
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 

PORTUGUÊS, RACIOCÍNIO LÓGICO, INFORMÁTICA e 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Nº. do doc. de identificação (RG, CNH etc.): Assinatura do(a) candidato(a): 

Você confia no resultado! 
Alagoas, 6 de maio de 2012. 
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 CADERNO DE QUESTÕES 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, 

CNH etc.). 

3. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da 

etiqueta da banca e da Folha de Respostas. 

4. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão 

corretas. Verifique também, se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) opções 

cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal. 

5. Você dispõe de 3h (três horas) para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas das questões objetivas. Você somente 

poderá sair em definitivo do Local de Prova após decorridas 2h (duas horas) do seu início. 

6. Na Folha de Respostas, confira o seu nome, número do seu documento de identificação e o cargo 

escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas. 

8. Preencha a Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na Folha de 

Respostas objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, 

conforme modelo:  
 

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: 

dupla marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha 

sido transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o 

conteúdo da Folha de Respostas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os 

candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha 

de Respostas objetivas e assine a Lista de Presença. 

14. Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se do recinto juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

Boa Prova! 

INSTRUÇÕES GERAIS 

AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  LLAABBOORRAATTÓÓRRIIOO  

Cargo (Nível Médio):  
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PORTUGUÊS 
 

As questões de 1 a 4 referem-se ao texto seguinte. 
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Tenho amigos que não sabem o quanto são meus 

amigos. 

Não percebem o que lhes devoto e a absoluta 

necessidade que tenho deles. 

A amizade é um sentimento mais nobre do que o 

amor, eis que permite que o objeto dela se divida em 

outros afetos, enquanto o amor tem intrínseco o 

ciúme, que não admite a rivalidade. E eu poderia suportar, 

embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus 

amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus 

amigos! Até mesmo aqueles que não percebem o quanto 

são meus amigos e o quanto minha vida depende de suas 

existências... 

A alguns deles não procuro, basta-me saber que eles 

existem. Esta mera condição me encoraja a seguir em 

frente pela vida. Mas, porque não os procuro com 

assiduidade, não posso lhes dizer o quanto gosto deles. 

Eles não iriam acreditar. 

Muitos deles estão lendo esta crônica e não sabem 

que estão incluídos na sagrada relação dos meus amigos. 

Mas é delicioso que eu saiba e sinta que os adoro, embora 

não declare e não os procure. E às vezes, quando os 

procuro, noto que eles não tem noção de como me são 

necessários, de como são indispensáveis ao meu equilíbrio 

vital, porque eles fazem parte do mundo que eu, 

tremulamente, construí e se tornaram alicerces do meu 

encanto de vida. 

Se um deles morrer, eu ficarei torto para um lado. Se 

todos eles morrerem, eu desabo! Por isso é que, sem que 

eles saibam, eu rezo pela vida deles. E me envergonho, 

porque essa minha prece é, em síntese, dirigida ao meu 

bem estar. Ela é, talvez, fruto do meu egoísmo. 

Por vezes, mergulho em pensamentos sobre alguns 

deles. Quando viajo e fico diante de lugares maravilhosos, 

cai-me alguma lágrima por não estarem junto de mim, 

compartilhando daquele prazer... 

Se alguma coisa me consome e me envelhece é que a 

roda furiosa da vida não me permite ter sempre ao meu 

lado, morando comigo, andando comigo, falando comigo, 

vivendo comigo, todos os meus amigos, e, principalmente, 

os que só desconfiam ou talvez nunca vão saber que são 

meus amigos! 

 (Paulo Sant'anna. http://www.blassoc.com.br/bettyvidigaltextovm.htm) 

1. Que opção não condiz com a mensagem do texto? 

A) A amizade pode não ser expressão de puro desprendimento 
em favor do semelhante. 

B) Há hierarquia entre os sentimentos humanos. 

C) Há um quê de necessidade biológica na consideração que o 
autor faz da amizade. 

D) Ao contrário do amor, que tem a posse como um de seus 
componentes, a amizade é desinteressada por completo. 

E) O egoísmo parece jamais se ausentar do coração humano. 

2. Assinale a opção incorreta a respeito do texto. 

A) Tipologicamente, o texto é dissertativo, enquanto, do ponto 
de vista da classificação dos gêneros literários, o texto é 
uma crônica. 

B) No primeiro período, seria correto dispensar-se o vocábulo o 
que antecede o pronome indefinido quanto .  

C) O pronome indefinido quanto  é um adjunto adverbial de 
intensidade da forma verbal são, sintaticamente classificada 
como verbo de ligação. 

D) O terceiro parágrafo do texto inicia-se com um período 
composto, cuja segunda oração apresenta elipse do verbo. 

E) A última oração do texto completa indevidamente verbos 
com predicação distinta. 

3. Quanto ao quarto parágrafo do texto, é correto afirmar: 

A) poderia ser transformado em período composto por 
coordenação, com as devidas alterações gráficas, o 
emprego de vírgulas ou pontos e vírgulas. 

B) poderia ser transformado em período composto por 
subordinação, com as devidas alterações gráficas, o 
emprego de vírgulas, pontos e vírgulas, dois-pontos. 

C) o pronome demonstrativo esta  (linha 15) apresenta 
indevidamente uso anafórico. 

D) o pronome me, em suas duas ocorrências no parágrafo, 
desempenha função de objeto direto. 

E) há um caso de uso indevido da ênclise. 

4. “[...] enquanto o amor tem intrínseco o ciúme, que não 
admite a rivalidade.” A respeito dessa passagem do texto 
(linhas 7 e 8), assinale a opção correta. 

A) A palavra em destaque tem o sentido de peculiar , e a 
palavra que  exerce função de sujeito. 

B) A palavra grifada tem o sentido de fixo , imutável , e a 
palavra que introduz oração adjetiva explicativa. 

C) A primeira oração apresenta sentido de oposição dentro do 
período em que se insere. 

D) A palavra que  retoma, na condição de pronome relativo, o 
termo amor . 

E) A palavra intrínseco  exerce função sintática de adjunto 
adnominal. 

5. Assinale a opção incorreta quanto à correspondência entre a 
voz passiva analítica e a voz passiva sintética. 

A) Infelizmente, serão aceitas as manifestações culturais. 

Infelizmente, aceitar-se-ão as manifestações culturais. 

B) Fora conhecida a formação dos habitantes de todas as 
regiões do país. 

Conhecera-se a formação dos habitantes de todas as 
regiões do país. 

C) O domínio televisivo era provocado pela sobreposição de 
imagens visuais. 

Provocara-se o domínio televisivo pela sobreposição de 
imagens visuais. 

D) Seriam uniformizados os padrões de gosto. 

Uniformizar-se-iam os padrões de gosto. 

E) Nunca tinha sido visto um caso daqueles na região! 

Nunca se tinha visto um caso daqueles na região! 
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6. Assinale a opção que avalia corretamente as proposições 
sobre o texto a seguir. 

– Fala aí, José! 

– Fala você, Amadeu! 

– Você, não! Tu! 

– Como só eu? Fale tu também! 

– Nossa Senhora! Fala tu, José! Fala tu! Ou então: Fale 
você! 

– Oxe! Tá doido?! Falo se quiser. E você – ou tu – não me 
fale de falar o que tu – ou você – quer que eu fale! 

– Não me fale você – é assim que se diz, José. Assim: 
Não me fale você! Ou então: Não me fales tu! Se quiser, 
aliás, não precisa dizer você ou tu, certo? O verbo já diz 
no fim.  

– Pirou, cara?! Que tanto “tu” e “você” são esses? Virou a 
doida do cuscuz? 

– Doida de quê?  

– Tchau mesmo, mané! Vai-te danar! 

– Agora falou certo! Mas dane-se você, filho bastardo do 
português padrão! 

I. A confusão verificada no texto se deve ao fato de Amadeu 
fazer uso, de modo abrupto da função metalinguística. 

II. Os erros cometidos por José, e percebidos por Amadeu, 
dizem respeito à sintaxe de concordância. 

III. A expressão “filho bastardo do português padrão” poderia, 
no caso de ser utilizada por José, converter-se em frase de 
teor considerado chulo ou pornográfico. 

IV. Em todas as ocorrências da fala de José, percebe-se total 
ausência dos padrões da concordância verbal. 

V. Em uma das falas de Amadeu, ele aconselha a elipse do 
pronome sujeito. 

A) A afirmação I está errada, já que o texto é um diálogo onde 
o emprego do modo imperativo denuncia a função conativa. 

B) A afirmação II está parcialmente correta, já que os erros 
cometidos por José foram apenas de concordância. 

C) As afirmações II e IV se complementam. 

D) As afirmações I, II, III e V estão corretas. 

E) As afirmações I e III são as únicas corretas. 

7. Indique o período inteiramente correto quanto à pontuação. 

A) É possível que, contrariando todas as expectativas, o 
candidato venha a renunciar, em benefício, segundo dizem, 
da maior união no partido. 

B) Fosse pelo cansaço, fosse pelo desânimo, o fato é que: não 
pude ler toda a bibliografia da prova, que deveria fazer dali a 
três dias. 

C) Diante do juiz o advogado reiterou, que seu cliente ainda 
não reunia as mínimas condições para depor, em tão 
complicado processo. 

D) Passados os primeiros dias de recuperação o médico, 
buscando animar o doente disse-lhe que talvez, em mais 
uma semana, viesse a lhe dar alta. 

E) Uns optaram pelo partido rosa, outros pelo azul, houve 
quem preferisse o amarelo, mas vermelho não podia ser. 

8. A preposição nos parênteses não preenche corretamente a 
lacuna do período em:  

A) O perigo .......... o qual informaram a mulher era conhecido 
de quase todos. (sobre)  

B) A menina .......... que ele deparou trouxe-lhe muita 
esperança. (com)  

C) O jovem .......... que chamamos de imprudente saiu às 
pressas. (a)  

D) O triste acontecimento .......... que lembramos esclareceu a 
verdade. (de)  

E) A verdade ......... que ansiávamos surgiria a qualquer 
momento. (por) 

9. De acordo com as informações do texto abaixo, convém 
afirmar: 

Até Frank Sinatra já cantou, em versão inglesa, Garota de 

Ipanema – ou melhor, Girl from Ipanema! Vinícius de Morais, é 

sabido, não foi apenas poeta de versos para serem lidos ou 

declamados. Mas foi poeta de versos também para serem 

cantados. E, para encontrar música para alguns de seus versos 

mais famosos, juntou-se a alguém de muita competência e 

bom-gosto. Com o maestro e compositor Tom Jobim constituiu 

magnífica sociedade – que sociedade: “... olha que coisa mais 

linda, mais cheia de graça”! 

I. Vinícius de Morais compôs a música de famosa canção 
popular brasileira, cujos versos iniciais fecham o texto. 

II. Os versos iniciais da famosa canção popular Garota da 
Ipanema foram retomados ao fim do texto para saudar a 
parceria entre Vinícius de Morais e Tom Jobim. 

III. No último período do texto, o que  aparece, a primeira vez, 
como pronome indefinido, e, depois, como conjunção 
integrante. 

A) As afirmações estão todas corretas. 

B) Apenas a afirmação I está correta. 

C) As afirmações I e II estão corretas. 

D) A afirmação III está incorreta.   

E) A afirmação II está totalmente correta, enquanto a afirmação 
III está parcialmente correta, pois o que  é também pronome 
indefinido na segunda ocorrência. 

10. É injustificável a forma plural do verbo haver no caso da 
seguinte frase: 

A) Não haveriam, meios de alcançar o sucesso de nossas 
expedições, caso uma empresa não se dispusesse a 
patrociná-las.  

B) Mais livros houvessem sido doados, mais leitores se 
beneficiariam da nova biblioteca. 

C) Que haverão eles cometido, para despertarem tantos 
ressentimentos entre os colegas? 

D) Que haveriam de trazer àquela gente simples da aldeia os 
aventureiros que chegavam com novos hábitos? 

E) Não imagino a quem haveriam de agradecer os meninos 
pelo equipamento esportivo que receberam. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO  
 

11. A forma reduzida da proposição categórica: Nenhum A é B  
é: 

A) ∀x(Ax → Bx) 

B) ∀x(Ax → ~Bx) 

C) ∃x(Ax ^ Bx) 

D) ∃x(Ax ^ ~Bx) 

E) ∃x(~Ax ^ Bx) 

12. Alguns políticos são honestos. Nenhum corrupto é honesto. 
Logo, 

A) alguns políticos não são corruptos. 

B) todo corrupto é honesto. 

C) nenhuma pessoa honesta é político. 

D) alguns corruptos não são honestos. 

E) existem políticos corruptos. 

13. Dadas as seguintes proposições, 

I. ~~(P → (P ↔ P^Q)) ^ (R → Q). 

II. (P ↔ ~Q) → (P v Q → R). 

III. (~P ^ Q → R) → ~P ^ Q. 

e admitindo que os valores lógicos das proposições P, Q e R 
são, respectivamente, F, F, V (V, se verdadeiro; F, se falso), 
quais os valores lógicos das proposições I, II e III, 
respectivamente? 

A) V V V 

B) V F F 

C) F V F 

D) V F V 

E) F F F 

14. Sejam dadas as sentenças: “A: João fechou a prova de 
Português” e “B: Maria fechou a prova de Português e de 
Lógica”. Sabendo-se que, João e Maria fecharam a prova de 
Português, conclui-se que 

A) A ^ B é verdade. 

B) A → B é falso. 

C) B → A é falso. 

D) A → B é verdade. 

E) B → A é verdade. 

15. Se Rita disse a verdade, Daniel e Marcos mentiram. Se 
Marcos mentiu, Sara falou a verdade. Se Sara falou a 
verdade, Palmeira dos Índios fica no litoral. Ora, Palmeira 
dos Índios não fica no litoral. Logo, 

A) Marcos e Sara mentiram. 

B) Marcos mentiu ou Sara disse a verdade. 

C) Marcos e Daniel mentiram. 

D) Rita e Sara mentiram. 

E) Rita e Daniel disseram a verdade. 
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16. Sabe-se que P e Q são proposições. Qual opção abaixo não 
se pode afirmar sobre a função valoração (v)? (Considerar 
 V = Verdadeiro e F = Falso) 

A) v(~P v ~Q) = V se, e somente se, v(P) = v(Q) = V. 

B) v (P ^ P →  P) = V se, e somente se, v(P) = V ou v(P) = F. 

C) v (P v Q) = V se, e somente se, v(P) = V ou v(Q) = V. 

D) v (P ^ Q) = V se, e somente se, v(P) = v(Q) = V. 

E) v (~~P) = F se, e somente se, v(P) = F. 

17. Dadas as seguintes proposições, 

I. (~p^~r) ^ (q^r) 

II. (p^r) → (~q v r) 

III. (p ↔ q) v (q ^ ~r) 

verifica-se que as proposições são, respectivamente, 

A) inconsistente, tautológica e contingente funcional-veritativa. 

B) contradição, tautológica e inválida. 

C) tautológica, consistente e contingente funcional-veritativa. 

D) tautológica, válida e inválida. 

E) inválida, válida e inválida. 

18. A COPEVE analisou os dados do seu último concurso e 
verificou que: 

I. 1233 candidatos acertaram todas as questões de Lógica; 

II. 507 candidatos erraram todas as questões de Conhecimento 
Específico; 

III. 809 candidatos acertaram todas as questões de Lógica e 
Conhecimento Específico. 

A partir destes dados podemos concluir que os candidatos que 
erraram todas as questões de Lógica e de Conhecimento 
Específico foram 

A) 83. 

B) 1112. 

C) 1115. 

D) 1035. 

E) 60. 

19. Uma empresa de laticínios possui sede na cidade de 
Palmeira dos Índios e duas filiais, localizadas em Arapiraca 
e Maceió. Dentre os trabalhadores dessa empresa, 50% 
trabalham na sede e 30% na filial de Maceió. O setor de 
recursos humanos dessa empresa recebeu a informação de 
que 30% dos funcionários solicitaram férias no mês de julho 
para o ano de 2012. O setor de recursos humanos também 
sabe que 20% dos empregados da sede e 30% dos 
funcionários da filial de Arapiraca solicitaram férias em julho 
de 2012. A porcentagem de funcionários da filial de Maceió 
que solicitou férias em julho de 2012 é de, 
aproximadamente, 

A) 47%. 

B) 50%. 

C) 20%. 

D) 23%. 

E) 10%. 
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20. Sejam as sentenças abertas: p(x): “x2 ϵ A” e q(x): “x é par” 
no conjunto A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Qual opção abaixo 
representa o conjunto verdade de p(x) ^ q(x)? 

A) {2} 

B) {2,4,6} 

C) {4} 

D) {8, 9} 

E) {conjunto vazio} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA 
Nas questões a seguir, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão em 
configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado 
para pessoas destras e que expressões como clicar, clique simples e 
clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. 
Considere também que não há restrições de proteção e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos 
mencionados. 

 

21. Analise a proposição a seguir. 

“Rede privada de uma instituição, ou empresa, em que 
geralmente o acesso ao seu conteúdo é restrito, mas que utiliza 
a mesma estrutura de protocolos da Internet.” 

A proposição refere-se ao conceito de 

A) Switch. 

B) Hub. 

C) Intranet. 

D) Criptografia. 

E) Worm. 

22. Dadas as proposições a seguir, 

I. Firewall é um tipo de dispositivo em uma rede de 
computadores que tem por objetivo aplicar uma política de 
segurança a um determinado ponto da rede. 

II. Backup é um exemplo de dispositivo de segurança presente 
em no-breaks que mantém a rede em funcionamento 
mesmo em caso de queda de energia. 

III. Spyware é um programa automático que recolhe 
informações sobre o uso do computador e transmite-as a 
uma entidade externa, sem o seu conhecimento nem o seu 
consentimento. 

verifica-se que somente está(ão) correta(s) 

A) I. 

B) II. 

C) I e II. 

D) I e III. 

E) II e III. 

23. Dentre os diversos recursos que o Microsoft Office Word 
2007 e Excel 2007 oferecem, analise as opções abaixo e 
indique a única que é falsa. 

A) Nos documentos do Microsoft Word 2007, é possível exibir 
alguns dados estatísticos como o número de páginas, 
parágrafos e linhas do documento, bem como o número de 
caracteres, incluindo ou excluindo espaços.  

B) O Office Word 2007 possui recursos aprimorados para 
ajudar a evitar a perda de trabalho quando o programa 
fechar anormalmente. 

C) No Word, podemos usar a caixa de diálogo Símbolo para 
inserir símbolos, como β, Ω e ∑ ou caracteres especiais. 

D) Para o Excel, fórmulas são equações que executam cálculos 
sobre valores na planilha. 

E) No Excel, os sinais +, -, / e % (mais, menos, divisão e 
porcentagem), são considerados Operadores de 
comparação.       
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24. Dadas as funcionalidades dos botões presentes no grupo 
Parágrafo da Guia Início do Microsoft Office Word 2007, 

I. Usando o botão , é possível mostrar marcas de 
parágrafos e outros símbolos de formatação ocultos.      

II. Usando o botão , é possível colocar o texto selecionado 
em ordem alfabética ou classificar dados numéricos.      

III. Usando o botão , é possível alterar o espaçamento 
entre linhas do texto.      

IV. Usando o botão , é possível alterar a cor da fonte de 
palavras selecionadas. 

verifica-se que  

A) apenas I e III estão corretas. 

B) apenas IV está errada.     

C) todas estão corretas. 

D) todas estão incorretas. 

E) apenas I e II estão incorretas. 

25. Ao ativar o recurso de Mostrar Tudo do Microsoft Office 
Word 2007, é possível visualizar alguns caracteres não 
imprimíveis. Analisando os exemplos a seguir, 

I.  

II.  

III.  

IV.  

podemos afirmar que são caracteres visualizados com este 
recurso os que estão nos itens 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e IV, apenas. 

D) I, II e III, apenas.     

E) II, III e IV, apenas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26. A IgE é uma imunoglobulina que possui a característica de 

A) imunidade de longa duração (crônicos), atravessando a 
placenta. 

B) participar dos processos agudos. 

C) participar dos processos alérgicos e parasitários. 

D) ainda desconhecida. 

E) estar presentes em algumas secreções, como lágrima e o 
leite materno. 

27. Assim como outros instrumentos laboratoriais, as centrífugas 
possuem as seguintes regras de uso logo abaixo, exceto: 

A) sempre opere a centrífuga com a tampa fechada.  

B) equilibre o conteúdo da centrífuga antes de operá-la. Para 
cada amostra colocada no rotor, deve haver um outro tubo, 
diretamente oposto, para haver o equilíbrio da centrífuga. 

C) deixe o rotor ficar bem parado antes de abrir a tampa da 
centrífuga. 

D) centrifugue os tubos abertos, pois facilita a aceleração do 
processo sem haver formação de aerossóis. 

E) use somente tubos conforme especificados para cada 
centrífuga particular. 

28. A biossegurança é muito importante no ambiente 
laboratorial. Assinale a opção que não condiz com os 
procedimentos de boas práticas de segurança.  

A) O lixo biológico deve ser colocado em saco preto para 
melhor identificação. 

B) Devemos usar os EPI’s quando existe somente a 
manipulação de amostras biológicas. 

C) Todos os produtos químicos, reagentes e materiais 
biológicos devem ser rejeitados de maneira apropriada de 
acordo com a legislação, sendo alguns dispensados no 
esgoto e outros que requerem um descarte especial. 

D) A limpeza das bancadas de trabalho devem ser feitas com 
álcool 70% antes e após os procedimentos. 

E) As agulhas não devem ser recapadas após uso. 

29. Dadas as afirmações com relação aos componentes do 
espectrofotômetro, 

I. Possui uma fonte de luz branca. 

II. Um exemplo de monocromador é o prisma. 

III. Pode-se usar qualquer tipo de cubeta para que a leitura seja 
feita pelo aparelho. 

IV. O fotodetector é um dispositivo que detecta luz e a converte 
em eletricidade. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e IV, apenas. 

30. O bioquímico de um determinado laboratório de Palmeira 
dos Índios, solicitou que seu técnico preparasse uma 
solução 1000 mL de álcool 70%. Assinale a opção 
correspondente à quantidade de água e à de álcool absoluto 
que será utilizado nessa diluição.  

A) 500 mL de água + 50 mL de álcool absoluto. 

B) 900 mL de água + 100 mL de álcool absoluto. 

C) 700 mL de água + 300 mL de álcool absoluto. 

D) 800 mL de água + 200 mL de álcool absoluto. 

E) 950 mL de água + 50 mL de álcool absoluto. 

31. Dadas as afirmativas com relação à coleta para dosagem de 
glicose, 

I. O melhor anticoagulante que deve ser utilizado é o fluoreto, 
se utilizar o soro. 

II. O paciente deve estar em jejum 12 horas. 

III. No Teste de Tolerância a Glicose (TTG) colhe a glicose de 
jejum do paciente, logo após administra-se uma dose padrão 
de glicose para ingerir e, finalmente, são colhidas amostras 
sanguíneas em intervalos também padronizados de tempo. 

IV. Na pós-prandial de duas horas a coleta sanguínea somente 
deverá ser realizada no horário da manhã, somente após o 
desjejum. 

verifica-se que estão corretas 

A) I e III, apenas. 

B) I, II, III e IV . 

C) I, II e IV, apenas. 

D) III e IV, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 

32. Em hematologia utilizamos alguns anticoagulantes 
específicos. Marque a opção do anticoagulante que é mais 
frequentemente utilizado no laboratório de hematologia. 

A) Citrato de sódio 

B) Fluoreto 

C) EDTA 

D) Heparina 

E) Varfarina 

33. Marque a opção correspondente às provas de coagulação. 

A) Tempo de sangramento, tempo de coagulação e contagem 
de plaquetas. 

B) Tempo de protrobina e reticulócitos 

C) Tempo de tromboplastina ativada e leucócitos 

D) Plaquetas e tempo de sangramento, somente. 

E) Tempo de coagulação, plaquetas e protrombina, somente. 

34. Foi solicitado que você semeasse uma secreção vaginal de 
uma paciente suspeita de candidíase vaginal (fungo). O 
meio específico de fungo é 

A) Ágar sangue. 

B) MacConkey. 

C) Lisina. 

D) Saboraund. 

E) CLED. 
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35. Todos são métodos imunológicos utilizados em laboratório 
clínico, exceto: 

A) fixação de complemento. 

B) aglutinação. 

C) precipitação. 

D) radioimunoensaio. 

E) hipersensibilidade. 

36. Todos os hormônios abaixo podem ser dosados em 
laboratório, porém o que é responsável pela dosagem nos 
testes de gravidez é o 

A) TSH. 

B) LH. 

C) hCG. 

D) Estrogênio. 

E) FSH. 

37. Qual a opção que mostra a sequência correta dos corantes 
utilizados na Coloração de Gram? 

A) Lugol, cristal violeta, álcool e fucsina. 

B) Cristal violeta, lugol, álcool e fucsina. 

C) Fucsina, cristal violeta, lugol e álcool. 

D) Álcool, lugol, fucsina e cristal violeta. 

E) Cristal violeta, álcool, lugol e fucsina. 

38. O teste de VDRL é utilizado para identificar no soro do 
paciente: 

A) Treponema pallidum. 

B) Chlamydia. 

C) Gardnerella. 

D) Vírus da AIDS (HIV). 

E) Trichomonas. 

39. A técnica para a pesquisa de enterobiose (Enteróbios 
vermiculares) é chamada de 

A) Método de Rugai modificado. 

B) Teste da fita adesiva ou de Grahan. 

C) Reação de Montenegro. 

D) MIF. 

E) Kato Katz. 

40. A presença de nitrito na urina é indicativo de 

A) melitúria. 

B) poláciúria. 

C) glicosúria. 

D) noctúria. 

E) bacteriúria. 

 

 

 

 

 

 

  


