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1. Neste caderno, constam quarenta questões, assim distribuídas: dez questões de Língua Portuguesa, cinco ques-
tões de Matemática e cinco questões de Conhecimentos Gerais, cinco de Noçõe de Informática e quinze questões 
específicas Técnico de Laboratório de Análises Clínicas. 

2. Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala que o substitua. 

3. Não é permitido uso de livros, dicionários, apontamentos, apostilas, réguas, calculadoras ou qualquer outro material. 

4. Durante as provas, você não deve se levantar sem permissão, nem se comunicar com outros candidatos. 

5. A duração das provas é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão de respostas 
oficial. 

6. Você receberá um cartão de respostas: um cartão de respostas oficial. 
• CARTÃO DE RESPOSTAS OFICIAL: de preenchimento obrigatório, é o documento que será utilizado para a 

correção das provas objetivas. NÃO AMASSE NEM RASURE O CARTÃO. Preencha-o com caneta esferográfica 
de tinta azul.

7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas instruções e no cartão de respostas poderá 
implicar anulação de suas provas. 

8. Ao terminar as provas, no mínimo (noventa minutos), chame o fiscal de sala e lhe entregue as provas objetivas e o 
cartão de respostas oficial.

9. Todas as normas do edital que regem esse processo seletivo devem ser cumpridas rigorosamente.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Nome do candidato Nº da identidade

Número da sala

Assinatura

2020
PREFEITURAS:

JAÚ DO TOCANTINS, SÃO SALVADOR DO TOCANTINS E PALMEIROPÓLIS

I CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO



Leia os textos a seguir, para responder às questões 1 e 2.

TEXTO 1:  DUAS LUAS
Existem duas luas.

Uma no céu, outra, na poça aqui em frente à minha casa.

Esta, eu quase peguei, mas a marota conseguiu escapar. Se escondeu na mata. Ainda vi o clarão de seus cabelos entre a galharia, 
tudo iluminado. 

A lua da poça, assim, perto de mim, é ninfa noturna, encantada, que brinca, menina, de esconde-esconde comigo. E, criança des-
cuidada, na fuga desabalada, não repara e deixa um rastro que é o luar.

CASAS, Cecília. Pequenas crônicas de Itamambuca: Quiuí! Quiuí!

São Paulo: Ave- Maria, 2002. p.47

TEXTO 2: ISMÁLIA
Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonhar 
Viu uma lua no céu, 
Viu outra lua no mar.

 
No sonho em que se perdeu, 

Banhou-se toda em luar 
Queria subir ao céu, 

Queria descer ao mar
 

E, no desvario seu, 
Na torre pôs-se a cantar 

Estava perto do céu, 
Estava longe do mar

 
E como um anjo pendeu 

As asas para voar 
Queria a lua do céu, 
Queria a lua do mar

 
As asas que Deus lhe deu 

Ruflaram de par em par 
Sua alma subiu ao céu, 

Seu corpo desceu ao mar

GUIMARAENS, Alphonsus de. Ismália. In: PINTO, José Nêumanne (Seleção). Os cem melhores poetas brasileiros do século. São Paulo, SP: 
Geração Editorial, 2001. p. 26-27.

1 - Analisando os dois textos, pode-se afirmar que:

I - No texto 1, a autora faz uma recriação quase poética da visão do reflexo da lua.

II - Em Ismália, o real e o imaginário estão em constante disputa e nessa peleja, a vida saiu vencedora.

III - O texto II apresenta um conflito entre a alma e a vida terrena.

IV - No texto I, o fragmento “A lua da poça, assim, perto de mim, é ninfa noturna”, representa uma metáfora.

Pela leitura e análise das afirmações anteriores, conclui-se que:

A) Apenas I e IV estão corretas. C) Apenas II e IV estão corretas. E) I, II, III e IV estão corretas.
B) Apenas II e III estão corretas. D) Apenas I, III e IV estão corretas.

2 - Marque a assertiva que apresente a figura de linguagem “COMPARAÇÃO”.

A) “sua alma subiu ao céu” D) “Viu uma lua no céu”
B) “como um anjo pendeu” E) “na torre pôs-se a cantar”
C) “banhou-se toda em luar”

LÍNGUA PORTUGUESA



Leia e analise a tira a seguir, de Dik Browne:

HAGAR
Disponível em: http://www.leffa.pro.br/tela4/Textos/Textos/Anais/ECLAE_II/ensino%20de%20lingua%20materna/direit1.jpg. Acesso em 15 de 

setembro de 2019.

Leia as assertivas abaixo.

I - Essa tira é composta por duas orações.

II - Na oração “o mundo é quadrado” o sujeito apresenta um único núcleo.

III - No primeiro quadrinho, o verbo tenho refere-se à primeira pessoa do singular.

IV - No terceiro quadrinho há um sujeito oculto.

3 - Das afirmativas anteriores, estão corretas:

A) Apenas II e IV. C) Apenas II e III. E) Apenas I, II e III.
B) Apenas I e II. D) Apenas III e IV.

Leia a tira Recruta Zero, de Freg e Mort Walker, para responder as questões 4, 5 e 6.

4 - Assinale a alternativa que apresenta o principal motivo que levou o personagem a não tomar a medicação.

A) Efeitos colaterais como dor e falta de ar. D) Perda de argumentos com sua esposa.
B) Perda de um dos cinco sentidos. E) Ele não estava doente.
C) Efeitos colaterais como tonteiras e náuseas.

5 - Assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

As palavras perda e falta são, de acordo com a classe gramatical, denominadas ________. Nesse caso, precisam de um termo 
para integrar seu sentido. O termo que numa oração completa o sentido de um nome, por meio de uma preposição denomina-se 
____________________.

A) substantivos, complemento nominal. D) adjetivos, adjunto adnominal.
B) verbos, complemento verbal. E) advérbios, objeto indireto.
C) substantivos, complemento verbal.

6 - Os efeitos colaterais deste remédio, presente no primeiro quadrinho, exerce a função sintática de:

A) objeto direto preposicionado D) objeto direto
B) sujeito composto E) sujeito simples
C) objeto indireto



Leia este microconto do autor Dalton Trevisan.

O varredor
Entra ano

sai ano

e eu?

varrendo sempre

as mesmas folhas secas

das mesmas velhas árvores

nesta mesma cidade fantasma!

TREVISAN, Dalton. Desgracida. 
Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 11.

Acerca do microconto lido, pode–se afirmar:

I - A sensação de rotina é sugerida pelo termo mesma(s) que 
se repete no texto.

II - Na primeira ocorrência, o termo mesmas refere-se a var-
rendo.

III - Na segunda ocorrência, o termo mesmas se relaciona a 
árvores.

IV - Em todas as três ocorrências, o termo mesma(s) se clas-
sifica sintaticamente como adjunto adnominal.

7 - Pela leitura e análise das afirmações acima, conclui-se que:

A) Apenas II e III estão corretas. 

B) Apenas I e IV estão corretas. 

C) Apenas I, III e IV estão corretas.

D) Apenas II, III e IV estão corretas. 

E) I, II, III e IV estão corretas.

Leia o excerto da reportagem da Revista Galileu, para responder 
às questões 8, 9 e 10.

Guardiões do (seu) futuro: quem são os jovens ativistas do 
clima

A sueca Greta Thunberg é a inspiração para uma nova geração 
de líderes que esperam nos salvar diante da emergência climáti-
ca, como o cacique Mapu Huni Kuin, de 30 anos.

No dia 20 de agosto de 2018, a sueca  Greta Thunberg, então 
com 15 anos, cabulou aula. Faltou à escola por um ato de rebel-
dia, sim, mas definitivamente não era um protesto sem causa: 
ela passou aquele dia sentada em frente ao parlamento sueco, 
só ela e seu cartaz com os dizeres “greve de escola pelo clima”.

Daqui a algumas décadas, seu protesto solitário e silencioso 
contra a ineficiência dos governantes em resolver a crise climá-
tica pode muito bem ser encarado como um momento histórico. 
A mensagem de Greta é simples, mas arrebatadora em sua for-
ça e autenticidade. A garota carrega na simplicidade de seus 

questionamentos profundas implicações lógicas e filosóficas: 
para que ir à escola se não terei futuro? Por que se preocupar 
em aprender qualquer coisa se os políticos escolhem ignorar os 
fatos científicos?

Greta ficou em frente ao parlamento sueco por três semanas, 
postando tudo nas redes sociais. Sua resistência pacífica teve 
enorme repercussão e centenas de jovens foram se juntando 
a ela. Seu modo de protestar viralizou na internet e as greves 
se espalharam mundo afora. O magnetismo da causa de Greta, 
hoje favorita ao Nobel da Paz por seu ativismo climático, deu 
origem ao movimento Fridays for Future (FFF), ou Sextas pelo 
Futuro, em que estudantes faltam às aulas às sextas-feiras para 
participar de manifestações.

Em um ano de existência, o movimento criado por Greta 
Thunberg já está em mais de cem nações, inclusive no Brasil.

Disponível em https://revistagalileu.globo.com/galileu-e-o-clima/noti-
cia/2019/09/guardioes-do-seu-futuro-quem-sao-os-jovens-ativistas-do-

-clima.html. Acesso em 28 de setembro de 2019.

8 - A reportagem acima cita o movimento Fridays for Futu-
re (FFF), em que os jovens se manifestam, principalmente, em 
defesa de

A) medidas concretas para frear as emissões de gases 
causadores do efeito estufa e o combate ao aquecimento 
global;

B) se revoltar com os adultos por não fazerem o bastante 
para proteger o meio ambiente;

C) não terem aulas às sextas-feiras e divulgar seu coti-
diano nas redes sociais;

D) impedir mudanças nas políticas públicas para evitar o 
aumento do nível dos oceanos;

E) influenciar as pessoas a apoiarem o nome de Greta 
Thunberg para o Prêmio Nobel da Paz.

9 - Releia o título da matéria: Guardiões do (seu) futuro: quem 
são os jovens ativistas do clima. Assinale a alternativa que 
apresenta a justificativa da utilização do sinal de dois pontos. 

A) Na invocação de uma correspondência.

B) Antes de um esclarecimento ou explicação.

C) Antes de uma enumeração.

D) Antes do discurso direto.

E) Para enunciar uma oração apositiva.

10 -   No trecho “A mensagem de Greta é simples, mas arre-
batadora em sua força e autenticidade”, os termos destacados 
possuem, respectivamente, o sentido de:

A) conclusão, explicação.

B) adversidade, adição.

C) adversidade, conclusão.

D) adição, alternância.

E) explicação, conclusão.



11 -  Foi realizada uma pesquisa com n pessoas a respeito da 
prática do jogo de xadrez e de damas. Das pessoas entrevista-
das, 100 pessoas praticam damas, 90 pessoas praticam só um 
dos dois jogos, 120 pessoas não praticam damas, e 110 pessoas 
praticam xadrez ou damas. Com base nisso, o valor de n é

A) 230 D) 220
B) 420 E) 240
C) 110

12 -  João Miguel é vendedor de carros e trabalha numa con-
cessionária. Lá ele recebe um salário mensal y proveniente de 
uma parte fixa somada com uma parte variável proveniente das 
comissões das x vendas mensais. O quadro a seguir representa 
o salário mensal y em função das x vendas mensais.

x y
R$100.000,00 R$3.600,00
R$300.000,00 R$7.600,00

Se a taxa de comissões das vendas mensais fosse de 3%, então 
o aumento no salário mensal y em relação as vendas mensais x 
de R$ 200.000,00 será

A) R$ 9600,00 D) R$ 7600,00
B) R$ 5600,00 E) R$ 3000,00
C) R$ 2000,00

13 - Um artesão consegue fabricar x peças de um certo produto 
durante um mês, de modo que o custo total é dado por C(x) = 3x2 
- 60x + 2000 em reais. Para o custo ser mínimo o artesão deve 
produzir quantas peças?

A) 20 D) 60
B) 30 E) 40
C) 1700

14 - Um tanque no formato de um cilindro reto com 2 m de raio e 
3 m de altura foi construido. Há somente uma torneira disponível 
para enchê-lo, cuja vazão máxima é 2π litros/minutos. Consi-
derando a vazão máxima da torneira, o tempo necessário para 
encher o tanque é

A) 10 horas D) 6 minutos
B) 60 minutos E) 1 hora
C) 600 minutos

15 -  Numa progressão geométrica infinita o primeiro termo é 10, 
e a razão é ½. A soma de todos os seus termos é igual a

A) 40 D) 10
B) 20 E) 25
C) +∞

MATEMÁTICA

CONHECIMENTOS GERAIS

16 - A Ilha do Bananal é formada pelos municípios Formoso 
do Araguaia, Lagoa da Confusão e Peixe. É reconhecida pela 
UNESCO desde 1991 como “reserva da biosfera” e desde 2007 
está sob a administração do Instituto Chico Mendes. Escreva (V) 
para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas, com relação 
à Ilha do Bananal.

(  ) É considerada a maior ilha fluvial do mundo.

(  ) Está localizada no norte  do estado do Tocantins, na re-
gião do Bico do Papagaio.

(  ) É contornada pelos rios Araguaia e Javaés.

(  ) Ao norte da ilha está o Parque Nacional do Araguaia.

(  ) É  região de Cerrado, Pantanal e Caatinga.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta marca-
da anteriormente.

A) V, F, V, F e V. D) V, V, F, V e F.
B) F, V, V, V e F. E) F, V, F, V e V.
C) V, F, V, V e F.

17 - No que diz respeito à atividade de turismo na economia 
tocantinense é correto afirmar que: 

I - Nas cidades de Jaú e Paranã existe ocorrência de águas 
termais.

II - Pium, Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia são 
cidades às margens do rio Tocantins, com opções de pesca 
esportiva.

III - Tocantinópolis, Palmas, Peixes e Filadélfia são municí-

pios que se destacam por ter praias ao longo do curso do rio 
Tocantins.

IV - Mateiros, Ponte Alta do Tocantins, Novo Acordo e São 
Félix possuem atrativos naturais do Jalapão.

V - Bico do Papagaio, região formada por vários municípios 
situados no extremo norte do Tocantins, área de transição 
entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, tem como destaque 
o local de encontro dos rios Araguaia e Tocantins, na cidade 
de Esperantina.

Assinale a alternativa que apresenta informações corretas.

A) Apenas I e II.

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas II e III.

D) Apenas I, III, IV e V.

E) Apenas I, II, III e V.

18 - Sobre os aspectos históricos e culturais do estado do Tocan-
tins, é correto afirmar que:

I - Criado pela Assembleia Nacional Constituinte em 1988, o 
estado do Tocantins é o mais novo da federação, localizado 
na região Centro Oeste, limitando-se com os estados do Nor-
te e Nordeste do Brasil.

II - O Parque Estadual do Cantão, localizado no oeste do 
Tocantins, nos municípios de Caseara, Araguacema e Pium, 
conta com a presença de três biomas: Floresta Amazônica, 
Pantanal e Cerrado.



21 - São considerados periféricos de saída e entrada, respecti-
vamente, de um computador:

A) impressora e mouse. D) monitor e impressora.
B) mouse e teclado. E) mouse e monitor.
C) impressora e monitor.

22 - Analise as assertivas a seguir a respeito das memórias que 
podemos ter em nossos computadores.

I - A memória principal do computador é também conhecida 
como memória RAM.

II - A memória secundária de um computador, guarda as in-
formações, mesmo quando o computador está desligado.

III - A memória cache é mais rápida do que a memória princi-
pal e do que a memória secundária.

IV - A memória virtual acontece quando uma parte da memó-
ria secundária se transforma em primária.

A respeito das assertivas, as corretas são:

A) Apenas I, II e III. D) Apenas I, III e IV
B) Apenas I e II E) Apenas II, III e IV
C) I, II, III e IV

23 - A respeito do e-mail, o(s) campo(s) obrigatório(s) para enviar 
uma correspondência a um determinado destinatário é (são):

A) Para D) Para e Conteúdo
B) Assunto E) Assunto e Anexo
C) Para e Assunto

24 - Sobre o Microsoft Word, para desenvolvermos um sumário 
de maneira automática é aconselhável definir os seguintes parâ-
metros em um documento:

A) Marcadores e Números de Páginas.

B) Número de páginas e Títulos/Subtítulos.

C) Capa do Trabalho e Sessões.

D) Sessões e Número de páginas.

E) Sessões e Marcadores.

25 - A respeito de segurança na internet, analise as seguintes 
assertivas.

I - Criptografia é a ciência e arte de escrever mensagens em 
forma cifrada ou em código. 

II - Backdoor é um método oculto para burlar uma autentica-
ção e que permite o retorno de um invasor a um computador 
comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou 
modificados para este fim.

III - Spam é o termo usado para se referir aos e-mails solicita-
dos que, geralmente, são enviados para uma única pessoa. 

IV - Log é o registro de atividade gerado por programas e 
serviços de um computador. Ele pode ficar armazenado em 
arquivos, na memória do computador ou em bases de dados.

Considerando as afirmações anteriores, são verdadeiras:

A) I, II, III e IV. D) Apenas II, III e IV.
B) Apenas I, II e III. E) Apenas I, II e IV.
C) Apenas I, III e IV.

III - No Parque Indígena do Araguaia, na Ilha do Bananal, 
vivem os índios Karajás às margens do rio Araguaia, e os 
Javaés às margens do rio Javaés.

IV - As Cavalhadas, a Romaria do Bonfim, a festa do Divi-
no Espírito Santo e a Festa das Almas Santas Benditas são 
algumas das manifestações culturais que se destacam no 
estado do Tocantins.  

Assinale a alternativa que apresenta informações corretas.

A) Apenas II, III e IV. D) I, II, III e IV.
B) Apenas I, II e III. E) Apenas III e IV.
C) Apenas II e IV. 

19 - Tem aproximadamente 2.400 km, com cheias que se esten-
dem de outubro a abril com pico em fevereiro, corta os estados 

do Tocantins e Maranhão, até sua foz no Pará. É considerado 
um rio de planalto, com grande potencial hidrelétrico. É correto 
afirmar que a descrição acima corresponde ao: 

A) Rio Tocantins D) Rio Amazonas
B) Rio Araguaia E) Rio Paranã
C) Rio Palma 

20 - Considerado o menor rio do mundo, o rio Azuis é uma im-
portante atração turística do estado do Tocantins, localizada no 
município de: 

A) Arraias D) Rio do Sono
B) Aurora do Tocantins E) Dianópolis
C) Paraiso do Tocantins 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
26 -  F.G.S., Técnico de Laboratório, recebeu uma amostra de 
sangue de um paciente para realizar uma tipagem sanguínea. 
Foram colocadas duas gotas de sangue em uma lâmina. Em 
uma delas foi colocada uma gota de um soro padrão anti-A e na 
outra foi colocada uma gota de um soro padrão anti-B. Após a 
homogeneização, observou-se aglutinação apenas na gota de 
sangue onde foi colocado o soro padrão anti-B. Nessa situação 
hipotética é correto afirmar que este paciente:

A) pode receber doação de sangue tanto do tipo B quanto 

do tipo O.

B) pode receber doação de sangue do tipo AB.

C) pode doar sangue para um paciente do tipo A.

D) possui aglutininas anti-B no seu soro.

E) pode doar sangue para um paciente do tipo O.

27-  Na realização de um hemograma podemos expressar o vo-
lume de hemácias como percentagem do volume de uma amos-



tra de sangue total, através do(a):

A) hemoglobina D) coágulo
B) plasma E) soro
C) hematócrito

28 - No laboratório de análises clínicas temos um equipamento 
utilizado para determinar os valores de transmitância e absor-
vância de uma solução em um ou mais comprimentos de onda. 
O nome desse equipamento é Espectrofotômetro.  A capacidade 
do equipamento em estabelecer a concentração de uma subs-
tância em solução é fundamentada pela Lei de:

A) Benedict. D) Lambert-Beer.
B) Folin-Ciocateau. E) Hoffman.
C) Michaelis-Menten.

29 -  O exame parasitológico de fezes tem o objetivo de identifi-
car e diagnosticar diferentes parasitos intestinais, a partir da pes-
quisa de formas parasitárias. Para isso, é necessário a utilização 
de diferentes métodos para melhorar a eficiência no encontro de 
ovos, larvas e cistos nas amostras de fezes. Assim, os métodos 
que utilizam o princípio da centrífugo-flutuação e do hidrotropis-
mo das larvas são, respectivamente:

A) Faust; Baermann-Moraes. D) Castro e Cavagnolli.
B) Ritchie modificada. E) Carvalho e Young.
C)  Lutz e Kato-Katz.

30 - Considere o resultado de uma dosagem de glicemia de 580 
mg/dL. Em vista deste resultado bastante elevado optou-se por 
consultar a bula do kit para verificar a linearidade e observou-se 
que a reação é linear até 500 mg/dL. Considerando estas infor-
mações, escolha abaixo qual a opção do procedimento pode ser 
considerada a mais adequada para a determinação do resultado 
final:

A) diluir a reação, proceder à leitura novamente e multipli-
car o resultado pelo fator da diluição.

B) diluir a amostra, proceder à reação novamente e mul-
tiplicar o resultado pelo fator da diluição.

C) diluir a reação, proceder à leitura novamente e dividir 
o resultado pelo fator da diluição.

D) diluir a amostra, proceder à reação novamente e divi-
dir o resultado pelo fator da diluição.

E) diluir a amostra, proceder à diluição novamente e so-
mar ao resultado o fator da diluição.

31 - É considerado um dos mais importantes exames da 
série vermelha do sangue, além de ser rápido e de boa 
reprodutibilidade. Evidenciamos no hemograma vários dados 
sobre as células sanguíneas. Podemos dizer que o volume ocu-
pado pelos eritrócitos contidos numa certa quantidade de san-
gue total corresponde ao teste de:

A) Concentração de hemoglobina cospuscular média 
(CHCM).

B) Volume corpuscular médio (VCM).

C) Hematócrito (Ht%)D) Hemoglobina corpuscular média 
(HCM).

E) Hemoglobina (Hb).

32 - Os métodos da Benzidina e da Ortotoluidina destinam-se a 
pesquisa de:

A) Bilirrubina na urina.

B) Sangue oculto nas fezes.

C) Corpos cetônicos na urina.

D) Glicose na urina.

E) Bilirrubina indireta na urina.

33 - J.M.M., 24 anos, sexo masculino adquiriu uma doença infec-
ciosa provocada por microrganismos que invadiram seu corpo 
e se multiplicaram. Embora alguns microrganismos sejam ca-
pazes de originar alterações no portador logo que entram em 
contato com o seu organismo, na maioria dos casos, os sinais e 
sintomas apenas se manifestam algum tempo depois da produ-
ção do contágio. O período compreendido entre o contágio pelo 
agente infeccioso e o aparecimento de sinais e sintomas da fase 
aguda da patologia de J.M.M. é denominado: 

A) período de inanição.

B) período de convalescência. 

C) período de latência.

D) período de incubação 

E) período de janela imunológica.

34 - M.H.S., uma criança de 8 anos de idade deu entrada em um 
hospital com um quadro de dor e edema nas articulações dos 
joelhos, tornozelos, punhos e cotovelos. Os pais do paciente re-
lataram infecção de garganta (orofaringe) ocorrida há aproxima-
damente 14 dias. O teste sorológico ASLO resultou em valores 
elevados. Essas indicações pressupõem que M.H.S. está com 
uma infecção na orofaringe por:

A) Legionella.

B) Shigella dysenteriae. 

C) Staphylococcus aureus.

D) Escherichia coli enterotoxigênica.

E) Streptococcus pyogenes.

35 - Na seção de microbiologia, vários tipos de meios de cultura 
devem ser preparados para permitir o crescimento, o enriqueci-
mento e o isolamento de diferentes tipos de agentes bacteria-
nos. Assim, são exemplos de meios de enriquecimento, seletivo 
e de identificação, respectivamente:

A) tioglicolato, MacConkey e citrato.

B) manitol, MacConkey e citrato.

C) manitol, tioglicolato e fenilalanina.

D) MacConkey, fenilalanina e manitol.

E) fenilalanina, ágar-sangue, citrato.



Observe as figuras a seguir.

36 - Entre os equipamentos de laboratório apresentados nas 
figuras, o equipamento adequado para a esterilização de solu-
ções empregando-se calor úmido é o:

A) 3 - centrífuga D) 4 - pHmetro
B) 2 - destilador E) 5 - estufa
C) 1 – autoclave vertical

37 - Assinale a opção que apresenta uma bactéria gram-
-negativa envolvida com doenças transmitidas por ali-
mentos.

A) Listeria monocytogenes

B) Clostridium botulinum

C) Escherichia coli

D) Staphylococcus aureus

E) Bacillus cereus

38 - A qualidade das colorações das extensões sanguíneas é um 
componente fundamental para que uma lâmina seja satisfató-
ria para a análise microscópica visual. Algumas variáveis-chave 
possuem efeitos marcantes no processo da coloração averme-
lhada, como por exemplo:

A) as extensões sanguíneas velhas.

B) a amostra heparinizada.

C) a água de lavagem básica.

D) a presença de grandes quantidades de hemoglobina.

E) presença de muitos leucócitos

39 - Físico, biológico, químico, ergonômico e de acidentes são 
os riscos classificados em laboratórios. Os riscos físicos são pro-
vocados por algum tipo de energia e podem ser enumerados 
dependendo dos equipamentos de manuseio do operador ou do 
ambiente em que se encontra o laboratório. Marque a alternativa 
com um exemplo de risco físico.

A) Substâncias inflamáveis.

B) Contaminantes do ar.

C) Substâncias tóxicas.

D) Equipamentos e instrumentos perfurocortantes.

E) Pressões anormais.

40 -  Os problemas de fertilidade, que preocupam a maioria das 
mulheres, também causam receio em muitos homens que têm o 
sonho de ser pai. Um dos problemas de subfertilidade masculina 
que mais preocupa os homens é a azoospermia, que significa

A) ausência de frutose e ácido cítrico.

B)  ausência do ejaculado.

C) ausência de movimentação dos espermatozoides.

D) ausência de permeabilidade do sêmen

E) ausência de espermatozoides ativos no sêmen ejacu-
lado.




