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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Preso vai à delegacia no RS para registrar roubo de celular 
 

LUCAS AZEVEDO - ESPECIAL PARA O ESTADO  

PORTO ALEGRE - Reclamando de ameaças e do roubo de seu 

celular, um preso do regime fechado procurou a delegacia de 

polícia para registrar ocorrência. O episódio ocorreu na última 

sexta-feira, 7, na cidade de Júlio de Castilhos, na região central 

do Rio Grande do Sul.    

O fato chamou a atenção das autoridades. O detento, que não 

teve a identidade revelada, cumpre pena no Presídio Estadual 

de Julio de Castilhos. Ele foi conduzido até a delegacia local 

por agentes para que pudesse fazer o registro.    

À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito para 

apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido por 

dois colegas de cela que o teriam roubado. Entre os pertences 

que foram tomados, estaria seu aparelho de telefone celular, o 

qual ele usava frequentemente dentro da casa prisional.    

Um processo administrativo foi aberto para apurar o uso do 

telefone. A Superintendência dos Serviços Penitenciários 

(Susepe) realizou uma revista na cela, mas nada encontrou.     
 

01- O fato noticiado pode ser considerado, entre outras coisas: 

 

A. Insignificante 

B. Normal 

C. Inusitado 

D. Fictício 

E. Mentiroso 

 

02- A notícia trata do uso de celulares em presídios, algo que se 

tornou comum no país. Apesar disso, um aspecto chama a 

nossa atenção. Que aspecto é esse? 

 

A. O fato de o detento prestar queixa do roubo. 

B. A imprensa não ter revelado a identidade do detento. 

C. A desunião entre presos na mesma cela. 

D. A prática de ameaças entre presos.  

E. O dia em que ocorreu o episódio. 

 

03- ―À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito 

para apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido 

por dois colegas de cela que o teriam roubado.‖ Em qual das 

alternativas abaixo a reescrita do período NÃO comprometeu o 

sentido original do texto na frase? 

 

A. Alessandra Padula, a delegada, informou que ao apurar 

as ameaças, dois colegas do preso furtaram seu celular. 

B. A delegada Alessandra Padula instalou um inquérito para 

apurar ameaças a um preso, mas além de denunciar a 

coação ele afirmou que teve um celular roubado por eles. 

C. Dois colegas de cela roubaram um detento e a delegada 

Alessandra Padula instalou um inquérito para averiguar o 

roubo de um celular. 

D. O preso informou que foi roubado, mas ao ser coagido, 

revelou à delegada que tinha um celular e ela instalou um 

inquérito para apurar o caso. 

E. A delegada Alessandra Padula, ao descobrir o roubo do 

celular, instalou um inquérito para apurar as ameaças 

sofridas por uma preso por parte de seus companheiros 

de cela. 

04- Qual dos pares de termos abaixo pode ser considerado 

sinônimo no texto? 
 

A. Preso e detento. 

B. Ocorrência e episódio. 

C. Presídio Estadual e Cadeia Local. 

D. Aparelho e Celular. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

05-―O detento, que não teve a identidade revelada, cumpre pena 

no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ O trecho 

sublinhado tem no texto a função de: 
 

A. Especificar 

B. Explicar 

C. Revelar 

D. Ocultar 

E. Comparar 

 

06- Qual dos trechos abaixo indica finalidade? 
 

A. ―Reclamando de ameaças e do roubo de seu celular‖. 

B. ―Ele foi conduzido até a delegacia local por agentes. 

C. ―que estava sendo coagido por dois colegas de cela‖. 

D. ―para apurar o uso do telefone‖. 

E. ―mas nada encontrou‖. 

 

07- Em ―que o teriam roubado‖, o termo destacado refere-se a: 

 

A. Inquérito 

B. Ele 

C. Dois  

D. Colegas  

E. Teriam 

 

08- ―cumpre pena no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ 

Em qual das frases abaixo há uma frase em que pena tem o 

mesmo sentido do texto? 

 

A. ―Será que dessa vez vai valer a pena atualizar o iPhone 

4s para o iOS 8.1.1?‖ 

B. ―O duelo principal será entre o número dois e três da 

divisão pena.‖  

C. ―Chegou ontem à Assembleia Legislativa mensagem do 

governador Cid Gomes que prevê redução de penas por 

meio da leitura de livros.‖ 

D. "Alguns jogadores estão se arrastando para jogar. A 

gente até ficou com pena do nosso time, porque a gente 

não aguenta mais.‖ 

E. ―Sem previsão de retorno, pivô brasileiro dos Spurs pena 

para tratar dor muscular que o afeta desde setembro.‖ 

 

09- Os trechos da notícia reproduzida abaixo tiveram sua ordem 

alterada. Ordene-os e depois marque a alternativa que 

corresponde à sequência correta. 

 

I. ―O cérebro consegue assimilar uma perda de, no 

máximo, 1 quilo por semana‖, diz. Caso o ponteiro da 

balança diminua mais do que isso, o organismo provoca 

uma série de alterações hormonais. Por essa razão, a 

perda de peso gradual ajuda a manter o peso a longo 

prazo e a afastar o efeito sanfona.  
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II. A essa alimentação, que deve ser pobre em gorduras e 

açúcares, é preciso associar exercícios físicos. Caso a 

pessoa seja sedentária, a recomendação é escolher uma 

modalidade que lhe agrade — ciclismo, corrida, 

caminhada, musculação, tanto faz. Desse modo, ela terá 

mais motivação para se exercitar pelo menos 30 minutos 

por dia, o mínimo necessário para começar a perder 

peso.  

III. Não precisa ser assim. Até o réveillon — isto é, em seis 

semanas — é possível emagrecer 6 quilos de maneira 

saudável. Um dos segredos é seguir uma dieta 

balanceada, que não seja restritiva demais. De acordo 

com o endocrinologista Izidoro Flumignan, do Centro de 

Tratamento da Obesidade da Rede D’Or São Luiz, em 

São Paulo, o organismo tende sempre a voltar ao peso ao 

qual está acostumado. 

IV. Um corpo magro e tonificado deve ser conquistado 

pouco a pouco, por meio de hábitos de vida saudáveis. 

Com a aproximação do verão, entretanto, muitas pessoas 

que estão acima do peso desejado tentam compensar o 

tempo perdido com dietas malucas e uma rotina de 

exercícios exagerada. 

 

A. III- I-II-IV. 

B. II-III-IV-I. 

C. I- II- IV- III. 

D. I- III- II- IV. 

E. IV- III- I- II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- O comentário do jornalista à notícia contém: 

 

A. Uma constatação baseada em fatos verdadeiros. 

B. Uma ironia gerada a partir de uma situação amplamente 

noticiada. 

C. Um erro crasso de interpretação de uma recente notícia. 

D. Uma afirmação baseada nos ditames da legislação 

vigente. 

E. Uma heresia que desrespeita as bases religiosas da 

sociedade. 

 

11- Acerca da linguagem do texto e do que ditam as regras da 

norma padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―mantêm‖ é uma forma verbal e está no plural, cuja 

marca é o acento circunflexo. 

B. ―por‖  é uma forma verbal infinitiva que perdeu o acento 

na última reforma ortográfica. 

C. ―blasfêmia‖ é acentuada pela mesma regra que ―lábaro‖. 

D. Se ―agente‖ fosse substituída por ―policial‖, a preposição 

―a‖ receberia o acento grave indicativo de crase. 

E. ―trânsito‖ e ―tráfico‖ são sinônimos. 

 

12- Assinale a alternativa em que NÃO houve erro no emprego 

de nenhuma palavra no trecho reproduzido: 

 

A. Trazia um ar meio triste, meia cansada. "Acho que vou 

cansar de descansar", reclamava.  

B. A Polícia Militar (PM) flagrou um furto na madrugada 

desta quinta-feira (13), por volta das 3h, em um salão 

de cabeleireiro na Vila Falcão 

C. Friboi encerra campanha com Roberto Carlos: segundo 

jornal O Estado de S. Paulo, o rei não teria trago o 

retorno esperado pela fabricante de carnes que teria 

investido cerca de R$ 45 milhões. 

D. Carla Prata quase mostra demais com blusa degotada em 

noite de funk. 

E. O gráfico do jogo é interessante, e a aventura mantém 

qualquer um entertido durante horas, mas também serve 

apenas para passar o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- O texto: 

 

A. É preconceituoso, pois leva o leitor a crer que só os 

nordestinos devem sofrer as agruras da estiagem. 

B. É bem humorado, pois exagera ao retratar a seca em São 

Paulo, que nada mais é do que um volume menor de 

chuvas e não a falta de água. 

C. Alerta os nordestinos a procurarem proteger sua terra, 

pois a migração já é uma realidade e pode prejudicar a 

vida daqueles que fugiram da seca. 

D. Ironiza prevendo que um dos resultados da seca no 

estado seria uma migração inversa, na qual paulistas 

iriam para o Nordeste fugindo da escassez de água. 

E. Cria uma imagem mais leve do que realmente é 

consequência da estiagem presente em todos os estados 

do Brasil. 
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14- A expressão ― tentar a sorte‖, no texto significa: 

 

A. Arriscar 

B. Voltar 

C. Viajar 

D. Trabalhar 

E. Migrar 

 

15- Em qual das alternativas a seguir houve a ocorrência da 

crase, mas o acento grave NÃO foi empregado? 

 

A. Nesta quinta-feira, dia 20, acontecerá a edição 2014 

do World’s Biggest Liar, competição realizada na 

Inglaterra para eleger o maior contador de mentiras da 

galáxia.  

B. O torneio acontece em uma hospedagem em Cumbria, 

em homenagem a Will Ritson, um dono de bar que se 

tornou lenda local por suas mentiradas.  

C. Uma das mais famosas dizia que os nabos de Lake 

District, uma região no noroeste da Inglaterra, cresciam 

tanto que as pessoas os esculpiam para transformá-los em 

estábulos. 

D. As regras da competição são bastante simples. Cada 

participante tem exatos cinco minutos para contar a 

melhor e mais convincente mentira que conseguir. 

E. Pode participar qualquer pessoa, a exceção de políticos e 

advogados. Segundo os organizadores, eles são 

considerados qualificados demais para mentiras. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- A imagem representa uma: 

 

A. Bureta. 

B. Condensador. 

C. Pipeta. 

D. Pipeta Graduada volumétrica. 

E. Pipeta de Thoma. 

 

17- Usada na dosagem de hemoglobina sangüínea. 

 

A. Pipeta de Pasteur. 

B. Pipeta de Sahli. 

C. Pinça de Mohr. 

D. Pinça de Hoffman. 

E. Pipeta de Westergreen. 

18- O vidro é a principal matéria prima utilizado em utensílios 

de um laboratório. Sobre este é INCORRETO afirmar: 

 

A. O vidro foi escolhido entre outros materiais em virtude 

de suas características físicoquímicas muito favoráveis a 

sua utilização em laboratório. 

B. Ele não apresentar porosidades, não permitindo que 

sujeira fique aderida. 

C. É iInerte a inúmeros reagentes, não sendo corroído, ou 

contaminando a mostra.  

D. Apresenta transparência quando desejada ou ainda sua 

pigmentação, quando se faz necessário a proteção da 

substância dos efeitos da luz. 

E. Apresenta grande estabilidade em sua forma, não 

sofrendo alteração no tamanho, durante sua vida útil e 

ainda, em todas as espécies permite seu aquecimento. 

 

19- É uma vidraria de semi-precisão: 

 

A. Proveta graduada. 

B. Pipeta volumétrica. 

C. Becker. 

D. Bureta. 

E. Balão de fundo chato. 

 

20- Tubos de diâmetro reduzido usados em micropesquisas. 

São usados também em 

hematologia (hematócrito) e bacteriologia. 

 

A. Lamínulas  

B. Lâminas  

C. Erlenmeyer 

D. Capilares 

E. Bastão de vidro 

 

21- No microscópio óptico, as lentes oculares possuem a 

capacidade de aumentos de: 

 

A. 2x, 4x, 8x, 12x. 

B. 4x, 10x, 12x e 15x. 

C. 10x, 20x, 40x, 80x. 

D. 10x, 40x, 45x, 60x. 

E. 8x, 10x, 60x, 100x. 

 

22- Para se fazer as pesagens numa Balança Analítica adotam-

se os seguintes procedimentos: 

 

I. Espera-se até que o mostrador digital não flutue mais e 

anota-se a massa. 

II. Fecham-se as portas de vidro. 

III. Zera-se a balança pressionando o botão ―tara‖. 

IV. Observa-se se a balança está no nível; caso não esteja, 

deve-se regular girando-se os ―pés‖. 

V. Abre-se a porta, coloca-se o que se deseja pesar e 

fecha-se a porta. 

 

A sequência correta dos procedimentos é: 

 

A. III, V, VI, I, II. 

B. II, III, IV, II, I. 

C. V, III, IV, II, I. 
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D. IV, II, III, V, I. 

E. IV, III, II, I, V. 

 

23- A coleta de sangue a vácuo é a técnica de coleta de sangue 

venoso recomendada pelas normas NCCLS atualmente, é usada 

mundialmente e em boa parte dos laboratórios brasileiros, pois 

proporciona ao usuário inúmeras vantagens que inclui, 

EXCETO: 

 

A. A facilidade no manuseio, pois o tubo para coleta de 

sangue a vácuo tem, em seu interior, quantidade de vácuo 

calibrado proporcional ao volume de sangue em sua 

etiqueta externa. 

B. O conforto ao paciente, pois com uma única punção 

venosa pode-se, rapidamente, colher vários tubos, 

abrangendo todos os exames solicitados pelo médico. 

C. Pacientes com acessos venosos difíceis, crianças, 

pacientes em terapia medicamentosa, quimioterápicos 

etc. são beneficiados, pois existem produtos que facilitam 

tais coletas.  

D. Equipamentos para diagnóstico e kits com maior 

especificidade e sensibilidade, que requerem um maior 

volume de amostra do paciente. 

E. Segurança do profissional de saúde e do paciente, uma 

vez que a coleta a vácuo é um sistema fechado de coleta 

de sangue. 

 

24- São práticas corretas na pré-coleta para prevenção da 

hemólise, EXCETO: 

 

A. Antes de iniciar a punção passar álcool 70º ou iodado 

para antissepsia do local e deixar secar. 

B. Evitar usar agulhas de menor calibre; usar este tipo de 

material somente quando a veia do paciente for fina, ou 

em casos especiais. 

C. Evitar colher sangue de área com hematoma ou 

equimose. 

D. Em coletas com seringa, descartar a agulha, passar o 

sangue deslizando cuidadosamente pela parede do tubo, 

cuidando para que não haja contaminação do bico da 

seringa com o anticoagulante ou ativador de coágulo 

contido no tubo. 

E. Tubos com volume insuficiente ou com excesso de 

sangue, alteram a proporção correta de sangue/aditivo, 

podendo levar a hemólise e resultados incorretos. 

 

25- Em uma coleta de sangue, são situações que podem 

precipitar a formação de um hematoma, EXCETO: 

 

A. Veia grande, em relação ao calibre da agulha. 

B. A agulha ultrapassa a parede posterior da veia 

puncionada. 

C. A agulha perfura parcialmente a veia, não penetrando por 

completo. 

D. A agulha é removida sem antes remover o torniquete. 

E. Pressão inadequada aplicada no local da punção. 

 

26- Referente a Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Utilizar o uniforme recomendado pelo empregador, na 

área de coleta, cobrindo adequadamente todas as partes 

do corpo. 

B. Na ausência de um uniforme padrão seria recomendável 

sobrepor à vestimenta um avental de tecido lavável ou 

descartável, longo e de mangas compridas, que alcance o 

nível do joelho.  

C. O avental deve sempre ser retirado ao sair da área de 

coleta do laboratório, não sendo correto seu uso nas áreas 

de alimentação e descanso. 

D. Recomenda-se sempre a utilização de luvas pelo 

flebotomista durante o ato da coleta. As trocas 

necessitam ser efetuadas a cada 30 minutos de uso. 

E. A utilização de máscaras é recomendada quando o ato da 

coleta do material biológico sugerir risco de 

contaminação pela formação de gotículas ou aerossóis. 

 

27- Existem alguns tipos de equipamentos de filtração para 

purificação da água, os que normalmentesão compostos de 

microfibras de vidro ou algodão. Removem 98% ou mais das 

partículas, protegendo todo o fluxo de água e o sistema que a 

contem e podem ser limpos e reutilizados várias vezes é 

denominado: 

 

A. Carvão ativado 

B. Filtro-sub-micron 

C. Pré-filtros 

D. Destilador 

E. Deonizador 

 

28- Referente ao descarte de resíduos é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os resíduos perfurocortantes devem ser descartados em 

recipientes de paredes rígidas, com tampa e resistentes à 

autoclavação. Estes recipientes devem estar localizados 

tão próximo quanto possíveis da área de uso dos 

materiais. 

B. Os recipientes devem ser identificados com etiquetas 

autocolantes, contendo informações sobre o laboratório 

de origem, técnico responsável pelo descarte e data do 

descarte. 

C. A agulha deve ser retirada da seringa após o uso. 

D. No caso de seringa de vidro, levá-la juntamente com a 

agulha para efetuar o processo de descontaminação. 

E. Não quebrar, entortar ou recapear as agulhas. 

 

29- A vidraria deve ser autoclavada a: 

 

A. 50º C por 30 minutos e postas para secar em estufa.  

B. 100º C por 5 minutos e postas para secar em estufa.  

C. 120º C por 20 minutos e postas para secar em estufa.  

D. 70º C por 40 minutos e postas para secar em estufa.  

E. 150º C por 30 minutos e postas para secar em estufa.  

 

30- Recomenda-se a desinfecção da centrifuga a cada: 

 

A. 1 hora de uso. 

B. 5 horas de uso. 

C. 1 dia de uso. 

D. 3 dias de uso. 

E. 1 semana de uso. 
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31- Escalpe geralmente azul escuro usado em pacientes em 

pacientes geriátricos, pediátricos, neonatos e pacientes em 

tratamentos com quimioterápicos e com acesso venosos 

extremamente difíceis: 

 

A. 18 G 

B. 21 G 

C. 23 G 

D. 25 G 

E. 27 G 

 

32-  A imagem representa uma: 

 

A. Funil de haste longa. 

B. Funil de Buchner. 

C. Funil de separação/decantação. 

D. Bico de Bunsen. 

E. Bureta. 

 

33- A luva é utilizada para proteção das mãos contra a 

contaminação com sangue, fluídos, secreções e excreções, 

membranas mucosas e pele não íntegra. Sobre estas é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Dispensa a higienização das mãos mais constante. 

B. Higienizar as mãos antes e após colocar e retirar as luvas. 

C. Deve-se evitar tocar em materiais contaminados quando 

estiver utilizando. 

D. Utilizar apenas no procedimento, não utilizando fora do 

local de coleta. 

E. Utilizar a mesma técnica de lavagem das mãos. 

 

34- Estão entre as vacinas recomendadas a todos profissionais 

de saúde, EXCETO: 

 

A. Contra Hepatite B. 

B. dT adulto. 

C. Pneumocócica 23v. 

D. Tríplice viral. 

E. Influenza. 

 

35- Concentrações máximas permitidas ao descarte direto na 

pia do cádmio é de no máximo: 

 

A. 1 mg/L. 

B. 2 mg/L. 

C. 3 mg/L. 

D. 4 mg/L. 

E. 5 mg/L. 

 

36- Para desinfectar um material cirúrgico contaminado deve-

se: 

 

A. Imergir em solução de glutaraldeido a 2% por 02 horas 

para desinfectar. Após lavar em água corrente e destilada, 

secar com gase e guardar. 

B. Imergir em solução de glutaraldeido a 10% por 05 horas 

para desinfectar. Após lavar em água corrente e destilada, 

secar com gase e guardar. 

C. Imergir em solução de álcool iodado a 7% por 01 horas 

para desinfectar. Após lavar em água corrente e destilada, 

secar com gase e guardar. 

D. Imergir em solução de glutaraldeido a 2% por 10 horas 

para desinfectar. Após lavar em água corrente e destilada, 

secar com gase e guardar. 

E. Imergir em solução álcool iodado a 9% por 10 horas para 

desinfectar. Após lavar em água corrente e destilada, 

secar com gase e guardar. 

 

37- Refere-se a processos químicos ou físicos 

que removem ou destroem por completo toda a forma de vida 

microbiana, incluindo os esporos: 

 

A. Assepsia 

B. Desinfecção 

C. Esterilização 

D. Higienização 

E. Limpeza 

 

38- São doenças transmitidas por gotículas, EXCETO:  

 

A. Caxumba 

B. Coqueluche 

C. Rubéola 

D. Sarampo  

E. Difteria faríngea 

 

39- É a quantidade que deve existir em estoque para cobrir 

eventuais falhas de ressuprimento ou aumento repentino de 

demanda. 

 

A. Estoque máximo. 

B. Estoque de segurança. 

C. Estoque secundário. 

D. Estoque primário. 

E. Estoque de setor. 

 

40- O bico de Bunsen é utilizado nos laboratórios de 

bacteriologia para evitar a contaminação do manipulador, do 

material esterilizado ou das culturas de microrganismos, a fim 

de evitar a penetração de um microrganismo num local que não 

o contenha. Para manter uma chama mais quente, a coloração 

deve estar na coloração: 

 

A. Azul 

B. Amarela 

C. Laranja 

D. Verde 

E. Vermelha  

 

 


