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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,

RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

TÉCNICO DE LABORATÓRIO, TÉCNICO DE PATOLOGIA CLÍNICA E
TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO.
Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta  na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma
opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares, pagers ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

08    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

09    - Quando terminar, entregue ao  fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

10    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

11    - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas.
Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário
estabelecido para o encerramento.

Língua Portuguesa III
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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.
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LÍNGUA PORTUGUESA III

O bom exemplo da agroindústria do açaí

O bom exemplo vem de Codajás, a 240 quilôme-
tros de Manaus: produtores de açaí uniram-se em uma
cooperativa e instalaram uma fábrica com capacidade para
produzir 100 toneladas por mês de polpa pasteurizada.
Trata-se de um empreendimento forjado em estudo eco-
nômico especializado, com ampla possibilidade de obter
sucesso, e de tornar-se modelo de desenvolvimento sus-
tentado para outros municípios com vocação
agroindustrial. Vejamos: o consumo do produto no Brasil
cresce 14,28% por ano, enquanto a produção aumenta
7,96% por ano.

Consultores do setor atestam que, caso o consu-
mo continue nesse ritmo, os produtores brasileiros não
serão capazes de atender à demanda do próximo ano.
Pode-se afirmar, então, que Codajás foca num mercado
mais que promissor, pois a tendência de ampliação do
número de consumidores de novos sabores é mundial.
No Brasil, os subprodutos do açaí (sorvetes, sucos, balas
e doces) caíram no gosto popular de cidades como o Rio
de Janeiro e São Paulo. O principal fornecedor do produto,
atualmente, é o Estado do Pará, que produz 132,6 mil
tonelas por ano, enquanto o Amazonas contribui com
apenas 5 mil toneladas por ano, das quais 1,5 mil tonelada
sai dos açaizais de Codajás.

As vantagens comerciais são muitas, por isso, os
produtores não demoraram a convencer o Governo do Ama-
zonas e a Suframa a apoiá-los com financiamentos
diretos, estudos econômicos e infra-estrutura para que a
pasteurização do produto ocorresse no próprio município.

É preciso garantir, a partir de agora, o desenvolvi-
mento sustentado do projeto, que, além dos ganhos fi-
nanceiros, deve oferecer resultados ambientais e soci-
ais. A agroindústria do açaí de Codajás não servirá de
modelo caso os pequenos produtores e trabalhadores da
lavoura do açaí recebam pagamento injusto. Não só os
financiadores e apoiadores têm a responsabilidade de
fiscalizar o projeto, mas toda a sociedade, para que a
interiorização do capital no Amazonas distribua renda e
riqueza em vez de apenas explorar mão-de-obra barata e
danificar a natureza. O que todos esperam é que, com
planejamento adequado, o exemplo de Codajás se espa-
lhe pelos demais municípios do Amazonas, com a agre-
gação de valor à produção dos que cultivam cupuaçu,
banana, laranja, cacau, pupunha, camu-camu, buriti, man-
dioca, peixes e tantos outros produtos regionais.

A Crítica. 9 ago. 2004
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1
De acordo com o primeiro parágrafo do texto, o bom
exemplo é:
(A) uma fazenda de açaí a 240 quilômetros de Manaus.
(B) uma cidade onde existe uma cooperativa de produtores

de açaí.
(C) um empreendimento criado para servir de modelo de pro-

dução de açaí.
(D) a grande produção de polpa pasteurizada de açaí.
(E) a criação de uma cooperativa e uma fábrica que produz

toneladas de polpa de açaí.

2
Segundo o texto, o consumo de açaí no Brasil:
(A) cresce mais do que a sua produção.
(B) cresce mais do que o de outros produtos.
(C) é maior do que em outros países.
(D) só aumentou no Rio de Janeiro e em São Paulo.
(E) está concentrado no Pará e no Amazonas.

3
No texto, a oração “caso o consumo continue nesse ritmo,”
(l. 12-13) indica uma:
(A) certeza. (B) conclusão.
(C) conseqüência. (D) oposição.
(E) hipótese.

4
Os produtores de açaí convenceram o Governo do Amazonas
e a SUFRAMA (3o parágrafo do texto) a apoiá-los, com o
objetivo de:
(A) obter financiamentos diretos.
(B) conseguir estudos econômicos.
(C) desenvolver infra-estrutura.
(D) pasteurizar o açaí em Codajás.
(E) garantir o aumento da produção.

5
De que forma a sentença “A agroindústria do açaí de Codajás
não servirá de modelo caso os pequenos produtores e traba-
lhadores da lavoura do açaí recebam pagamento injusto.”
pode ser reescrita adequadamente?
(A) A agroindústria do açaí de Codajás só servirá de modelo

se os pequenos produtores e trabalhadores da lavoura
do açaí não receberem pagamento injusto.

(B) A agroindústria do açaí de Codajás não servirá de modelo
no caso de os pequenos produtores e trabalhadores da
lavoura do açaí receberem pagamento justo.

(C) A agroindústria do açaí de Codajás não servirá de modelo
ainda que os pequenos produtores e trabalhadores da
lavoura do açaí recebam pagamento injusto.

(D) A agroindústria do açaí de Codajás servirá de modelo
embora os pequenos produtores e trabalhadores da la-
voura do açaí recebam pagamento injusto.

(E) A agroindústria do açaí de Codajás servirá de modelo,
logo os pequenos produtores e trabalhadores da lavoura
do açaí receberão pagamento justo.
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6
Assinale a opção cuja palavra apresentada é um substantivo.
(A) Agroindustrial.
(B) Fatal.
(C) Espacial.
(D) Açaizal.
(E) Ambiental.

7
Indique a opção cujas palavras são grafadas com “ss”, como
em “possibilidade”.
(A) Con__iência  e  exce__ão.
(B) Compreen__ão  e  audiên__ ia.
(C) Profi__ional  e  pa__ageiro.
(D) Injusti__a  e  espa__oso.
(E) Esta__ão  e  amazonen__e.

8
Indique a opção em que o uso do pronome relativo é
INACEITÁVEL, segundo a norma culta.
(A) Todas as pessoas que, em Codajás, plantam açaí, obtêm

sucesso.
(B) Os agricultores, cujos os produtos não são açaí, querem

mudar.
(C) São bons os consultores, os quais deram assessoria à

plantação de açaí.
(D) Não sei a que se refere quando cita o projeto de Codajás,

no Amazonas.
(E) Foram feitos estudos sérios para a agricultura

amazonense, a qual deu certo.

9
A frase em que o pronome oblíquo NÃO está em posição
correta é:
(A) Vê-se que o consumo de açaí aumentou.
(B) Muito se comenta sobre a indústria nacional.
(C) Não se fazem mais sucos como antigamente.
(D) O jornalista que se expressa bem já é veterano.
(E) Se o senhor quiser, venderei-lhe meu carro.

10
O Dr. Fontes ____ muitos anos se dedica ____ pesquisar
doenças tropicais. Todas as manhãs ele vai ____ clínica para
dar consultas ____ pessoas de todo o estado.

As lacunas devem ser corretamente preenchidas com as
formas:

(A) há – à – à – a
(B) há – a – à – a
(C) à – à – na – a
(D) à – a – na – à
(E) a – a – à – à

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11
A solução de sulfato de zinco a 33%, correspondendo a uma
densidade de 1.180, é usada na metodologia para
coproscopia segundo:
(A) Bermann – Moraes.
(B) Rugai e colaboradores.
(C) Faust e colaboradores.
(D) Willis.
(E) Ritchie.

12
O xenodiagnóstico é o exame que se efetua para a pesquisa
indireta de:
(A) tripanossomos.
(B) helmintos.
(C) filária.
(D) plasmódiuns.
(E) toxoplasma.

13
O método de Swab ou raspador anal é utilizado para pesquisa
de ovos de:
(A) Enterobius vermicularis e Strongyloides stercoralis.
(B) Enterobius vermicularis e Taenia.
(C) Schistossoma mansoni e Ascaris lumbricoides.
(D) Trichiuris trichiura e Taenia.
(E) Ascaris lumbricoides e Trichiuris trichiura.

14
Concentração do padrão =  100 mg/dl
Absorbância da amostra =   0,085
Absorbância do padrão   =   0,100

Tendo como referência os dados acima, a concentração de
glicose em uma amostra de sangue, em mg/dl, é:
(A) 85
(B) 95
(C) 100
(D) 117
(E) 120

15
A amostra de sangue que se destina à dosagem de glicose
deve ser coletada sobre fluoreto de sódio porque esta
substância:
(A) age como anticoagulante captando os íons de cálcio.
(B) inibe a ação das enzimas glicolíticas.
(C) não é anticoagulante.
(D) causa desidratação nos eritrócitos, produzindo hemólise.
(E) é um anticoagulante mais barato.
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16
A técnica de coloração que emprega o aquecimento de
fuscina pura, na chama do Bico de Bunsen, até a emissão
de vapores é conhecida como Coloração de:
(A) Ziehl – Neelsen. (B) Gram.
(C) Leybourn. (D) Loefler.
(E) Giemsa.

17
A cristalúria, presença de cristais no sedimento urinário,
depende do pH da urina, do regime dietético, etc. Em urinas
ácidas podemos encontrar cristais de:
(A) oxalato de cálcio e fosfato bicálcico.
(B) carbonato de cálcio e fosfato triplo.
(C) fosfato amorfo e fosfato triplo.
(D) ácido úrico e oxalato de cálcio.
(E) ácido úrico e carbonato de cálcio.

18
Para dosar  a creatinina, utiliza-se o método:
(A) verde de bromocresol. (B) Caraway.
(C) Folin – Denis. (D) Folin e Jaffé.
(E) Liebermann – Buchard.

19
Dentre as provas utilizadas para caracterização de
satphylococcus aureus, pode-se citar a:
(A) de oxidação de glicose.
(B) de produção de hemólise.
(C) da produção de sulfeto.
(D) da catalase.
(E) do triptofano.

20
Para a contagem de leucócitos pelo método manual na
Câmara de Neubauer, utilizamos a Pipeta Diluidora de Thoma
para leucócitos e o líquido diluidor empregado é o líquido de:
(A) Hayem. (B) Coulter.
(C) Turk. (D) Dunger.
(E) Betke.

21
O meio seletivo usado em coprocultura para o crescimento
de Salmonela é:
(A) Micosel. (B) BHI.
(C) SS. (D) MIC.
(E) EDTA.

22
As Pipetas de Westergreen são utilizadas para determi-
nação:
(A) de volume globular sangüíneo.
(B) da velocidade de sedimentação das hemácias.
(C) da dosagem de hemoglobina.
(D) das células LE.
(E) dos glóbulos brancos.

23
Visando a previnir a eritroblastose fetal (doença hemolítica
do recém-nato), realiza-se o Teste de Coombs. A técnica
chamada Coombs Indireto é realizada:
(A) no soro da criança.
(B) no soro da mãe.
(C) no sangue total da mãe.
(D) no sangue total da criança.
(E) nas hemácias da mãe.

24
Assinale a opção que NÃO apresenta uma característica
física do líquor.
(A) O volume normal está entre 80 e 140 ml.
(B) O líquor normal não coagula.
(C) O líquor  normal é incolor e cristalino.
(D) O aspecto do líquor é ligeiramente opalescente.
(E) A pressão lombar do líquor, em decúbito lateral, é na

faixa de 5 a 15.

25
O princípio da técnica de pesquisa de sangue oculto nas
fezes baseia-se na atividade:
(A) da peroxidase. (B) da fenolftaleína.
(C) de benzidina. (D) do lugol.
(E) do guáiaco.

26
As bactérias da classe Streptococcus sp. apresentam como
morfologia:
(A) cocos em forma de cacho de uva.
(B) cocos em forma de chama de vela.
(C) cocos Gram-positivos enfileirados aos pares ou em

ca-deias.
(D) bastonetes longos.
(E) bastonetes curtos.

27
Em análises químicas na urina, a prova que utiliza ácido
nítrico concentrado visa à pesquisa de:
(A) acetona. (B) albumina.
(C) bilirrubina. (D) urobilinogênio.
(E) glicose.

28
O corante utilizado em lâminas de esfregaço sanguíneo
(hematologia) é o(a):
(A) verde malaquita.
(B) lugol.
(C) wright.
(D) safranina.
(E) eosina.
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29
São fatores da coagulação:
(A) íons ferro e íons cálcio.
(B) íons ferro e protrombina.
(C) íons cálcio e coágulo.
(D) tomboplastina e cefalina.
(E) protrombina e tromboplastina.

30
A reação de imuno-hemólise é utilizada como forma de
pesquisar:
(A) mucoproteínas. (B) proteína C reativa.
(C) antiestreptolisina O. (D) glicose.
(E) colesterol.

31
Na prova de glicemia pós-prandial, o sangue é coletado em
duas etapas, sendo a primeira, em jejum. Quantas horas
após a refeição a segunda amostra deve ser coletada?
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4
(E) 5

32
Para a realização de antibiograma, a semeadura no Meio de
Muller-Hinton é feita com:
(A) alça de platina.
(B) agulha de platina.
(C) pipeta volumétrica.
(D) Pipeta de Pasteur.
(E) swab por meio de esgotamento.

33
Para análise do ácido vanil mandélico, a amostra de urina é:
(A) a primeira da manhã.
(B) colhida após o almoço.
(C) colhida após o desjejum.
(D) de 12 horas.
(E) de 24 horas.

34
A  coloração por hematoxilina férrica evidencia as estruturas
internas, sendo muito útil na pesquisa de:
(A) Ancylostoma duodenale.
(B) Necatur americanus.
(C) Entamoeba histolytica.
(D) Enterobius vermicularis.
(E) Taenia saginata.

35
O material coletado em swab oriundo de uma secreção  uretral
ou de orofaringe, deve ser semeado em meio apropriado.
O primeiro meio da escolha é Agar:
(A) Sabouraud. (B) Brolacin.
(C) Sangue. (D) Micosel.
(E) BHI.

36
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da Administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público, constitui o(a):
(A) Ministério da Saúde.
(B) Sistema Único de Saúde - SUS.
(C) Secretaria Municipal de Saúde.
(D) Secretaria Estadual de Saúde.
(E) Rede Privada de Estabelecimentos de Saúde.

37
A saúde é um direito fundamental do(s):
(A) ser humano.
(B) brasileiros natos, apenas.
(C) maiores de 18 (dezoito) anos, apenas.
(D) segurados cobertos pelo sistema de assistência social,

apenas.
(E) cidadãos em dia com as contribuições para a Seguridade

Social, apenas.

38
Executadas outras formas complementares de financiamento,
o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente do
Sistema Único de Saúde, será financiado diretamente pela(os):
(A) sociedade em geral.
(B) União.
(C) Estados.
(D) Municípios.
(E) organismos internacionais.

39
Sobre o atendimento e internação domiciliares no âmbito do
Sistema Único de Saúde, pode-se afirmar que:
(A) não têm previsão legal.
(B) independem de concordância do paciente.
(C) independem de concordância da família do paciente.
(D) são requeridos pelo paciente, sendo dispensada

indicação médica específica.
(E) neles incluem-se os procedimentos fisioterapêuticos e

psicológicos.

40
No âmbito estadual, de acordo com a Lei nº 8.080/90, a
direção do Sistema Único de Saúde é exercida pelo(a):
(A) Governador do Estado.
(B) Presidente da Assembléia Legislativa estadual.
(C) Conselho Nacional de Saúde.
(D) Secretaria de Saúde do Estado.
(E) Comissão Intersetorial.


