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Cargo: Técnico de Laboratório de Anatomia Patológica  
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo para responder as questões.  
 

À Carolina (Machado de Assis) 
 
Querida, ao pé do leito derradeiro 
Em que descansas dessa longa vida, 
Aqui venho e virei, pobre querida, 
Trazer-te o coração do companheiro. 
 
Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro 
Que, a despeito de toda a humana lida, 
Fez a nossa existência apetecida 
E num recanto pôs um mundo inteiro. 
 
Trago-te flores, - restos arrancados 
Da terra que nos viu passar unidos 
E ora mortos nos deixa e separados. 
 
Que eu, se tenho nos olhos malferidos 
Pensamentos de vida formulados, 
São pensamentos idos e vividos.  
 
01. No título do poema, a crase de “À Carolina” significa:  
a) que o poeta ama Carolina  
b) que é um poema dedicado a alguém: Carolina  
c) que Carolina expressa-se pelo poema  
d) que Carolina é querida  
 
02. No 1º verso, “querida” é um:  
a) substantivo.  
b) aposto.  
c) vocativo.  
d) pronome de tratamento.  
 
03. Os primeiros versos afirmam, em outras palavras:  
a) que o poeta ama por demais.  
b) que o poeta está sofrendo.  
c) que o “objeto do amor” está morto.  
d) que o amor morreu.  
 
04. O poeta afirma, em todo o poema:  
a) que o amor dos dois foi verdadeiro.  
b) que sua amada está morta.  
c) que nunca esquecerá sua amada.  
d) que não pensará mais em sua amada.  
 
05. Está presente em todo o poema, porém não é expressa pela 
palavra:  
a) o nome da amada.  
b) a ideia da morte.  
c) a terra por onde ambos passavam.  
d) os “pensamentos idos e vindos”.  
 
06. A “humana lida” é:  
a) o trabalho dos amantes.  
b) o trabalho na terra.  
c) o trabalho do ser humano.  
d) o trabalho de escrever versos.  
 
07. A frase está correta somente em uma das alternativas. 
Assinale-a:  
a) Vendeu a empresa cuja direção assumira dois anos antes.  
b) Este é o filme de que gostamos.  
c) Votei no candidato em cujas propostas eram satisfatórias.  
d) São móveis e utensílios de que nos referimos anteriormente.  
 
08. A vírgula está corretamente empregada em:  
a) O empregado executa bem suas tarefas, e o gerente recebe as 

comissões.  

b) Ouçam bem, aquilo que lhes disse anteriormente.  
c) Esta é uma, cidade acolhedora.  
d) Eles não fazem distinção entre um, e outro.  
 
09. A colocação pronominal está correta em:  
a) Me diga logo a verdade.  
b) já não encontram- se produtos artesanais a bons preços.  
c) Ela te fará um elogio.  
d) Dir-te-ei somente o necessário.  
 
10. O pronome grifado na frase encontra-se em:  
“Revelaram-me a verdade, e somente a verdade.”  
a) próclise  
b) ênclise  
c) mesóclise  
d) N.D.A.  
 
11. O pronome das frases abaixo está corretamente empregado 
em:  
a) Deram o livro para mim ler.  
b) Estes não são para eu, disse-lhe, furioso.  
c) Nunca o obedecerei de boa vontade.  
d) O livro foi dado para mim.  
 
12. Temos o verbo no presente do indicativo na alternativa:  
a) Por um ponto passam um sem número de retas.  
b) Os portugueses chegarão amanhã.  
c) Eu já dissera isso anteriormente.  
d) Ele não disse que viria logo hoje.  
 
13. Ao separarmos a palavra abstração, obteremos:  
a) a-bs-tra-ção  
b) ab-s-tra-ção  
c) abs-tra-ção  
d) a-bstra-ção  
 
14. A alternativa que contém todas as palavras corretamente 
acentuadas é:  
a) vôo – herói – anél  
b) ruína – abdômem – gurí  
c) ciúme – repórter – súper  
d) ninguém – táxi – jesuíta  
 
15. Todas as palavras encontram-se grafadas corretamente, 
exceto uma, em:  
a) subscrever – subversão – sucopira  
b) sobrescritar – sectário – suserano  
c) suçuarana – setorial – selvageria  
d) secessão – sarapatel – supremacia   
 
16. Aponte a alternativa cujas palavras compostas estão todas 
grafadas corretamente:  
a) fotossíntese – hidrocefalia – microcirurgia  
b) semicírculo – sobrehumano – retro-escavadeira  
c) psicopedagogia – intra-ocular – hipertrofia  
d) superestimar – mega-hertz – hexa-campeção  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Qual alternativa não faz parte da fase pré-analítica? 
a) Indicação do exame. 
b) Procedimento de coleta. 
c) Resultado do exame. 
d) Transporte da amostra. 
 
18. Qual dos itens abaixo é recomendado a uma sala de coletas? 
a) Pisos permeáveis, laváveis e resistentes a soluções 

desinfetantes. 
b) Janelas sem telas, com função de aeração ambiental. 
c) Iluminação que permita a perfeita visualização e manuseio 

seguro dos dispositivos de coletas. 
d) Portas e corredores que permitam a passagem de duas 

pessoas.  
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19. Quais das variantes na fase pré analítica não é responsável 
por falhas? 
a) Amostra insuficiente.  
b) Qualidade do material de trabalho. 
c) Amostra incorreta. 
d) Problemas no acondicionamento e transporte de amostra. 
 
20. Definisse soro como: 
a) Parte liquida do sangue EDTA.  
b) Parte sólida do sangue sem anticoagulante. 
c) Parte liquida do sangue sem anticoagulante. 
d) Parte sólida do sangue com EDTA. 
 
21. A concentração do álcool etílico usado para assepsia: 
a) 60% 
b) 70% 
c) 80% 
d) 90% 
 
22. Qual dos itens abaixo pode causar hemólise pode causar 
hemólise quando realizado: 
a) Puxar o embolo da seringa com moderação. 
b) Não deixar o álcool secar antes de iniciar a punção. 
c) Homogeneizar o tubo suavemente. 
d) Não deixar o sangue direto em contato com o gelo. 

 
23. Qual dos anticoagulantes é o mais indicado para o teste de 
coagulação: 
a) EDTA sal dipotássico. 
b) Fluoreto/oxalato. 
c) Fluoreto/ EDTA. 
d) Citrato trisodico 9:1 
 
24. Qual das amostras abaixo deve ser alto clavada antes de 
serem descartadas para a reutilização do recipiente: 
a) Fezes.  
b) Urina. 
c) Raspado micológico. 
d) Sangue. 
 
25. Qual das alternativas não é um EPI:  
a) Luvas.  
b) Jaleco. 
c) Óculos.  
d) Tela de proteção na janela. 
 
26. Qual das alternativas esta incorreta:  
a) Usar o jaleco de mangas compridas dentro ou fora do 

laboratório mesmo que não esteja trabalhando. 
b) Cabelos compridos sempre presos com o uso de tocas.  
c) Usar sempre equipamentos de proteção individual. 
d) Usar sapatos sempre fechados. 

 
27. Qual o método é uma esterilização por calor úmido: 
a) Auto clave. 
b) Tintalização.  
c) Irradiação.  
d) Filtração. 
 
28. Qual dos métodos é indicado para pesquisa de ovos leves nas 
fezes:  
a) Método de Hoffmann. 
b) Método de Faust. 
c) Método direto.  
d) Método de Faust modificado. 
 
29. O método de Kato-Katz é o mais indicado para a realização de 
exames parasitológicos em:  
a) Fezes pastosas. 
b) Fezes com conservantes. 
c) Fezes frescas.  
d) Fezes endurecidas. 

 

30. Qual o anticoagulante que atua por quelação na forma não 
ionizado do cálcio é o:  
a) Heparina.  
b) EDTA. 
c) Citrato.  
d) Fluoreto. 

 
31. Qual das opções não é recomendado o uso da heparina: 
a) Gasometria.  
b) Hematologia. 
c) Teste de coagulação. 
d) Imunologia. 
 
32. Para conservar a glicose mais tempo in vitro utilizamos:  
a) Citrato.  
b) Oxalato. 
c) Fluoreto. 
d) EDTA. 

  
33. Para descarte de matérias contaminado não perfuro cortantes 
utilizamos sacos de lixo da cor:  
a) Preto.  
b) Vermelho. 
c) Amarelo. 
d) Branco. 
 
34. Para realizar uma diluição 1: 5 de certo soluto usam-se:  
a) Quatro partes de soluto e uma de solvente. 
b) Cinco partes do solvente e uma do soluto.  
c) Cinco partes do soluto e uma do solvente.  
d) Quatro partes do solvente e uma do soluto. 
 
35. Para transporte de soro é incorreto afirmar que: 
a) Não abrir o tubo antes da centrifugação.  
b) Centrifugar o material em ate quatro horas após a coleta.  
c) Transportar as longas distancia em temperatura ambiente. 
d) Manter o tubo fechado ate a realização do exame.  
 
36. Amostras para rotina de TTPA para pacientes não 
heparinizados podem ser mantidas em tubo fechado no máximo. 
a) 6 horas.  
b) 2 horas. 
c) 4 horas. 
d) 5 horas. 

 
37. A higienização do balcão de trabalho deve ser feita com: 
a) Hipoclorito.  
b) Álcool 70%. 
c) Água e sabão.  
d) Detergente em pó. 
 
38. Os materiais que não podem ficar de molho no hipoclorito são. 
a) Plásticos.  
b) Borracha. 
c) Vidro.  
d) Metais. 
 
39. Qual a coloração mais comum para pesquisa de parasito em 
gota espessa? 
a) Giemsa. 
b) Leishman. 
c) Panotico.   
d) Gram. 
   
40. Quais dos itens abaixo é uma forma de desinfecção? 
a) álcool 70%. 
b) calor úmido. 
c) calor seco. 
d) tintalização. 




