-hidroxipropiônico e metilcítrico na 
urina. 

(E) aumento de butirilcarnitina (C4DC) no sangue e das 
razões propionilcarnitina/acetil carnitina (C3/C2) e 
propionilcarnitina/carnitina livre (C3/C0) e dos 
ácidos 3-hidroxipropiônico e metilcítrico na urina. 

 

16. Considere a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), 
que se refere às normas de segurança no trabalho 
utilizadas em laboratórios clínicos e assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) O uso de calçados fechados é facultativo em áreas 

de laboratório. 

(B) As agulhas devem ser descartadas em recipiente 
adequado, sempre desencapadas e desconectadas 
da seringa. 

(C) A cultura de células, mesmo sendo considerado um 
agente biológico, não apresenta riscos significativos 
ao trabalhador. 

(D) O uso de luvas não substituiu o processo de lavagem 
de mãos. 

(E) A reutilização de embalagens deve ocorrer apenas 
para produtos químicos de baixa periculosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Em relação à Bioética e Informação na área da saúde, 
considere as afirmações abaixo. 

 
I - Confidencialidade é a garantia de preservação das 

informações dadas em confiança e a proteção 
contra a sua revelação não autorizada. 

II - Não existem exceções à confidencialidade legal-
mente justificadas. 

III - Os resultados de exames e procedimentos realizados 
com finalidade diagnóstica ou terapêutica são de 
propriedade do paciente. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I.  
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

18. A hiperglicinemia não cetótica é uma aminoacidopatia 
clinicamente caracterizada por convulsões de difícil 
manejo e retardo de desenvolvimento neuropsicomotor, 
sendo causada por um defeito no complexo enzimático 
responsável pela clivagem da glicina. Quanto ao perfil 
bioquímico característico do diagnóstico dessa doença, 
é correto afirmar que 

 
(A) há diminuição da glicina no liquor.   

(B) há aumento da razão glicina liquor/glicina plasma 
na faixa de valores entre 0,1-0,3 (normal 0,01-0,03).   

(C) o perfil de aminoácidos, incluindo a glicina, pode 
ser feito por cromatografia líquida de alta perfor-
mance com detector eletroquímico. 

(D) os pacientes afetados apresentam cetose, acidose 
ou padrão alterado de ácidos orgânicos no sangue 
ou na urina. 

(E) o diagnóstico é usualmente realizado pela análise 
da enzima responsável pela clivagem da glicina em 
eritrócitos. 

 

19. Com relação à coleta de urina para análise de ácidos 
orgânicos por cromatografia gasosa, assinale a alterna-
tiva correta. 

 
(A) As amostras devem ser coletadas em volume de 

10mL ou mais e imediatamente congeladas a -20o C. 
(B) As amostras podem ser armazenadas por uma 

semana à temperatura ambiente, visto que os 
ácidos são termoestáveis. 

(C) É contraindicado o uso de conservantes neste tipo 
de amostra biológica. 

(D) É necessário jejum para a coleta desta amostra 
biológica. 

(E) No mínimo, 200mL de urina são necessários para 
as análises, tendo em vista a baixa sensibilidade do 
método. 
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20. Paciente do sexo masculino com 15 dias de vida 
encontra-se torporoso. A dosagem de amônia sérica 
encontra-se aumentada, o que foi confirmado em uma 
segunda amostra. Os pais são consanguíneos e há 
relato de irmão falecido com quadro semelhante. 
Assinale a alternativa correta com relação à hipótese 
diagnóstica e aos exames que confirmariam o diagnós-
tico, respectivamente. 

 
(A) Deficiência de biotinidase e aumento de ácido 

orótico no soro. 

(B) Acidemia metilmalônica e aumento de ácido 
glutárico na urina. 

(C) Deficiência de argininosuccinato sintase e aumento 
de citrulina no plasma e ácido orótico na urina. 

(D) Deficiência de piridoxina e aumento do ácido gama 
aminobutírico no liquor. 

(E) Deficiência de cistationina beta-sintase e aumento 
de homocisteína no plasma. 

 

21. Para o preparo de 20mL de uma solução tampão para 
um determinado ensaio laboratorial, é necessário: 

 
Acetato de Sódio trihidratado 0,1M (PM: 136,08g) 
Acetato de Chumbo trihidratado 10mM (PM: 379,34g) 

 
Quantos gramas de acetato de sódio e de acetato de 
chumbo, respectivamente, são necessários para preparar 
20mL dessa solução? 

 
(A) 0,14g e 0,027g. 
(B) 0,14g e 0,038g. 
(C) 0,27g e 0,076g. 
(D) 0,76g e 0,096g. 
(E) 1,36g e 0,038g. 

 

22. Qual a diluição utilizada para preparar 20mL de uma 
solução 500µM, a partir de uma solução-mãe 10mM?  

 
(A) 1/5. 
(B) 1/10. 
(C) 1/15. 
(D) 1/20. 
(E) 1/50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Em relação aos riscos químicos relacionados com os 
reagentes utilizados em laboratório, é INCORRETO 
afirmar que 

 
(A) os rótulos do fabricante devem ser mantidos nas 

embalagens originais. 

(B) todo o produto químico manipulado ou fracionado 
deve apresentar rotulagem com nome, composição, 
concentração, data do envase, validade e nome do 
responsável por este processo. 

(C) é vedado o procedimento de reutilização das 
embalagens de produtos químicos.  

(D) todo produto químico deve ser manipulado em 
capela de fluxo laminar. 

(E) o local destinado à manipulação ou fracionamento 
de produtos químicos que impliquem riscos à segu-
rança e saúde do trabalhador deve conter equipa-
mentos que garantam sua exaustão de forma a não 
potencializar a exposição de qualquer trabalhador, 
envolvido ou não, no processo de trabalho. 

 

24. Em relação ao descarte de resíduos do ambiente labo-
ratorial, é correto afirmar que 

 
(A) para os resíduos líquidos, deve-se fazer uma 

mistura de todos os volumes e colocar em recipiente 
de vidro para posterior coleta pelo setor de gover-
nança e higienização. 

(B) materiais perfurocortantes, como vidros quebrados, 
com ou sem material biológico, devem ser descar-
tados em DESCARPACK. 

(C) o saco laranja deve ser utilizado para o descarte de 
frascos plásticos com material biológico humano. 

(D) as agulhas devem ser recapeadas antes do 
descarte em recipiente com saco branco.  

(E) ao realizar o descarte de recipiente contaminado, 
tanto com produto químico quanto biológico, 
prevalece o risco biológico. 

 

25. Em relação às radiações ionizantes, é INCORRETO 
afirmar que, cabe ao trabalhador na presença desse 
agente 

 
(A) permanecer em contato com o produto o menor 

tempo possível para a realização do procedimento. 

(B) realizar a monitoração das superfícies de acordo 
com o plano de proteção radiológica (PPR), utili-
zando monitor de contaminação, pelo menos uma 
vez por semana. 

(C) usar equipamentos de proteção individual (EPIs) e 
de proteção coletiva (EPCs) adequados e estar sob 
monitoração individual de dose ocupacional. 

(D) afastar-se das atividades caso haja gravidez 
confirmada. 

(E) utilizar dosímetros calibrados exclusivamente em 
laboratórios acreditados pela CNEN (Comissão 
Nacional de Energia Nuclear).  

 


