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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. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

MÉDIO – 65 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA   

Página 3 

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- Sobre Meio de Cary Blair é INCORRETO afirmar: 

 

A. Utilizado para o transporte de material fecal e 

consequente conservação dos micro-organismos. 

B. Cor original do meio: Branco opalescente. 

C. Não deixar o meio com a tampa aberta ou semiaberta 

após a semeadura. 

D. Não se devem semear fezes coletadas com mais de 4 

horas. 

E. Conservar de 4 a 10°C de 6 a 8 semanas. 

  

17- A Pinça de Hoffman é: 

 

A. Usadas para impedir ou diminuir fluxos gasosos. 

B. Usada para transporte de cadinhos e outros fins. 

C. Usada para a transferência de líquidos. 

D. Usada para lavagens, desinfeção, remoção de 

precipitados e outros fins. 

E. Usada na determinação da velocidade de 

hemossedimentação. 

 

18- Vidrarias de semi-precisão apresentam somente o volume 

aproximado, indicando sua margem de erro que pode ser de: 

 

A. 0,5% ou 2% 

B. 1% ou 5% 

C. 2% ou 4% 

D. 5% ou 10% 

E. 15% ou 20% 

19- Usado para resfriar substâncias em ausência de umidade. 

 

A. Capilares 

B. Dessecador 

C. Condensador 

D. Erlenmeyer 

E. Câmara de Neubauer 

 

20- Em fotometria na faixa de comprimento de onda de 420 a 

490 nm, a cor transmitida e a cor complementar será, 

respectivamente: 

 

A. Violeta / Laranja 

B. Azul / Amarelo 

C. Verde / Vermelho 

D. Laranja / Violeta 

E. Amarelo / Azul 

 

21- No microscópio óptico, as lentes objetivas possuem a 

capacidade de aumentos de, EXCETO: 

 

A. 4x 

B. 10x 

C. 40x 

D. 45x 

E. 60x 

 

22- São características da coleta à vácuo pelos laboratórios, 

EXCETO: 

 

A. Facilidade na coleta. 

B. Segurança do paciente e do profissional de saúde. 

C. Proporção correta sangue/aditivo elevando a qualidade da 

amostra. 

D. Não pode ser feitas coletas em pacientes com acessos 

venosos difíceis, para que não haja uma maior agressão. 

E. Qualidade nos resultados dos exames. 

 

23- Indique a prática INCORRETA na pré-coleta para 

prevenção da hemólise: 

 

A. Em coletas de sangue a vácuo, aguardar o sangue parar 

de fluir para dentro do tubo, antes de trocá-lo por outro, 

assegurando a devida proporção sangue/anticoagulante.  

B. Em coletas com seringa e agulha, verificar se a agulha 

está bem adaptada à seringa para evitar a formação de 

espuma. 

C. Não puxar o êmbolo da seringa com muita força. 

D. Em coletas a vácuo, puncionar a veia do paciente com o 

bisel voltado para baixo. Perfurar a veia com a agulha em 

um ângulo oblíquo de inserção de 30 graus ou menos.  

E. Não executar o procedimento de espetar a agulha no 

tubo, para transferência do sangue da seringa para o tubo, 

porque pode ocorrer a criação de uma pressão positiva, o 

que provoca, além da hemólise, o deslocamento da rolha 

do tubo, levando à quebra da probe de equipamentos na 

área analítica. 
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24- São recomendações comuns para centrifugação, EXCETO: 

 

A. Antes de centrifugar qualquer material, os tubos, frascos 

ou garrafas devem ser verificados quanto à presença de 

rachaduras.  

B. Os amortecedores de borracha no fundo dos rotores 

devem ser trocados com periodicidade e qualquer 

fragmento de vidro que possa estar presente deve ser 

removido. 

C. Assegurar que a centrífuga esteja perfeitamente 

equilibrada antes do uso. Os anéis dos rotores e os 

suportes dos tubos para assegurar o equilíbrio de pesos 

devem ser verificados. 

D. Em caso de derramamento e/ou quebra de um tubo dentro 

da centrífuga, o interior da centrífuga deve ser 

desinfetado por completo. 

E. Recomenda-se a desinfecção da centrífuga a cada 3 horas 

de uso. 

 

25- Segundo a classificação dos resíduos de saúde, os resíduos 

do Grupo C são: 

 

A. Resíduos contendo substâncias químicas que podem 

apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, 

dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade. 

B. Resíduos com possível presença de agentes biológicos 

que, por suas características, podem apresentar risco de 

infecção. 

C. Resíduos que não apresentem riscos biológico, químico 

ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 

equiparados aos resíduos domiciliares. 

D. Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas 

que contenham radionuclídeos em quantidades superiores 

aos limites de isenção especificados nas normas do 

CNEN (Conselho Nacional de Energia Nuclear) e para os 

quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

E. Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: 

lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; 

micropipetas; lâminas e lamínulas. 

 

26- Referente ao PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde) é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os laboratórios clínicos necessitam elaborar um PGRSS 

(Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde) - baseado nas características dos resíduos gerados 

e na sua classificação, estabelecendo as diretrizes de 

manejo dos RSS.  

B. O PGRSS obedece a critérios técnicos, legislação 

ambiental, devendo ser compatível com as normas locais 

relativas à coleta, transporte e disposição final dos 

resíduos gerados nos serviços de saúde, estabelecidas 

pelos órgãos locais responsáveis por estas etapas.  

C. O responsável técnico pelo laboratório pode ser o 

coordenador de sua elaboração e implantação, mas 

quando a sua formação profissional não abranger os 

conhecimentos necessários, este poderá ser assessorado 

por equipe de trabalho que detenha estas qualificações 

correspondentes. 

D. É importante divulgar e capacitar à equipe de coleta neste 

documento que é exigido por lei, assim como os 

prestadores de serviço, tais como firmas de conservação e 

limpeza, pois o documento também contempla as ações a 

serem adotadas em situações de emergência (incêndio, 

falta de energia) e em casos de acidentes (por exemplo: 

por perfurocortantes). 

E. A RDC ANVISA nº 306/2004 indica que os serviços 

com sistema próprio de tratamento de RSS necessitam 

registrar as informações relativas ao monitoramento do 

RSS, em documento próprio, arquivado em local seguro 

durante dez anos. 

 

27- Extintor de incêndio usado em líquidos e gases inflamáveis, 

metais do grupo dos álcalis, fogo de origem elétrica. 

 

A. A base de água 

B. De CO² em pó 

C. De pó seco 

D. De espuma 

E. De BCF 

 

28- A vidraria com tampa de poliestireno só deve ser submetida 

na autoclave à temperatura de até: 

 

A. 30º C  

B. 50º C  

C. 70º C  

D. 100º C  

E. 120º C  

 

29- Concentrações máximas permitidas ao descarte direto na 

pia para o zinco é no máximo: 

 

A. 1 mg/L 

B. 5 mg/L 

C. 10 mg/L 

D. 15 mg/L 

E. 20 mg/L 

 

30- Para neutralizar as bases pode ser utilizado: 

  

A. Carbonato de sódio. 

B. Ácido bórico a 1%. 

C. Nitrito de potássio. 

D. Diidrogenofosfato de sódio. 

E. Sulfato de potássio e alumínio. 

 

31- Processo de transferência de responsabilidades de gestão 

para o município, conforme determinações constitucionais e 

legais do SUS. 

 

A. Municipalização. 

B. Regionalização. 

C. Descentralização. 

D. Universalização. 

E. Participação social. 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/potassio/


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

MÉDIO – 65 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA   

Página 5 

32- São subgrupos do aglutinogênio B, EXCETO: 

 

A. B1 

B. B2 

C. B3 

D. B4 

E. Bw 

 

33- Para instituir urina, é preciso contar com um fluxo 

sanguíneo adequado e suficiente, quer para realizar os 

processos de filtração no glomérulo, quer para a troca de 

material no túbulo renal. Assim, o fluxo de plasma que circula 

pelo rim está ao redor de:  

 

A. 200 ml/min. 

B. 400 ml/min. 

C. 600 ml/min. 

D. 800 ml/min. 

E. 1000 ml/min. 

 

34- Na técnica de Westergren para a determinação do VHS 

utiliza-se: 

 

A. 2,5ml de uma mistura de sangue venoso mais 0,8ml de 

citrato de sódio a 2,8% colocados num tubo transparente 

com diâmetro interno de 2,5mm e graduado em 

milímetros. 

B. 2,1ml de uma mistura de sangue venoso mais 0,6ml de 

citrato de sódio a 4,2% colocados num tubo transparente 

com diâmetro interno de 2,5mm e graduado em 

milímetros. 

C. 1,6ml de uma mistura de sangue venoso mais 0,4ml de 

citrato de sódio a 3,8% colocados num tubo transparente 

com diâmetro interno de 2,5mm e graduado em 

milímetros. 

D. 0,6ml de uma mistura de sangue venoso mais 0,6ml de 

citrato de sódio a 2,5% colocados num tubo transparente 

com diâmetro interno de 2,5mm e graduado em 

milímetros. 

E. 4,2ml de uma mistura de sangue venoso mais 0,5ml de 

citrato de sódio a 5,8% colocados num tubo transparente 

com diâmetro interno de 2,5mm e graduado em 

milímetros. 

 

35- O sangue venoso oxalato pode ser usado com vantagem 

para os exames hematológicos da rotina. A determinação no 

sangue venoso do índice colorimétrico (valor globular) se dá 

num espaço de tempo de: 

 

A. 1 hora. 

B. 3 horas. 

C. 6 horas. 

D. 12 horas. 

E. 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

36- São utilizados na dosagem da gordura fecal pelo método de 

Van de Kamer, Wuinink, Tem e Weyers, EXCETO: 

 

A. Soluções alcoólica de hidróxido de potássio a 5,0%, 

contendo 0,4% de álcool amílico. 

B. Lâminas. 

C. Álcool benzoico. 

D. Álcool etílico absoluto. 

E. Erlenmeyer. 

 

37- Filtro sub-mícron é último estágio do sistema de 

purificação. Remove todas as partículas ou microrganismos a 

partir de: 

 

A. 0,2 µm 

B. 0,5 µm 

C. 0,8 µm 

D. 1,0 µm 

E. 1,2 µm 

 

38- O Teste do lisado de Limulus é utilizada para: 

 

A. Identificação de fungos do gênero Cryptococcus. 

B. Pesquisa de micobactérias. 

C. Avaliar presença de criptococos. 

D. Para diagnóstico de meningites, causadas por bactérias 

Gram-negativas. 

E. Detectar a presença de neurossífilis. 

 

39- Estão entre os principais líquidos clareadores utilizados no 

exame direto para diagnóstico de micose, EXCETO: 

 

A. Hidrato de potássio. 

B. Líquido de Fleming. 

C. Mistura gliceramonical. 

D. Lactofenol de amann. 

E. Clorlactofenol. 

 

40- É uma lâmina própria fabricada com duas subcâmaras 

para inclusão da amostra. É utilizada para determinar a 

concentração de células numa amostra líquida. 

 

A. Mufla. 

B. Cuba de eletroforese horizontal. 

C. Termociclador com gradiente. 

D. Câmara de neubauer. 

E. Tela de amianto. 

 

 


