
                                                                                                                                                        

Prefeitura Municipal de Afrânio – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante uma hora que antecede o término da prova, poderão ser copiados as suas 
respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Sinal Fechado (Paulinho da Viola)  
 
Olá, como vai? 
Eu vou indo e você, tudo bem? 
Tudo bem, eu vou indo correndo 
Pegar meu lugar no futuro, e você? 
Tudo bem, eu vou indo em busca 
De um sono tranquilo, quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Me perdoe a pressa 
É a alma dos nossos negócios 
Oh! Não tem de quê 
Eu também só ando a cem 
Quando é que você telefona? 
Precisamos nos ver por aí 
Pra semana, prometo talvez nos vejamos 
Quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Tanta coisa que eu tinha a dizer 
Mas eu sumi na poeira das ruas 
Eu também tenho algo a dizer 
Mas me foge a lembrança 
Por favor, telefone, eu preciso 
Beber alguma coisa, rapidamente 
Pra semana 
O sinal... 
Eu procuro você 
Vai abrir... 
Prometo, não esqueço 
Por favor, não esqueça, por favor 
Adeus... 
Não esqueço 
Adeus.... Adeus.... 
 
                       (VIOLA, Paulinho da. In: Holanda, Chico Buarque de. 

A arte de Chico Buarque.) 

 
QUESTÃO 1 
 
Marque a alternativa que não está de acordo 
com o que o texto SINAL FECHADO expressa: 
a) Há uma evidente relação entre o texto da 
música de Paulinho da Viola e o título desse 
texto. 

b) Pode-se afirmar que o texto contém um 
diálogo entre duas pessoas que se conhecem e 
que estão em veículos. 
c) Percebe-se que as falas dessas pessoas têm 
finalidades diferentes, ou seja, as funções não 
são iguais. 
d) O texto SINAL FECHADO contém apelos, 
tendo em vista que um dos falantes tenta 
exercer influência sobre o comportamento do 
outro. 
e) No todo, o texto é poético, embora não haja 
nele a presença da linguagem figurada ou 
conotativa em alguns versos. 
 
QUESTÃO 2 
 
   “Última sessão antes do recesso.” 
   (Diário de Pernambuco – 26/10/2012) 
 
Só há uma alternativa em que todas as palavras 
devem ser completadas com SS tais quais as que 
estão sublinhadas acima: 
 
a) suce__ão / opre__ão / pre__upor / 
conce__ão 
b) interrup__ão / exposi__ão / ace__o / 
transmi__ão 
c) nece__idade / a__egurar / corre__ão / 
intere__ado 
d) frustra__ão / demi__ão / prome__a / 
atribui__ão 
e) emi__or / exce__ão / a__ociar / repa__e 
 
QUESTÃO 3 
 
   “840 voos diários e um único destino: você.” 
          (Jornal do Commercio – 25/10/2012) 
  
Marque a opção que contém, na sequência, 
palavras acentuadas pelas mesmas regras de 
acentuação gráfica das palavras assinaladas 
acima. 
 
a) agrária / técnico / órgão. 
b) código / veterinário / índias. 
c) japonês / análise / indício. 
d) presidência / péssima / capítulo. 
e) ambígua / indígenas / responderá. 
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QUESTÃO 4 
  
  “Senhoras e senhores, 
     não percam 
     amanhã  a estreia 
     dos comerciais 
     do novo produto 
     da Brilux.” 
                             (Jornal do Commercio – 
23/10/2012) 
 
No texto acima, está presente uma das funções 
da linguagem. Assinale a alternativa 
correspondente a essa função: 
 
a) fática. 
b) emotiva ou expressiva. 
c) metalinguística. 
d) apelativa ou conativa. 
e) poética. 
 

QUESTÃO 5 
 
No mesmo texto, a vírgula foi usada depois de 
“Senhoras e senhores,” para separar: 
 
a) o sujeito do predicado. 
b) termos explicativos. 
c) termos deslocados. 
d) o vocativo. 
e) o aposto. 
 
QUESTÃO 6 
 
   “O seu coração é uma casa de portas abertas, 
     Amigo, você é o mais certo nas horas 
incertas.” 

 (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) 
 
Sobre o fragmento da letra da música acima, 
marque a alternativa que contém, na sequência, 
as duas figuras de linguagem presentes nele: 
 
a) pleonasmo / metonímia. 
b) metáfora / elipse. 
c) comparação / antítese. 
d) metáfora / antítese. 
e) catacrese / hipérbole. 

QUESTÃO 7 
 
     “Como não se viam há algum tempo, logo 
que se encontraram no trânsito, os amigos 
ficaram felizes e puderam conversar um pouco.” 
 
Considerando as palavras sublinhadas no 
fragmento acima, indique a alternativa que 
contém a relação semântica, na sequência, de 
cada uma delas: 
 
a) comparação / condicionalidade / explicação. 
b) causalidade / temporalidade / causalidade. 
c) comparação / adição / conclusão. 
d) finalidade / temporalidade / explicação. 
e) causalidade / temporalidade / adição. 
 
QUESTÃO 8 
    
Só há uma alternativa INCORRETA quanto à 
concordância verbal. Marque-a: 
 
a) Falavam-se de leis que ainda não entraram 
em vigor. 
b) Procuram-se voluntários para a APAE. 
c) Costuma haver motoristas imprudentes. 
d) Os motoristas parecia estarem apressados. 
e) Uns 60% dos motoristas são prudentes. 
 
QUESTÃO 9 
  
  “Todo mundo gosta de carro e precisa dele.” 
 
No fragmento acima, os verbos gostar e precisar 
exigem, no contexto, objetos indiretos, pois são 
verbos transitivos indiretos. Assinale a 
alternativa cujo verbo não apresenta a mesma 
regência dos verbos sublinhados no fragmento 
acima: 
 
a) A mãe perdoou ao motorista irresponsável. 
b) A que espetáculo você assistiu, motorista? 
c) Aspiramos a um trânsito menos violento. 
d) Sempre me lembro do meu amigo motorista.  
e) Queremos aquela paz tão aguardada. 
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QUESTÃO 10 
 
Só há uma alternativa com pontuação CORRETA. 
Assinale-a: 
 
a) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída no prazo combinado. 
b) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída. 
c) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída. 
d) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada logo 
a obra, conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída no prazo combinado. 
e) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra, conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída no prazo combinado. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
Antes de governar Pernambuco, Eduardo 
Campos, um dos nomes de maior ascensão na 
política brasileira desempenhou uma função de 
grande destaque ao lado do então Presidente 
Lula, ocupando o cargo de: 
 
a) Ministro das Relações Exteriores. 
b) Ministro da Integração Nacional. 
c) Ministro da Ciência e Tecnologia. 
d) Ministro da Saúde. 
e) Ministro da Educação. 
 
QUESTÃO 12 
 
O desenvolvimento nos meios de comunicação 
proporcionou a massificação da produção 
cinematográfica e as percepções do público 
enquanto espectadores de arte e consumidores 

de cultura. Nesse contexto, o Brasil tem 
recebido prêmios e elogios, ganhando espaço 
no mercado internacional. O filme dirigido por 
Walter Salles que se destacou neste cenário foi: 
 
a) Rio. 
b) O Palhaço. 
c) Vidas Secas. 
d) Terra em Transe. 
e) Central do Brasil. 
 
QUESTÃO 13 
 
O Brasil irá sediar nos próximos anos dois dos 
maiores eventos esportivo do planeta, a Copa 
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas Rio 2016, 
esses acontecimentos colocam o país em 
evidência no mundo inteiro. Duas organizações 
terão papel crucial nesses acontecimentos, são 
elas: a CBF – Confederação Brasileira de Futebol 
e o COB - Comitê Olímpico Brasileiro, que hoje 
são presididos, respectivamente, por: 
 
a) João Havelange e José Maria Marin. 
b) Ricardo Teixeira e João Havelange. 
c) José Maria Marin e Ricardo Teixeira. 
d) Ricardo Teixeira e Carlos Arthur Nuzman 
e) José Maria Marin e Carlos Arthur Nuzman. 
 
QUESTÃO 14 
 
Os argentinos e os ingleses vêm lutando por 
esse território há bastante tempo, no passado, o 
Reino Unido derrotou a Argentina 
permanecendo como dono do território, mais 
recentemente a presidenta Cristina Kirchner 
decidiu reclamar novamente a soberania do 
território, o novo conflito ganhou espaço nos 
noticiários de todo o mundo, o arquipélago tão 
disputado é conhecido por: 
 
a) Ilhas Malvinas. 
b) Ilhas de Sondas. 
c) Ilhas Maldivas. 
d) Ilhas de Java. 
e) Ilhas Virgens. 
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QUESTÃO 15 
 
Recentemente um dos países europeus teve que 
contar com a ajuda de um programa financeiro 
da União Europeia para tentar recuperar da 
situação de crise que se instalou. O país gastou 
bem mais do que podia na última década, 
pedindo empréstimos pesados e deixando sua 
economia refém da crescente dívida. O país 
citado no texto teve que recorrer a empréstimos 
junto ao Banco Central Europeu e ao Fundo 
Monetário Internacional, aumentando sua crise 
interna. A crise descrita refere-se a: 
 
a) Alemanha. 
b) França. 
c) Reino Unido. 
d) Grécia. 
e) Bélgica. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS} e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 
dois anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho 
de Saúde. 
b) O Conselho de Saúde, em caráter 
permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 
c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados 
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
d) A representação dos usuários nos Conselhos 
de Saúde e Conferências será paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos. 
e) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.  
 
QUESTÃO 17 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
quanto a Organização, Direção e Gestão, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Os municípios poderão constituir consórcios 
para desenvolver em conjunto as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. 
b) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de forma 
a integrar e articular recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde. 
c) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) 
não é única, sendo exercida em cada esfera de 
governo pelos seus respectivos órgãos a 
exemplo de que no âmbito dos Municípios, é 
exercida, pela Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente. 
d) Serão criadas comissões intersetoriais de 
âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios 
e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. 
e) As comissões intersetoriais terão a finalidade 
de articular políticas e programas de interesse 
para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
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QUESTÃO 18 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - identificar os serviços estaduais e municipais 
de referência nacional para o estabelecimento 
de padrões técnicos de assistência à saúde; 
II - controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a 
saúde; 
III - elaborar o Planejamento Estratégico 
Nacional no âmbito do SUS, em cooperação 
técnica com os Estados, Municípios e Distrito 
Federal; 
IV - promover a centralização para as Unidades 
Federadas e para os Municípios, dos serviços e 
ações de saúde, respectivamente, de 
abrangência estadual e municipal. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 19 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - coordenar e, em caráter complementar, 
executar ações e serviços de saúde do 
trabalhador; 
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde 
(SUS); 

III - elaborar normas para regular as relações 
entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os 
serviços privados contratados de assistência à 
saúde; 
IV - prestar apoio técnico e financeiro aos 
Municípios e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 20 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, apenas, por 
iniciativa própria, de profissionais liberais, 
legalmente habilitados, na promoção, proteção 
e recuperação da saúde. 
b) É permitida a participação direta ou indireta 
de empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistência à saúde, sendo vedado através de 
doações de organismos internacionais ou de 
entidades de cooperação técnica e de 
financiamento e empréstimos. 
c) - Os critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela direção 
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), 
aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 
d) - Aos proprietários, administradores e 
dirigentes de entidades ou serviços contratados 
é permitido exercer cargo de chefia ou função 
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS), 
através de Conselhos Deliberativos da Saúde. 
e) - Os cargos e funções de chefia, direção e 
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), poderão ser exercidas em regime 
de tempo parcial e eventualmente em regime 
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de tempo integral, nos casos de urgência e 
necessidade publica. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Marque a alternativa correta. Toda célula viva 
possui: 
 
a) Membrana plasmática, mas pode não possuir 
núcleo e mitocôndrias. 
b) Membrana plasmática e mitocôndrias, mas 
pode não possuir núcleo. 
c) Núcleo, mas pode não possuir membrana 
plasmática e mitocôndrias. 
d) Núcleo e mitocôndrias, mas pode não possuir 
membrana plasmática. 
e) Núcleo, membrana plasmática e 
mitocôndrias. 
 
QUESTÃO 22 
 
Qual das seguintes afirmações não é verdadeira 
para as células de todas as formas de vida? 
 
a) Elas se reproduzem. 
b) Elas excretam materiais. 
c) Elas não estão sujeitas à mutação. 
d) Elas sintetizam substâncias e estruturas. 
e) Elas respondem às variações ambientais. 
 
QUESTÃO 23 
 
A partir de um ancestral comum, os organismos 
vivos têm evoluído ao longo de três linhas 
principais. Quais? 
 
a) Bactérias Gram– positivas, bactérias Gram– 
negativas e arqueobactérias. 
b) Bactérias Gram– negativas, bactérias Gram– 
positivas e protozoários. 
c) Bactérias, vírus e plasmídios. 
d) Eubactérias, arqueobactérias e eucariotes. 
e) Arqueobactérias, eubactérias e vírus. 
 
 
 

QUESTÃO 24 
 
Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou 
falso (F). 
(  ) Os vírus não podem se multiplicar fora das 
células. 
(  ) As arqueobactérias podem crescer em 
ambientes muito  incomuns, como altas 
temperaturas, condições  ácidas e sem oxigênio. 
(  ) As leveduras são categorias de fungos. 
(  )Os fungos contêm organelas chamadas 
cloroplastos. 
(  )As algas são fontes de Agar, que é 
amplamente utilizado em meios 
microbiológicos. 
 
a) FFVVF 
b) VFFVV 
c) VVVFV 
d) FVFFV 
e) FVFVF 
 
QUESTÃO 25 
 
Os seres vivos podem ser classificados em cinco 
reinos, são eles: 
 

a) Monera, Ginera, Protera, Veluda e Sargitare. 
b) Viral, Animália, Vegetal, Insecta e Sargital. 
c) Monera, protista, plantae, fungi e animália 
d) Plantae, bacterial, vinedal, fungi e animália. 
e) Fungi, animália, protozoa, vegetalia e 
monera. 
 
QUESTÃO 26 
 
Uma das formas de controle da doença de 
Chagas é a fiscalização nos bancos de sangue. 
Isso é importante porque o parasito 
Trypanosoma cruzi, causador da doença, 
apresenta: 
 
a) Desenvolvimento como procarionte no 
plasma. 
b) Reprodução assexuada no interior das 
hemácias. 
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c) Uma certa seletividade para os glóbulos 
brancos. 
d) Uma fase sanguínea, como protozoário 
flagelado. 
e) Afinidade pela linfa. 
 
QUESTÃO 27 
 
Os fungos mais simples normalmente se 
reproduzem apenas por esporos, sendo extensa 
a nomenclatura dos esporos, que depende de 
sua origem e estrutura.  

  
 
( ) Em a e b são mostrados basidiósporos, que 
são esporos muito pequenos, produzidos em fila 
na extremidade das hifas.  
( ) "Arpergillus" e "Penicillium" são ascomicetos 
relativamente comuns sobre frutos podres, que 
dão a cor azulada às laranjas emboloradas e que 
se reproduzem por conidiósporos conforme a e 
b respectivamente.  
( ) Em c são mostrados endósporos produzidos 
no interior de um esporângio, como no bolor 
comum.  
( ) Em d mostra-se a formação de conidiósporos, 
produzidos numa estrutura especial, dilatada, 
na extremidade de uma hifa e chamada 
conídio.  
( ) Em e mostra-se a formação de ascósporos no 
interior de um esporângio chamado asco. 
 
a) VVFVF 
b) FFVVV 
c) VFVFF 
d) FVVFV 
e) VFFFV 
 

QUESTÃO 28 
 
Em relação à estrutura física de bactérias, o 
grupo que se divide em dois ou três planos e 
permanece unido em grupos cúbicos de oito 
indivíduos é chamado?  
 
 a) Estafilococos. 
 b) Sarcina. 
 c) Estreptococos. 
 d) Diplococos. 
 e) Espiroquetas. 
 
QUESTÃO 29 
 
Uma característica comum aos representantes 
do Reino Animália é a presença de cavidade 
celomática. Diante desse contexto, os animais 
podem ser classificados em acelomados, 
pseudocelomados e celomados. Das opções a 
seguir, a única que representa um grupo 
pseudocelomado é: 
 
a) Mematelminto. 
b) Platelminto. 
c) Molusco. 
d) Peixe.  
e) Fungos. 
 
QUESTÃO 30 
 
O produto que deve ser usado na desinfecção 
de bancadas de inox é: 
 
a) Álcool etílico a 70%. 
b) Água e sabão. 
c) Solução de hipoclorito de sódio (200 ppm). 
d) Álcool na forma de gel. 
e) Glutaraldeído. 
 
QUESTÃO 31 
 
Em uma área estéril no laboratório de 
microbiologia, o ambiente e as bancadas devem 
ser higienizados: 
 
a) No início e no fim do dia. 
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b) Sempre no início e no fim das atividades 
laboratoriais. 
c) Somente no fim do dia. 
d) Somente no início do dia. 
e) Somente ao fim das atividades laboratoriais. 
 
QUESTÃO 32 
 
A esterilização de materiais é a total eliminação 
da vida microbiológica desses materiais. É 
exemplo de esterilização pelo calor seco: 
 
a) Estufa. 
b) Filtração. 
c) Pasteurização. 
d) Raios gama. 
e) Autoclave. 
 
QUESTÃO 33 
 
Assinale a alternativa que apresenta um 
procedimento correto realizado por um auxiliar 
de laboratório. 
 
a) Devolver sobras de soluções para os frascos 
de origem. 
b) Secar na estufa aparelhos volumétricos de 
precisão. 
c) Aquecer o tubo de ensaio na chapa de 
aquecimento. 
d) Usar uma mesma pipeta em soluções 
diferentes. 
e) Utilizar recipientes adequados para 
armazenagem de resíduos. 
 
QUESTÃO 34 
 
A maioria das bactérias pode ser cultivada em 
laboratório, utilizando-se: 
 
a) Meio seletivo. 
b) Meio de cultura. 
c) Meio de transporte. 
d) Meio diferencial. 
e) Meio indicador. 
 
 
 

QUESTÃO 35 
 
O método utilizado para o diagnóstico da 
Enterobíase (ou oxiuríase) é: 
 
a) Método da fita gomada. 
b) Exame parasitológico de urina. 
c) Exame parasitológico de sangue. 
d) Exame parasitológico de fezes. 
e) Prova do laço. 
 
QUESTÃO 36 
 
É importante a padronização de uma rotina para 
a coleta dos exames laboratoriais, devendo 
todos os profissionais envolvidos no processo 
estarem cientes da rotina estabelecida. 
Basicamente os funcionários da coleta NÃO 
devem estar orientados para: 
 
a) Atender os usuários com cortesia. 
b) Manter o Box de atendimento dos pacientes 
sempre em ordem. 
c) Manter todos os materiais necessários para o 
atendimento de forma organizada. 
d) Trajar-se convenientemente (sem adornos 
pendurados e usar sapato), atendendo às 
normas de biossegurança. 
e) Dispensar o uso de luvas, se sentir-se 
inseguro na identificação do local da punção.  
 
QUESTÃO 37 
 
No transporte de amostras laboratoriais o 
técnico e o auxiliar de laboratório devem tomar 
vários tipos de cuidados nessa hora. Qual das 
alternativas abaixo não condiz com uma ação 
correta que este profissional deve ter?  
 
a) Verificar se os frascos de urina, fezes e 
escarro estão com a tampa de rosca bem 
fechada. 
b) Colocar o sangue em caixas de transporte 
separadas dos potes de urina/fezes/escarro. 
c) Certificar-se de que o material não tombará 
durante o transporte (colocar calço ou fixar com 
fita adesiva). 
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d) Algumas solicitações de exames devem ser 
devidamente acondicionadas em envelope 
plástico com a identificação da unidade e 
fixadas na parte externa da caixa. 
e) Realizar os procedimentos acima sempre 
paramentados. 
 
QUESTÃO 38 
 
Sobre acondicionamento e transporte de 
material biológico é correto afirmar: 
 
a) É permitido em qualquer hipótese, 
transportar amostras de material humano, bem 
como recipientes contendo resíduos 
infectantes, no compartimento dianteiro dos 
veículos automotores. 
b) É importante a perfeita sintonia entre 
remetente, transportadora e laboratório de 
destino, a fim de garantir o transporte seguro 
do material e chegada do mesmo em tempo 
hábil e em boas condições. 
c) Nenhum acidente durante o transporte deve 
ser comunicado ao remetente, a fim de que 
providências possam ser tomadas, com o 
objetivo de propiciar medidas de segurança aos 
diferentes contratantes. 
d) Poderá ser transportados dentro da caixa 
térmica, devendo ser colocados em sacos, 
pastas ou envelopes e fixados na parte superior 
externa da caixa. 
e) Os funcionários da unidade que conferem e 
acondicionam os materiais, não precisam 
verificar se os frascos coletores, tubos, demais 
recipientes, estão firmemente fechados. 
 
QUESTÃO 39 
 
Os antibióticos são os medicamentos capazes de 
combater as infecções bacterianas, porém 
algumas bactérias são menos suscetíveis à ação 
de alguns antibióticos como a penicilina. Qual a 
estrutura bacteriana confere resistência à ação 
de alguns antibióticos?  
 
a) Parede celular. 
b) Mitocôndria. 
c) Membrana nuclear. 

d) Centríolo. 
e) Vacúolo. 
 
QUESTÃO 40 
 
Endósporos são as estruturas bacterianas com 
finalidade de: 
 
a) Resistência. 
b) Síntese proteica. 
c) Reprodução sexuada. 
d) Produção de energia. 
e) Apreensão de alimentos. 
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