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A 

Comissão Especial de Organização, Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público da 

Prefeitura Municipal de Feliz Natal MT. 

 

Ilma Sra. JULIELE MOURA RODRIGUES 

MD. Presidente da Comissão 

 

Ref. REAVALIAÇÃO DA QUESTÃO 32 DA PROVA DE BIOQUIMICO - GABARITO OFICIAL. 

 

Após reanálise do Recurso da questão 32, por conter indícios de fragilidade no enunciado da questão, em 

relação à resposta sugerida no Gabarito Prévio, a mesma foi submetida à Banca Examinadora e a apresenta 

o relato do resultado da avaliação:  

 

NÍVEL SUPERIOR – CARGO: BIOQUIMICO  

O recurso apresentado contra a questão não dispôs de embasamento teórico, ou bibliografia capaz de alterar 

a resposta apresentada no Gabarito Prévio. No entanto, ao examinar minuciosamente a questão, ficou 

constatado que o "Método de Oliver-Rosalki: os métodos mais empregados utilizam a reação reversa, 

onde em condições ótimas se desenvolve seis vezes mais rapidamente que a reação direta. Oliver descreveu 

uma sequência de reações onde a transformação de creatina fosfato em creatina e ATP, catalisada pela 

creatina quinase é acoplada ao sistema hexo-quinase/glicose 6-fosfato desidrogenase/NADH."  

- LANG, H., WURZBURG, U. Creatine kinase, na enzyme of many forms. Clin. Chem., 28:1439-

47, 1982.  

- WU, A. H. B. Creatine kinase isoforms in schemic heart disease. Clin. Chem., 35:7-13, 1989.  

- Campbell-Walsh urologia: Volumes 1 e 2- -Por Alan J. Wein, Louis R. Kavoussi, Alan W. Partin, 

Craig A. Peters   

 

AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA: A alternativa “C” não atende a resposta pelo enunciado 

da questão 32.   

 

NO CONTRAPONTO DA QUESTÃO PESQUISOU-SE TAMBÉM: "A bilirrubina é um dos produtos 

da degradação da hemoglobina formada quando os glóbulos vermelhos morrem. A bilirrubina existe na 

forma não solúvel não conjugada (também bilirrubina indireta), ou na forma de bilirrubina solúvel 

conjugada ao glicuronídeo (também bilirrubina direta). Altos níveis de bilirrubina ocorrem quando muita 

hemoglobina é quebrada ou a remoção da bilirrubina não funciona corretamente. Determinação quantitativa 

de bilirrubina pelo método colorimétrico (530nm)." https://labtest.com.br/reagentes/bilirrubina/  

DECISÃO DA BANCA: Altera-se o Gabarito Oficial para a alternativa “B”. Promova-se nova correção 

das questões específicas do cargo de Bioquímico. 

 

Alta Floresta MT, 31 de dezembro de 2018. 

 

S.O.S. ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA  
Neide Zilio da Silva 

Presidente da Banca Examinadora 
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