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                                   Cargo: Técnico em Laboratório 
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2010 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova; 

 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1. A ancilostomose é causada pelo seguinte agente: 
 
a) Strongyloides stercoralis 
b) Wuchereria bancrofti 

c) Ascaris lumbricoides 
d) Necator americanus 

e) Iodamoeba butchilli 

 
2. O hospedeiro definitivo do Schistossoma mansoni é o: 
 
a) Homem 
b) Cavalo 

c) Porco 
d) Cão  

e) Gato 

 
3. A capacidade que os glóbulos brancos possuem de ingerir e destruir partículas estranhas no sangue denomina-se: 
 
a) Osmose 
b) Diálise 

c) Supuração 
d) Diapedese 

e) Fagocitose 

 
4. Para se obter meio litro de uma solução a 4g% de glicose, devem-se pesar: 
 
a) 2 g b) 4 g c) 8 g d) 16 g e) 20 g 
 
5. A massa de 8,5 kg, quando expressa em gramas, é assim representada: 
 
a) 0,0085g b) 0,0850g c) 850g d) 8500g e) 85000g 
 
6. O termômetro é um instrumento de vidro usado para medidas de: 
 
a) pH b) Pressão c) Umidade d) Densidade e) Temperatura 
 
7. Com relação aos vírus, assinale a alternativa correta: 
 
a) São sensíveis à ação de quimioterápicos e antibióticos 
b) Multiplicam-se extracelularmente 
c) São cultiváveis em células, animais e ovos embrionados 
d) Nenhuma das opções anteriores 
e) As alternativas a, b e c estão corretas 
 
8. No método de Van Kamer para determinação quantitativa de gorduras nas fezes, os lipídios fecais são: 
 
a) Homogeneizados e titulados até o ponto da neutralidade com hidróxido de sódio 
b) Determinados por gravimetria após calcinação 
c) Convertidos em ácidos graxos antes da titulação com hidróxido de sódio 
d) Determinados por espectrofotometria após adição de Sudam III 
e) Convertidos em ácidos graxos por espectrofotometria 
 
9. Relacionar a segunda coluna conforme a primeira, e assinalar a alternativa que apresenta a seqüência correta: 
 
Peso do doador 
(1) 50 a 54 Kg 
(2) 60 a 64 Kg 
(3) 55 a 59 Kg 
(4) 65 a 70 Kg 
(5) 70 a 80 Kg 
 

Sangria máxima 
(  ) 450 mL 
(  ) 500 mL 
(  ) 400 mL 
(  ) 500 mL 
(  ) 350 mL 

a) 2, 4, 3, 5, 1 b) 1, 4, 3, 5, 2 c) 3, 4, 1, 5, 2 d) 4, 1, 2, 3, 5 e) 1, 2, 3, 4, 5 
 
10. A cor amarela normal da urina é produzida por: 
 
a) Bilirrubina 
b) Urobilinogênio 

c) Urocromo 
d) Hemoglobina 

e) Hemosiderina 

 
11. A espuma amarela observada depois de agitar uma amostra de urina de cor âmbar-esverdeada indica que: 
 
a) A urina pode conter cristais de sulfa 
b) O paciente pode ter icterícia hemolítica 
c) A urina pode conter bilirrubina 
d) A urina deve ser analisada com ictotest para detecção de urobilinogênio 
e) A urina pode conter cristais de ácido úrico 
 
12. A urina que fica preta ao repousar pode conter: 
 
a) Melanina 
b) Ácido homogentísico 
c) Meta-hemoglobina 

d) Todas as alternativas anteriores são válidas 
e) Todas as alternativas anteriores são erradas 
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13. Quando uma amostra com forte cheiro de amônia e precipitado branco pesado chega ao laboratório, pode ser preciso: 
 
a) Colher uma amostra recém-eliminada 
b) Centrifugar 
c) Diluir para medir a densidade 

d) Analisar em capela de exaustão 
e) Homogeneizar 

 
14. Na preservação das tiras reativas devem constar as seguintes medidas: 
 
1. Refrigeração 
2. Recipiente escuro 
3. Dessecante no frasco 
4. Frasco hermeticamente fechado 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta: 
 
a) 1, 2 e 3 
b) 1, 3 e 4 

c) 2, 3 e 4 
d) Apenas 1 e 2 

e) Todas 

 
15. É de se prever que uma amostra colhida às oito horas da manhã, que permanece sem conservantes até a chegada do turno 
da tarde, conterá: 
 
1. Alto nível de glicose e cetonas 
2. Grande número de bactérias e muito nitrito 
3. pH baixo com turvação 
4. baixos níveis de bilirrubina e urobilinogênio 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta: 
 
a) 1, 2 e 3 b) Apenas 1 e 2 c) 1, 2 e 4 d) Apenas 2 e 4 e) Apenas 2 e 3 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões: 
 

O adeus do golfinho 
 

O baiji, mamífero que vivia no Rio Yang Tsé, na China, é considerado extinto 
 

Desta vez, infelizmente, não se trata de um alerta sobre ameaça de extinção, mas do inapelável desaparecimento de um 
mamífero que existia há 20 milhões de anos: o baiji, o golfinho branco e quase cego que habitava o Rio Yang Tsé, na China. É o 
primeiro cetáceo – gênero que inclui o golfinho nariz-de-garrafa, a espécie do Flipper – a ser extinto nos tempos modernos. 
Durante um mês e meio, uma equipe formada por trinta cientistas de seis países percorreu 3.500 quilômetros do rio em dois 
navios em busca do animal. A expedição terminou há duas semanas e a espécie foi declarada extinta. "Pode ser que tenhamos 
perdido um ou dois animais durante as buscas, mas eles não têm a mínima chance de sobreviver", diz o economista suíço 
August Pfluger, fundador de uma ONG de pesquisas sobre o golfinho.  
O baiji é a primeira espécie de mamífero aquático de grande porte a ser extinta desde a matança de focas-monge por caçadores 
no Caribe nos anos 50. Nas últimas décadas, o número de golfinhos brancos diminuiu na mesma velocidade em que a economia 
chinesa cresceu. O Rio Yang Tsé, que já foi comparado no passado ao Amazonas por sua biodiversidade, tem hoje uma 
espécie dominante: os 400 milhões de chineses instalados em suas margens. O estoque de peixes que servia de alimento para 
o baiji foi reduzido devido à pesca e à poluição do rio, e o ruído das hélices dos barcos passou a confundir os golfinhos, que se 
orientavam por sons para caçar os peixes nos bancos de areia. No fim da década de 80, existiam 400 baijis no Rio Yang Tsé. 
Uma década depois, o número baixou para 100 e, em 1997, na última contagem, havia sido reduzido para treze.  
Restam agora quatro espécies de golfinhos de água doce, três delas na Ásia e uma, o boto, na Amazônia. "Todas correm sério 
risco de desaparecer", diz o biólogo americano Zeb Hogan, pesquisador da National Geographic Society. As maiores ameaças, 
de acordo com Hogan, são a pesca predatória, a construção de barragens, a poluição e a destruição do habitat desses animais. 
"Se não forem adotadas medidas urgentes para proteger as espécies, haverá uma onda de extinção nas próximas duas 
décadas", diz ele.  

http://veja.abril.com.br/271206/p_084.html. Acessado em 07/03/2010 
 

16.  Analise as assertivas: 
 

I – O primeiro parágrafo usa argumento de autoridade para reforçar o que foi dito. 
II – O segundo parágrafo começa com uma explicação. 
III – O terceiro parágrafo é construído a partir de uma estatística referente ao índice de extinção. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I e II apenas c) I e III apenas d) III apenas e) I, II e III 
 

17.  Analise as assertivas: 
 

I – O texto possui função da linguagem expressiva, predominantemente. 
II – O texto é expositivo, predominantemente. 
III – O texto possui função fática e expressiva. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I e II apenas c) II e III apenas d) II apenas e) I, II e III 
 
 
 




http://veja.abril.com.br/271206/p_084.html.%20Acessado%20em%2007/03/2010
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18.  Observe a pontuação do trecho abaixo e analise as assertivas: 
 

“...mas do inapelável desaparecimento de um mamífero que existia há 20 milhões de anos: o baiji, o golfinho branco e quase 
cego que habitava o Rio Yang Tsé, na China. É o primeiro cetáceo – gênero que inclui o golfinho nariz-de-garrafa, a espécie do 
Flipper – a ser extinto nos tempos modernos.” 
 

I – Os dois pontos separam uma explicação. 
II – “o golfinho branco e quase cego que habitava o Rio Yang Tsé” é separado por vírgula por ser um aposto. 
III – os travessões poderiam ser substituídos por parênteses sem prejuízo de sentido. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I e II apenas c) II e III apenas d) II apenas e) I, II e III 
 

19.  “mas eles não têm a mínima chance de sobreviver” O conectivo destacado estabelece relação de: 
 

a) Oposição b) Adição c) Condição d) Conformidade e) Explicação 
 

20.  Ainda em relação ao conectivo destacado na questão anterior, podemos afirmar que a alternativa que possui um período 
com relação semelhante é: 
 

a) Tudo correu segundo previsto pelo departamento. 
b) Cada um luta pela sobrevivência e espera a ajuda ambiental. 
c) Eles desaparecerão caso não se tome providências. 
d) Os golfinhos sumiram, porém as espécies estão preservadas. 
e)  O problema é tão grande que compromete a pesquisa. 
 

21.  “Se não forem adotadas medidas urgentes para proteger as espécies, haverá uma onda de extinção nas próximas duas 
décadas” O conectivo destacado, neste trecho, estabelece relação de: 
 
a) Causa b) Condição c) Comparação d) Concessão e) Finalidade 
 
22.  No último período do texto, o pronome ELE faz referência ao termo: 

 
a) Extinção 
b) Amazônia 

c) Hogon 
d) Golfinho 

e) Animais 

 
23.  Em “O Rio Yang Tsé, que já foi comparado no passado ao Amazonas” o termo destacado exerce a função de: 

 
a) Pronome relativo 
b) Conjunção integrante 

c) Pronome interrogativo 
d) Preposição 

e) Pronome indefinido 

 
24.  “O estoque de peixes que servia de alimento para o baiji foi reduzido devido à pesca e à poluição do rio” Nesse 
trecho temos duas ocorrências do sinal indicativo da crase. O termo regente que exige a preposição é: 
 
a) Reduzido 
b) Estoque 

c) Pesca e poluição 
d) Devido 

e) Alimento 

 
25.  A palavra “espécies” é acentuada pela mesma regra geral (posição da sílaba tônica) do par: 

 
a) Máximo e apóstrofo 
b) Desejável e cérebro 

c) Amigável e próximas 
d) Cetáceo e vírus 

e) Gênero e década  

 
26.  Uma loja oferece um computador e uma câmera digital por R$ 3.000,00 a vista, ou por 20% do valor a vista como entrada e 
mais um pagamento de R$ 2.760,00 após 5 meses. Logo a taxa de juros simples cobrada foi: 
 

a) 3% a.m. b) 2,8% a.m. c) 2,4% a.m. d) 2% a.m. e) 1,8% a.m. 
 
27.  Maria investiu R$ 20.000,00 em um fundo de capitalização a juro composto de 12% a.a., capitalizados anualmente. Qual os 
juros recebidos ao final de 2 anos? 
 
a) R$ 20.088,00 b) R$ 88,00 c) R$ 2.044,00 d) R$ 25.088,00 e) R$ 5.088,00 
 
28.  Se uma função é crescente entre A1 e A2, com A1 < A2, então: 
 
a) f(A1) = f(A2)  
b) f(A1) = 2f(A2)  
c) f(A1) > f(A2)  

d) f(A1) = 
2

1
f(A2)  

e) f(A1) < f(A2)  
 
29.  Qual é o tempo necessário para quadruplicar certo capital aplicado, no sistema de juros simples, a taxa de 2% ano mês? 
 
a) 10 anos e 3 meses 
b) 11 anos e 6 meses 

c) 12 anos e 6 meses 
d) 12 anos e 5 meses 

e) 10 anos e 5 meses 
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30.  No triângulo ABC da figura abaixo, tem-se DE // BC . Então as medidas dos lados AB e AC do triangulo, são 

respectivamente? 
 
a) 20 e 80 
b) 40 e 80 
c) 80 e 20 
d) 60 e 40 
e) 40 e 20 
 
 
 
 







