
 

 

 

PREFEITURA DE SALOÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
 

Atenção! 
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada 
página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam 
tomadas as devidas providências. 
 

Informações gerais: 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova; 
b) este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
a) conferir seu nome e número de inscrição; 
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

 As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e 
ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para marcação 
da folha de respostas. 

 Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

 Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas na folha de respostas. 

 Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova 
sem levar o caderno de questões. 

 Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-
se da sala levando o caderno de questões. 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será 
ELIMINADO. 

 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  
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PORTUGUÊS - NÍVEL MÉDIO 
 

Texto 1 

Cidades do Agreste de PE recebem campanha 
para tirar documentos 
06/02/2012 22h43 
Começa a partir desta terça-feira (7), a quinta edição da 
campanha “Nenhuma Pernambucana sem Documento” em 29 
municípios de Pernambuco. A iniciativa da Secretaria Estadual 
da Mulher procura resgatar a cidadania das mulheres e dar o 
acesso às políticas públicas com a formação de educadoras 
sociais. A campanha segue até o dia 20 de abril. 
A formação acontece durante três dias de aulas sobre gênero e 
cidadania. As disciplinas focam a importância da retirada de 
documentos para garantia dos direitos das mulheres e a sua 
autonomia. 
Desta terça até a próxima sexta-feira (10), a campanha emite 
documentos em Paranatama, Saloá, Terezinha e Brejão. Haverá 
capacitações para mulheres nos municípios de Jupi, Jucati, 
Caetés e Capoeiras desta terça até a próxima quinta (9). Todas 
as cidades do Agreste do estado. 
A campanha promove a regularidade civil das mulheres 
pernambucanas com a emissão imediata de Certidão de 
Nascimento, Carteira de Trabalho, Identidade e fotografias 3x4. 
De 2008 até 2011, 221 municípios já foram atendidos. Além 
disso, 6.249 educadoras sociais foram formadas e 146.541 
documentos foram emitidos. 
“A campanha foi lançada em 2007, 150 mil pessoas foram 
beneficiadas. Nós também emitimos documentos para homens, 
mas o nosso foco é para as mulheres, pois tanto no estado 
quanto no Brasil elas possuem menos documentação do que 
eles. O problema não é apenas as pessoas tirarem a 
documentação. O problema é também com o cuidado que elas 
precisam ter”, afirmou a gerente de Fortalecimento Sócio-
político da Secretaria Estadual da Mulher, Fábia Lopes. 
Adaptado. http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/ 
2012/02/cidades-do-agreste-de-pe-recebem-campanha-para-
tirar-documentos.html 
 

QUESTÃO 01. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 1, a partir da terça-feira, começa a quinta 

edição da campanha “Nenhuma Pernambucana sem 
Documento” em 29 municípios de Pernambuco. 

b) A partir da leitura do texto 1, pode-se dizer que as disciplinas 
têm como foco a importância da retirada de documentos e 
a formação acontece durante três dias de aulas sobre 
gênero e cidadania. 

c) De acordo com o Texto 1, houve uma iniciativa da 
Secretaria Estadual da Mulher para resgatar a cidadania 
de toda população, dando acesso às políticas e formação 
educacional e social. 

d) O texto 1 afirma que a campanha, que segue até o dia 20 
de abril tem como um dos focos resgatar a cidadania das 
mulheres e dar acesso às políticas públicas. 

e) De acordo com o Texto 1, em todas as cidades do 
Agreste do estado haverá capacitação para mulheres. 

 

QUESTÃO 02. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 1, com aulas sobre gênero e 

cidadania, focando a importância da retirada de 
documentos para garantia dos direitos das mulheres, a 
formação acontece durante três dias. 

b) Segundo o texto 1, as disciplinas focam a importância da 
retirada de documentos para garantia dos direitos das 
mulheres e a sua autonomia, e haverá capacitação para 
mulheres em todos os munícipios do Estado de 
Pernambuco.  

c) O texto 1 afirma que a campanha emitirá documentos em 
Saloá, Paranatama, Terezinha e Brejão, havendo 
capacitações para mulheres em todas as cidades do Agreste 
do estado. 

d) Conforme pontua o texto 1, começa a partir de terça-
feira, a 5 º edição da campanha “Nenhuma Pernambucana 
sem Documento”, procurando resgatar a cidadania das 
mulheres e dar o acesso às políticas públicas com a 
formação de educadoras sociais. 

e) Segundo o texto 1, a formação ocorre durante 3 dias de 
aulas sobre gênero e cidadania. As disciplinas têm como 
foco a importância da retirada de documentos para garantia 
dos direitos das mulheres e a sua autonomia. 

 

QUESTÃO 03. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 1, a campanha, que segue até o dia 

vinte de abril, é uma iniciativa da Secretaria Estadual da 
mulher e procura resgatar a cidadania das mulheres. 

b) De acordo com o texto 1, a campanha promove a 
regularidade judicial das mulheres pernambucanas com a 
emissão imediata de Certidão de Nascimento, Carteira de 
Trabalho, Identidade e fotografias 3x4. 

c) Como assegura o texto 1, haverá capacitações para 
mulheres nos municípios de Jupi, Jucati, Caetés e Capoeiras 
desta terça até a próxima quinta, e em todas cidades do 
Agreste do estado. 

d) De acordo com o Texto 1, a formação acontece durante três 
dias de aulas sobre gênero e cidadania. As disciplinas focam 
a importância da retirada de documentos para garantia dos 
direitos das mulheres e a sua autonomia. 

e) O texto 1 afirma que, de 2008 até 2011, duzentos e vinte e 
um municípios já foram atendidos. Além disso, 6.249 
educadoras sociais foram formadas e 146.541 documentos 
foram emitidos. 

 

QUESTÃO 04. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) Como afirma o texto 1, o foco da campanha que foi 

lançada em 2007 é retirar documentos para mulheres, já 
que no Brasil elas possuem menos documentação do 
que os homens, mas, isso não os impede de 
participarem da ação. 

b) De acordo com o texto 1, de 2008 até 2011, 221 
municípios já foram atendidos. Além disso, 6.249 
educadoras sociais foram formadas e 146.541 documentos 
foram criados. 

c) Segundo o texto 1, o gerente de fortalecimento sócio - 
político da Secretaria afirma que o problema não é apenas 
as pessoas tirarem a documentação, mas o cuidado que elas 
precisam ter. 

d) O Texto 1 afirma que a campanha promove a regularidade 
civil das mulheres pernambucanas com a emissão imediata 
de Certidão de Nascimento, Carteira de Trabalho, 
Identidade e fotografias 3x4. 

e) De acordo com o texto 1, a campanha foi lançada em 
2007 com foco nos homens, mas o problema não é 
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apenas as pessoas tirarem a documentação, é também o 
cuidado que elas precisam ter. 

 

Texto 2 

Pernambucanos comemoram boas colocações na aprovação 
do Sisu 
Aprovado em segundo lugar para o curso de engenharia da 
computação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o 
aluno Tancredo Souza, 17 anos, terminou o ensino médio no 
ano passado. A graduação foi a sua primeira opção no Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) 2015, cujo resultado foi liberado 
nesta segunda-feira (26). 
“Na verdade, eu troquei de curso várias vezes. Por estudar todas 
as áreas de forma intensa, me interessava por vários cursos”, 
conta o estudante.  
O jovem lembra ainda que a preparação para a prova foi de 
muito estudo. “Fiz cursinho, mas também me dedicava à escola, 
com provas e tudo mais”, afirma, destacando que a conquista é 
o principal. “O mais importante não é você ter os melhores 
livros ou os melhores professores, é a força para não desistir de 
tornar o sonho realidade”, pontua. “Tá uma alegria imensa 
aqui”, completa. 
Ao todo, se inscreveram no Sisu mais de 2,7 milhões de 
candidatos, dos quais os aprovados preencherão 205.514 vagas 
em 5.631 cursos em universidades federais e institutos 
tecnólogos. Nesta segunda (26), foram divulgados os nomes dos 
candidatos aprovados na primeira chamada. 
Os candidatos aprovados deverão se matricular nas instituições 
de ensino nos dias 30 de janeiro, 2 e 3 de fevereiro, 
apresentando os documentos exigidos por elas. Quem não foi 
aprovado pode se inscrever na lista de espera e acompanhas as 
próximas chamadas, que serão feitas a partir de 11 de fevereiro. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/ 
noticia/2015/01/pernambucanos-comemoram-boas-
colocacoes-na-aprovacao-do-sisu.html 
 

QUESTÃO 05. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 
I. Tancredo Souza, dezessete anos, foi aprovado em 2º lugar 

no curso de engenharia da produção na Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). A graduação foi a sua 
primeira opção no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2015. 

II. Tancredo Souza sempre teve certeza do que queria, 
portanto, interessou-se desde o princípio por engenharia 
da computação. 

III. Tancredo estudou muito para as provas, fazendo cursinho e 
se dedicando pouco à escola, afirmando que a conquista é o 
principal. 

IV. A graduação foi a primeira opção no Sisu 2015 de Tancredo 
Souza, cujo resultado foi liberado nesta segunda - feira. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 06. 

A finalidade do texto 2 é:  
a) Fazer propaganda da Universidade Federal de 

Pernambuco. 
b) Instruir sobre qual o melhor curso escolher no SISU. 
c) Divulgar as boas colocações dos alunos pernambucanos 

de escolas públicas no SISU. 

d) Informar sobre a melhor maneira de estudar para 
ingressar em uma universidade. 

e) Divulgar as boas colocações dos alunos pernambucanos 
no SISU. 

 

QUESTÃO 07. 

Sobre o texto 2, marque a alternativa INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 2, os não aprovados podem se 

inscrever na lista de espera e acompanhar as próximas 
chamadas, que serão feitas a partir de 11 de fevereiro. 

b) Segundo o texto 2, inscreveram-se no Sisu mais de 2,7 
milhões de candidatos, com aprovados preenchendo 
205.514 vagas em 5.631 cursos em universidades federais e 
institutos tecnólogos. 

c) O texto 2 afirma que Tancredo Souza trocou de curso 
várias vezes, por estudar as áreas de forma intensa, 
interessando-se por vários cursos. 

d) De acordo com o texto 2, Tancredo Souza acredita que 
ter os melhores livros e professores influenciam 
paralelamente a força para não desistir de tornar o 
sonho realidade. 

e) A partir do texto 2, pode-se inferir que os aprovados no SISU 
deverão realizar a matrícula nas instituições nos dias trinta 
de janeiro, dois e três de fevereiro, com os documentos 
exigidos por elas. 

 

Texto 3  

Fenômeno climático leva chuva forte ao Sertão e Agreste 
pernambucano 
Um fenômeno denominado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis 
(VCAN) fez chover forte nesta quarta-feira (4) no Agreste 
pernambucano. Cidades como Sanharó, por exemplo, 
registraram 106 mm de chuva em apenas seis horas. Na 
terça-feira (3), também por conta do VCAN, choveu 
bastante no Sertão, nos municípios de Afrânio, Dormentes, 
Triunfo e Santa Filomena. 
O VCAN é um sistema meteorológico caracterizado por 
centros de pressão relativamente baixa nos níveis mais altos 
da atmosfera, que giram em sentido horário, fazendo com 
que o ar seco desça para a superfície, gerando a formação 
de nuvens. 
Thiago do Vale, meteorologista da Agência Pernambucana 
de Águas e Clima (Apac), informa que não é incomum 
chover tanto assim no interior essa época do ano. “O VCAN 
não necessariamente ocorre nesse período, mas não é 
anormal que aconteça. Às vezes ele se dá na Paraíba, no Rio 
Grande do Norte ou no Ceará e nem chega a Pernambuco, é 
muito relativo”, disse. 
A cidade onde mais choveu no Agreste do Estado foi 
Sanharó, com registro de volume de chuva de cerca de 106 
mm, mas a precipitação elevada também atingiu Correntes 
(40 mm) e Poção (38 mm). 
Ontem foi no Sertão que o calor deu uma trégua. Em 
Afrânio e Dormentes, ambos localizados no Sertão do São 
Francisco, choveu 57.2 e 55 mm, respectivamente. Em 
Triunfo, Sertão do Pajeú, o volume de chuva chegou a 54 
mm e em Santa Filomena, na área central da região, a 
precipitação foi de 32 mm. “Nossa expectativa é que, com a 
passagem do VCAN, as chuvas cessem no interior”, afirmou 
Vale.  
Fonte: http://www.carlosbritto.com/ 
fenomeno-climatico-leva-chuva-forte-ao-sertao-
e-agreste-pernambucano/ 
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QUESTÃO 08. 

Sobre o texto 3, marque a alternativa CORRETA:  
a) De acordo com o texto 3, Thiago do Vale, meteorologista 

da Apec, confirma que não é infrequente chover tanto 
assim no interior essa época do ano.  

b) Segundo o texto 3, Sanharó foi a cidade que mais choveu 
no Agreste, com cerca de cento e seis milímetros de 
volume de chuva, mas a chuva elevada também atingiu 
Correntes (40 mm) e Poção (38 mm). 

c) O texto 3 afirma que o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis é 
um sistema meteorológico caracterizado por centros de 
pressão relativamente alta nos níveis mais baixos da 
atmosfera, que giram em sentido horário.  

d) A partir do texto 3, conclui -se que Thiago do Vale, 
meteorologista da Apec, acredita que com a passagem 
do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis as chuvas persistam 
no interior.  

e) Segundo o texto 3, o motivo pelo qual ocorreu chuvas 
elevados no interior foi devido a uma frente fria com 
registro de 106mm. 

 

QUESTÃO 09. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 3: 
I. Cidades como Sanharó, por exemplo, registraram 106 

mm de chuva em apenas três horas. Na terça-feira, 
também choveu bastante no Sertão. 

II. O VCAN não fundamentalmente ocorre nesse período, 
mas não é normal que aconteça. Às vezes ele se dá na 
Paraíba, no Rio Grande do Sul ou no Ceará e nem chega 
a Pernambuco, é muito relativo. 

III. O VCAN é um sistema meteorológico marcado por 
centros de pressão relativamente baixa nos níveis mais 
altos da atmosfera, que giram em sentido anti-horário, 
fazendo com que o ar seco suba para a superfície, 
gerando a formação de nuvens. 

IV. Em Triunfo, o volume de chuva chegou a 54 ml e em 
Santa Filomena, na área principal da região, a 
precipitação foi de 32 ml. “Nossa expectativa é que, com 
a passagem do VCAN, as chuvas cessem no interior”, 
afirmou Vale. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 10. 

Sobre o texto 3, marque a alternativa INCORRETA: 
a) O texto 3 afirma que, em Triunfo, Sertão do Pajeú, o 

volume de chuva chegou a 54 mm e em Santa Filomena, 
na área central da região, a precipitação foi de 32 mm. 

b) A partir do texto 3, pode -se concluir que a cidade onde 
mais choveu no Agreste do Estado foi Sanharó, com 
registro de volume de chuva de cerca de 106 mm, mas a 
precipitação culminante também atingiu Correntes (40 
mm) e Poção (38 mm). 

c) De acordo com o texto 3, um fenômeno denominado 
Vórtice Ciclônico de Altos Níveis fez chover forte nesta 
quarta-feira no Agreste pernambucano. Cidades como 
Sanharó, por exemplo, registraram cento e seis 
milímetros de chuva em apenas seis horas. 

d) Segundo o texto 3, Thiago do Vale, da Apac, afirmou que 
o VCAN não necessariamente ocorre nesse período, mas 
não é anormal que aconteça. Às vezes ele se dá na 
Paraíba, no Rio Grande do Norte ou no Ceará e chega a 
Pernambuco. Isso, na verdade, é muito relativo. 

e) De acordo com o texto 3, foi no Sertão que o calor deu 
uma amenizada. Em Afrânio e Dormentes, ambos 
localizados no Sertão do São Francisco, choveu 57.2 e 55 
mm, respectivamente. 

 

MATEMÁTICA - NÍVEL MÉDIO 
 

QUESTÃO 11. 

Em um concurso feito na cidade de Saloá, houve duas fases 
e, em cada uma delas, os candidatos foram avaliados com 
notas que variaram de 0 a 10. Para a classificação, foram 
consideradas as médias ponderadas de cada candidato, uma 
vez que os pesos da 1ª e 2ª fases foram 2 e 3, 
respectivamente. Se João tirou 9 na 1ª fase e 6 na 2ª, então 
sua média ponderada foi: 
a) 6,1 
b) 6,5 
c) 6,6 
d) 7,2 
e) 7,4 
 

QUESTÃO 12. 

Marcos possui uma lista de 180 tarefas para distribuir entre 
seus funcionários, sendo 60 do tipo A, 72 do tipo B e o resto 
do tipo C, de modo que cada um deles fique com a mesma e 
menor quantidade possível de cada uma das tarefas. Assim, 
somando-se os números de tarefas dos tipos A e C que cada 
assistente deverá receber, tem-se como resposta:  
a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
e) 5 
 

QUESTÃO 13. 

Maria e Joana irão fazer um piquenique em que serão 
distribuídos três tipos de salgadinhos: 150 deles serão de 
queijo, 130 de carne e os de frango serão 65% do total. O 
total de salgadinhos que Maria e Joana distribuirão no 
piquenique será de: 
a) 400 
b) 580 
c) 600 
d) 750 
e) 800 
 

QUESTÃO 14. 

Pedro e Maria são irmãos e ganharam de seus tios 
quantias iguais. Pedro guardou 1/6 do que recebeu e 
gastou o restante, enquanto Maria gastou 1/4 do valor 
recebido, mais R$ 84,00. 
Se Pedro e Maria gastaram a mesma quantia, quantos 
reais Pedro guardou? 
Marque a alternativa correta: 
a) 12,00 
b) 24,00 
c) 72,00 
d) 132,00 
e) 144,00 
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QUESTÃO 15. 

Gabi faz trufas de vários sabores e Daniela faz tortas. Gabi 
vende um pacote de trufas por R$24,00 e Daniela vende 
cada torta por R$36,00. No mês de fevereiro elas venderam 
108 unidades juntando os pacotes de trufa e as tortas, mas 
Daniela arrecadou R$288,00 a mais que Gabi. Qual foi a 
quantidade de pacotes de trufas que Gabi vendeu? 
Marque a alternativa correta: 
a) 34 
b) 42 
c) 45 
d) 53 
e) 60 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 16. 

Considera-se material biológico (amostra) líquidos, 
secreções, excreções, fragmentos de tecido obtidos do 
corpo humano e que possam ser analisados. 
Analise as afirmativas a seguir: 
I. Para análise bioquímica e sorológica, utiliza-se como 

amostra sangue total com EDTA. 
II. Para análises glicêmicas, deve ser colhida uma amostra 

de Plasma (FLUORETO DE SÓDIO). Esta será obtida 
através da coleta em tubo de tampa azul. 

III. Quando se pretende fazer análise parasitológica, deverá 
ser colhida uma amostra de fezes recente (sem 
conservantes) no recipiente estéril específico para fezes. 

IV. Quando se pretende fazer análise em urina isolada, 
deverá ser colhida uma amostra recente (jato médio - 
primeira urina da manhã) ou urina com no mínimo 4h 
após última micção no recipiente estéril de urina. Para 
isso, deve-se fazer higienização da genitália com água e 
sabão neutro previamente. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 17. 

Os testes sorológicos vêm sendo constantemente 
empregados para auxiliar na confirmação diagnóstica das 
suspeitas clínicas de infecções, permitindo a obtenção de 
resultados em curto espaço de tempo, em função de 
algumas características que incluem a simplicidade de 
execução, baixo custo operacional e a possibilidade de 
automação. 
Acerca da reação de fixação do complemento, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. A fixação do complemento ocorre antes da interação 

antígeno-anticorpo. 
II. A reação se manifesta em três momentos: no primeiro, o 

antígeno se combina com o anticorpo. No segundo, se os 
imunocomplexos estiverem presentes, os componentes 
do sistema complemento ligam-se, sendo assim 
consumidos. Finalmente, adiciona-se o sistema 
revelador que consiste de hemácias de carneiro 
sensibilizadas com hemolisina (anticorpo 
antieritrocitário). 

III. Ao se pesquisar a presença de anticorpos em fluidos 
biológicos, a ausência de lise do sistema hemolítico 

indica a sua ausência na amostra, pois como os 
principais componentes do sistema complemento foram 
consumidos na lise do imunocomplexo inicial, não 
estarão disponíveis para a lise do sistema hemolítico e a 
reação será positiva. 

IV. Tanto os anticorpos como os antígenos devem ser 
destituídos de atividade anticomplementar para não 
ativar o complemento, independentemente do 
imunocomplexo. O complemento é obtido de soro de 
cobaia, colhido e estocado de maneira apropriada 
para preservar a atividade hemolítica. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 18. 

Hemocultura é o exame realizado com o objetivo de 
isolar e identificar microrganismos patogênicos no 
sangue de um paciente que se supõe ter uma infecção. 
Em relação à hemocultura, analise as afirmativas a seguir: 
I. Idealmente, a coleta deve ser feita antes do início da 

antibioticoterapia de pacientes que configurem quadro 
clínico sugestivo de infecção. 

II. A antissepsia adequada da pele é parte fundamental do 
processo e é o fator que determina a probabilidade de 
uma hemocultura positiva ser considerada 
contaminação ou infecção. 

III. O método manual utiliza meios de cultura comerciais, 
aeróbios e/ou anaeróbios, para a realização de 
hemoculturas. Trata-se geralmente de caldo infusão 
cérebro-coração (BHI) ou caldo caseína digerida de soja 
(TSB) para aeróbios, facultativos e leveduras; e caldo 
Columbia para anaeróbios que devem favorecer o 
crescimento da maioria dos microrganismos, inclusive 
dos considerados fastidiosos. 

IV. A limitação do Método de Lise-centrifugação é o custo 
elevado e o fato de ser trabalhoso, o que inviabiliza o 
processamento de grande número de amostras. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 19. 

Trichomonas vaginalis é o causador da doença sexualmente 
transmissível (DST) não-viral mais comum no mundo, a 
tricomoníase. 
Analise as afirmativas a seguir acerca do exame laboratorial 
para diagnóstico da tricomoníase: 
I. Para o diagnóstico, o método de cultura é o padrão-ouro 

porque é simples de interpretar e requer somente 300 a 
500 tricomonas/ml de inóculo para iniciar o crescimento. 
O resultado é imediato, facilitando o tratamento. 

II. Várias técnicas baseadas na reação antígeno-anticorpo, 
que incluem aglutinação, fixação do complemento, 
hemaglutinação indireta, difusão em gel, 
imunofluorescência e técnicas imunoenzimáticas (ELISA, 
do inglês enzyme-linked immunosorbent assay) têm sido 
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utilizadas para demonstrar a presença de anticorpos 
anti-tricomonas. 

III. Os métodos microscópicos utilizados na investigação dos 
microrganismos vaginais estão representados pela 
observação indireta sem utilização de corantes, também 
chamado de exame a fresco, pela observação de 
esfregaços corados pelo Gram e a citologia corada pela 
técnica de Papanicolaou. 

IV. O exame de amostras vaginal e cervical revelam 
alterações citomorfológicas induzidas pelos 
trichomonas. O esfregaço é tipicamente pobre em 
elementos polimorfonucleares e há pouco número de 
células epiteliais isoladas. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 20. 

A Biossegurança é um conjunto de ações voltadas para 
prevenção, minimização e eliminação de riscos para a 
saúde, ajuda na proteção do meio ambiente contra resíduos 
e na conscientização do profissional da saúde. 
Analise as afirmativas a seguir: 
I. Os Equipamentos de Proteção Individual que devem 

estar disponíveis, obrigatoriamente, para todos os 
profissionais que trabalham em ambientes laboratoriais 
são: jalecos, luvas, máscaras, óculos e protetores faciais.  

II. As luvas descartáveis devem ser usadas em todos os 
procedimentos, desde coleta, transporte, manipulação 
até o descarte das amostras biológicas, pois elas são 
uma barreira de proteção contra agentes infecciosos.  

III. O chuveiro de emergência é utilizado em casos de 
acidentes em que haja projeção de grande quantidade 
de sangue, substâncias químicas ou outro material 
biológico sobre o profissional. O jato de água deve ser 
forte e acionado por alavancas de mão, cotovelos ou 
joelhos, para possibilitar a remoção imediata da 
substância, reduzindo os danos para o indivíduo. 

IV. O lava-olhos é um equipamento utilizado para acidentes 
na mucosa ocular, o jato de água também deve ser forte 
e dirigido aos olhos. Quando ocorrer acidente com 
derrame de material nos olhos, deve-se lavá-los 
superficialmente para não irritar ainda mais a mucosa 
ocular. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 21. 

Em relação aos testes de coagulação, analise as afirmativas 
a seguir: 
I. O transporte de amostra de sangue total em gelo (2 a 8 

°C) não é recomendado para a maioria dos testes de 
coagulação que utilizam plasma, devido à possibilidade 
de ativação dos fatores VII, VIII e FVW em baixas 
temperaturas, além de provocar a Ativação Plaquetária. 

II. Quanto ao processamento da amostra de plasma, a 
centrifugação deverá ser realizada à temperatura 
ambiente. No entanto, algumas centrífugas podem 
aumentar a temperatura interior no processo de 
centrifugação. Desta forma, recomenda-se a utilização 
de centrífugas com monitoramento de temperatura.  

III. O teste do Tempo de protrombina é usado como teste 
de triagem para deficiências de fator, presença de 
inibidores e para monitorar o uso da heparina não-
fracionada.  

IV. O Tempo de tromboplastina parcial ativada pode 
indicar deficiências hereditárias, principalmente do 
fator VII, ou deficiências adquiridas pela falta de 
vitamina K, em decorrência de doença hepática, 
coagulação intravascular disseminada ou uso de 
medicamentos. Portanto, aquele é o teste de escolha 
para monitorizar o uso de anticoagulantes orais 
antivitamina K.  

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 22. 

A respeito da urinálise, analise as afirmativas a seguir: 
I. A presença de corpos cetônicos pode indicar diminuição 

do metabolismo de lipídeos em decorrência da  
dieta, ou, por exemplo, de diabetes mellitus. 

II. O sangue pode estar na urina na forma de hemácias 
íntegras (hemoglobinúria) ou de hemoglobina  
livre produzida por distúrbios hemolíticos ou por lise de 
hemácias no trato urinário (hematúria).  

III. O valor da densidade medida na amostra não é 
influenciado pelo número de partículas químicas 
dissolvidas bem como pelo tamanho das mesmas.  

IV. A Proteinúria ocorre em decorrência, por exemplo, de 
distúrbios que afetam a reabsorção tubular. Também 
pode ocorrer proteinúria após exercício físico, 
desidratação e em gravidez. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 23. 

Sobre o método de coloração panóptica ou coloração 
segundo Romanowsky, analise as afirmativas a seguir: 
I. A preparação a ser corada deverá ser previamente 

fixada. O fixador rotineiro mais usado em hematologia é 
o metanol, que deve ser aplicado sobre a lâmina por 10 
a 15 minutos. 

II. Durante a fase da coloração, adiciona-se água de 
coloração (água tamponada, pH=4,0 ou água destilada, 
recentemente fervida) sobre o corante, ionizando os sais 
contidos na solução. 

III. Após a coloração, as lâminas são lavadas sob jato de 
água corrente e em seguida secas ao ar. 

IV. Quando uma estrutura se cora, revelando a mesma cor 
do corante, diz-se que é uma coloração ortocromática; 
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quando a estrutura toma uma cor diferente daquela do 
corante, diz-se que é uma coloração metacromática. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 24. 

Em relação aos aspectos a serem considerados durante a 
coleta sanguínea, analise as afirmativas a seguir: 
I. O sangue capilar pode substituir o venoso em certos 

casos, isto é, em recém-nascidos e crianças pequenas, 
ou em adultos com veias muito difíceis.  

II. O garroteamento não deve ser feito por tempo superior 
a um minuto. 

III. No caso de flebotomia, a veia a ser puncionada deve 
apenas ser palpada antes da assepsia, e o local a ser 
puncionado deve ficar seco (o álcool deve ter 
evaporado). 

IV. Recomenda-se o uso de luvas não só para a coleta de 
sangue, mas também para o manuseio dele durante 
todo o processamento no laboratório. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 25. 

O exame da coprocultura é destinado a isolar os 
microrganismos causadores da diarreia, disenterias 
purulentas, sanguinolentas e mucosas e dores 
abdominais.  
Analise as afirmativas a seguir: 
I. As fezes devem ser colhidas antes da administração de 

antibióticos ao paciente. 
II. Para a coleta de amostras através de swab retal, este 

deverá ser introduzido na ampola retal do paciente (5 
cm) e ser comprimido com movimentos rotatórios. Em 
seguida, deverá ser introduzido no meio Cary Blair, ou 
no tubo contendo o meio de enriquecimento água 
peptonada alcalina. 

III. O Swab retal é utilizado quando da impossibilidade de 
se obter fezes puras, ou para pesquisas de Shigella 
spp., Campylabcter spp.e Streptococcus pyogenes. O 
Swab retal não é indicado para pesquisa de Rotavírus. 

IV. Para amostras de fezes in natura, deve-se coletar uma 
amostra de 3 a 5g em recipientes de boca larga, 
limpos e/ou esterilizados (coletores). 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26. 

A malária humana é uma doença parasitária que pode ter 
evolução rápida e ser grave. Ela pode ser provocada por 
quatro protozoários do gênero Plasmodium. Em relação às 
características morfológicas e o ciclo evolutivo, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. As espécies do gênero Plasmodium associadas à 

malária humana são: Plasmodium falciparum, 
Plasmodium vivax, Plasmodium malarie e Plasmodium 
ovale. 

II. A infecção inicia-se quando os merozoítos são 
inoculados na pele pela picada do vetor, os quais irão 
invadir as células do fígado, os hepatócitos. Nessas 
células multiplicam-se e dão origem a milhares de 
novos parasitos (esporozoítos), que rompem os 
hepatócitos e, caindo na circulação sanguínea, vão 
invadir os eritrócitos. 

III. No ciclo sanguíneo, o parasito sofre uma série de 
transformações morfológicas - com divisão celular - 
até chegar à fase de esquizonte, quando se divide e 
origina novos merozoítos que serão lançados na 
corrente sanguínea, após ruptura do eritrócito. 

IV. No exame microscópico do sangue pode-se observar 
variada morfologia do parasito - trofozoítos jovens 
(anéis), trofozoítos maduros, formas irregulares, 
esquizontes jovens e esquizontes maduros. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 27. 

A contagem de reticulócitos no sangue periférico fornece 
informações sobre a integridade funcional da medula óssea. 
Sobre o assunto, analise as afirmativas a seguir: 
I. O corante utilizado é o azul de cresil brilhante, associado 

a um anticoagulante e um preservativo. 
II. A contagem manual de reticulócitos baseia-se na 

observação microscópica dos restos de RNA ribossomal 
evidenciados por colorações supravitais. 

III. A contagem automatizada de reticulócitos, utilizando 
corantes fluorescentes RNA-específicos, tornou-se 
possível na década de 1980 com o desenvolvimento 
do citômetro de fluxo.  

IV. O resultado é expresso em percentual e em número 
absoluto em relação à população de eritrócitos. Sua 
contagem serve para avaliar de forma efetiva a 
produção de eritrócitos, sendo útil no controle 
terapêutico, no diagnóstico diferencial e na 
classificação das anemias. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 28. 

A medição de volumes líquidos é uma parte importante de 
muitos experimentos. Em alguns casos, os volumes medidos 
precisam de uma grande precisão; em outros casos, não. A 
máxima precisão possível é determinada pelo tipo de 
equipamento volumétrico utilizado. A respeito do assunto, 
analise as afirmativas a seguir: 
I. Provetas são utilizadas para a medida de qualquer 

volume líquido até a sua capacidade. O volume contido 
numa proveta é estimado até uma casa decimal a mais 
que a menor divisão da graduação. 

II. As pipetas volumétricas são utilizadas para medir um 
volume específico de líquido e, por isso, têm vários sinais 
de calibração, que são colocados na parte mais fina 
acima do bulbo. O erro relacionado à medida de volume 
na pipeta volumétrica é indicado na própria pipeta. 

III. Os balões volumétricos são providos de rolhas 
esmerilhadas de vidro ou de polietileno. O traço de 
referência marcando o volume pelo qual o balão 
volumétrico foi calibrado é gravado sobre a meia-
altura do gargalo (bulbo). 

IV. As buretas servem para dar escoamento a volumes 
variáveis de líquidos. São constituídas de tubos de 
vidro uniformemente calibrados, graduados em 1mL e 
0,1mL. São providas de dispositivos, torneiras de vidro 
ou polietileno entre o tubo graduado e sua ponta 
afilada, que permitem o fácil controle de escoamento. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 29. 

A urina é um excelente meio de cultura para a maioria dos 
microrganismos que infectam o trato urinário onde o 
crescimento bacteriano pode ocorrer, resultando em 
contagens elevadas em infecções estabelecidas não 
tratadas, ou mesmo por contaminação da genitália externa. 
I. Para a urocultura, recomenda-se o uso de Ágar Cled ou 

Brolacin, que permite o cultivo de microrganismos 
anaeróbios, gram-positivos ou gram-negativos. 

II. Uroculturas qualitativas devem ter seus resultados 
relatados e as colônias isoladas devem ser selecionadas 
para os testes de identificação e suscetibilidade. 

III. Um exemplo de kit para cultura bacteriológica 
quantitativa é o laminocultivo, que consiste numa 
lâmina coberta de meio de cultivo sobre cada lado, 
sendo um seletivo e outro não seletivo. São 
destinados ao isolamento e à identificação presuntiva 
de determinadas bactérias, frequentes na urocultura, 
reduzindo a mão de obra, custos e tempo de 
semeadura. 

IV. Os maiores responsáveis pela Infecção do Trato 
Urinário são os germes gram-positivos entéricos, 
especialmente a Escherichia coli, que é o mais 
frequente, seguido dos demais gram-positivos como 
Klebsiella, Enterobacter, Proteus e Pseudomonas. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 30. 

Os exames de bioquímica são de grande importância no 
diagnóstico de inúmeras patogenias como diabetes, 
doenças renais, doenças cardíacas, hepatopatias, doenças 
pancreáticas, disfunções eletrolíticas, entre outras.  
Analise as afirmativas a seguir: 
I. Para a dosagem de colesterol, o paciente deve 

permanecer em jejum hídrico e alimentar, durante 12 a 
14 horas e abster-se de álcool durante as 72 horas que 
antecedem a coleta de sangue. 

II. Para a dosagem de triglicérides, a amostra deve conter 
soro (com anticoagulante), preferencialmente, ou 
plasma heparinizado isentos de hemólise. 

III. Se a dosagem de Creatinoquinase (C.K) tiver por 
objetivo a avaliação de distúrbios da musculatura 
esquelética, o paciente deve evitar exercícios 
vigorosos durante 4 horas. Não ingerir álcool no dia 
anterior ao teste. 

IV. Para a dosagem de creatinina, o paciente deve evitar 
a prática de exercício excessivo durante 8 horas antes 
do teste e evitar a ingestão de carne vermelha em 
excesso durante 24 horas antes da prova. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 


