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AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

01 de julho de 2018 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto servirá de base para as questões 01 e 02: 
 

PNEU FURADO 
 

O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu 
furado. De pé ao lado do carro, olhando 
desconsoladamente para o pneu, uma moça muito 
bonitinha. 

Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele 
desceu um homem dizendo “Pode deixar”. Ele trocaria o 
pneu. 

─ Você tem macaco? ─ perguntou o homem. 
─ Não ─ respondeu a moça. 
─ Tudo bem, eu tenho ─ disse o homem ─ Você 

tem estepe? 
─ Não ─ disse a moça. 
─ Vamos usar o meu ─ disse o homem. 
E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar 

da moça. 
Terminou no momento em que chegava o ônibus 

que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de 
boca aberta, vendo o ônibus se afastar. 

Dali a pouco chegou o dono do carro. 
─ Puxa, você trocou o pneu pra mim. Muito 

obrigado. 
─ É. Eu… Eu não posso ver pneu furado. Tenho que 

trocar. 
─ Coisa estranha. 
─ É uma compulsão. Sei lá. 

(Luís Fernando Veríssimo. Livro: Pai não entende nada. L&PM, 
1991). 

 
QUESTÃO 01 
Analise as afirmativas acerca do texto, julgando-as em 
certas (C) ou erradas (E), a seguir, assinale a sequência 
correta: 
 
(   ) Pode-se inferir que o homem só trocou o pneu do 

carro porque pensou que o carro era da moça. 
(   ) O homem trocou o pneu do carro porque tinha uma 

verdadeira obsessão por trocar pneu, uma 
compulsão. 

(   ) “E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar 
da moça.” A classe gramatical do termo destacado é 
artigo. 

(   ) “Dali a pouco chegou o dono do carro.” Trata-se de 
um período simples. 

(   ) “Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus 
se afastar.” As vírgulas desse trecho são facultativas. 

 
A sequência correta é:  
 
A) C, E, E, E, E; 
B) C, E, E, C, E; 
C) E, C, E, C, E; 
D) E, E, C, C, C. 

QUESTÃO 02 
Quanto à tipologia predominante e o gênero, o texto pode 
ser classificado como: 
 
A) Narrativo e apólogo; 
B) Dissertativo e crônica; 
C) Narrativo e crônica; 
D) Descritivo e conto. 
 
QUESTÃO 03 
Leia o poema de Fernando Pessoa para responder à 
questão: 
 
Autopsicografia 
 
O poeta é um fingidor.  
Finge tão completamente  
Que chega a fingir que é dor  
A dor que deveras sente.  
 
E os que leem o que escreve,  
Na dor lida sentem bem,  
Não as duas que ele teve,  
Mas só a que eles não têm.  
 
E assim nas calhas de roda  
Gira, a entreter a razão,  
Esse comboio de corda  
Que se chama coração.  
 
Analise as informações acerca do texto e assinale a opção 
correta: 
 
I. Além da função poética, aparece no texto a função 

emotiva. 
II. As palavras “assim” e “esse” funcionam como 

elementos coesivos no texto.  
III. A palavra “que” do último verso é classificado 

morfologicamente como conjunção integrante. 
IV. Pode-se inferir, pelo contexto do poema, que o 

significado de autopsicografia é a descrição psicológica 
que uma pessoa faz de si mesma. 

 
A) Todas as alternativas estão corretas; 
B) Somente as alternativas I e II estão corretas; 
C) Somente as alternativas III e IV estão corretas; 
D) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 
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QUESTÃO 04 
Leia a tirinha para responder à questão: 
 

 

 

 
 
Assinale o item correto a respeito da análise linguística do 
texto: 
 
A) Assim como “mocreia” as palavras “plateia, ideia e voo” 

também perderam o acento depois do novo acordo 
ortográfico; 

B) “Edibar, você está no meu lugar. A vírgula foi usada 
para isolar um aposto; 

C) Acento a que a mulher se refere é escrito com c. “Ela 
escolheu o melhor acento do avião”; 

D) “Você sabe que eu sento aí toda manhã” A oração 
destacada é adverbial temporal. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 
A regência verbal está de acordo com a Gramática 
Normativa na frase: 
 
A) Não me esqueço o bem que ele me fez; 
B) Todos o obedeciam, menos o próprio filho; 
C) Não visava a lucros, mas somente ajudar o próximo; 
D) Há meses João namorava com Maria, sem pensar em 

casamento. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 06 
Carlos tem uma prova em duas semanas. Para tirar uma nota boa, ele precisa ler dois livros, o primeiro com 150 páginas 
e o segundo com 200 páginas. Nos primeiros cinco dias ele leu 25 páginas por dia. Quantas páginas por dia Carlos terá 
que ler nos próximos dias, para que consiga terminar os dois livros e tirar nota boa? 
 
A) 25 páginas; 
B) 50 páginas; 
C) 20 páginas; 
D) 15 páginas. 
 
QUESTÃO 07 
Considere verdadeira a proposição: “Todas as minhas amigas são lindas”. 
Qual a negação da proposição? 
 
A) Uma amiga minha é linda; 
B) Uma amiga minha não é bonita; 
C) Algumas amigas minhas são lindas; 
D) Todas as pessoas são lindas. 
 
QUESTÃO 08 
Assinale a opção que completa a sequência: 
 
1 – 4 – 3 – 6 – 5 – 8 – 7 – ( ? ) 
 
A) 11; 
B) 12; 
C) 10; 
D) 9. 
 
QUESTÃO 09 
Uma sala possui 50 alunos, entre mulheres e homens. Sabe-se que o número de mulheres ultrapassa o número de homens 
em 8. Qual o número de homens dessa sala? 
 
A) 25; 
B) 40; 
C) 35; 
D) 21. 
 
QUESTÃO 10 
Considere o conjunto universo S = {x vZ, -3 < x ≤ 12} em que escolhemos os seguintes subconjuntos: 
 
A = {-1,2,6,8,12}; 
B = {1,3,4,5,11,12}; 
C = {-2,1,2,4,6,12}. 
 
O subconjunto de A – (B ∩ C) é: 
 
A) {6,12}; 
B) {2,6,12}; 
C) {7,9}; 
D) {-1,2,6,8}. 
 
 
 
 



AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
PROCESSOS SELETIVOS ISGH 03/04/05/06/07/09/10/18 - 2018 

4 de 7 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 
QUESTÃO 11 
Uma das características mais essenciais do computador é 
a capacidade de gravar informação em memória. Para 
tanto, conta com diversos dispositivos que são utilizados 
em diferentes situações. Sobre eles relacione as colunas:   
  
I. Dispositivo de persistência volátil, onde ficam 

armazenados os programas que estão sendo 
executados. 

II. Tipo de memória que permite apenas a leitura. 
III. Dispositivo para a gravação de dados permanentes. 
 
(   ) Disco Rígido – HD; 
(   ) Memória RAM; 
(   ) Memória ROM. 
  
Após relacionar as colunas podemos aferir que a sequência 
correta, de cima para baixo, dos itens é: 
 
A) I, II, III; 
B) II, III, I; 
C) III, II, I; 
D) III, I, II. 
 
 

QUESTÃO 12 
O Ubuntu é uma das distribuições mais conhecidas do 
sistema operacional Linux. Isso por que ele dispõe de uma 
interface arrojada e facilidade para instalação de 
aplicações. Para tanto ele possui uma funcionalidade 
responsável por instalar e remover os softwares. O nome 
dessa funcionalidade é: 
 
A) Painel de Controle; 
B) Windows; 
C) Central de Programas; 
D) Monitor de Sistemas. 
 
QUESTÃO 13 
O correio eletrônico, ou e-mail, é uma ferramenta 
indispensável na comunicação. Nele é possível escolher o 
destinatário da mensagem através de 3 campos: Para, CC 
e CCO. Qual a função campo CCO? 
 
A) Identificar todos os destinatários da mensagem; 
B) Copia os destinatários; 
C) Identificar todos os destinatários da mensagem de 

maneira oculta para os outros; 
D) Cria um e-mail. 
 

 
QUESTÃO 14 
No Calc uma das funções mais populares é a soma, cuja função é apenas somar os valores do intervalo selecionado. 
Observe a função soma utilizada na imagem abaixo e em seguida responda. Qual será o valor da célula B5 se a edição for 
finalizada conforme a imagem? 
 

 
 
A) R$ 2.181,00; 
B) R$ 911,00; 
C) R$ 359,00; 
D) R$ 1.791,00. 
 
QUESTÃO 15 
A World Wide Web, ou simplesmente Web, é a camada lógica que funciona em cima da Internet para gerar conteúdo de 
sites, sistemas, jogos e etc. Para tanto ela trabalha requisições que são consumidas por um protocolo conhecido como: 
 
A) ISO; 
B) HTTP; 
C) ICC; 
D) ADPT. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 16 
Marque a opção correta sobre antissepsia na pele no local 
de punção: 
 
A) O álcool etílico possui efeito antisséptico na 

concentração de 60% sendo o mais utilizado; 
B) O álcool etílico na concentração de 80%, a mais 

utilizada, tem assegurada a ação antisséptica e a baixa 
inflamabilidade; 

C) O álcool etílico possui efeito antisséptico na 
concentração de 70% sendo o mais utilizado e baixa 
inflamabilidade; 

D) O álcool etílico possui efeito antisséptico na 
concentração de 50% sendo o mais utilizado e alta 
inflamabilidade. 

 
QUESTÃO 17 
A coleta de sangue venoso para análise dos gases 
sanguíneos requer cuidados na escolha do material 
adequado a ser utilizado na coleta, na conservação da 
amostra e transporte. Marque a resposta correta sobre a 
coleta de gasometria. 
 
A) O uso de seringas previamente preparadas no próprio 

laboratório, possuem menos risco de diluição da 
amostra do que a utilização de seringas especifica já 
preparada se compradas para essa finalidade; 

B) O material deve não precisa ser encaminhado de 
imediato ao laboratório; 

C) O volume de sangue coletado pode variar de 1 a 3ml; 
D) A amostra depois de ser coletada deve ser 

homegeneizada bruscamente. 
 
QUESTÃO 18 
A análise do liquor propicia a identificação de doenças que 
acometem o Sistema Nervoso Central como infecções, 
hemorragias, doenças degenerativas e neoplasias. 
Referindo-se ao liquor, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. É um material biológico com alto potencial de 

contaminação durante seu manuseio; 
II. É fundamental a utilização de equipamentos de 

proteção individual na coleta e manuseio; 
III. A amostra de liquor coletada deve ser enviada 

imediatamente ao laboratório para as análises; 
IV. O aspecto do liquor normal é límpido. 
 
Estão corretas: 
 
A) I, II e IV, apenas; 
B) II, III e IV, apenas; 
C) I, II e III, apenas; 
D) I, II, III e IV. 
 
 
 

QUESTÃO 19 
_______ por possui uma medida exata de volume ele é 
usado para diluir e preparar soluções que exigem um 
volume com maior precisão. 
 
A) Proveta; 
B) Balão Volumétrico; 
C) Bureta; 
D) Pipeta. 
 
QUESTÃO 20 
Em pacientes que são solicitados mais de um exame, para 
que não ocorra contaminação de aditivos de um tubo para 
outro a coleta é realizada em uma sequência de tubos. 
Dentre os tubos abaixo, marque qual tubo deve ser 
coletado por último nessa sequência: 
 
A) Tubo com fluoreto; 
B) Tubo com citrato; 
C) Tubo seco com gel; 
D) Tubo EDTA. 
 
QUESTÃO 21 
Qual anticoagulante é ideal para coleta de sangue para 
realização de coagulograma? Marque a opção correta: 
 
A) Fluoreto; 
B) Heparina; 
C) EDTA; 
D) Citrato. 
 
QUESTÃO 22 
Técnica que é comumente utilizada nos laboratórios para 
produzir água purificada de consumo rotineiro e funciona 
através da adsorção das impurezas pelas resinas de troca 
iônica. Marque a resposta correta. 
 
A) Filtração; 
B) Deionização; 
C) Destilação; 
D) Esterilização. 
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QUESTÃO 23 
Sobre as técnicas de esterilização, relacione a primeira 
coluna com a segunda sobre a descrição correta: 
  
A. Calor úmido; 
B. Calor seco; 
C. Filtração; 
D. Radiação não-ionizante. 
 
(   ) Radiação ultravioleta; 
(   ) Autoclavagem; 
(   ) Microfiltração em membranas (0,2 µm); 
(   ) Estufa de ar quente. 
  
Marque a resposta que representa, de cima para baixo, a 
sequência correta: 
 
A) A, B, C, D; 
B) B, A, D, C; 
C) C, B, A, D; 
D) D, A, C, B. 
 
QUESTÃO 24 
_______ faz-se a coleta e a transferência de sangue para 
frascos específicos, contendo meios de cultura próprios 
para o crescimento de microorganismo: 
 
A) Coleta de Swab-anal; 
B) Coleta para hemocultura; 
C) Coleta de suor; 
D) Coleta de secreções genitais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 
Análise as afirmativas abaixo sobre as técnicas de 
biossegurança para manipulação de amostras: 
 
I. No laboratório devem-se usar jalecos, aventais e 

outros equipamentos de proteção individual que 
devem ser removidos e guardados em local apropriado 
antes de deixar a área de trabalho; 

II. Óculos de proteção e máscara devem ser utilizados 
quando se trabalhar com materiais biológicos, 
químicos e em situações favoráveis à ocorrência de 
respingos, aerossóis ou impacto de objetos; 

III. Quando houver um acidente com material biológico 
envolvendo face, olhos e mucosas, deve-se lavar, após 
algumas horas, todas as partes atingidas com água 
corrente; 

IV. Deve-se usar luvas de procedimentos adequadas ao 
trabalho em todas as atividades que possam resultar 
em contato acidental direto com sangue e materiais 
biológicos. Depois de usadas, as luvas devem ser 
descartadas em seguida em local apropriado. 

 
Estão corretas: 
 
A) I, II e III, apenas; 
B) I, II, III e IV; 
C) I, II e IV, apenas; 
D) II, III e IV, apenas. 
 
QUESTÃO 26 
Marque a resposta correta sobre os princípios 
fundamentais do processo de acreditação: 
 
A) É voluntário, ou seja, foi feito por escolha da 

organização de saúde; 
B) Não é periódico, ou seja, após certificado a organização 

de saúde não recebe mais visitas; 
C) As informações coletadas em cada organização de 

saúde no processo de avaliação são divulgadas; 
D) Não é voluntário e, além disso, as informações 

coletadas em cada organização de saúde não são 
divulgadas. 

 
QUESTÃO 27 
Sobre a definição do processo de Acreditação marque a 
resposta correta: 
 
A) Tem finalidade de fiscalização sendo um processo de 

licenciamento; 
B) É um sistema de avaliação e certificação da qualidade 

de serviços de saúde; 
C) Não possui caráter educativo; 
D) Processo voltado para a melhoria contínua e com 

finalidade de fiscalização ou controle 
oficial/governamental. 
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QUESTÃO 28 
Análise as afirmativas abaixo sobre as orientações 
necessárias para coleta de secreção vaginal: 
 
I. A paciente pode ter feito uso de creme e/ou óvulo 

vaginal; 
II. Recomenda-se que a paciente não esteja menstruada; 
III. A coleta deste material deve ser feita 

preferencialmente pela manhã. 
 
Estão corretas: 
 
A) I e III, apenas; 
B) II e III, apenas; 
C) I, II e III; 
D) I e III, apenas. 
 
QUESTÃO 29 
Marque a resposta correta sobre a coleta de anal-swab: 
 
A) O swab deve ser inserido no esfíncter retal fazendo 

movimentos rotatórios; 
B) Após a coleta não há necessidade de identificação do 

paciente no material; 
C) Não há necessidade de utilizar as luvas nesse 

procedimento; 
D) Deve ser utilizado gel lubrificante nesse procedimento. 
 
QUESTÃO 30 
_______ é um dispositivo usado para efetuar aquecimento 
de soluções em laboratório: 
 
A) Almofariz e pistilo; 
B) Béquer; 
C) Bico de Busen; 
D) Tripé. 
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