
Concurso Público/2012

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 -  A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo de preenchimento 

do cartão de respostas.

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado.

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na 
sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata 
de suas respectivas assinaturas.

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a 
imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em  
http://concursos.biorio.org.br 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém  

40 questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 4 (quatro) opções e somente 
uma correta.

3 -  Confira se seus dados e o cargo escolhido, indicados no cartão de 
respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a 
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço 
apropriado.

4 -  Confira atentamente se o número que consta neste caderno de 
perguntas é o mesmo do que consta em seu cartão de respostas. Se 
notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao 
Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Para cada questão objetiva são apresentadas quatro alternativas de 
respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve assinalar 
essa alternativa de modo contínuo e denso.

7 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

Técnico de Laboratório

AGENDA 

l 23/04/2012, divulgação do gabarito 
da Prova Objetiva: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 26/04/2012, disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas

l 26 e 27/04/2012, recursos contra 
formulação e conteúdos da Prova 
Objetiva na Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 09/05/2012, divulgação do resultado 
da análise dos recursos da Prova 
Objetiva. 

l 14/05/2012, divulgação do Resultado 
Final da Prova Objetiva. 

l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
resende2012@biorio.org.br

Código: TLB13

Caderno: 1   Aplicação: Manhã
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto:

GIRAFA

 Leio que no Jardim Zoológico há uma girafa, 
macho e triste, chamada Santoro, que matou a companheira 
e por sua vez está morrendo de tristeza. Ao lado da notícia, 
uma foto do animal: o pescoço infinito ergue contra as 
nuvens do céu uma cabeça de fábula. É a própria imagem 
da solidão.
 Todo homem solitário é uma girafa. Perdoem 
se deliro, mas é. Como veem, discordo de Kafka, que 
transformou um homem solitário em inseto. Há os que 
viram inseto, admito, mas há os que atravessam as ruas 
vertiginosamente sós, com a cabeça nas nuvens. Se ser 
solitário é ser girafa, o que não será uma girafa solitária?
 Consulto o fascinante livro Mamíferos, editado 
pelo MEC, aprendo que nas horas de aflição as girafas 
gemem baixinho — é a sua fala. E, para confirmar minha 
intuição, leio que, por ter pescoço tão comprido, a girafa 
não consegue lamber o próprio corpo. É a companheira 
quem faz esse serviço para ela. Quer dizer que uma girafa 
solitária não se basta, nem pra se coçar. A forma diz tudo. 
O pescoço a distancia de si mesma. E penso com mais 
pena ainda na girafa Inocêncio Santoro, só, no Jardim 
Zoológico, fitando por cima das árvores um horizonte 
sem esperanças...

                             girafa                    farol
                                             gira
                                             sol          faro
                             girassol                           

 Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um 
ente mitológico. Com sua forma antiga e onírica, ela 
parece vir de uma idade em que não apenas os homens 
mas a própria natureza gostava de sonhar.

(GULLAR, Ferreira. Melhores Crônicas de Ferreira 

Gullar. São Paulo: Global, 2004. p. 129-130.)

1 - Em “...ergue contra as nuvens do céu uma cabeça 
de fábula.”, o vocábulo em destaque possui  algumas 
expressões que representam sinônimos abaixo listadas, 
EXCETO UMA. Assinale-a:

(A) enredo alegórico;
(B) narração folclórica;
(C) historieta de fantasia;
(D) aventura verídica.

2 - Em “Perdoem se deliro, mas é.”, a palavra assinalada 
só poderá ser substituída sem qualquer prejuízo do sentido 
original da frase pelo seguinte verbo:

(A) desvario;
(B) grito;
(C) insisto;
(D) repito.

3 - “Todo homem solitário é uma girafa”. A figura de 
linguagem que se destaca na construção da frase é a:

(A) hipérbole;
(B) metáfora;
(C) ironia;
(D) antítese.

4 - Em “...o pescoço infinito ergue contra as nuvens do céu 
uma cabeça de fábula.”, há emprego da seguinte figura de 
linguagem:

(A) hipérbole;
(B) metáfora;
(C) ironia;
(D) antítese.

5 - O tema “girafa” na crônica de Gullar é uma espécie de 
imagem para ilustrar a seguinte questão sobre a condição 
humana:

(A) o desejo;
(B) a ira;
(C) a inveja;
(D) a solidão.

6 - Assinale a ÚNICA alternativa em que foram marcadas 
apenas palavras variáveis:

(A) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”
(B) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”
(C) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”
(D) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”

7 - Todas as palavras foram corretamente identificadas 
quanto à sua classe gramatical, EXCETO UMA. 
Assinale-a:

(A) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, 
nem pra se coçar.” (advérbio de negação)

(B) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, nem 
pra se coçar.” (conjunção)

(C) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, 
nem pra se coçar.” (substantivo)

(D) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, nem 
pra se coçar.” (pronome possessivo)
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8 - Em “...aprendo que nas horas de aflição as girafas 
gemem baixinho...”, a oração em destaque exerce o 
mesmo valor de um:

(A) adjetivo;
(B) substantivo;
(C) advérbio de lugar;
(D) advérbio de tempo.

9 - Assinale a ÚNICA alternativa em que foi corretamente 
identificada a função sintática do termo em destaque:

(A) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (adjunto adnominal)

(B) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (objeto direto)

(C) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (núcleo do sujeito)

(D) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (vocativo)

10 - “Leio que no Jardim Zoológico há uma girafa, 
macho e triste...”. A oração destacada é classificada como:

(A) oração principal;
(B) oração coordenada assindética;
(C) oração subordinada adverbial de lugar;
(D) oração subordinada substantiva objetiva direta.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11 - A negação de “João gosta de música e de festa” é:

(A) João não gosta de música ou não gosta de festa;
(B) João não gosta de música nem de festa;
(C) João gosta de música ou não gosta de festa;
(D) João não gosta de música ou gosta de festa.

12 - Se é verdade que “Todo fluminense é orgulhoso” 
então o seguinte argumento é verdadeiro:

(A) como Pedro não é fluminense, então não é orgulhoso;
(B) como Joaquim não é orgulhoso, então é fluminense;
(C) como João não é orgulhoso, então não é fluminense;
(D) como Mário é orgulhoso, então é fluminense.

13 - Observe a sequência:   12,  21,  30,  39, ... O próximo 
termo é:

(A) 45;
(B) 48;
(C) 50;
(D) 53.

14 - A mensagem secreta “UFN KPHP  IPKF”, escrita 
num código simples, foi facilmente decodificada e 
significa: “TEM JOGO HOJE”. Assim, a mensagem 
“POUFN GBMIPV”, escrita no mesmo código, pode ser 
decodificada como:

(A) ONTEM FALHOU;
(B) MATEM MOSCAS;
(C) CONTEM COMIGO;
(D) LUTEM MUITO.

15 - O número de bactérias numa cultura dobra a cada 
hora. Assim, o número de bactérias agora existentes 
chegará a mais de 100 vezes o número atual daqui a:

(A) 6 horas;
(B) 7 horas;
(C) 50 horas;
(D) 51 horas.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
16 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem, dentre outros, 
aos princípios descritos a seguir, EXCETO um. Assinale-o.

(A) participação da comunidade;
(B) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie;
(C) uso da epidemiologia apenas para o estabelecimento 

de prioridades, sem impacto na alocação de recursos 
ou na orientação programática;

(D) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 
saúde.

17 - Avalie se compete à direção municipal do SUS, dentre 
outras, as seguintes ações:

I - Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços 
de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.

II -  Participar da execução, controle e avaliação das ações 
referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

III - Executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância 
sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico 
e de saúde do trabalhador.

IV - Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.

Estão corretos os itens:

(A) I e II, apenas;
(B) II, III e IV, apenas;
(C) I, II e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.
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18 - Em relação à política de recursos humanos na área da 
saúde NÃO é correto afirmar que:

(A) será formalizada e executada, articuladamente, pelas 
diferentes esferas de governo;

(B) visa a organizar um sistema de formação de recursos 
humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de 
pós-graduação, além da elaboração de programas de 
permanente aperfeiçoamento de pessoal;

(C) os serviços públicos que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS) não constituem campo de prática para 
ensino e pesquisa;

(D) tem por objetivo a valorização da dedicação exclusiva 
aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

19 - Em relação ao atendimento domiciliar e à internação 
domiciliar  no âmbito do Sistema Único de Saúde, avalie 
as afirmativas a seguir:

I - Na modalidade de assistência de atendimento e 
internação domiciliares incluem-se, principalmente, 
os procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, 
entre outros necessários ao cuidado integral dos 
pacientes em seu domicílio. 

II - O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora. 

III - O atendimento e a internação domiciliares podem 
ser realizados sem indicação médica, desde que com 
expressa concordância do paciente e de sua família. 

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e II, apenas
(B) I e III, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.

20 - O campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) NÃO inclui:

(A) a participação na formulação da política e na execução 
de ações de saneamento básico;

(B) a formulação das políticas de previdência social;
(C) a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
(D) a formulação da política de medicamentos.

21 - “As Conferências de Saúde e os Conselhos de 
Saúde terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em _________, aprovadas pelo ___________.”

(art 1º, Lei 8142/90)

As lacunas são corretamente preenchidas respectivamente 
por:

(A) regimento próprio / respectivo conselho;
(B) lei / Ministério da Saúde;
(C) lei / Congresso Nacional;
(D) regimento próprio / Congresso Nacional.

22 - Em relação à responsabilidade do governo municipal 
na área de saúde, avalie as afirmativas a seguir:

I - A estratégia adotada no país reconhece o município 
como o principal responsável pela saúde de sua 
população.

II - O gestor municipal deve aplicar recursos próprios e os 
repassados pela União e pelo estado.

III - O município formula suas próprias políticas de saúde 
e também é um dos parceiros para a aplicação de 
políticas nacionais e estaduais de saúde.

IV - O município coordena e planeja o SUS em nível 
municipal, respeitando a normatização federal e o 
planejamento estadual.

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e II, apenas;
(B) I, III e IV, apenas;
(C) II, III e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.

23 - Avalie se são objetivos do HumanizaSUS:

I -  Ampliar as ofertas da Política Nacional de Humanização 
aos gestores e aos conselhos de saúde, priorizando a 
atenção básica/fundamental e hospitalar, com ênfase 
nos hospitais de urgência e universitários.

II - Incentivar a inserção da valorização dos trabalhadores 
do SUS na agenda dos gestores, dos conselhos de 
saúde e das organizações da sociedade civil.

III - Divulgar a Política Nacional de Humanização e 
ampliar os processos de formação e produção de 
conhecimento em articulação com movimentos 
sociais e instituições.

Estão corretos os objetivos:

(A) I e II, apenas
(B) I e III, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.
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24 - O HumanizaSUS aposta nas inovações em saúde 
descritas a seguir, EXCETO uma. Assinale-a.

(A) valorização dos diferentes sujeitos – usuários, 
trabalhadores e gestores - implicados no processo de 
produção de saúde;

(B) desestímulo à autonomia desses sujeitos e ao 
protagonismo dos coletivos;

(C) proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja 
mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo;

(D) estabelecimento de vínculos solidários e de 
participação coletiva no processo de gestão.

25 - A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. Em relação ao tema, avalie as 
afirmativas a seguir:

I - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

II - O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, 
das empresas e da sociedade.

III - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, 
o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do País.

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e II, apenas;
(B) II e III, apenas;
(C) I e III, apenas;
(D) I, II e III.

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

26 - São práticas de laboratório que respeitam as normas 
básicas de segurança, EXCETO: 

(A) as amostras biológicas para fins de diagnóstico devem 
ser acondicionadas para transporte em um sistema de 
embalagem tripla;

(B) as superfícies de trabalho assim como equipamentos 
utilizados devem ser descontaminadas antes e após 
o trabalho, e sempre que ocorrer derramamento de 
substâncias potencialmente perigosas;

(C) a manipulação de líquidos infecciosos deve ser feito de 
preferência usando seringas e agulhas hipodérmicas, 
que permitem um isolamento maior das substancias 
manipuladas; 

 (D) a pipetagem deve ser feita exclusivamente com 
dispositivo mecânico (pipetador). Está proibido 
pipetar com a boca.  

27 - Em relação à segurança no uso e descarte de material 
perfurocortante, é correto afirmar que: 

(A) as agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente 
com as seringas, quando descartáveis, sendo proibido 
reencapá-las ou proceder a sua retirada manualmente;

(B) os perfurocortantes potencialmente infectados são 
descartados adequadamente em frascos de vidro lacrados, 
até o limite máximo de 2/3 do volume do frasco; 

(C) os recipientes usados para descarte de material de vidro 
quebrado ou perfurocortante podem ser esvaziados 
para o seu reaproveitamento, com a finalidade de 
diminuir o volume do lixo; 

(D) ao esvaziar uma seringa contendo ar ou excesso de 
líquido, a melhor prática é utilizar chumaços de algodão 
colocados na bancada sobre um papel absorvente. 

28 - Em relação à estocagem de reagentes químicos, é 
correto afirmar que: 

(A) os solventes químicos devem ser armazenados no 
laboratório em quantidades programadas para uso 
anual ou bianual, para evitar o risco do transporte de 
substancias químicas; 

(B) a melhor forma de armazenar reagentes não inflamáveis 
é por ordem alfabética, para evitar a exposição dos 
trabalhadores por longos períodos durante a busca;

(C) os agentes oxidantes, como peróxidos, permanganatos, 
cloratos e percloratos, nitritos e nitratos, etc, não 
podem ser armazenados próximos de líquidos voláteis 
e/ou inflamáveis, devido ao risco de incêndio ou 
explosão. 

(D) o hidróxido de sódio pode ser armazenado sem risco 
em proximidade do ácido clorídrico.
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29 - Em relação à prevenção de acidentes na manipulação 
de reagentes químicos, NÃO é correto afirmar que:  

(A) para o trabalho com substâncias alcalinas concentradas, 
usa-se sempre equipamento de proteção individual, 
incluindo óculos de proteção e respiradores, além da 
capela química, pêras ou dispensadores automáticos; 

(B) diferente do metanol, o álcool etílico é extremamente 
tóxico se ingerido, afetando o sistema nervoso, 
causando náusea, dor de cabeça, cegueira e delírios, 
podendo levar à morte.  

(C) as reações químicas que oferecem o maior risco de 
explosão são as que incluem o uso de oxidantes;

(D) o glicerol na presença de permanganatos, quando agitado, 
mesmo à temperatura ambiente, reage violentamente.

30 - Leia com atenção as seguintes afirmativas em relação 
a lavagem e esterilização de materiais:

I. Antes do processo final de lavagem, o profissional 
que tiver realizado um trabalho deve fazer a pré-
lavagem do material, evitando que ocorram acidentes 
por desconhecimento dos resíduos contidos nos 
frascos ou pela mistura destes com outros reagentes 
incompatíveis.

II. A autoclavação é um processo rápido de esterilização 
por calor úmido. Em geral, materiais contaminados 
são autoclavados por 30 minutos e materiais limpos 
são autoclavados por 15 minutos, sob pressão. 

III. A esterilização por calor seco é um processo lento, 
indicado para vidraria. O procedimento padrão para 
esterilização de vidraria é utilização de estufa durante 
1 hora sob uma temperatura de 170 ± 5ºC. 

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa III está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas.

31 - Leia com atenção as seguintes afirmativas, em relação 
ao preparo de soluções para uso no laboratório: 

I. para preparar uma solução p/v de cloreto de sódio, pesar 
o soluto e dissolver com muito cuidado, adicionando 
o solvente até quase a marca de aferição, e o restante 
com o auxílio de pipeta ou conta-gotas.  

II. para realizar 100 mL de uma solução aquosa 10% de 
ácido clorídrico, primeiro deve-se colocar 10 mL do 
ácido em um recipiente e depois adicionar lentamente 
os 90 mL de água, na capela química.  

III. para preparar 1 L de uma solução aquosa 1 M calcula-
se o peso molecular do soluto, e a essa quantidade de 
substancia é adicionado água destilada até completar 
a marca de aferição de 1000 mL.   

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
(D) apenas as afirmativas I e III estão corretas.

32 - Em relação à coleta de amostras de urina, é correto 
afirmar que:

(A) após a coleta, caso a amostra não possa ser entregue 
imediatamente no laboratório, a indicação é nunca 
refrigerar em geladeira ou usando gelo; 

(B) para análise de glicosúria, a amostra preferencial é 
urina de 24 horas, desprezando a primeira urina da 
manhã no dia do início da coleta, e colhendo todas as 
micções do dia e da noite, incluindo a primeira urina 
da manhã do dia seguinte;

(C) amostra para análise de urina 24 h deve ser congelada 
para evitar a proliferação microbiana; 

(D) a coleta estéril de jato médio é indicada preferencialmente 
para estudos de albuminúria e sedimentoscopia.

33 - Em relação à coleta à vácuo de amostras de sangue 
periférico e as cores de tampas dos tubos, NÃO é correto 
afirmar que: 

(A) tubo com tampa lilás contém EDTA e é indicado em 
coletas de sangue para avaliar tempo de protrombina 
e testes de função plaquetária; 

(B ) a tampa vermelha indica ausência de anti-coagulante, 
indicado para estudos no soro (bioquímicos e sorológicos); 

(C) o tubo com tampa azul claro contém citrato de sódio, 
anti-coagulante indicado para estudos da coagulação 
(TAP, TTPa, Fibrinogênio);

(D) a tampa cinza indica uso de anticoagulante fluoreto de 
sódio, indicado principalmente para estudo da glicemia. 

34 - Em relação às análises potenciométricas e 
espectrofotométricas, é correto afirmar que:

(A) o método mais utilizado para a medida do pH é o 
colorimétrico, através de um instrumento chamado 
pH-metro, que é constituído por dois eletrodos que 
medem a mudança de cor de uma solução de acordo à 
acidez ou alcalinidade do meio; 

(B) a calibração de dois pontos é uma forma efetiva de se 
calibrar o pH-metro e consiste no ajuste do medidor a 
dois diferentes valores de pH, sendo um deles pH 7,0 e 
o segundo, escolhido de acordo com o tipo de solução 
que se deseja analisar - ácida, ou básica; 

(C) para medições espectrofotométricas na região do 
espectro visível são usadas cubetas de quartzo; já para 
a região do ultravioleta, devem-se usar as cubetas de 
vidro, pois o quartzo absorve a mesma; 

(D) os espectrofotômetros não devem ser conservados 
cobertos nem desligados após o uso, pois abafamento 
e mudanças na tensão elétrica podem alterar o 
funcionamento do monocromador. 
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35 - Em relação aos procedimentos de aquecimento, 
secagem de substâncias e materiais, e filtração, identifique 
a afirmativa correta:

(A) a filtração a vácuo é escolhida para filtrar substancias 
com alta viscosidade e pode ser realizada com um 
funil com entrada para vácuo (por exemplo, funil de 
Buchner) e um recipiente de vidro com resistência à 
pressão negativa (kitassato);  

(B) chapa elétrica é um instrumento utilizado para secagem 
de materiais por aquecimento, com temperaturas em 
geral até 200ºC;

(C) condensador é um recipiente de vidro utilizado no 
armazenamento de substâncias quando se necessita 
de uma atmosfera com baixo teor de umidade ou para 
manter substâncias sob pressão reduzida;

(D) como precaução, recomenda-se secar a vidraria de 
laboratório à temperatura acima de 65 °C. 

36 - As seguintes assertivas que descrevem os usos 
e cuidados do instrumental básico de laboratório são 
corretas, EXCETO:

(A) o banho termostático ou banho-maria é utilizado para 
aquecer lenta e uniformemente substâncias líquidas e 
sólidas que não podem ser expostas diretamente ao 
fogo; 

(B) sempre carregar a cruzeta da centrífuga com tubos 
balanceados em posições diametralmente opostas; 

(C ) após o uso diário do microscópio óptico, enxugar 
as lentes objetivas com papel fino esfregando 
cuidadosamente e limpá-las primeiro com etanol e 
por último com xilol;

(D) após a pesagem em balança, retirar o recipiente com 
a substância, recolocar os botões e massas aferidas à 
posição inicial (zero), desligando-a posteriormente.

37 - Em relação aos processos de destilação, é correto 
afirmar que: 

(A) um aparelho de destilação simples serve para separar 
líquidos miscíveis entre si e consta de uma coluna de 
fracionamento entre o condensador e o balão de destilação;

(B) tanto nos aparelhos de fracionamento simples como 
fracionado, a água no condensador deve fluir no mesmo 
sentido à corrente dos vapores para evitar choque térmico;

(C ) a amostra a ser destilada deve ser colocada no balão 
de fundo chato, de modo que a mesma ocupe quase a 
totalidade da capacidade do balão. Se o balão estiver 
muito vazio, pode ocorrer arraste mecânico do líquido 
a se destilar, diminuído a pureza do destilado;

(D) os elementos básicos de um aparelho de destilação 
simples são: balão de fundo chato, manta aquecedora ou 
bico de Bunsen, suporte universal com garra, termômetro, 
condensador tipo tubo com entrada e saída de água, rolhas 
e junta, mangueiras, recipiente coletor.

38 - Leia com atenção as seguintes afirmativas, em relação 
à eliminação de resíduos químicos: 

I. os peróxidos devem ser descartados na forma diluída e 
nunca pura, em uma concentração de 2% ou menos, 
ou então transferidas para um frasco de polietileno 
contendo uma solução aquosa de um agente redutor 
antes de seu descarte,

II. soluções ácidas e alcalinas devem ser diluídas para 
neutralização antes de serem despejadas no esgoto,

III. é conveniente que os solventes orgânicos como 
diclorometano, clorofórmio, éter etílico, etc., sejam 
deixados ventilar por 3-6 meses em locais isolados, 
para após serem incinerados em locais apropriados e 
nunca despejados na pia, 

IV. antes do descarte, soluções aquosas de ácidos 
orgânicos podem ser cuidadosamente neutralizadas 
com soluções diluídas de ácido clorídrico ou fosfórico. 

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
(D) apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

39 - Você atende ao telefone do laboratório e o esposo 
de uma paciente, cuja amostra foi testada no laboratório, 
solicita a liberação do resultado pelo telefone. De acordo 
com as normas éticas de trabalho no laboratório, a ação 
mais correta nesse caso é:

(A) informar que os resultados não são liberados 
pelo telefone e que a liberação de resultados é de 
responsabilidade profissional do Responsável Técnico 
do laboratório;  

(B) informar que o resultado pode ser liberado pelo 
telefone somente ao paciente;  

(C) liberar o resultado, repetindo duas vezes, para não 
haver erro de interpretação, com a condição de que o 
paciente retire o laudo no dia seguinte; 

(D) liberar o resultado, repetindo duas vezes, e informar 
que a liberação é permitida porque a pessoa que está 
solicitando os resultados é parente em primeiro grau 
do paciente.   
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40 - De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do 
Município de Resende/RJ sobre a administração pública 
municipal, NÃO é correto afirmar que:

(A) ao servidor público do Município é vedado ser 
proprietário, controlar direta ou indiretamente, ou 
fazer parte da administração de empresa privada 
fornecedora de suas instituições;

(B) parentes diretos, consanguíneos ou afins de um 
servidor público do Município de Resende podem ser 
fornecedores deste Município amparados no direito 
da participação complementar do setor privado nas 
atividades inerentes à saúde;

(C) é obrigatória, pela Administração Pública Municipal, 
a constituição de Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) de acordo com a lei;  

(D) a lei assegurará aos servidores da administração direta 
e indireta, o direito de ter vencimentos similares para 
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas.






