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______________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

TÉCNICO DE LABORATÓRIO: ANÁLISES CLÍNICAS
Conhecimentos Gerais (Questões de 01 a 30)
Conhecimentos Específicos (Questões de 31 a 50)

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO.
AGUARDE PERMISSÃO PARA INICIAR A PROVA.
INSTRUÇÕES
1. Leia as instruções atentamente antes de iniciar a
prova. Siga-as rigorosamente, pois integram as normas
do concurso e deste Edital.
2. As provas terão a duração de 4 horas, incluído o
tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
3. Enquanto aguarda, verifique se o seu nome, número
de inscrição e cargo pretendido correspondem àqueles
da etiqueta afixada na carteira na qual você está
sentado e na etiqueta afixada na capa deste Caderno de
Provas. Caso haja algum problema, comunique ao
aplicador.
4. Assine o Caderno de Provas.
5. Após a autorização do aplicador para o início das
provas, verifique se há falhas em seu Caderno de
Provas.
Caso
sejam
constatadas
quaisquer
irregularidades, informe imediatamente ao aplicador. É
de sua inteira responsabilidade eventuais prejuízos
causados pela não observância deste item.
6. Verifique se as questões deste Caderno estão
numeradas de 01 a 30 (Prova de Conhecimentos
Gerais) e de 31 a 50 (Prova de Conhecimentos
Específicos). Caso haja algum problema, solicite a
substituição do caderno.
7. Você deverá permanecer na sala de realização das
provas por, no mínimo 60 minutos após o início da
aplicação das provas.
8. Você receberá um cartão-resposta no qual deverá
transcrever as respostas das provas. Confira o seu
nome, número de inscrição, o número do documento de
identidade, o cargo pretendido e, em caso de
divergência, comunique ao aplicador.
9. Assine o cartão-resposta.
10. Siga cuidadosamente todas as instruções contidas
no cartão-resposta, sob pena de ser eliminado do
concurso, uma vez que será o único documento válido
para a correção das provas.
11. O cartão-resposta não poderá ser rasurado,
dobrado, amassado ou danificado, e, em hipótese

alguma, será substituído, a não ser por falha de
organização do concurso.
12. Será atribuído valor 0 (zero) à questão em branco, à
questão errada e à questão em que houver mais de uma
alternativa marcada, mesmo que uma das alternativas
esteja correta.
13. Marcações diferentes da estabelecida ou rasuras no
formulário de respostas poderão acarretar a anulação da
questão durante a leitura eletrônica.
14. Não serão levados em consideração os rascunhos
de questões.
15. As assinaturas no Caderno de Provas, na lista de
presença e no cartão-resposta, são de sua inteira
responsabilidade.
16. Ao terminar as provas, você deverá entregar
obrigatoriamente ao aplicador o cartão-resposta e o
Caderno de Provas. Para isso, levante o braço para
chamar a atenção dos aplicadores. Eles irão até você
para recolher o Caderno de Provas e o cartão-resposta
devidamente assinados e preenchidos.
17. A devolução do Caderno de Provas e do cartãoresposta ao aplicador é de inteira responsabilidade do
candidato.
18. Você não poderá levar o Caderno de Provas, no
entanto, poderá levar a folha de rascunho do gabarito
para posterior conferência.
19. Os 2 (dois) últimos candidatos a permanecerem na
sala
somente
poderão
retirar-se
do
local
simultaneamente
para
garantir
a
lisura
nos
procedimentos de aplicação do concurso.
20. O candidato que finalizar e entregar as provas antes
do término do horário previsto não poderá mais fazer
uso das instalações sanitárias do local da prova.
21. A divulgação do Caderno de Provas e do gabarito
dar-se-á a partir de 24 horas, após o término das provas,
no
endereço
eletrônico
http://www.unifalmg.edu.br/progepe/concursotae. Não serão fornecidos
gabaritos por e-mail, fax ou telefone.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 01 E 02.
Ex-estudantes da USP ajudam a inventar empregos
26/07/2013 – 08h03
Uma experiência de três estudantes da USP reforça a suspeita de que os empregos industriais podem voltar
para as grandes cidades, gerando minúsculas fábricas. Eles resolveram se aventurar no mercado de
impressoras 3D, levantando dinheiro numa vaquinha digital. Criaram então a Metamáquina, cuja diferença é
que está aberta a ser copiada por qualquer um. Não imaginavam que, com essa experiência de fundo de
quintal, eles receberiam tantas encomendas. Não conseguem dar conta. Realistas, os ex-estudantes da
USP sabem que investir em máquinas é arriscado, logo a China vai fazer algo mais barato. O que eles
apostam é que, com a disseminação dessas máquinas e o surgimento de pequenas fábricas, vão surgir
grandes arranjos nas cidades para a produção dos mais diferentes produtos. Haveria, então, uma nova
revolução industrial com jeito de oficinas da Idade Média.
DIMENSTEIN, Gilberto. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gilbertodimenstein/2013/07/1317013-ex-estudantes-da-usp-ajudaminventar-empregos.shtml> . Acesso em: 15 jul. 2013. (Adaptado)
QUESTÃO 01

Para o desenvolvimento de um texto, os diversos tipos de relações semânticas e/ou discursivas entre
segmentos textuais de qualquer extensão (desde períodos a partes inteiras do texto) são fundamentais. No
excerto, o segmento ‘com a disseminação dessas máquinas e o surgimento de pequenas fábricas’
evidencia a ideia de:
a) Proporção, pois os grandes arranjos nas cidades para a produção dos mais diferentes produtos
impressos surgirão na medida em que houver a disseminação das máquinas e o surgimento de
pequenas fábricas.
b) Concessão, pois os grandes arranjos nas cidades para a produção dos mais diferentes produtos
impressos surgirão mesmo que haja a disseminação das máquinas e o surgimento de pequenas
fábricas.
c) Conformação, pois os grandes arranjos nas cidades para a produção dos mais diferentes produtos
impressos surgirão de acordo com a disseminação das máquinas e o surgimento de pequenas
fábricas.
d) Causa, pois os grandes arranjos nas cidades para a produção dos mais diferentes produtos
impressos surgirão por causa da disseminação das máquinas e o surgimento de pequenas fábricas.
e) Fim, pois os grandes arranjos nas cidades para a produção dos mais diferentes produtos impressos
surgirão para que aconteçam a disseminação das máquinas e o surgimento de pequenas fábricas.
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QUESTÃO 02

Diversas situações formais de comunicação exigem a variedade padrão da língua portuguesa. Para tanto,
a gramática normativa dessa variedade deve ser seguida, em especial, no serviço público, no qual o uso
da escrita é recorrente. Em cada alternativa, há duas sentenças. A 1ª foi extraída do texto. A 2ª foi
modificada livremente. Em qual par de sentenças as regras dessa gramática foram totalmente
observadas?
a)

I - Criaram então a Metamáquina, cuja diferença é que está aberta a ser copiada por qualquer
um.
II - Criaram-se, então, a Metamáquina, com a diferença que esta pode ser copiada por qualquer
um.

b)

I - Eles resolveram se aventurar no mercado de impressoras 3D, levantando dinheiro numa
vaquinha digital.
II - Preferiram levantar dinheiro numa vaquinha digital do que buscar um empréstimo quando se
aventuraram no mercado de impressoras 3D.

c)

I - Uma experiência de três estudantes da USP reforça a suspeita de que os empregos
industriais podem voltar para as grandes cidades, gerando minúsculas fábricas.
II - A suspeita de que os empregos industriais, gerando minúsculas fábricas, podem voltar para
as grandes cidades é reforçada por uma experiência de três estudantes da USP.

d)

I - Não imaginavam que, com essa experiência de fundo de quintal, eles receberiam tantas
encomendas.
II - Não imaginavam eles que receberiam-nas com essa experiência de fundo de quintal.

e)

I - Os ex-estudantes da USP sabem que investir em máquinas é arriscado, logo a China vai
fazer algo mais barato.
II - Os ex-estudantes da USP sabem que investir em máquinas é arriscado pois, a China logo
irá fazê-las.
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QUESTÃO 03
IES têm até 17 de julho para validar dados do Censo da Educação Superior 2012
Censo da Educação Superior
25 de junho de 2013
Instituições de Ensino Superior devem conferir e validar seus dados relativos a 2012, no Sistema do Censo
da Educação Superior, até 17 de julho. A conferência e a validação das informações é responsabilidade do
representante legal e do pesquisador institucional (PI). Caso a instituição de ensino verifique necessidade
de eventuais correções deve realizá-la no sistema. Os dados do Censo da Educação Superior 2012 servem
de base para o cálculo do Conceito Preliminar de Curso (CPC) e do Índice Geral de Cursos (IGC), bem
como de subsídio para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e das políticas públicas
para a educação superior de responsabilidade do Ministério da Educação. O período de conferência e
validação dos dados do Censo da Educação Superior 2012 foi iniciado em 11 de junho.
Assessoria de Comunicação do Inep
Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/visualizar/-/asset_publisher/6AhJ/content/ies-tem-ate-17-de-julhopara-validar-dados-do-censo-da-educacao-superior-2012>. Acesso em: 15 jul. 2013. (Adaptado)
O uso de pronomes ou elipses (pronome nulo) é uma das principais estratégias de progressão referencial.
A frase que apresenta problemas de referenciação é:
a) “Instituições de ensino superior devem conferir e validar seus dados relativos a 2012, no Sistema do
Censo da Educação Superior, até 17 de julho”.
b) Os dados do Censo da Educação Superior 2012 servem de base para o cálculo do Conceito
Preliminar de Curso (CPC) e do Índice Geral de Cursos (IGC)”.
c) “A conferência e a validação das informações é responsabilidade do representante legal e do
pesquisador institucional (PI)”.
d) “O período de conferência e validação dos dados do Censo da Educação Superior 2012 foi iniciado
em 11 de junho”.
e) “Caso a instituição de ensino verifique necessidade de eventuais correções, deve realizá-la no
sistema”.
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QUESTÃO 04

Ofício nº 054/2013/Faculdade de Belas Artes
Alfenas, 10 de agosto de 2013.

Aos Srs. Docentes e Técnico-administrativos em Educação desta IES
Assunto: Projeto “Tempo é arte”

Com satisfação, comunicamos a aprovação do Projeto “Tempo é arte” desta Faculdade, com previsão de
início para dezembro deste ano.
Nesse projeto, oferecemos aos servidores desta IES atividades de pintura, com monitoramento dos alunos
em fase final do Curso de Belas Artes, a fim de possibilitar aos participantes o desenvolvimento de
habilidades ligadas ao reconhecimento da arte como manifestação das expressões e à sensibilidade para
a valorização de sentimentos e diferentes percepções de mundo.
Solicitamos então que respondam a este ofício manifestando interesse em participar do projeto para que
possamos organizar um horário flexível a fim de atender a todos os interessados.
Atenciosamente,

José da Silva Soares Filho
Diretor da Faculdade de Belas Artes
Uma das contribuições do “Manual de redação da Presidência da República” é a padronização dos
documentos oficiais que circulam no funcionalismo público. O Ofício nº 054/2013 não atende aos princípios
da redação oficial por:
a) Apresentar marcas pessoais por meio das formas conjugadas dos verbos ‘comunicar’, ‘oferecer’ e
‘poder’, infringindo a impessoalidade do gênero oficial.
b) Desrespeitar o fecho adequado para as autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior,
tendo em vista o cargo de direção ocupado pelo emissor.
c) Empregar nível de linguagem de compreensão dificultada, descaracterizando-o como ato de caráter
normativo, ao utilizar vocabulário restrito a determinado grupo.
d) Exceder na quantidade de informações, tornando-as desnecessárias, e no número de parágrafos,
desconsiderando as necessárias concisão e clareza do gênero oficial.
e) Estar intitulado como ‘ofício’, que é a forma de comunicação eminentemente externa, sendo
utilizado para o diálogo entre unidades administrativas de órgãos diferentes.
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QUESTÃO 05

João da Silva é responsável pela elaboração e digitação das comunicações oficiais da Reitoria de uma
Universidade Federal. Tendo sido redistribuído para uma outra universidade, repassou por escrito, algumas
orientações ao servidor, José Mateus, que iria substituí-lo. Ao elaborar e digitar o seu primeiro ofício, José
Mateus observou que, das orientações repassadas, João da Silva equivocou-se quanto à (ao):
a) Arquivamento digital - para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem ser formados da
seguinte maneira: tipo do documento + número do documento + palavras-chaves do conteúdo (Ex.:
“Of. 123 - relatório produtividade ano 2002”).
b) Espaçamento - deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após cada
parágrafo, ou, se o editor de texto utilizado não comportar tal recurso, de uma linha em branco.
c) Estilo da fonte - não deve haver abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras maiúsculas,
sombreado, sombra, relevo, que afete a elegância e a sobriedade do documento.
d) Tamanho e tipo da fonte - deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de corpo 12 no texto
em geral e corpo 10 nas citações e nas notas de rodapé.
e) Impressão - deve ser feita na cor preta em papel branco, tamanho A-4, e a impressão colorida deve
ser usada apenas para gráficos e ilustrações.

QUESTÃO 06
MEC anuncia implantação do curso de medicina na UNIFAL-MG, em Alfenas
O Ministério da Educação (MEC) anunciou, na tarde desta terça-feira (5), a instalação do curso de medicina
para a Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). Serão ofertadas 60 vagas para o curso que será
implantado, inicialmente, na sede da faculdade, em Alfenas (MG), onde já existe um convênio com a Santa
Casa da cidade. A implantação do curso faz parte do projeto de oferta e expansão do Governo Federal que
prevê a ampliação de mais de 2.415 vagas para cursos de medicina no país até o final de 2013.
Disponível em: < http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2012/06/unifal-anuncia-implantacao-do-cursode-medicina-em-alfenas-mg.html>. Acesso em: 15 jul. 2013. (Adaptado)
As várias funções temáticas que uma preposição pode ter na relação com as outras palavras podem gerar
ambiguidades num texto. O trecho do texto em que a relação de sentido estabelecido pelo uso da
preposição com outras palavras causa ambiguidade é:
a) “a ampliação de mais de 2.415 vagas”.
b) “Serão ofertadas 60 vagas para o curso”.
c) “oferta e expansão do Governo Federal”.
d) “na sede da faculdade, em Alfenas (MG)”.
e) “já existe um convênio com a Santa Casa”.

__________________________________________________TÉCNICO DE LABORATÓRIO: ANÁLISES CLÍNICAS

7
Universidade Federal de Alfenas
Concurso Público - Técnico de Laboratório: Análises Clínicas - Edital nº 140/2013

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 07 E 08.

O mico-leão-dourado é mais um
animal da nossa fauna a entrar
no hall das espécies em
extinção. Olhem bem para esta
foto, talvés futuramente este
anúncio servirá para que seus
filhos conheçam este bicho.

Disponível em: <http://desenblogue.com/2007/03/22/que-mico/>. Acesso em: 15 jul. 2013.
QUESTÃO 07

O efeito de sentido de um texto mostra que a língua não é estática e que os significados se constroem no
processo discursivo por meio de vários elementos linguísticos e extralinguísticos em interação. Para
entender esse texto, o leitor deve:
a) Reconhecer que a formação “apagar um mico” foi motivada pela existência de uma expressão
idiomática.
b) Identificar a polissemia da palavra “mico” por meio dos sentidos literal e figurado que o texto
demonstra na associação com a imagem.
c) Compreender a relação metonímica por meio da figura do animal para representar todos os animais
da fauna brasileira que podem ser extintos.
d) Relacionar a metáfora em “apagar um mico” como oposição ao sentido conotativo da expressão
“pagar um mico”, comprovando a seriedade do assunto.
e) Perceber a ironia presente no texto por meio do verbo “adora”, com a finalidade de ressaltar um
ponto negativo em algo que as pessoas gostam de fazer.
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QUESTÃO 08

Apesar de interessante, o enunciador da publicidade incorreu em desvios da norma-padrão quanto à:
a) Ortografia e à acentuação gráfica.
b) Sintaxe de colocação e ao uso do artigo.
c) Concordância verbal e à regência nominal.
d) Concordância nominal e à regência verbal.
e) Sintaxe de colocação e ao uso do pronome demonstrativo.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 09 E 10.

10 coisas cientificamente comprovadas que deixam você feliz

Como diria a música da propaganda: o que faz você feliz? Viajar? Rever os amigos? Diz uma pesquisa
britânica que são as coisas simples da vida. Simples, mas sempre ligadas ao dinheiro.
E prá saber quais são essas “coisas”, os pesquisadores entrevistaram 2 mil adultos do Reino Unido. Cada
um deles recebeu uma lista de bons acontecimentos e precisou colocar, em ordem de importância, quais
eram as mais felizes, aquelas que realmente eram capazes de deixá-los de bom humor. Dá uma olhada
nas 10 situações mais votadas:
1. Descobrir 50 reais esquecido no bolso de um casaco – com 59% dos votos
2. Ganhar uma competição que você nem lembrava mais que tinha entrado (tipo um bolão) – 46%
3. Receber um reembolso ou desconto que você nem sabia existir – 41%
4. Economizar dinheiro nas contas de casa – 31%
5. Encontrar um bilhete de loteria premiado de 30 reais – 28%
6. Ir até a loja comprar um produto e descobrir que o preço caiu – 26%
7. Emagrecer 200 gramas – 18% (sério, gente? São só 200 gramas…)
8. Encontrar dinheiro num caixa automático – 13%
9. Não acordar com ressaca depois de encher a cara na noite anterior – 5%
10. Encontrar um assento no trem no caminho para o trabalho – 3% (se for às 8h ou às 18h, em SP, é
prá ficar de bom humor mesmo)
Só que as pessoas ficam tão felizes com o dinheiro inesperado que nem ligam se não for delas. Na
segunda parte do estudo, os pesquisadores fizeram uma parceria com uma lavanderia. Pediram aos
funcionários que entregassem 50 reais aos clientes que supostamente haviam encontrado no bolso do
paletó. Era mentira, claro, mas ninguém devolveu a nota.
De qualquer forma, o segredo da felicidade é ter surpresas positivas. Mas essa lista é dos ingleses – e,
provavelmente, os pesquisadores não deram a eles outras opções. Então conta prá gente: o que mais te
deixa feliz, o que muda seu humor de uma hora para outra?

Disponível em: http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/10-coisas-cientificamente-comprovadas-quedeixam-voce-feliz/ . Acesso em: 15 jul. 2013. (Adaptado)
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QUESTÃO 09

Estratégias argumentativas são usadas pelo produtor de um texto conforme seu propósito comunicativo.
No texto em análise, além do diálogo com o leitor evidenciado pelo pronome “você” e pelo uso do modo
imperativo, ocorrem como estratégias:
a) Causa e consequência, presentes nas 10 situações listadas pela ordem de importância.
b) Ilustração e evidência, presentes no relato da metodologia da pesquisa e em seus resultados.
c) Definição e explicação, presentes nos parágrafos introdutórios e nos resultados das pesquisas.
d) Modelo e comparação, pois a pesquisa mostra a reação dos pesquisados em diferentes contextos.
e) Autoridade e hierarquia, pois a notícia relata os dados de uma pesquisa realizada num país
altamente civilizado.

QUESTÃO 10

A língua portuguesa, em sua variedade padrão, na escrita, obedece à gramática normativa. Das sentenças
extraídas do texto, qual delas está em consonância com essa gramática?
a) “Dá uma olhada nas 10 situações mais votadas: (…)”
b) “Encontrar um assento no trem no caminho para o trabalho.”
c) “Descobrir 50 reais esquecido no bolso de um casaco – com 59% dos votos.”
d) “Então conta prá gente: o que mais te deixa feliz, o que muda seu humor de uma hora para outra?”
e) “E prá saber quais são essas “coisas”, os pesquisadores entrevistaram 2 mil adultos do Reino
Unido.”

NORMAS QUE REGEM O SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
QUESTÃO 11

O Regimento Geral é um dos documentos que estabelecem a estrutura, a competência, a integração e o
funcionamento dos órgãos componentes da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). De acordo
com esse documento, a escolha da representação dos Técnico-Administrativos em Educação (TAE) para o
Conselho Universitário (CONSUNI) e para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) se dará de
qual forma?
a) Por indicação do sindicato da categoria.
b) Por eleição, mediante voto direto, universal e secreto.
c) Por indicação da Reitoria, a partir de uma lista indicada pelos TAE.
d) Por voto indireto, secreto e universal, pelos demais membros do CONSUNI e CEPE.
e) Por eleição, conforme regras definidas pelas Unidades Acadêmicas de lotação dos servidores.
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QUESTÃO 12

Os servidores públicos federais que ingressaram no serviço público federal após 31 de dezembro de 2003
têm sua aposentadoria prevista no art. 40 da Constituição Federal. Observando as regras vigentes sobre o
regime de previdência desses servidores, infere-se que se aposentarão:
a) Voluntariamente com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e
30 anos de contribuição, se mulher, desde que cumpridos o tempo mínimo de 10 anos de efetivo
exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
b) Por idade e com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com 60 anos de idade, se
homem, e 55 anos de idade, se mulher, desde que cumpridos o tempo mínimo de 10 anos de
efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
c) Compulsoriamente e com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com 65 anos de idade,
se homem, e 60 anos de idade, se mulher, desde que cumpridos o tempo mínimo de 10 anos de
efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
d) Voluntariamente e com a totalidade da remuneração, com 53 anos de idade e 35 anos de
contribuição, se homem, e 48 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher, desde que
cumpridos o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria.
e) Voluntariamente e com proventos integrais, com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se
homem, e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher, desde que cumpridos o tempo
mínimo de 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos na carreira e 5 anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria.

QUESTÃO 13

O inciso II do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) estabelece que
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
Sobre as nomeações para cargos em comissão, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula
Vinculante nº 13, com a seguinte redação: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma
pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em
comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendendo o
ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.
A prática de nepotismo, descrita na Súmula Vinculante nº 13 do STF, viola quais princípios da
Administração Pública previstos na CRFB/88?
a) Eficiência e legalidade.
b) Publicidade e legalidade.
c) Economicidade e eficiência.
d) Moralidade e impessoalidade.
e) Impessoalidade e publicidade.
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QUESTÃO 14
Considerando o disposto na Lei nº 8.112/90 sobre o regime disciplinar, a referida lei foi aplicada
corretamente em qual situação?
a) O servidor público demitido, por meio de regular processo administrativo, por ter utilizado recursos
materiais da repartição em atividades particulares, não poderá ser responsabilizado no âmbito
penal, pois a sanção aplicada no âmbito administrativo esgota a aplicação de qualquer outra
penalidade.
b) João Souza, servidor público federal, negou-se publicamente, em agosto de 2012, a atender a
solicitação do setor de Gestão de Pessoas para atualizar seus dados cadastrais. Decorrido um ano,
o setor de Gestão de Pessoas pretende abrir sindicância para apurar a infração cometida por João
da Silva, que poderá ser penalizado com suspensão de até 90 dias.
c) José Souza, Pró-Reitor de Administração em uma Universidade Federal, abordou Amaral dos
Santos, seu subordinado hierárquico, dizendo que a sua indicação para o exercício da função de
confiança de gerente da divisão de patrimônio, cuja escolha compete ao Pró-Reitor de
Administração, está condicionada à filiação de Amaral ao sindicato da categoria.
d) O servidor ocupante do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Serviços Gerais de uma
Universidade poderá exercer, cumulativamente, o cargo de Pró-Reitor de Administração na mesma
Universidade, pelo período de férias do servidor que ocupa do cargo de Pró-Reitor de
Administração, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um dos cargos durante o
período.
e) João da Silva é servidor inativo do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), onde ocupou o
cargo de economista, e foi aprovado em primeiro lugar no concurso público para o cargo de
economista em uma Universidade Federal. Uma vez nomeado, João poderá tomar posse e entrar
em exercício no cargo de economista, na Universidade Federal, e continuar recebendo os proventos
da aposentadoria referente ao cargo de economista do INSS, pois a proibição de acúmulo de cargos
nesse caso somente se dá na atividade.
QUESTÃO 15
João da Silva, servidor público de uma Universidade Federal, ocupante do cargo de Assistente em
Administração, foi demitido por abandono de cargo, uma vez que teria se ausentado intencionalmente do
serviço por 40 dias consecutivos. Ao tomar ciência da publicação da sua demissão, João da Silva
ingressou com uma ação judicial cabível requerendo a anulação do processo administrativo disciplinar que
culminou com a aplicação da penalidade de sua demissão, por violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, alegando que não fora citado para tomar conhecimento da acusação e apresentar
defesa. Comprovada a ausência de citação do servidor no processo disciplinar, o Poder Judiciário anulou o
processo administrativo disciplinar e determinou seu retorno imediato ao serviço. Considerando que a
demissão é uma das espécies de vacância do cargo público, nos termos da Lei nº 8.112/90, o provimento
do cargo, com o retorno de João da Silva ao serviço na Universidade Federal em que exercia suas
atribuições, por invalidação da demissão por decisão judicial, dar-se-á pelo instituto da:
a) Reintegração, com ressarcimento de todas as vantagens.
b) Redistribuição, considerando o tempo de serviço anterior.
c) Reversão, com a remuneração do cargo que voltar a exercer.
d) Nomeação, com o enquadramento do servidor no início da carreira.
e) Readaptação, em cargo de atribuição afim e com equivalência de vencimentos.
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QUESTÃO 16

João da Silva, servidor público federal, exerce suas funções no setor de Gestão de Pessoas. Por
solicitação de sua chefia imediata, participou de um treinamento sobre processo administrativo no âmbito
federal. Seguindo a metodologia do curso ministrado, no repasse dessas informações, João procurou dar
exemplos, apresentando situações concretas, passíveis de serem observadas no serviço público. Diante
disso, observando o disposto na Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, que informação constante nas alternativas abaixo, repassada por João da
Silva, contraria o respectivo diploma legal?
a) Um servidor foi designado para compor comissão de processo administrativo contra um outro
servidor, sendo esse seu parente de terceiro grau. Segundo a lei, este servidor está impedido de
atuar por essa relação de parentesco com aquele outro.
b) A Comissão ficará impedida de dar continuidade na prática de atos do processo após o horário
normal de expediente dos órgãos, visto que estes devem ser realizados em dias úteis, no horário
normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo.
c) A Comissão, tendo concluído totalmente a instrução do processo administrativo, fará o seu
encaminhamento à Administração, a qual terá o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação
por igual período expressamente motivada.
d) Um servidor deu início a um processo administrativo. No curso deste, resolveu desistir totalmente
do pedido formulado, mas a Administração deu prosseguimento ao processo por considerar haver
interesse público em seu deslinde.
e) Um servidor que esteja interessado em dar início a um processo administrativo deve, em seu
requerimento inicial, fazê-lo por escrito. Contudo, há casos em que a lei admite fazê-lo oralmente.

QUESTÃO 17

Que situação está em consonância com as regras constitucionais que regem os servidores públicos?
a) José adquiriu a estabilidade em seu cargo público após passar pelo período de dois anos de estágio
probatório.
b) Joaquim, ocupante do cargo de técnico de laboratório, aposentou-se por invalidez permanente com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, após ser vítima de acidente de trabalho em que
o deixou cego.
c) Maria ocupa o cargo efetivo de professora em uma Universidade Federal e foi investida no mandato
de prefeita do município. Nesse caso ela deverá se afastar do cargo efetivo, mas poderá optar por
receber a sua remuneração, se for superior ao subsídio de prefeita.
d) João ocupa o cargo de dentista, cuja jornada de trabalho é das 18h às 22h, no município de
Alfenas-MG, e de Assistente em Administração, cuja jornada é das 7h às 11h e das 13h às 17h, na
Universidade Federal de Alfenas, campus de Alfenas, percebendo a remuneração dos dois cargos.
e) Mário é servidor público federal ocupante do cargo de médico, cuja carga horária é de 20 horas
semanais, exercendo suas funções em Belo Horizonte-MG, e foi eleito deputado estadual. Caso
haja compatibilidade de horário, Mário poderá perceber as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo.
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QUESTÃO 18

João da Silva, aprovado em concurso público para exercer suas funções de Técnico-Administrativo em
Educação, no cargo Assistente em Administração, nível D, foi devidamente empossado e está em pleno
exercício desde janeiro de 2011, desenvolvendo suas atribuições em determinada Universidade Federal. É
sabido que o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação prevê, depois de certo
interstício de tempo, duas progressões: por capacitação profissional mediante apresentação de certificação
em programa de capacitação com carga horária mínima exigida e por mérito profissional mediante
resultado fixado em programa de avaliação de desempenho. Sabendo disso e embasado na lei
11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação, João resolve pleitear sua 1ª progressão por capacitação profissional apresentando a carga
horária mínima exigida para o cargo, bem como progressão por mérito profissional. Que requisitos foram
observados para que João obtivesse as progressões almejadas?
a) 24 meses e 120 horas de certificação em programa de capacitação não podendo acumular cursos
para progressão por capacitação profissional e 24 meses de efetivo exercício para progressão por
mérito profissional.
b) 18 meses e 120 horas de certificação em programa de capacitação não podendo acumular cursos
para progressão por capacitação profissional e 18 meses de efetivo exercício para progressão por
mérito profissional.
c) 18 meses e 90 horas de certificação em programa de capacitação podendo acumular cursos com
carga horária mínima de 20 horas-aula para progressão por capacitação profissional e 18 meses de
efetivo exercício para progressão por mérito profissional.
d) 18 meses e 90 horas de certificação em programa de capacitação podendo acumular cursos com
carga horária mínima de 20 horas-aula para progressão por capacitação profissional e 24 meses de
efetivo exercício para progressão por mérito profissional.
e) 24 meses e 90 horas de certificação em programa de capacitação podendo acumular cursos com
carga horária mínima de 20 horas-aula para progressão por capacitação profissional e 24 meses de
efetivo exercício para progressão por mérito profissional.
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QUESTÃO 19

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas de uma Universidade Federal recebeu dois requerimentos de licença
a saber:
I – Por motivo de doença em pessoa da família pelo prazo de 90 dias consecutivos, com remuneração,
formulado pela servidora Maria da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar de Laboratório, com três anos e
seis meses de efetivo exercício, já aprovada no estágio probatório.
II – Para tratar de interesse particular pelo prazo de dois anos consecutivos, sem remuneração, formulado
pela servidora Joana dos Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, com dois anos e três
meses de efetivo exercício.
Considerando o disposto na Lei nº 8.112/90 sobre a concessão das licenças, a Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas deverá se manifestar:
a) Desfavorável aos dois requerimentos, porém, com relação ao requerimento I, concedendo a opção
à servidora Maria da Silva de licenciar-se pelo prazo requerido sem remuneração; com relação ao
requerimento II, por considerá-lo contrário ao interesse da Administração, embora Joana dos Santos
preencha os requisitos legais para a obtenção da licença requerida.
b) Favorável ao requerimento I, tendo em vista que o prazo para concessão da licença, com
remuneração, por motivo de doença em pessoa da família não poderá exceder a 100 dias, e
desfavorável ao requerimento II tendo em vista que a licença para tratar de interesses particulares
só pode ser concedida ao servidor estável.
c) Favorável aos dois requerimentos, tendo em vista que o prazo para licença por motivo de doença
em pessoa da família é de 12 meses, e a licença para tratar de interesses particulares poderá ser
concedida ao servidor com mais de dois anos de efetivo exercício, prazo em que se encerra o
período do estágio probatório.
d) Favorável aos dois requerimentos, uma vez que o prazo para licença por motivo de doença em
pessoa da família, com remuneração, é de, no máximo 90 dias, e a licença para tratar de interesses
particulares poderá ser concedida para servidores em estágio probatório, desde que no interesse da
Administração.
e) Desfavorável aos dois pedidos, uma vez que o prazo para licença por motivo de doença na família,
com remuneração, não poderá exceder a 60 dias, e não se pode conceder licença para tratar de
interesse particular ao servidor em estágio probatório.
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QUESTÃO 20

A Reforma do Estado, que culminou na Emenda Constitucional nº 19/98, inclui na Constituição da
República Federativa do Brasil regras como:
Art. 41. […]
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar,
assegurada ampla defesa.
Art. 37 [...]
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e
indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder
público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei
dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos
dirigentes;
III - a remuneração do pessoal.
Tais regras decorrem de qual princípio da Administração Pública?
a) Impessoalidade.
b) Razoabilidade.
c) Publicidade.
d) Moralidade.
e) Eficiência.

NOÇÕES GERAIS DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 21

Spam é o termo usado para se referir aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um
grande número de pessoas. Um dos principais problemas relacionados ao recebimento de spam é:
a) O não recebimento de outros e-mails.
b) O monitoramento das atividades do computador.
c) A propagação do spam para outros computadores.
d) A permissão de controle do computador por usuário não autorizado.
e) O compartilhamento de informações com outros aplicativos no computador.
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QUESTÃO 22

Um documento protegido de edição foi enviado por um colaborador. João da Silva abriu o arquivo e
observou que não foi solicitada qualquer senha para isso. O arquivo foi editado usando o Microsoft Word,
salvo com extensão .doc, sendo as teclas de atalho Ctrl-V com funcionalidade de copiar arquivos da área
de transferência, Ctrl-C com funcionalidade de copiar arquivos para a área de transferência e Ctrl-A com
funcionalidade de selecionar o documento totalmente. José Maria, Chefe da Seção onde João da Silva
trabalha, solicitou que fossem feitas algumas modificações no documento. Para atender à solicitação de
seu chefe, João da Silva, mesmo sem ter a possibilidade de uso de senha para liberar a edição do arquivo,
deverá:
a) Abrir documento de interesse, pressionar Ctrl-C, pressionar Ctrl-A, abrir novo documento e
pressionar Ctrl-V.
b) Abrir documento de interesse, pressionar Ctrl-A, pressionar Ctrl-V, abrir novo documento e
pressionar Ctrl-C.
c) Abrir documento de interesse, pressionar Ctrl-A, pressionar Ctrl-C, abrir novo documento e
pressionar Ctrl-V.
d) Abrir documento de interesse, pressionar Ctrl-C, pressionar Ctrl-V, abrir novo documento e
pressionar Ctrl-A.
e) Abrir novo documento em branco, pressionar Ctrl-A, pressionar Ctrl-C e pressionar Ctrl-V.

QUESTÃO 23

Imagine que você precisa enviar uma planilha Excel para revisão, porém não deseja que toda a planilha
seja alterada pelos revisores de conteúdo, pois tem receio de que alterem acidentalmente sua planilha.
Para tanto, você deverá criar restrições de formatação e edição. Assim, visando a restringir sua planilha,
na aba Ferramentas, no grupo Proteger, você revisou suas opções de proteção e obteve as seguintes
informações: Proteger Planilha, que protege a planilha e o conteúdo de células bloqueadas; Proteger Pasta
de Trabalho, que protege a pasta de trabalho na estrutura e no Windows; Proteger e Compartilhar Pasta de
Trabalho, que impede a remoção de alterações controladas; Permitir que Usuários Editem Intervalos, que
determina os intervalos que podem ser editados. João da Silva, seu colega de trabalho, também quer que
a planilha Excel, com a qual está trabalhando, seja parcialmente editável pelos revisores e solicitou a sua
ajuda. Que sequência de atividades você indicaria para que João da Silva executasse?
a) Na aba Ferramentas, acessar o grupo Proteger, acessando a tarefa Proteger Planilha.
b) Na aba Ferramentas, acessar o grupo Proteger Planilha Excel, acessando a tarefa Proteger
Planilha.
c) Na aba Ferramentas, acessar o grupo Proteger, acessando a tarefa Permitir que Usuários Editem
Planilhas.
d) Na aba Ferramentas, acessar o grupo Proteger, acessando a tarefa Permitir que Usuários Editem
Intervalos.
e) Na aba Ferramentas, acessar o grupo Proteger, acessando a tarefa Impedir que Usuários Editem
Intervalos.
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QUESTÃO 24

Você está navegando pelo Mozilla Firefox em uma página da Internet que contém uma lista com registros
de nomes e respectivos CPF. O Chefe da Seção em que você trabalha solicitou que você verificasse um
determinado registro nessa lista. Objetivando atender, com rapidez e presteza, ao pedido feito, qual seria a
sequência de comandos?
a) Ir para o campo de pesquisa, pressionando o atalho Ctrl+E, selecionar o mecanismo de busca do
Google e digitar o CPF no campo de pesquisa.
b) Abrir a barra localizar em links, pressionando ' (aspas simples), digitar o CPF no campo localizar em
links.
c) Ir para o campo de endereços, pressionando o atalho Ctrl+L, digitar o CPF e pressionar Enter.
d) Abrir a barra de Favoritos, pressionando o atalho Ctrl+I, digitar o CPF no campo localizar.
e) Abrir a barra de pesquisa, pressionando o atalho Ctrl+F, digitar o CPF no campo localizar.

QUESTÃO 25

Considerando a planilha contendo as três (3) notas de três (3) alunos de uma turma, feita no OpenOfficeCalc apresentada na figura abaixo.

Como critério de avaliação da turma, o professor utiliza a seguinte fórmula na célula D5:
=MÁXIMO(C2:C4)+SE(MÉDIA(B2;D2)>4;5;3). Qual será o resultado apresentado na célula D5?
a) 13.
b) 12.
c) 11.
d) 10.
e) 9.
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RACIOCÍNIO-LÓGICO-QUANTITATIVO
QUESTÃO 26

André será promovido na empresa em que trabalha e terá que escolher entre duas propostas salariais. Na
primeira proposta, ele terá um salário fixo de R$1280,00 mais R$12,50 sobre cada venda que efetuar. Na
segunda proposta, terá um salário fixo de R$1830,00 mais R$ 6,00 sobre cada venda que efetuar. Seja n o
número de vendas efetuadas. Quais expressões representam a primeira proposta, a segunda proposta, e o
valor de n a partir do qual a primeira proposta é a melhor, nesta ordem?
a) 1280+6n, 1830+12,5n; 84.
b) 1280+12,5n; 1830+6n; 84.
c) 1280+12,5n; 1830+6n; 85.
d) 1280+12,5n; 1830+6n; 84.
e) 1280n+12,5; 1830n+6; 85.

QUESTÃO 27

Considere todos os anagramas da palavra CAMINHO. Colocando em ordem alfabética todos os seus
anagramas, qual é a posição que a palavra CAMINHO ocupa?
a) 898.
b) 897.
c) 896.
d) 777.
e) 776.
QUESTÃO 28
Uma gráfica foi contratada para confeccionar 700.000 panfletos em 9 dias. Ao final do terceiro dia, a
empresa contratante percebeu que a quantidade de panfletos pedida não atendia à campanha que estava
sendo programada e aumentou em 300.000 o número de panfletos. Ao receber o pedido adicional sem
aumento do prazo de entrega, a gráfica verificou que havia confeccionado, em três dias, 200.000 panfletos,
utilizando apenas 3 das 5 máquinas que possuía e trabalhando 5 horas por dia.
Quantas horas por dia a gráfica deve trabalhar, utilizando as 5 máquinas, para conseguir cumprir o pedido
no prazo fixado?
a) 12 horas e 30 min por dia.
b) 8 horas e 20 min por dia.
c) 7 horas e 30 min por dia.
d) 10 horas por dia.
e) 6 horas por dia.
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QUESTÃO 29
O crescimento populacional e o demográfico de 5 cidades são descritos nos gráficos a seguir:

População (em milhares de habitantes)

Área (em km²): a área da Cidade A em 2010 vale 125, a área da Cidade D em 2010 vale 66
e as áreas das cidades B e E em 2000 valem 50.

Sabe-se que a variação da densidade populacional é o valor obtido do quociente da variação do número
de pessoas pela variação da área territorial. Qual cidade teve maior variação da densidade populacional
entre os anos de 2000 e 2010?
a) Cidade A.
b) Cidade B.
c) Cidade C.
d) Cidade D.
e) Cidade E.
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QUESTÃO 30

Dois carros, A e B, trafegam por duas ruas que têm direções perpendiculares e estas se interceptam em
um ponto P. Os carros trafegam em direção ao ponto P. No instante inicial o carro B está a uma distância
de 12 km do ponto P e o carro A está a uma distância de 13 km do carro B. As velocidades com que os
carros trafegam são constantes: a do carro A é de 1 km/minuto e a velocidade do carro B é de 4
km/minuto. Qual é a distância entre os carros A e B após 2 minutos?
a) 1 km.
b) 3 km.
c) 4 km.
d) 5 km.
e) 7 km.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Um estudante do curso de odontologia iniciou um trabalho de conclusão de curso com o objetivo de estudar
a aplicação de novos medicamentos no tratamento gengival utilizando raspagem. Seu orientador propôs
que, como complemento, fossem confeccionadas lâminas histológicas da mandíbula do animal pré e póstratamento. Para tanto, seria necessária a fixação do tecido para tratamentos posteriores. No laboratório o
aluno encontrou paraformoldeído 40%, fosfato de potássio e hidróxido de sódio. Observando a literatura,
sua solução final deverá ser de 10% de paraformoldeído em tampão fosfato 0,1M(molar), pH7,4. Qual o
procedimento para a preparo de 100ml dessa solução?
a) Inicialmente, deve-se preparar uma solução 0,1M(molar) de fosfato de potássio e uma solução
0,1M(molar) de hidróxido de sódio. Para obter 100ml do tampão no pH7,4, deve-se juntar 50ml da
solução de fosfato de potássio 0,1M(molar) e 39,50ml da solução de hidróxido de sódio
0,1M(molar), utilizar um pHmetro para confirmar o pH e ajustar o volume final num balão volumétrico
de 100ml. Obtém-se, assim, uma solução de tampão fosfato 0,1M(molar), pH7,4. Em outro balão
volumétrico de 100ml, pipetar 25ml do paraformoldeído 40% e acertar o volume com o tampão
fosfato 0,1M(molar), pH7,4 obtido anteriormente.
b) Inicialmente, deve-se preparar uma solução 0,5M(molar) de fosfato de potássio e uma solução
0,5M(molar) de hidróxido de sódio. Para obter 100ml do tampão no pH7,4 deve-se juntar 50ml da
solução de fosfato de potássio 0,5M(molar) e 39,50ml da solução de hidróxido de sódio
0,5M(molar), utilizar um pHmetro para confirmar o pH e ajustar o volume final num balão volumétrico
de 100ml. Obtém-se, assim, uma solução de tampão fosfato 0,1M(molar), pH7,4. Em outro balão
volumétrico de 100ml, pipetar 25ml do paraformoldeído 40% e acertar o volume com o tampão
fosfato 0,1M(molar), pH7,4 obtido anteriormente.
c) Inicialmente, deve-se preparar uma solução 0,25M(molar) de fosfato de potássio e uma solução
0,75M(molar) de hidróxido de sódio. Para obter 100ml do tampão no pH7,4 deve-se juntar 50ml da
solução de fosfato de potássio 0,25M(molar) e 39,50ml da solução de hidróxido de sódio
0,75M(molar), utilizar um pHmetro para confirmar o pH e ajustar o volume final num balão
volumétrico de 100ml. Obtém-se, assim, uma solução de tampão fosfato 0,1M(molar), pH7,4. Em
outro balão volumétrico de 100ml, pipetar 25ml do paraformoldeído 40% e acertar o volume com o
tampão fosfato 0,1M(molar), pH7,4 obtido anteriormente.
d) Inicialmente, deve-se preparar uma solução 0,1M(molar) de fosfato de potássio e uma solução
0,1M(molar) de hidróxido de sódio. Para obter 100ml do tampão no pH7,4 deve-se juntar 50ml da
solução de fosfato de potássio 0,1M(molar) e 39,50ml da solução de hidróxido de sódio
0,1M(molar), utilizar um pHmetro para confirmar o pH e ajustar o volume final num balão volumétrico
de 100ml. Obtendo assim uma solução de tampão fosfato 0,1M(molar), pH7,4. Em outro balão
volumétrico de 100ml, pipetar 40ml do paraformoldeído 40% e acertar o volume com o tampão
fosfato 0,1M(molar), pH7,4 obtido anteriormente.
e) Inicialmente, deve-se preparar uma solução 0,5M(molar) de fosfato de potássio e uma solução
0,5M(molar) de hidróxido de sódio. Para obter 100ml do tampão no pH7,4 deve-se juntar 50ml da
solução de fosfato de potássio 0,5M(molar) e 39,50ml da solução de hidróxido de sódio
0,5M(molar), utilizar um pHmetro para confirmar o pH e ajustar o volume final num balão volumétrico
de 100ml. Obtém-se, assim, uma solução de tampão fosfato 0,1M(molar), pH7,4. Em outro balão
volumétrico de 100ml, pipetar 40mkl do paraformoldeído 40% e acertar o volume com o tampão
fosfato 0,1M(molar), pH7,4 obtido anteriormente.
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QUESTÃO 32
O técnico responsável pelo laboratório de histologia de uma universidade recebeu um bloco de parafina com
uma determinada amostra. No seu rótulo, havia a orientação para que, após seccionada, tratada com xilol e
reidratada, fosse corada com hematoxilina. Vendo que a solução, que geralmente era comprada pronta,
havia acabado, o técnico fez uma solução padrão de hematoxilina 1mg/ml seguindo a literatura. As etapas
do preparo dessa solução foram:
a) Pesou-se inicialmente 1g de hematoxilina, diluiu em 100ml de éter dietílico. Após resfriado, colocouse num balão volumétrico de 100ml e acertou o menisco, obtendo, assim, 1mg de hematoxilina a
cada 1ml de solução.
b) Pesou-se inicialmente 0,1g de hematoxilina, diluiu em 100ml de água fervente. Após resfriado,
colocou-se num balão volumétrico de 100ml e acertou o menisco, obtendo, assim, 1mg de
hematoxilina a cada 1 ml de solução.
c) Pesou-se inicialmente 1g de hematoxilina, diluiu em 100ml de água fervente. Após resfriado,
colocou-se num balão volumétrico de 100ml e acertou o menisco, obtendo, assim, 1mg de
hematoxilina a cada 1 ml de solução.
d) Pesou-se inicialmente 0,1g de hematoxilina, diluiu em 100ml de éter dietílico. Após resfriado,
colocou-se num balão volumétrico de 100ml e acertou o menisco, obtendo, assim, 1mg de
hematoxilina a cada 1 ml de solução.
e) Pesou-se inicialmente 0,1g de hematoxilina, diluiu em 100ml de água fervente. Após resfriado,
colocou-se num balão volumétrico de 100ml e acertou o menisco, obtendo, assim, 1g de
hematoxilina a cada 1 ml de solução.
QUESTÃO 33
Num laboratório, os micro-organismos estudados eram os seguintes: Lassa, Bacillus cereus, Machup, HIV,
Schistosoma mansoni, Marburg, Mycobacterium tuberculosis e Vírus Ebola.
Ao observar os quadros de segurança de um laboratório, o novo técnico observou que ali faltava uma
informação de grande importância. O quadro mostrava os seguintes dizeres: “Segundo a resolução n°1 de
1988 do Conselho Nacional de Saúde Cap. X art. 64, os micro-organismos podem então ser classificados
em grupos de risco de 1 a 4 em ordem crescente.” Como esses grupos de risco não constavam nos
quadros, ele buscou a resolução e acrescentou a informação da seguinte forma:
Grupo 1 – Baixo risco individual e coletivo;
Grupo 2 – Risco individual moderado e risco coletivo limitado;
Grupo 3 – Risco individual elevado e risco coletivo baixo;
Grupo 4 – Risco de doenças graves individuais e coletivas.
Com base nesses conceitos, o técnico exemplificou a ordem com os micro-organismos existentes no seu
laboratório. Associando os micro-organismos a cada um desses grupos, em ordem crescente, o que deverá
constar em cada grupo?
a) Grupo 1 - Bacillus cereus; Grupo 2 - Schistosoma mansoni; Grupo 3 - Mycobacterium tuberculosis
e HIV; Grupo 4 – Lassa, Machup, Marburg e Vírus Ebola.
b) Grupo 1 - Schistosoma mansoni; Grupo 2 - Bacillus cereus; Grupo 3 - Mycobacterium tuberculosis
e Lassa; Grupo 4 – HIV, Machup, Marburg e Vírus Ebola.
c) Grupo 1 - Bacillus cereus; Grupo 2 - Schistosoma mansoni; Grupo 3 - Machup e HIV; Grupo 4 –
Lassa, Mycobacterium tuberculosis, Marburg e Vírus Ebola.
d) Grupo 1 - Schistosoma mansoni; Grupo 2 - Bacillus cereus; Grupo 3 - Mycobacterium tuberculosis,
Machup, Marburg e HIV; Grupo 4 – Lassa e Vírus Ebola.
e) Grupo 1 - Schistosoma mansoni; Grupo 2 - Bacillus cereus;; Grupo 3 - Lassa, Machup, Marburg e
Vírus Ebola; Grupo 4 – Mycobacterium tuberculosis e HIV.
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QUESTÃO 34
Ao entrevistar os técnicos de um laboratório, o técnico de segurança do trabalho levantou as seguintes
reclamações: irritação nos olhos, diminuição da audição, cefaleia constante, dores lombares e um caso de
queimadura. Observando o ambiente, emitiu um laudo no qual mostrava a possível razão desses
problemas, relacionando-os ao risco ambiental a que os técnicos eram expostos. Para organizar o mapa de
risco do laboratório, foi utilizada a classificação da NR-5 com suas respectivas cores. Utilizando a ordem em
que as reclamações estão dispostas, como ficaria esse mapa em relação a risco e cor?
a) Risco Físico – verde; Risco químico – vermelho; Risco biológico – marrom; Risco ergonômico –
amarelo e Risco de acidente – azul.
b) Risco Físico – verde; Risco químico – vermelho; Risco de acidente - azul; Risco ergonômico –
amarelo e Risco biológico – marrom.
c) Risco químico – vermelho; Risco Físico – verde; Risco biológico – marrom; Risco ergonômico –
amarelo e Risco de acidente – azul.
d) Risco químico – vermelho; Risco Físico – verde; Risco biológico – marrom; Risco de acidente – azul
e Risco ergonômico – amarelo.
e) Risco químico – vermelho; Risco de acidente - azul; Risco biológico – marrom; Risco ergonômico –
amarelo e Risco Físico – verde.
QUESTÃO 35
Um problema frequente em laboratórios é o resíduo gerado. Dentro de um sistema de gerenciamento de
resíduos, quais devem ser os cuidados observados previamente?
a) Manter todos os resíduos no mesmo local indiscriminadamente.
b) Escolher método, observando produtos menos perigosos e de fácil descarte.
c) Colocar o recipiente de descarte em lugar disponível, reutilizando caixas e frascos.
d) Providenciar um descarte geral, visando à diminuição de gastos com frascos e caixas.
e) Utilizar unicamente materiais descartáveis, diminuindo o tempo utilizado na limpeza dos
reutilizáveis.
QUESTÃO 36
Os métodos de diagnóstico envolvem procedimentos (por exemplo, exame direto a fresco para a pesquisa
de ovos), ao passo que as técnicas incluem condutas, reagentes e instrumentos (centrífugo-sedimentação
pelo formaldeído-éter). Em se tratando de diagnóstico, uma técnica possível é:
a) Kato Katz.
b) Anal Swab.
c) Baermann Moraes.
d) Rugai, Mattos & Brisola.
e) Sedimentação espontânea.
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QUESTÃO 37
No laboratório são usados diversos procedimentos com intuito de inibir, destruir e eliminar micro-organismos
presentes em objetos, superfícies e tecidos vivos. Devido à grande importância desses para o bom
andamento dos experimentos de um laboratório, qual é a definição dos procedimentos: limpeza,
desinfecção, esterilização, descontaminação e antissepsia?
a) Limpeza – É o processo pelo qual são removidos materiais estranhos de superfícies e objetos;
Desinfecção – É um processo físico ou químico que destrói micro-organismos presentes em objetos
inanimados, mas não necessariamente os esporos bacterianos; Esterilização - Procedimentos por
meio dos quais micro-organismos presentes em tecidos são destruídos ou eliminados após a
aplicação de agentes antimicrobianos; Descontaminação – É o processo de desinfecção ou
esterilização terminal de objetos e superfícies contaminados com micro-organismos patogênicos, de
forma a torná-los seguros para a manipulação; Antissepsia – É um processo físico ou químico, por
meio do qual são destruídas todas as formas microbianas, inclusive os esporos bacterianos.
b) Limpeza – É o processo de desinfecção ou esterilização terminal de objetos e superfícies
contaminados com micro-organismos patogênicos, de forma a torná-los seguros para a
manipulação; Desinfecção – É um processo físico ou químico que destrói microrganismos presentes
em objetos inanimados, mas não necessariamente os esporos bacterianos; Esterilização – É um
processo físico ou químico, por meio do qual são destruídas todas as formas microbianas, inclusive
os esporos bacterianos; Descontaminação – É o processo pelo qual são removidos materiais
estranhos de superfícies e objetos; Antissepsia – Procedimentos por meio dos quais microorganismos presentes em tecidos são destruídos ou eliminados após a aplicação de agentes
antimicrobianos.
c) Limpeza – É o processo pelo qual são removidos materiais estranhos de superfícies e objetos;
Desinfecção – É um processo físico ou químico que destrói micro-organismos presentes em objetos
inanimados, mas não necessariamente os esporos bacterianos; Esterilização – É um processo
físico ou químico, por meio do qual são destruídas todas as formas microbianas, inclusive os
esporos bacterianos; Descontaminação – É o processo de desinfecção ou esterilização terminal de
objetos e superfícies contaminados com micro-organismos patogênicos, de forma a torná-los
seguros para a manipulação; Antissepsia – Procedimentos por meio dos quais micro-organismos
presentes em tecidos são destruídos ou eliminados após a aplicação de agentes antimicrobianos.
d) Limpeza – É o processo pelo qual são removidos materiais estranhos de superfícies e objetos;
Desinfecção – É um processo físico ou químico, por meio do qual são destruídas todas as formas
microbianas, inclusive os esporos bacterianos; Esterilização - É um processo físico ou químico que
destrói microrganismos presentes em objetos inanimados, mas não necessariamente os esporos
bacterianos; Descontaminação – É o processo de desinfecção ou esterilização terminal de objetos e
superfícies contaminados com micro-organismos patogênicos, de forma a torná-los seguros para a
manipulação; Antissepsia – Procedimentos por meio dos quais micro-organismos presentes em
tecidos são destruídos ou eliminados após a aplicação de agentes antimicrobianos.
e) Limpeza – É o processo pelo qual são removidos materiais estranhos de superfícies e objetos;
Desinfecção – Procedimentos por meio dos quais micro-organismos presentes em tecidos são
destruídos ou eliminados após a aplicação de agentes antimicrobianos; Esterilização - É um
processo físico ou químico que destrói micro-organismos presentes em objetos inanimados, mas
não necessariamente os esporos bacterianos; Descontaminação – É o processo de desinfecção ou
esterilização terminal de objetos e superfícies contaminados com micro-organismos patogênicos, de
forma a torná-los seguros para a manipulação; Antissepsia – É um processo físico ou químico que
destrói micro-organismos presentes em objetos inanimados, mas não necessariamente os esporos
bacterianos.
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QUESTÃO 38
Um ambiente de trabalho comum encontrado hoje como apêndice de muitos laboratórios é o biotério, local
destinado à criação e manipulação de animais. No trabalho com animais infectados existem 4 níveis de
biossegurança, sendo: 1 – Baixo risco individual e comunitário; 2 – Risco individual moderado, risco
comunitário limitado; 3 – Risco individual elevado, risco comunitário baixo e 4 – Elevado risco individual e
comunitário. Quais as práticas e técnicas que se relacionam com os níveis de biossegurança
ordenadamente?
a) Manejo padrão para colônias convencionais; Uso obrigatório de jaleco e luvas, descontaminação
dos objetos infectados e das gaiolas de animais antes da higienização, acesso limitado e
sinalização para alerta de riscos; Uso obrigatório de jaleco e luvas, descontaminação dos objetos
infectados e das gaiolas de animais antes da higienização, sinalização para alerta de riscos,
uniforme especial e acesso controlado; Uso obrigatório de jaleco e luvas, descontaminação dos
objetos infectados e das gaiolas de animais antes da higienização e descontaminação de todos os
dejetos antes de sua retirada do infectório.
b) Manejo padrão para colônias convencionais; Uso obrigatório de jaleco e luvas; Uso obrigatório de
jaleco e luvas, descontaminação dos objetos infectados e das gaiolas de animais antes da
higienização, sinalização para alerta de riscos, uniforme especial e acesso controlado; Uso
obrigatório de jaleco e luvas, descontaminação dos objetos infectados e das gaiolas de animais
antes da higienização, sinalização para alerta de riscos, uniforme especial e acesso controlado,
troca de roupa de rua por roupa especial e sala própria, ducha na saída e descontaminação de
todos os dejetos antes de sua retirada do infectório.
c) Manejo padrão para colônias convencionais; Uso obrigatório de jaleco e luvas, descontaminação
dos objetos infectados e das gaiolas de animais antes da higienização, acesso limitado e
sinalização para alerta de riscos; Uso obrigatório de jaleco e luvas, descontaminação dos objetos
infectados e das gaiolas de animais antes da higienização, sinalização para alerta de riscos,
uniforme especial e acesso controlado; Uso obrigatório de jaleco e luvas, descontaminação dos
objetos infectados e das gaiolas de animais antes da higienização, sinalização para alerta de riscos,
uniforme especial e acesso controlado, troca de roupa de rua por roupa especial e sala própria,
ducha na saída e descontaminação de todos os dejetos antes de sua retirada do infectório.
d) Manejo padrão para colônias convencionais; Uso obrigatório de jaleco e luvas, descontaminação
dos objetos infectados e das gaiolas de animais antes da higienização, acesso controlado e
sinalização para alerta de riscos; Uso obrigatório de jaleco e luvas, descontaminação dos objetos
infectados e das gaiolas de animais antes da higienização, sinalização para alerta de riscos,
uniforme especial e acesso limitado; Uso obrigatório de jaleco e luvas, descontaminação dos
objetos infectados e das gaiolas de animais antes da higienização, sinalização para alerta de riscos,
uniforme especial e acesso controlado, troca de roupa de rua por roupa especial e sala própria,
ducha na saída e descontaminação de todos os dejetos antes de sua retirada do infectório.
e) Manejo padrão para colônias convencionais; Uso obrigatório de jaleco e luvas, descontaminação
dos objetos infectados e das gaiolas de animais antes da higienização, acesso controlado e
sinalização para alerta de riscos; Uso obrigatório de jaleco e luvas, descontaminação dos objetos
infectados e das gaiolas de animais antes da higienização, sinalização para alerta de riscos,
uniforme especial e acesso limitado; Uso obrigatório de jaleco e luvas, descontaminação dos
objetos infectados e das gaiolas de animais antes da higienização, sinalização para alerta de riscos,
uniforme especial e acesso controlado, troca de roupa de rua por roupa especial e sala própria,
ducha na saída e descontaminação de todos os dejetos antes de sua retirada do infectório.
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QUESTÃO 39
A sinalização é fator primordial para orientação do usuário com relação aos riscos no ambiente em que se
encontra. A adoção de cores é utilizada para a prevenção de acidentes. A norma regulamentar 26(NR-26)
apresenta as seguintes cores para essa finalidade: vermelho, amarelo, branco, preto, laranja, verde, púrpura
e azul. A opção que apresenta a finalidade correta de duas cores é:
a) Branco – partes móveis de máquinas e equipamentos e Vermelho – combate a incêndio.
b) Verde – dispositivos de segurança (chuveiro, lava-olhos, etc) e Branco – delimitação de área.
c) Verde - perigo das radiações eletromagnéticas penetrantes de partículas nucleares e Amarelo –
atenção.
d) Vermelho – indicar ATENÇÃO e Azul – aviso contra o uso e movimentação de equipamentos que
deverão permanecer fora de serviço.
e) Púrpura – perigo das radiações eletromagnéticas penetrantes de partículas nucleares e Laranja –
partes imóveis de máquinas e equipamentos.
QUESTÃO 40
Após a retirada do tecido para análise, tanto do organismo vivo denominado de biópsia, ou do organismo
morto denominado de autópsia, necessita-se que sejam transferidos imediatamente para substâncias
químicas denominadas de fixadoras. Essas substâncias impedirão a autólise, ou seja, a destruição das
células por suas próprias enzimas, que impossibilita a análise do tecido. Qual substância é utilizada nos
laboratórios de Histologia e Patologia para impedir a autólise?
a) Ácido Nítrico.
b) Ácido Sulfúrico.
c) Álcool absoluto.
d) Ácido fluorídrico.
e) Formaldeído a 10%.
QUESTÃO 41
A técnica de parafina é utilizada no laboratório de Patologia e Histologia com a finalidade de estudar os
tecidos. Estes são preparados para efetuar os cortes ultrafinos no equipamento de grande precisão
chamado de micrótomo. Em seguida, serão levados ao microscópio óptico para a análise. Para isso os
laboratórios apresentam um protocolo utilizando substâncias como: Xilol (diafanização) Álcool
(desidratação) e Parafina (banhos e inclusão). Qual é a sequência correta desse protocolo?
a) Diafanização, desidratação, inclusão dos tecidos na parafina, banhos de parafina micrótomo.
b) Inclusão dos tecidos em parafina, desidratação, diafanização, banhos de parafina, micrótomo.
c) Desidratação, diafanização, inclusão dos tecidos em parafina, banhos de parafina, micrótomo.
d) Banhos de parafina, desidratação, diafanização, inclusão dos tecidos em parafina, micrótomo.
e) Desidratação, diafanização, banhos de parafina, Inclusão dos tecidos em parafina, micrótomo.

QUESTÃO 42
O médico endocrinologista solicitou a um paciente dosagem hormonal para verificar síntese dos hormônios
da Tireoide (T3 e T4), devido ao estado clínico que apresentava. Para isso o paciente foi até o laboratório de
análises clínicas para realizar a coleta do sangue. O sangue é constituído pelos glóbulos sanguíneos como
os eritrócitos ou hemácias, plaquetas, os glóbulos brancos ou leucócitos e pelo plasma. Para realizar a
dosagem hormonal, é necessário obter o plasma. Em qual equipamento devemos colocar o tubo de ensaio
contendo o sangue para obter o plasma?
a) Autoclave.
b) Citômetro.
c) Centrífuga.
d) Leitor de Elisa.
e) Espectrofotômetro.
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QUESTÃO 43
Histoquímica é uma técnica especializada em identificar a natureza química de alguns constituintes
celulares. Os lipídios são moléculas que não são preservadas pela técnica de parafina, pois são dissolvidos
pelos solventes contidos neste protocolo. Por isso os cortes são obtidos por congelação utilizando o
criostato. Assim sendo, é necessária uma coloração especial para identificar essa molécula. Qual corante é
utilizado para realizar essa coloração?
a) PAS.
b) Perls.
c) Feulgen.
d) Sudan IV.
e) Picrocirius.
QUESTÃO 44
Diversas doenças parasitárias que apresentam formas ou estágios no sangue circulante podem ser
diagnosticadas com precisão por meio do exame de sangue. Em verdade, o exame parasitológico de
sangue consiste em se examinar, ao microscópio, uma gota de sangue do paciente colocada sobre uma
lâmina, buscando formas do parasito. Qual doença, causada por um parasito, cujo diagnóstico, a partir da
visualização do parasito, pode ser realizado a partir do exame de sangue?
a) Malária.
b) Teníase.
c) Amebíase.
d) Ascaridíase.
e) Salmonelose.
QUESTÃO 45
Durante inquéritos epidemiológicos, nos quais se pretende estabelecer a prevalência, ou seja, o número de
casos de uma determinada parasitose intestinal em uma determinada região, é comum utilizar-se de
ferramentas que possam ser levadas até a área de estudo e que possibilitem o diagnóstico rápido da
doença em questão. Para se determinar o número de indivíduos infectados por um parasito específico e o
quanto estes estão parasitados, recomenda-se que seja utilizado um método de diagnóstico que possa:
a) Avaliar as condições clínicas do indivíduo e identificar o parasito.
b) Visualizar o parasito e identificar também qual forma evolutiva está sendo eliminada nas fezes.
c) Identificar o parasito e determinar a quantidade de ovos, larvas ou cistos que estão sendo
eliminados nas fezes.
d) Identificar o parasito e ser realizado em campo de maneira que o material seja processado sem a
necessidade de equipamentos.
e) Determinar a quantidade de ovos, larvas ou cistos que estão sendo eliminados nas fezes, sem
necessidade de identificar a qual parasito de refere.
QUESTÃO 46
Durante a realização do exame parasitológico de fezes, o técnico que o realiza deverá receber treinamento
intensivo, tendo conhecimento não só da morfologia do parasito, como também do seu ciclo biológico e de
qual forma poderá ser encontrada nas fezes humanas. Em relação ao Schistosoma mansoni, parasito
causador da esquistossomose, qual a forma encontrada em fezes humanas?
a) Ovo.
b) Cisto.
c) Larva.
d) Cercária.
e) Verme adulto.
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QUESTÃO 47
Durante aula prática de parasitologia, um aluno receberá fezes recém-eliminadas para que ele possa
processá-las e analisá-las. Qual é a técnica, melhor e mais rápida, por meio da qual o aluno conseguirá
concentrar o material a ser examinado?
a) Agitação.
b) Radiação.
c) Tamização.
d) Centrifugação.
e) Sedimentação espontânea.
QUESTÃO 48
O MIF (Mercurocromo, Iodo e Formol) é um conservante usado em exames parasitológicos de fezes com a
finalidade de manter ovos e larvas de helmintos e os cistos e oocistos de protozoários, em suas formas
íntegras para possam ser identificados. Sua fórmula é a que se segue:
250 ml de água destilada;
250 ml de mercurocromo a 1:500;
25 ml de formol comercial;
5 ml de Glicerina.
Qual é o melhor equipamento para medir os volumes dos líquidos a serem utilizados na solução de MIF?
a) Cálice.
b) Bureta.
c) Béquer.
d) Proveta graduada.
e) Balão volumétrico de 500 ml.
QUESTÃO 49
Um dos exames diagnósticos da Doença de Chagas consiste na busca do parasito em lâminas de
esfregaço sanguíneo. Essas lâminas, depois de preparadas e coradas, são levadas ao microscópio óptico.
Em qual objetiva a identificação do parasito deve ser feita?
a) Objetiva de 40x com óleo de imersão.
b) Objetiva de 10x sem óleo de imersão.
c) Objetiva de 40x sem óleo de imersão.
d) Objetiva de 100x sem óleo de imersão.
e) Objetiva de 100x com óleo de imersão.
QUESTÃO 50
A maioria dos parasitos intestinais é diagnosticada pelo exame das fezes, embora outros materiais, como
urina, escarro, secreções urogenitais, aspirados, tecidos, conteúdo duodenal e espécimes obtidos por
biópsia possam ser utilizados para a identificação de certos espécimes. Qual é o procedimento adequado
para a coleta de fezes?
a) As fezes coletadas recentemente dispensam o uso de solução fixadora, pois estão livres de
contaminação.
b) As fezes poderão ser coletadas em qualquer recipiente que se tenha à mão, desde que se utilize
solução fixadora.
c) As fezes, colhidas de três ou quatro dias, poderão ser utilizadas mesmo que essas não estejam em
solução fixadora, bastando que estejam úmidas.
d) As fezes deverão ser coletadas recentemente, em recipiente adequado, sem contaminação, e
preservadas obrigatoriamente em solução fixadora.
e) As fezes deverão ser coletadas recentemente, em recipiente adequado, sem contaminação, e
preservadas convenientemente de acordo com o método de diagnóstico ao qual elas serão
submetidas.
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