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Instrução: Para responder às questões 01 e 02, considere
a planilha MS-Excel, apresentada abaixo, que se
refere a uma cotação de preços para compra
de produtos.

04. Na Central de Segurança do Windows, a configuração
padrão de ativação da Prevenção de Execução de
Dados (DEP) faz parte das configurações de
(A) Proteção contra vírus.
(B) Firewall.
(C) Integridade de armazenamento.
(D) Exploit Protection.
(E) Verificação de Downloads.
05. Na organização de pastas do Windows 10, a pasta de
trabalho intitulada “Área de Trabalho”
(A) é compartilhada, por padrão de instalação, entre
todos usuários do sistema.
(B) é acessível, por padrão de instalação, para todos
os membros do mesmo grupo de trabalho.

01. Para obter o valor total de preço (coluna D), que corresponde ao preço unitário do produto pela quantidade,
digitou-se uma fórmula, na célula D4, a qual, posteriormente, será copiada e colada nas células D5 até D8.
Assinale a alternativa que apresenta essa fórmula, de
forma correta.

(C) é uma pasta localizada dentro da pasta “Windows”.
(D) armazena, automaticamente, todos os arquivos nela
colocados, na pasta “Documentos”.
(E) é exclusiva, por padrão de instalação, para cada
usuário.

(A) =B4*C4
(B) =B$4*C4

06. Dentre os fixadores aldeídos, o formaldeído comercial
é o mais utilizado na rotina do laboratório de Anatomia
Patológica, devido ao seu baixo custo e fácil preparo.
Ao manipular formaldeído ou soluções contendo essa
substância, deve-se fazer uso, individual ou combinado,
dos elementos de proteção abaixo citados, EXCETO

(C) =B4*C$4
(D) =B$4*C$4
(E) =$B$4*$C$4
02. A célula D9 contém o valor total da cotação. Para obter
esse total, digitou-se, nessa célula, uma fórmula.
Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta
a fórmula que, quando utilizada, NÃO fornece o
resultado correto dessa soma.

(A) luvas.
(B) máscara com filtro próprio para vapores orgânicos.
(C) capela de exaustão.
(D) jaleco.

(A) =SOMA(D4:D8)

(E) lâmpada ultravioleta.

(B) =SOMA(D4;D5;D6;D7;D8)
(C) =SOMA(D4;D8)
(D) =SOMA(D4+D5+D6+D7+D8)
(E) =D4+SOMA(D5:D8)
03. A ferramenta para “Otimizar Unidades” do Windows 10
tem por objetivo

07. Quando o formaldeído é exposto à luz, isto é, ao
oxigênio atmosférico e tecidual, ocorre a oxidação
do formaldeído formando ___________. Este composto
formado pode precipitar nos tecidos sob a forma de um
pigmento de coloração ___________, sendo considerado um artefato. Para se evitar a formação desse precipitado, sugere-se preparar o fixador em ___________.

(A) controlar a inicialização de programas.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

(B) desfragmentar as unidades de disco rígido.
(C) configurar, adequadamente, as interfaces de rede.
(D) monitorar e gerenciar o uso de memória.
(E) gerenciar o espaço de armazenamento da área de
troca.

(A) ácido fórmico – marrom – soluções tamponadas
(B) ácido nítrico – marrom – água destilada
(C) ácido pícrico – vermelha – soluções tamponadas
(D) ácido fórmico – vermelha – água destilada
(E) ácido nítrico – vermelha – soluções tamponadas
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08. Para preparar 200ml de uma solução de ácido oxálico
a 2%, será necessário pesar

12. Com relação à clarificação, assinale as afirmações abaixo
com V (verdadeiro) ou F (falso).

(A) 0,5g de ácido oxálico.

( ) Apesar de as substâncias diafanizadoras serem
insolúveis em água e solúveis no álcool, que é
removido da peça durante a clarificação, deve-se
tomar algumas precauções, como evitar a agitação
do frasco para melhorar a difusão.

(B) 1g de ácido oxálico.
(C) 2g de ácido oxálico.
(D) 4g de ácido oxálico.
(E) 10g de ácido oxálico.

( ) Recomenda-se proceder, no mínimo, duas trocas
da substância diafanizadora.
( ) Recomenda-se não deixar o material por muito
tempo em xilol; caso isso aconteça, ocorre um
ressecamento interferindo na sua qualidade.

09. Assinale a afirmação INCORRETA a respeito da
descalcificação.
(A) A descalcificação visa à retirada dos componentes
inorgânicos, como fosfato de cálcio, presente em
tecidos ósseos, em tumores ósseos ou em determinadas patologias.

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

(B) É necessária a descalcificação de tecidos mineralizados, pois os cristais de cálcio destroem o fio
da navalha, criando nessa uma superfície irregular
que dificulta a produção de bons cortes e impedindo a análise histológica adequada.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C) O ácido nítrico (HNO3) é bastante empregado como
agente descalcificante, pois promove descalcificação
lenta, preservando bem a integridade do tecido,
especialmente dos núcleos.
(D) A escolha do método de descalcificação depende da
urgência, do grau de mineralização, do interesse
da investigação, das técnicas de coloração que se
pretende empregar e do tipo de fixador utilizado.
(E) Após a coleta do tecido, este deve ser fixado, lavado
para retirar o excesso de fixador e, só então,
submetido à descalcificação.

13. As __________ possuem normalmente duas placas,
uma aquecedora e outra refrigerada, que são utilizadas
em momentos diferentes do processo de _________.
Estes equipamentos também possuem um local para
aquecimento das pinças e um tanque contendo
__________, cuja temperatura é mantida e precisamente controlada através de um ___________, diminuindo consideravelmente o tempo total de técnica no
Laboratório de Anatomia Patológica.

10. O processamento para inclusão de material em parafina
passa por três etapas:

–
–
–
–
–

2
3
1
3
1

–
–
–
–
–

(A) centrais de impregnação – impregnação – solução
diafinizadora aquecida – cronômetro

(C) centrais de clarificação – clarificação – solução
diafinizadora aquecida – termostato

A sequência correta das etapas é:
1
1
2
2
3

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

(B) centrais de impregnação – impregnação – parafina
líquida pré-aquecida – termostato

(1) Impregnação
(2) Desidratação
(3) Clarificação

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – F – F.
V – V – F.
F – V – V.
F – F – F.
V – V – V.

(D) centrais de inclusão – inclusão – parafina líquida
pré-aquecida – termostato

3.
2.
3.
1.
2.

(E) centrais de inclusão – inclusão – solução diafinizadora aquecida – cronômetro

11. Todos os fatores abaixo influenciam a velocidade do
processamento, EXCETO um deles. Assinale-o.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aquecimento.
Agitação.
Viscosidade das soluções.
Vácuo.
Ultrassom.
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14. Na microtomia, tecidos são finamente seccionados e
aderidos a lâminas de vidro para posterior análise
microscópica. Considere os seguintes equipamentos.
I II IIIIV -

17. A respeito da técnica de coloração por hematoxilina e
eosina (HE), muito utilizada em exames anatomopatológicos, assinale a afirmação correta.

Micrótomo
Criostato
Banho-maria histológico
Centrífuga de lâminas de vidro

(A) As regiões do tecido, coradas pela hematoxilina,
são ditas basófilas pela afinidade ao corante básico.
(B) As regiões do tecido, coradas pela eosina, são ditas
basófilas pela afinidade ao corante básico.
(C) As cargas negativas da eosina ligam-se a cargas
positivas do tecido, como os radicais amino (-NH3+)
das proteínas básicas do citoplasma, tornando-o
azul, violeta ou roxo.

Quais destes equipamentos são utilizados na microtomia?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

(D) Além da hematoxilina, são corantes básicos, ou seja,
catiônicos, o Sirius Red, o Fast Green e o Orange G.

15. Na técnica de congelação, os melhores cortes de tecidos
são obtidos quando o material é rapidamente congelado
após a cirurgia. Para melhor atender a esta condição,
o ideal seria congelar o material em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E) Atualmente, não existem no mercado equipamentos
que realizem a coloração de HE de forma automatizada.
18. No método de Grocott, que consiste em um tipo de
coloração especial para fungos, é utilizado

gelo seco.
nitrogênio líquido.
mistura de gelo e cloreto de sódio.
dióxido de carbono gasoso.
spray aerossol.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

16. Após a microtomia e antes de iniciar qualquer coloração,
a parafina precisa ser removida para que os corantes
penetrem e se combinem com os elementos teciduais.
Um procedimento geral de qualquer coloração é composto de etapas que acontecem antes e depois da
coloração propriamente dita. Levando em conta esse
contexto, considere o esquema abaixo.

ácido acético 0,5%.
ácido periódico.
reativo de Schiff.
solução de nitrato de prata amoniacal.
solução de prata metenamina.

19. Caso a equipe médica necessitasse identificar depósitos
de ferro, a escolha da coloração seria pelo método de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Giemsa.
Perls.
Tricômio de Masson.
Vermelho-Congo.
Ziehl-Nelssen.

20. Os insumos abaixo podem ser utilizados na selagem de
lâminas, EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

EntelanⓇ.
Bálsamo do Canadá.
Goma de Damar.
Gelatina.
Óleo de anilina PA.

Nesse esquema, B, D e E referem-se, respectivamente,
às etapas de
(A) desidratação, parafinização e montagem da lâmina.
(B) hidratação, clarificação e montagem da lâmina.
(C) diferenciação, clarificação e adição de mordente.
(D) cromatização, diferenciação e montagem da lâmina
(E) clarificação, parafinização e adição de mordente.

FAURGS – HCPA – Edital 02/2019

PS 16 – PROFISSIONAL ASSISTENCIAL III (Profissional de Histologia)
Pág. 5

21. Em 13 de maio de 2019, o Google exibiu na sua página inicial uma ilustração em homenagem ao 136⁰ aniversário do
médico Georgios Papanikolao, criador do chamado “exame Papanicolau”, que hoje é universalmente utilizado.

Figura 1. Médico que desenvolveu o exame Papanicolau ganha homenagem do Google – Foto: Reprodução/Google

No preparo da técnica original da coloração de Papanicolau, será utilizado
(A) esfregaço em lâminas fixadas em álcool etílico 95% e diferentes soluções corantes, entre elas, a hematoxilina de
Harris e o Orange G 6.
(B) esfregaço em lâminas fixadas em álcool etílico 95% e diferentes soluções corantes, entre elas, a hematoxilina de
Harris e o Sirius Red.
(C) cortes em parafina de material fixado em formalina a 10% e diferentes soluções corantes, entre elas, a hematoxilina de Harris e o Verde Luz.
(D) esfregaço de material fixado em formalina a 10% e diferentes soluções corantes, entre elas, a hematoxilina de
Harris e o Verde Luz.
(E) cortes em parafina em lâminas fixadas em álcool etílico 95% e diferentes soluções corantes, entre elas, a hematoxilina de Harris e o Sirius Red.
22. Para corar esfregaço citológico de linfonodo ou outros
tecidos hematopoéticos, deverá ser realizada coloração
pelo Método de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

23. A respeito da imunofluorescência, estão corretas todas
as afirmações abaixo, EXCETO uma delas. Assinale-a.

Feulgen.
Gram.
Hansel.
May Grüenwald Giemsa.
Shoor.

FAURGS – HCPA – Edital 02/2019

(A) A imunofluorescência é uma técnica que permite
a visualização de antígenos nos tecidos ou em
suspensões celulares utilizando corantes fluorescentes, que absorvem luz e a emitem em um
determinado comprimento de onda.
(B) Quando o corante está ligado ou conjugado com um
anticorpo, os locais de reação entre o antígeno e o
anticorpo conjugado podem facilmente ser visualizados.
(C) Os fluorocromos mais utilizados em técnicas de
imunofluorescência são a fluoresceína isocianetada
(FITC) e a rodamina.
(D) O sucesso da técnica de imunofluorescência está
relacionada à adequada preservação dos antígenos
e à qualidade das secções.
(E) Biópsias de fígado e de pulmão são os tecidos mais
examinados por técnicas de imunofluorescência,
em muitos laboratórios de histopatologia.
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24. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou F
(falso), no que se refere à técnica de imuno-histoquímica.

26. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19/09/1990, são
objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO

( ) A imuno-histoquímica é uma técnica de identificação
de células ou constituintes teciduais mediante interação antígeno-anticorpo de elevada especificidade.
( ) Quanto maior o tempo de fixação, isto é, o tempo
em que um determinado tecido é submetido ao
fixador, mais potente será a reação imuno-histoquímica resultante desse procedimento.
( ) A recuperação antigênica é a etapa final da coloração
imuno-histoquímica e serve para quebrar ligações
inespecíficas formadas entre os anticorpos secundários com o agente cromogênico 3,3-diaminobenzidina
(DAB).
( ) A imuno-histoquímica tem diversas aplicações como
método de auxílio ao diagnóstico de doenças inflamatórias, infecciosas e neoplasias, além de ser
utilizada para determinar fatores preditivos e
prognósticos no câncer.

(A) a identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
(B) a formulação de política de saúde destinada a
promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do Art. 2º desta Lei.
(C) a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde.
(D) a realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
(E) a regulamentação e a fiscalização dos planos de
prevenção de incêndio (PPCIs).
27. Das afirmações abaixo, assinale a que NÃO está incluída
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
(A) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B) A coordenação da formação de recursos humanos
na área de saúde.

V – F – F – V.
F – V – F – F.
V – F – V – V.
F – F – V – F.
F – F – V – V.

(C) O planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
(D) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.

25. No laboratório de Anatomia Patológica, a principal
técnica empregada em patologia molecular é a hibridização in situ. A hibridização in situ consiste de uma
_________ inicial, processo que separa duplas fitas
de DNA utilizando calor. Uma sonda, um pequeno
segmento de DNA fita simples marcada, é então
adicionada à reação, propiciando a _________ dessa
sonda com a região complementar no DNA de interesse.
Na técnica de FISH, as sondas são marcadas com
moléculas fluorescentes, e na CISH, por cromógenos,
como a __________.

(E) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e
substâncias de interesse para a saúde.
28. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de
acordo com as diretrizes previstas na legislação,
obedecendo ainda determinados preceitos. Com relação
a esse tema, considere os princípios abaixo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

clarificação – hibridização – digoxigenina
desnaturação – hibridização – biotina
desidratação – ligação – prata
hibridização – ligação – digoxigenina
ligação – hibridização – biotina

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
II - Promoção de verba adequada para novas construções de estabelecimentos assistenciais de saúde de
todo o país.
III- Preservação da autonomia das pessoas na defesa
de sua integridade física e moral.
Quais são considerados princípios do SUS?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
I e II.
I e III.
II e III.
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29. Sobre a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), é
correto afirmar que:
(A) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas
para a implementação de medidas de proteção à
segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços
de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.

31. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),
descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma
que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.
Com relação a esse tema, assinale a alternativa que
apresenta, de forma correta, um dever do empregador.
(A) Indicar o fornecedor credenciado e cadastrado no
estabelecimento de saúde para que o empregado
possa comprar seu EPI de acordo com a sua ergonomia.

(B) dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais
de saúde.

(B) Promover dinâmicas de grupo para identificar as
necessidades técnico-específicas do empregado.

(C) é o conjunto de características e condições necessárias ao desenvolvimento das atividades dos usuários
da edificação que, adequadamente consideradas,
definem e originam a proposição para o empreendimento a ser realizado. Deve conter a listagem de
todos os ambientes necessários ao desenvolvimento
dessas atividades.
(D) dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de
Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.
(E) tem por objetivo fixar as cores que devem ser usadas
nos locais de trabalho para prevenção de acidentes,
identificando os equipamentos de segurança,
delimitando áreas, identificando as canalizações
empregadas nas indústrias para a condução de
líquidos e gases e advertindo contra riscos.

(C) Garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho.
(D) Gerenciar a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA).
(E) Garantir a individualidade do empregado, fazendo
a melhor escolha dos EPIs.
32. Com relação à possibilidade de exposição acidental
aos agentes biológicos, deve constar do Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), os
seguintes itens, EXCETO:
(A) os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soroconversão e das doenças.

30. Para fins de aplicação da NR-32, assinale a alternativa
correta referente ao que é considerado Risco Biológico.

(B) as medidas para descontaminação do local de
trabalho.
(C) os tratamentos médicos de emergência para os
trabalhadores.

(A) O risco de incêndio do material biológico submetido
à incineração.

(D) a identificação dos responsáveis pela aplicação
das medidas pertinentes, em caso de acidente.

(B) A probabilidade da exposição ocupacional a agentes
biológicos.

(E) as rotas de fuga no caso de derramamento de
líquidos biológicos.

(C) O risco de acidente ocupacional em caso de derramamento de produto químico.
(D) A probabilidade de afastamento do trabalho por
lesão ocupacional de esforço repetitivo.

33. De acordo com a NR-32, considere os itens abaixo.

(E) A probabilidade de acidente com dispositivos de
segurança assistencial.

I - a utilização de pias de trabalho para fins diversos
dos previstos.
II - o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de
lentes de contato nos postos de trabalho.
III- o consumo de alimentos e bebidas nos postos de
trabalho.
Quais apresentam orientações que devem ser vedadas
pelo empregador?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.
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34. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao uso
de vestimenta de todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos.
(A) A vestimenta deve ser, primeiramente, segura e
adequada, não havendo necessidade de se levar
em consideração o conforto do empregado.

36. Em todo local onde exista a possibilidade de exposição
a agentes biológicos, devem ser fornecidas aos trabalhadores instruções escritas, em linguagem acessível, das
rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de
prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao
trabalho. Sobre a prevenção de acidentes, é correto
afirmar que

(B) A vestimenta deve ser fornecida com exclusividade,
deve ser de uso individual, com ônus para o empregado.

(A) as instruções devem ser entregues ao trabalhador,
mediante recibo, devendo este ficar à disposição
da inspeção do trabalho.

(C) Os trabalhadores não devem deixar o local de
trabalho com os equipamentos de proteção individual e com as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.

(B) os trabalhadores devem comunicar, imediatamente,
todo acidente ou incidente, com possível exposição
a agentes biológicos, ao gerente administrativo do
setor de Recursos Humanos, a fim de tomar as
medidas preventivas devidas.

(D) Cabe ao empregado manter cuidadosamente sua
vestimenta, mantendo sua integridade e lavando-a
em casa, sempre que esta apresentar sujidade.

(C) em caso de acidente, o trabalhador deve dirigir-se
imediatamente ao Serviço de Medicina ocupacional
para que sejam tomadas as ações preventivas.

(E) É obrigatório o uso da vestimenta adequada pelo
empregado, a qual deve ser compartilhada pelas
unidades, sempre que houver necessidade.

(D) o descarte de objetos perfurocortantes no contentor
de parede rígida deve ser feito por colaborador da
governança, devidamente treinado e capacitado
para esta tarefa.

35. A NR-32 prevê a proibição do uso de adornos pelos
trabalhadores, principalmente aqueles que mantêm
contato com agentes biológicos. Assinale a alternativa
que apresenta, corretamente, os itens considerados
adornos.
(A) Sapatos abertos, canetas e anéis.
(B) Crachás pendurados com cordão, brincos e alianças.
(C) Relógios de uso pessoal, sapatos de salto e piercings.
(D) Tatuagens em áreas expostas, broches e colares.

(E) o reencape e a desconexão manual de agulhas é
permitido apenas nos casos em que não houver
dispositivo de segurança das seringas.
37. De acordo com a NR-32, o empregador deve assegurar
capacitação aos trabalhadores, antes do início das
atividades e de forma continuada. A capacitação deve
ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de novos riscos biológicos e deve incluir:

(E) Brincos, tiaras e sapatos abertos.
(A) aprovação do conselho fiscal, atendendo às boas
práticas de políticas públicas de saúde.
(B) capacitação por empresa externa, mesmo que não
haja contrato de terceirização, desde que seja em
situação de risco emergencial.
(C) elaboração de planos de edificação e de adequação
de áreas físicas.
(D) utilização de equipamentos de proteção coletiva,
individual e de vestimentas de trabalho.
(E) capacitação dos pacientes e da comunidade externa
para acesso seguro ao ambiente hospitalar.
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38. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA),
na fase de reconhecimento, deve conter identificação
dos riscos biológicos mais prováveis, em função da
localização geográfica e da característica do serviço de
saúde e seus setores, considerando os itens abaixo,
EXCETO um deles. Assinale-o.
(A) Fontes de exposição e reservatórios.
(B) Vias de transmissão e de entrada.
(C) Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do
agente.
(D) Persistência do agente biológico no ambiente.
(E) Estudos empíricos de drogas-alvo específicos.
39. Sobre Ética, assinale a afirmação correta.
(A) É o estudo geral do que é bom ou mau.
(B) É o conjunto de regras que são assumidas pela
pessoa, como uma forma de garantir o seu
bem-viver.
(C) Baseia-se em regras que visam estabelecer uma
certa previsibilidade para as ações humanas.
(D) É um subconjunto da moral.
(E) Independe das fronteiras geográficas, garantindo
uma identidade entre pessoas que sequer se conhecem, mas que utilizam este mesmo referencial moral
comum.
40. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta,
a definição de conflito de interesses na área de saúde.
(A) Situação que envolve interesses econômicos secundários.
(B) Situação irrelevante, pois sempre há imparcialidade
do profissional de saúde na avaliação das questões
propostas.
(C) Conjunto de questões religiosas que podem influenciar a capacidade de decisão do observador.
(D) Conjunto de condições, nas quais o julgamento de
um profissional a respeito de um interesse primário
tende a ser influenciado, indevidamente, por um
interesse secundário.
(E) Situação muito comum atualmente, já que a maioria
dos projetos de pesquisa é dependente de financiamento externo.
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