
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia estas instruções: 
 

1 Escreva seu Número de Inscrição neste retângulo:  

2 Este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se 
não apresenta imperfeição gráfica que dificulte a leitura. 
Se você verificar algum problema, peça imediatamente ao Fiscal que 
substitua o Caderno. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais só uma é 
correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta 
pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço deste Caderno para rascunhos e não destaque 
nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e 
preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira 
responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de 
Respostas e este Caderno. 
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Técnico de Laboratório – Anatomia Patológica       01 a 40 

 

01. O microscópio ótico comum é constituído de duas partes distintas − uma óptica e 
outra mecânica. Cada uma delas contém diversos componentes. No conjunto óptico, 
a parte composta por um espelho côncavo para onde converge a luz é chamada de 

A) aparelho de iluminação.     C) objetiva. 

B) condensador.      D) ocular. 
 

 
02. A seqüência correta das substâncias usadas no processo de desparafinização-

coloração-montagem é: 

A) água − álcool − xilol − coloração − xilol – álcool − água 

B) álcool − xilol − água − coloração − água − xilol − álcool 

C) xilol − álcool − água − coloração − água − álcool − xilol 

D) álcool − água − xilol − coloração − xilol − água − álcool 
 

 
03. A substância fixadora indicada para tecidos nos quais serão utilizados corantes 

naturais e anilinas é: 

A) formol a 10%     C) líquido de Duboscq-Brasil 

B) líquido de Bouin     D) líquido de Helly 
 
 
04. Em relação ao método de descalcificação, é requisito importante para que o processo 

ocorra de forma correta: 

A) a lavagem, posterior ao uso do ácido, em água corrente abundante 

B) o tratamento prévio da amostra com sulfato de sódio 

C) a utilização de ácido fórmico para ossos compactos 

D) a fixação adequada, em formol, antes de iniciada a descalcificação 
 
 
05. Uma falha no procedimento de inclusão a qual pode acarretar erros no resultado final 

do processamento tecidual e conseqüente erro de diagnóstico histopatológico é 

A) aparar o excesso da parafina do bloco, produzindo um paralelepípedo ou tronco 
de pirâmide. 

B) aderir a etiqueta à peça em posição horizontal e fundir esta ao bloco com o uso 
de faca ou bisturi aquecido. 

C) aquecer a peça na chama do bico de Bunsen para facilitar a adesão à parafina. 

D) colocar os moldes de parafina no gelo ou refrigerador após a formação da crosta. 
 

 
06. Durante a execução de cortes com o micrótomo, o surgimento de áreas rotas ou 

pulverulentas, que deve ser prontamente identificado e corrigido pelo técnico, é 
decorrente 

A) de temperatura ambiente muito elevada. 

B) da inclinação exagerada da navalha. 

C) do desgaste da lingüeta ou dos dentes da roda. 

D) da presença de dentes na navalha. 
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07. A histoquímica pelo método do PAS-Alcian Blue é utilizada na diferenciação entre 

A) mucina ácida e mucina neutra. 

B) glicogênio e mucina neutra. 

C) fibras elásticas e fibras reticulares. 

D) fibras elásticas e colágeno tipo IV. 
 

08. Para a obtenção de um bom corte histológico, é correto afirmar: 

A) Na fita de parafina, a face áspera e opaca é a que deve ser aplicada sobre a 
lâmina, pois é a que facilita a adesão. 

B) Em impregnações metálicas de Gomori devem ser feitos cortes mais espessos no 
bloco. 

C) Quanto maior a consistência da peça, menor deve ser o ângulo de inclinação da 
navalha. 

D) O ângulo padrão de inclinação da navalha deve ficar entre 15° e 20°. 
 

09. Sobre os princípios gerais da fixação, é correto afirmar: 

A) O volume do fixador deve ser, no mínimo, dez vezes maior que o volume da peça. 

B) O formol “pro-analysis” ou “puro” é uma solução aquosa a 10% que deve ser 
diluída na proporção de um litro para nove litros de água. 

C) A solução de formol fixa um milímetro de espessura de tecido a cada oito horas. 

D) O líquido de Bouin é o fixador ideal para medula óssea, pois preserva os 
antígenos para o estudo imunoistoquímico. 
 

10. Dois corantes utilizados em colorações pan-ópticas são: 

A) mucicarmim de Mayer e impregnação de Rio Hortega 

B) Sudam III e escarlate R 

C) hematoxilina férrica de Regaud e Sudam III 

D) hematoxilina fosfotúngstica de Mallory e impregnação de Rio Hortega 
 
11. A coloração produzida por corantes capazes de tingir alguns constituintes dos tecidos 

com cores diversas da própria coloração é denominada 

A) coloração progressiva. 

B) coloração combinada. 

C) coloração metacromática. 

D) coloração específica. 
 
12. Para coloração por meio do método de Grimelius, utiliza-se uma solução argêntica 

com um fundo opcional corado pelo Kernechtrot. O objetivo desse procedimento é 
demonstrar a presença, no tecido, de 

A) mitocôndrias, em negro com fundo em cinza. 

B) melanina e granulações argento-redutoras de células intestinais, em negro. 

C) estrias de fibras musculares, em azul-negro. 

D) células argirófilas, coradas em castanho-negro. 
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13. A utilização de substâncias químicas para a fixação de um tecido  tem por finalidade  

A) eliminar a gordura do tecido. 

B) remover a água do tecido. 

C) promover o suporte do tecido. 

D) inibir a ação enzimática no tecido. 
 

 
14. Considere que uma solução tem densidade de 1g/ml. O volume dessa solução a 7% 

que pode ser obtido com 3,5 g de soluto é: 

A) 50 ml 

B) 125 ml 

C) 25 ml 

D) 250 ml 
 

 
15. Leia as afirmativas abaixo:  
 

I Na coloração regressiva, o tecido é hipercorado e o excesso do corante é 
retirado por meio de um diferenciador. 

II A coloração simples é obtida por meio de dois ou mais corantes. 

III Diferenciação consiste na retirada do excesso de corante dos tecidos por 
meio de um diferenciador. 

 

Dessas afirmativas, são corretas: 

A) I e III 

B) II e III 

C) I, II e III 

D) I e II 
 
  

 
16. Observe o utensílio abaixo formado por duas peças. 

 
As peças do utensílio e a sua função no laboratório de Anatomia Patológica são, 
respectivamente: 

A) placa de Petri e pistilo − homogeneização 

B) almofariz e pistilo − pulverização 

C) almofariz e bastão de vidro − homogeneização 

D) placa de Petri e bastão de vidro – pulverização 
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17. As etapas abaixo relacionadas fazem parte do processo de impregnação argêntica: 
 

I impregnação do tecido pela solução argêntica sob ação do tempo ou calor 

II acentuação da prata pelo ouro no tecido 

III fixação da prata no tecido 

IV revelação da prata nos tecidos que têm afinidade com a prata 
 

A seqüência correta das etapas desse processo é: 

A) I, II, III e IV  B) I, III, II e IV      C) I, IV, III e II  D) IV, III, II e I 
 
 

18. O exame de um fragmento de tecido, retirado de um ser vivo, com finalidade 
diagnóstica é chamado de 

A) citologia.  B) biópsia.       C) autópsia.  D) biogenia. 
 

 
19. Nas técnicas de coloração em que se usam os corantes hematoxilina e eosina, os 

resultados obtidos nos tecidos são revelados, respectivamente,  nas seguintes 
tonalidades: 

A) núcleo azul, hemácias verde-claras, citoplasma róseo e alaranjado e  fibras 
elásticas vermelhas 

B) núcleo róseo, hemácias róseas e alaranjadas, citoplasma verde-claro e fibras 
elásticas róseo-claras 

C) núcleo azul, hemácias róseas e alaranjadas, citoplasma róseo e alaranjado, fibras 
elásticas róseo-claras 

D) núcleo vermelho, hemácias vermelhas, citoplasma verde-claro e fibras elásticas 
róseo-claras 

 
20. Para o estudo de alterações morfológicas observadas em fragmentos de pele, o 

método de biópsia mais indicado é: 

A) Punch 

B) Congelação 

C) Trefina 

D) Saca-bocados 
 
 
21. As afirmativas a seguir referem-se a técnicas citológicas aplicadas em Anatomia 

Patológica. 
 

I A fixação do material evita o aparecimento de alterações nucleares e 
citoplasmáticas que prejudicam o exame. 

II Na fixação de líquidos para exames citológicos, o álcool etílico a 95% é o 
fixador indicado. 

III No método de coloração de Papanicolau, o citoplasma é corado de azul pela 
hematoxilina. 

 
Destas afirmativas, são corretas: 

A) I e II      C) I, II e III 

B) II e III     D) II e III 
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22. O equipamento laboratorial destinado a fazer secções ou cortes delgadíssimos de 
tecidos nos blocos de parafina é: 

A) criostato     C) micrótomo 

B) autotécnico     D) auto-inclusor 
 

 
23. Um laboratório de anatomia patológica recebeu uma peça cirúrgica retirada do tecido 

mamário de uma paciente de 36 anos. O material foi recepcionado e, após ser 
elaborado o protocolo de identificação, foi encaminhado ao patologista, para 
clivagem.  
O procedimento da clivagem consiste em 

A) impregnação.      B) inclusão.     C) corte.               D) coloração. 
 
 
24. Após a colheita do material para exame histopatológico, a preparação dos tecidos 

obedece a esta seqüência: 

A) fixação − inclusão − microtomia − descalcificação − coloração − montagem 

B) fixação − descalcificação − inclusão − microtomia − montagem − coloração 

C) fixação − inclusão − descalcificação − microtomia − montagem − coloração 

D) fixação − descalcificação − inclusão − microtomia − coloração − montagem 
 
 
25. Para o estudo histológico, uma peça cirúrgica deve ser conservada em recipiente e 

volumes de fixador adequados. A concentração da formalina utilizada na rotina é: 

A) 20%      B) 10%             C) 30%         D) 40% 
 
 

26. Por não provocar retração dos tecidos e alterações químicas apreciáveis, o método 
mais indicado para a identificação de gorduras é: 

A) impregnação    C) imprit 

B) congelação     D) imunohistoquímica 
 
 
27. A substância utilizada para neutralizar o formol, nos laboratórios de anatomia 

patológica, é: 

A) hidróxido de sódio    C) hidróxido de potássio 

B) carbonato de lítio    D) carbonato de cálcio 
 

 
28. As colorações utilizadas para identificar o Treponema pallidum e o Micobacterium 

tuberculosis são respectivamente: 

A) Levaditi e Fite    C) Levaditi e GMS 

B) Fite e PAS     D) GMS e PAS 

 
29. Quando um fragmento de biópsia é enviado para o laboratório de anatomia patológica 

em álcool, antes de iniciar-se o processamento deve-se 

A) substituir o fixador original por Bouin. 

B) substituir o fixador original por ácido acético. 

C) acrescentar formol ao fixador original. 

D) manter o fixador original. 
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30. Em relação aos preparados citológicos, é correto afirmar: 

A) Amostra citológica de punção aspirativa pode ser emblocada em parafina. 

B) Amostra citológica cérvico-vaginal deve ser previamente fixada por dessecação. 

C) Amostra de punção aspirativa deve ser fixada em formalina tamponada. 

D) Amostra de urina, escarro ou derrame deve ser previamente conservada em 
álcool a 30%. 

 
 
31. A técnica para obtenção de material citológico de lesão palpável, na qual se utiliza 

uma agulha acoplada  a um manete denomina-se: 

A) punção por agulha de Vim Silverman 

B) punção aspirativa por agulha fina 

C) biópsia por centese 

D) core biopsy 
 
 
32. O corante de origem animal utilizado em histologia é: 

A) índigo.     C) açafrão; 

B) orceína;     D) carmim  
 
 
33. Ao proceder à microtomia de um fragmento de consistência rígida e de pequeno 

tamanho, o técnico deve 

A) diminuir a velocidade de rotação do volante, mantendo o ângulo de inclinação da 
navalha. 

B) aumentar a velocidade de rotação do volante, mantendo inalterado o ângulo da 
navalha. 

C) manter a velocidade de rotação do volante, aumentando o ângulo de inclinação 
da navalha. 

D) diminuir a velocidade de rotação do volante, aumentando o ângulo de inclinação 
da navalha. 

 
 

34. A temperatura de fusão da parafina utilizada nos procedimentos histológicos, em 
graus Celsius, varia entre: 

A) 56 e 58     C) 55 e 57 

B) 57 e 59     D) 58 e 60 
 
 

35. Em caso de um acidente de trabalho em que o técnico se exponha a álcalis fortes, 
tais como soda e potassa, o antídoto que deve ser usado é: 

A) ácido nítrico    C) ácido clorídrico 

B) bicarbonato de sódio   D) ácido cítrico  
 
 

36. O produto usado para conferir maior dureza aos fragmentos, durante a inclusão, é: 

A) gelatina     C) parafina 

B) celoidina     D) ágar-ágar 
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37. A seqüência correta das substâncias usadas para processar o material, com o 
objetivo de se obterem bons cortes histológicos em um fragmento de biópsia renal, é:  

A) Bouin – álcool – xilol – parafina 

B) formol – toluol – álcool – parafina 

C) Bouin – xilol – álcool – parafina 

D) formol – álcool – xilol – parafina 
 
38. De acordo com a seqüência de processamento histológico proposta por Michalany, as 

substâncias assinaladas a seguir pelos números II, V, VIII e  X, são, 
respectivamente: 

 

 
 

A) álcool, álcool, toluol e parafina 

B) formol,  álcool, toluol e toluol 

C) formol, álcool, toluol e parafina 

D) álcool, toluol, toluol e parafina 
 
 
39. Na técnica histológica, o álcool etílico é usado em várias gradações, desde o 

absoluto até álcool hidratado (50º). Para preparar 250 ml de álcool a 70º, o volume 
necessário de álcool absoluto é: 

A) 150 ml 

B) 180 ml 

C) 175 ml 

D) 165 ml 
 

 
40. A operação na qual o álcool de uma peça é substituído por um dissolvente da 

parafina é denominada:  

A) fixação 

B) desidratação 

C) impregnação 

D) diafanização  
 


