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comunidades tradicionais e outros segmentos sociais
vulneráveis", acrescentou a nota.

exto 1 e responda às questões de 1 a 6.
Texto
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Texto 1
MPF diz que Escola sem Partido é inconstitucional e
impede o pluralismo
O Ministério
Público Federal
(MPF)
encaminhou hoje (22) ao Congresso Nacional nota
técnica em que aponta a inconstitucionalidade do projeto
de lei que inclui o Programa Escola sem Partido entre as
diretrizes e bases da educação nacional.
Para a procuradora federal dos Direitos do
Cidadão Deborah Duprat, responsável pela nota, o PL
867/2015 “nasce marcado pela inconstitucionalidade”. O
documento defende que, sob o pretexto de defender
princípios como a "neutralidade política, ideológica e
religiosa do Estado", assim como o "pluralismo de ideias
no ambiente
nte acadêmico", o Programa Escola sem
Partido coloca o professor em constante vigilância,
principalmente para evitar que afronte as convicções
morais dos pais.
"O projeto subverte a atual ordem constitucional
por inúmeras razões: confunde a educação escolar
escola com
aquela fornecida pelos pais e, com isso, os espaços
público e privado, impede o pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas, nega a liberdade de cátedra e a
possibilidade ampla de aprendizagem e contraria o
princípio da laicidade do Estado – todos
os esses direitos
previstos na Constituição de 88", destacou Deborah
Duprat.
Segundo ela, a escola, ao possibilitar a cada qual
o pleno desenvolvimento de suas capacidades e ao
preparar para o exercício da cidadania, "tem de estar
necessariamente comprometida
ida com todo o tipo de
pluralismo”.
De acordo com a procuradora, o projeto da
Escola sem Partido pretende acabar com a doutrinação
ideológica nas escolas, "impedindo que professores
expressem a opinião em torno de temas políticos.
Também impede o debate sobre
bre questões de gênero".
Em junho, a Faculdade de Educação da UnB divulgou
nota se posicionando contra a proposta, apresentada ano
passado à Câmara dos Deputados, Senado Federal,
Câmara Legislativa do Distrito Federal e legislativos
estaduais e municipais do Brasil. Até o momento, 19
estados brasileiros têm projetos de lei semelhantes
segundo levantamento realizado pelo portal Educação e
Participação.
"O projeto de lei que propõe criminalizar professores
sensíveis aos temas dos direitos humanos representa uma
grave ameaça ao livre exercício da docência e constitui
um retrocesso na luta histórica de combate à cultura do
ódio, à discriminação e ao preconceito
to contra mulheres,
negros, indígenas, população LGBTT [Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros],

1. Analise os itens a seguir de acordo com o texto.
I. O movimento escola sem Partido outorga o
exercício do livre pensamento e da liberdade de
ensino, uma vez que são princípios previstos na
legislação brasileira.
II. A promoção de debates sobre questões de gênero
nas escolas assegura o pluralismo de ideias e o
combate à discriminação e preconceito.
III. A promotora adverte que o Escola sem Partido
ameaça e fere a autonomia dos professores e as
concepções de ensino, embora a atual prática
docente seja de doutrinação.
IV. É importante desmascarar o compromisso
aparente que o Escola sem Partido tem com as
garantias constitucionais, a começar pelo
equivocado entendimento sobre educação escolar
e educação familiar.
Estão VERDADEIROS:
ROS:
A.
B.
C.
D.
E.

Apenas os itens I, II e III.
Apenas os itens I e III.
Apenas os itens III e IV.
Apenas os itens II e IV.
Apenas os itens II, III e IV.

2. Em “O Ministério Público Federal (MPF)
encaminhou hoje (22) ao Congresso Nacional nota
técnica”, é CORRETO afirmar que:
A.
B.
C.
D.
E.

O sujeito da oração é desinencial.
“encaminhou” é verbo intransitivo.
“ao Congresso Nacional” é objeto direto.
“hoje” é adjunto adnominal.
“encaminhou” é verbo bitransitivo.

3. “...impede o pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, nega a liberdade de cátedra e a
possibilidade ampla de aprendizagem e contraria o
princípio da laicidade do Estado”
Os verbos destacados são, RESPECTIVAMENTE:
A. Transitivo direto - transitivo indireto - transitivo
direto e indireto.
B. Transitivo direto e indireto - transitivo indireto transitivo direto.
C. Transitivo direto - transitivo direto - transitivo direto.
D. Transitivo indireto - transitivo direto e indireto transitivo indireto.
E. Transitivo indireto - transitivo direto - transitivo
direto.
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4. “MPF diz que Escola
cola sem Partido é inconstitucional
e impede o pluralismo”
Sobre o título do texto, assinale a opção CORRETA.
A. O título é composto por três orações coordenadas.
B. A primeira oração tem sentido completo.
C. A segunda oração exerce a função de sujeito da
primeira oração.
D. A segunda oração é subordinada substantiva.
E. A terceira oração é ligada a segunda por um
conectivo conclusivo.
5. “De acordo com a procuradora, o projeto da Escola
sem Partido pretende acabarr com a doutrinação
ideológica nas escolas “
Assinale a opção que INDICA a relação de sentido
estabelecida pela expressão “de acordo com” no
trecho.
A.
B.
C.
D.
E.

Concessão.
Conformidade.
Consequência.
Explicação.
Causa.

7. O efeito de humor é um recurso utilizado pelo autor
da tirinha para mostrar que:
A. Os estudantes se revelam apáticos e sujeitos ao
discurso altivo do Escola sem Partido.
B. O Escola sem Partido exige de docente e discente
atitudes de enfrentamento.
C. A resignação da docente enfraquece o discurso
arrogante do Escola sem Partido.
D. O silêncio dos estudantes diante do discurso do
Escola sem Partido encoraja a professora.
E. A linguagem verbal
erbal não contribui para o
entendimento da tirinha, pois todo efeito de humor
está contido na linguagem não verbal por meio
apenas das expressões faciais dos personagens.
8. As palavras “professora” (primeiro quadrinho) e
“crianças” (terceiro quadrinho) exercem
e
a função,
RESPECTIVAMENTE, de
A.
B.
C.
D.
E.

6. Quanto à tonicidade, as palavras
Câmara,
ideológica, responsável, transgêneros,
transgêneros docência são
classificadas, respectivamente, como:
A. Proparoxítona,
proparoxítona,
paroxítona,
proparoxítona, paroxítona.
B. Proparoxítona, paroxítona, paroxítona, paroxítona,
proparoxítona.
oxítona, paroxítona,
C. Paroxítona, proparoxítona, paroxítona,
proparoxítona.
D. Paroxítona,
proparoxítona,
proparoxítona,
proparoxítona, paroxítona.
E. Proparoxítona, paroxítona, paroxítona, paroxítona,
paroxítona.
Leia o texto 2 e responda às questões de 7 a 9.
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Vocativo e vocativo.
Sujeito e vocativo.
Vocativo e adjunto adnominal.
Adjunto adnominal e sujeito.
Sujeito e sujeito.

9. “Crianças, se vocês ouvirem alguém falando besteira
já sabem: mordaça!”
Assinale a opção que contém a explicação
ADEQUADA para o uso dos dois pontos no trecho.
A. Indica a fala do personagem.
B. Reproduz uma citação direta e sintetizada.
C. Indica um esclarecimento, resultado ou resumo do
que se disse.
D. Anuncia uma enumeração com valor exclamativo.
E. Separa elemento truncado, intensificando o
sentimento do falante.
10. Assinale a opção CORRETA quanto à regência
verbal.
A. Lembramos do seu novo endereço.
B. Meu filho prefere comer pizza do que sanduiche.
C. A funcionária do consulado visou ao meu passaporte
de maneira correta.
D. O prefeito chamará aos aprovados no concurso
rapidamente.
E. O candidato aspirava ao cargo de professor
municipal.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
CONHECIMENTOS GERAIS
11. Sobre a Lei de Acesso a Informações Públicas,
assinale
ale a opção INCORRETA.

https://www.google.com.b
https://www.google.com.br
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A. Será assegurado mediante criação de serviço de
informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do
poder público em local com condições apropriadas,
para atender e orientar o público quanto ao acesso a
informações.
B. Será assegurado mediante, criação de serviço de
informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do
poder público em local com condições apropriadas,
para informar sobre a tramitação de documentos nas
suas respectivas unidades.
C. Será assegurado mediante criação de serviço de
informações ao cidadão, a gravação de relatórios em
alguns formatos eletrônicos, excluindo-se
excluindo
os abertos
e não proprietários, tais como planilhas e texto, de
modo a facilitar a análise das informações.
D. Será assegurado
ado mediante, criação de serviço de
informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do
poder público em local com condições apropriadas,
para protocolizar documentos e requerimentos de
acesso a informações.
ediante realização de audiências
E. Será assegurado mediante
ou consultas públicas, incentivo à participação
popular ou a outras formas de divulgação.
12. É o segundo princípio expresso no artigo 37, caput da
Constituição Federal de 1988, significa a imputação
da atuação do órgão ou entidade estatal, não sendo
quanto ao agente público, pessoa física.
O conceito acima se refere ao princípio da
Administração Pública, chamado de:
A.
B.
C.
D.
E.

Legalidade.
Eficiência.
Publicidade.
Impessoalidade.
Moralidade.

13. Em conformidade com o art. 5º da Constituição
Federal de 1988, assinale a alternativa INCORRETA:
A. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal.
B. São inadmissíveis, no processo administrativo, as
provas obtidas por meios ilícitos, exceto para
proteger o direito do servidor.
C. O civilmente identificado não será submetido
s
a
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas
em lei.
D. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário,
assim como o que ficar preso além do tempo fixado
na sentença.
E. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas
didas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer.
14. Sobre Ética, atente para as afirmativas a seguir:
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I. O comportamento ético deve levar o funcionário
público à busca de meios mais eficientes e
econômicos, que proporcionem ao cidadão um
atendimento de qualidade e eficaz.
II. Uma profunda mudança na educação é necessária
para que os princípios de democracia e as noções
de ética e de cidadania sejam despertados desde a
infância, antes mesmo de o cidadão estar apto a
assumir qualquer função pública ou atingir
ati
a
plenitude de seus direitos políticos.
III. A atuação do servidor público deve ser sempre no
sentido de transmitir informação privilegiada ou
confidencial e descartando a postura de sigilo de
ofício.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III.
I, apenas.
I, III apenas.
II, apenas.
I e II apenas.

15. Jogos Olímpicos de 2016 oficialmente Jogos da
XXXI Olimpíada,, mais comumente Rio 2016, é um
evento multiesportivo realizado no segundo semestre
de 2016,, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. A
escolha da sede foi feita durante a 121ª Sessão do
Comitê Olímpico Internacional,
Internacional que aconteceu em
Copenhague, Dinamarca,
Dinamarca em 2 de outubro de 2009.
Os Jogos Paralímpicos de Verão de 2016 serão
sediados na mesma cidade e organizados pelo mesmo
comitê.
A próxima olimpíada será em 2020 na cidade de:
A.
B.
C.
D.
E.

Roma.
Tóquio.
Montreal.
Madri.
Istambul.

16. Em 05 novembro de 2015, ocorreu o pior acidente da
mineração brasileira no município de Mariana. A
tragédia ocorreu após o rompimento de uma
barragem (Fundão) da mineradora Samarco, que é
controlada pela Vale e pela BHP Billiton. A lama de
rejeitos da barragem da Mineradora Samarco que
rompeu no início de novembro passado atravessou
quantos Estados até chegar ao Oceano Atlântico?
A.
B.
C.
D.
E.

01 Estado.
02 Estados.
03 Estados.
04 Estados.
05 Estados.
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17. Fidel Castro nunca foi eleito através de eleições
diretas, não permitiu a criação de partidos de
oposição, nem liberdade de imprensa – Cuba é
considerado um dos países com menor liberdade de
imprensa do mundo – durante o período em que
esteve como líder do regime ditatorial cubano. Seu
governo foi e continua sendo amplamente criticado
pela comunidade internacional por violações aos
direitos humanos. Apesar das controvérsias, foi
durante o governo de Castro que Cuba alcançou
índices elevados de desenvolvimento humano e
social, como a menor taxa de mortalidade infantil das
Américas, erradicação do analfabetismo e da
desnutrição
esnutrição infantil, tratamento gratuito de mais de
124 mil vítimas do acidente nuclear de Chernobil,
Chernobil
participação direta na luta pelo fim do Apartheid na
África do Sul,, treinamento de médicos do TimorLeste, entre outros.
Fidel Castro, como figura política latino-americana,
latino
chamou a atenção da opinião pública internacional,
no início de 2008, por ter tomado a decisão de:
de
A. Comandar
a
resistência
dos
guerrilheiros
colombianos.
B. Deixar o posto de chefe de Estado da República de
Cuba.
C. Pressionar o governo equatoriano a ceder espaço às
FARC.
D. Negociar com os governos da Venezuela e da
Colômbia contra as FARC.
E. Anistiar os dissidentes da Revolução Cubana
residentes no exterior.
18. A Receita Federal geralmente programa sete lotes de
restituição do Imposto de Renda sobre Pessoa Física,
normalmente, entre junho e dezembro. Sabe-se
Sabe
que
existe um critério de prioridade no recebimento,
quando há valores a serem restituídos. Esse grupo
prioritário
itário é formado por pessoas que:
A. Exerçam cargos públicos.
B. Declaram imposto de renda há muito tempo.
tempo
C. Apresentam deficiência ou doenças graves ou sejam
idosas.
D. Entregam a declaração do antecedência.
antecedência
E. Caso estejam na “malha fina”.
19. A definição mais aceita para
ra desenvolvimento
sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as
necessidades da geração atual, sem comprometer a
capacidade de atender as necessidades das futuras
gerações. É o desenvolvimento que não esgota os
recursos para o futuro.
Dentre os indicadores
icadores de desenvolvimento
sustentável utilizados para caracterizar a realidade
social, econômica, ambiental e institucional de
determinada região, a taxa de fecundidade expressa:
4
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A. O espectro
ro de doenças relacionadas com a
decomposição de matéria orgânica.
B. A intensidade de aplicação de fertilizantes na cultura
hortifrutícola.
C. O grau de contaminação dos alimentos pelo uso de
agrotóxicos.
D. O número médio de filhos que as mulheres têm
durante seu
eu período reprodutivo.
E. O conjunto de espécies animais e vegetais ameaçadas
de extinção.
20. A microrregião do Brejo Paraibano é uma das 23
microrregiões do estado brasileiro da Paraíba
pertencente à Mesorregião do Agreste Paraibano.
Paraibano Sua
populaçãoo foi estimada em 2015 pelo IBGE em
116.235 habitantes e está dividida em oito
municípios.. Possui uma área total de 1.202,1 km²..
Das cidades listadas abaixo, qual delas NÃO faz
parte do brejo paraibano:
A.
B.
C.
D.
E.

Borborema.
Bananeiras.
Pilões.
Areia.
Campina Grande.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. Sobre o Painel de Controle no sistema operacional
Microsoft Windows 8.1, com uma instalação padrão
e idioma Português (Brasil), é INCORRETO afirmar
que:
A. Acessando a categoria “Aparência e Personalização”
Personaliza
é possível ter acesso a opção de alterar a tela de
fundo da área de trabalho.
B. É possível configurar para exibir os itens por
“Categoria”, ou por “ícones grandes” ou por “ícones
pequenos”.
C. Pode ser acessado utilizando a combinação de teclas
de atalho “Ctrl
Ctrl + Shift + P”.
D. Acessando a categoria “Relógio, Idioma e Região” é
possível ter acesso a opção de alterar o layout do
teclado.
E. Acessando a categoria “Programas” é possível ter
acesso a opção de desinstalar um programa.
22. Roberto solicitou a André, técnico de informática,
que verificasse o funcionamento de um
microcomputador da repartição, pois, havia percebido
certa lentidão na abertura de algumas aplicações.
André diagnosticou que a quantidade de memória
instalada estava abaixo da mínima recomendada e
que seria necessário instalar um módulo adicional de
memória.
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Assinale a alternativa que melhor CORRESPONDE
ao tipo de memória referenciada por André:
A.
B.
C.
D.
E.
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25. Analise abaixo o recorte de uma planilha em edição
no Microsoft Excel 2013, idioma Português (Brasil):

se da Memória Cache, tipo ROM.
Trata-se
Trata-se da Memória Cache, tipo DRAM.
AM.
Trata-se
se da Memória Principal, tipo ROM.
Trata-se
se da Memória Principal, tipo RAM.
Trata-se
se da Memória de Massa, tipo EPROM.

23. O histórico de navegação é a informação que o
Browser armazena no microcomputador enquanto o
usuário navega na Web. No Internet Explorer 11 da
Microsoft, idioma Português (Brasil), dentre outras
formas, o usuário poderá excluir o histórico de
navegação ao acessar o botão “Ferramentas”, clicar
em “Opções da Internet”, com a nova janela aberta:
A. Na aba “Segurança”, clicar no botão “Excluir...”
“
abaixo de “Histórico de navegação”, na janela
seguinte escolher os tipos de dados e arquivos que
deseja remover e clicar no botão “Excluir”.
B. Na aba “Geral”, clicar no botão “Excluir...” abaixo de
“Histórico de navegação”, na janela seguinte escolher
esc
os tipos de dados e arquivos que deseja remover e
clicar no botão “Excluir”.
C. Na aba “Privacidade”, clicar no botão “Excluir...”
abaixo de “Histórico de navegação”, na janela
seguinte escolher os tipos de dados e arquivos que
deseja remover e clicar no botão “Excluir”.
D. Na aba “Programas”, clicar no botão “Excluir...”
abaixo de “Histórico de navegação”, na janela
seguinte escolher os tipos de dados e arquivos que
deseja remover e clicar no botão “Excluir”.
E. Na aba “Conteúdo”, clicar no botão “Excluir...”
“Excluir...
abaixo de “Histórico de navegação”, na janela
seguinte escolher os tipos de dados e arquivos que
deseja remover e clicar no botão “Excluir”.
24. Observe abaixo o recorte de uma janela de edição de
texto no Microsoft Word 2013, idioma Português
(Brasil):

Podemos afirmar que:
A.
B.
C.
D.
E.

O texto selecionado está alinhado à esquerda.
O texto selecionado está alinhado à direita.
O texto selecionado está tachado.
O texto selecionado está justificado.
O texto selecionado está centralizado.

Assinale a alternativa que melhor corresponde à
categoria de formatação das células “A1”, “A2”,
“A3” e “A4”, RESPECTIVAMENTE:
A.
B.
C.
D.
E.

Geral, Número, Moeda e Científico.
Texto, Fração, Moeda
da e Exponencial.
Número, Decimal, Real e Logaritmo.
Especial, Contábil, Real e Exponencial.
Natural, Numérico, Especial, Científico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, de

nº 8080 de 1990, assinale a alternativa que
NÃO constitui
titui o Sistema Único de Saúde:
A. Um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais
e municipais.
B. Administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público.
C. Instituições públicas federais, estaduais e municipais
de controle de qualidade, pesquisa e produção de
insumos, medicamentos, inclusive de sangue e
hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
D. A iniciativa privada poderá participar do Sistema
Único de Saúde,
de, em caráter complementar.
E. A iniciativa privada através dos Planos de Saúde e
suas Unidades de Saúde Privadas que acolhem
usuários do SUS são ressarcidos pelo Gestor do SUS
correspondente ao nível local.
27. De acordo com a Lei 8080 de 1990, são princípios
do SUS, EXCETO:
A. Garantia da capacidade de resolução dos serviços e
saúde na atenção básica.
B. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie.
5
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C. Divulgação de informações quanto ao potencial dos
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
D. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento
de prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.
E. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de
sua integridade física e moral
Vid
28. Com relação às metas definidas no Pacto pela Vida,
assinale a alternativa INCORRETA:
A. Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer
do colo de útero.
B. Reduzir em 20% a razão de mortalidade materna.
C. Ampliar para 60% a cobertura de mamografia, e
realizar a punção em 100% dos casos necessários.
D. Reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e
20% por pneumonia.
E. Reduzir a menos de 1% a infestação predial por
Aedes aegypti em 30% dos municípios prioritários.
29. Com relação ao Pacto de Gestão do SUS, assinale a
alternativa que NÃO apresentaa uma de suas
diretrizes:
A.
B.
C.
D.
E.

Descentralização.
Regionalização.
Financiamento.
Diversidade.
Planejamento.

30. São Políticas Públicas do SUS, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Saúde não tem preço.
Saúde sem limites.
Saúde toda hora.
Saúde com a gente.
Saúde vai até você.

31. De acordo com a Portaria 399/2006, o Pacto de
Gestão
estão defini objetivos para o Sistema de
Planejamento do SUS, EXCETO:
A. Implementar e difundir uma cultura de planejamento
que integre e qualifique as ações do SUS entre as três
esferas de governo e subsidiar a tomada de decisão
por parte de seus gestores.
B. Desenvolver e implementar uma rede de cooperação
entre os conselhos de saúde, possibilitando um amplo
compartilhamento de informações e experiências para
o controle social dos mecanismos de planejamento do
SUS.
C. Promover a institucionalização e fortalecer as áreas
de planejamento no âmbito do SUS, nas três esferas
de governo, com vistas a legitimá-lo
legitimá
como
instrumento estratégico de gestão do SUS.
D. Promover a integração do processo de planejamento e
orçamento no âmbito do SUS, bem como a sua
6
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intersetorialidade, de forma articulada com as
diversas etapas do ciclo de planejamento.
E. Monitorar e avaliar o processo de planejamento, as
ações implementadas e os resultados alcançados, de
modo a fortalecer o planejamento e a contribuir para
a transparência do processo de gestão do SUS.
32. De acordo com a história natural das doenças e o
período de pré-patogênese,
patogênese, assinale a opção que
NÃO corresponde a este nível:
A.
B.
C.
D.
E.

Interação Estímulo-Suscetível
Suscetível.
Fatores sociais.
Fatores ambientais.
Fatores genéticos.
Multifatorialidade.

33. A toxoplasmose é descrita na literatura como uma
zoonose de felídeos, sendo o Toxoplasma gondii o
parasita responsável pela infecção tanto nas aves
quanto nos mamíferos.
Considerando os testes diagnósticos, aquele que
define a época em que a gestante adquiriu a doença é
o teste de avidez de anticorpos do tipo:
A.
B.
C.
D.
E.

IgE.
IgM.
IgD.
IgA.
IgG.

34. O esfregaço de uma gotícula de sangue, devidamente
corada em uma lâmina de vidro e sua visualização ao
microscópio, é um recurso altamente eficaz que
permite analisar os seguintes fatores do sangue
periférico, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Anisocitose em hemácias.
Microcitosee em hemácias.
Alteração do hematócrito.
Policromasia em hemácias.
Alterações morfológicas de plaquetas e leucócitos.

35. Em um exame de rotina de urina, devem ser
realizados procedimentos adequados de coleta,
armazenamento e preparo para evitar qualquer
alteração das características biológicas da amostra
que será analisada.
Qual dos procedimentos abaixo NÃO é adequado
para coleta e preparo da urina:
A.
B.
C.
D.

Dentro de 2 horas, não refrigerar a amostra.
Examinar a amostra enquanto estiver fresca.
A amostra deverá ser obtida de urina de jato médio.
10 mL da amostra devem ser transferidos para um
tubo cônico e, depois, centrifugados por 5 minutos.

Bioquímico/Biomédico

E. Uma gota da amostra deve ser transferida para uma
lâmina de vidro e corada para visualização
microscópica.
36. Após a vacinação, o teste que comprova a
imunização contra a hepatite B e a soroconversão é o:
A.
B.
C.
D.
E.

HBs-Ag.
anti-HBc.
anti-HBe.
anti-HBs
anti-HBs-Ag.

37. Ao fazer a leitura em uma lâmina de esfregaço
sanguíneo, contaram-se
se 89 eritroblastos em 100
leucócitos. A contagem de leucócitos foi de 40.000
células/µL.
Com base nesses dados, qual deve ser a contagem
global de leucócitos liberada no laudo:
laudo
A.
B.
C.
D.
E.

40.000 leucócitos/µL.
35.600 leucócitos/µL.
33.235 leucócitos/µL.
21.164 leucócitos/µL.
50.000 leucócitos/µL.

38. As enzimas utilizadas para avaliação pancreática e
que se encontram aumentadas na pancreatite aguda
são:
A.
B.
C.
D.
E.

Lactato desidrogenase e creatinoquinase.
Fosfatase alcalina e gama-Glutamil
Glutamil transferase.
Aspartato aminotransaminase e colinesterase.
Aldolase e Alanina aminotransferase.
Amilase e Lipase.
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Baerman e Moraes.
Faust.
Pons e Jenner.
Rugai, Mattos e Brisola.
Brisola
Kato-Katz.

40. Faça a associação CORRETA entre os meios de
cultura e suas características:
A. Agar Mac Conkey.
B. Agar Cled.
C. Agar Chocolate.
1. Usado para isolamento e quantificação de
microrganismos presentes em amostras de urina.
2. À base do meio é adicionado sangue de cavalo,
carneiro ou coelho em temperatura alta, o que faz
com que as hemácias lisem, liberando hemina e
hematina, compostos fundamentais para o
crescimento dos microrganismos exigentes.
3. O cristal violeta inibe o crescimento de
microrganismos Gram positivos especialmente
enterococos e estafilococos.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.
B.
C.
D.
E.

A1; B2; C3.
A2; B3; C1.
A3; B1; C2.
A3; B2; C1.
A1; B3; C2.

39. Considere as seguintes fases de um conhecido
Método de Exame Parasitológico das Fezes:
1. Colocar o material fecal sobre papel absorvente.
absorvente
2. Comprimir a tela metálica ou de náilon sobre
so
as
fezes, fazendo com que parte passe através das
malhas.
3. Remover as fezes que passam através das malhas e
transferi-las
las para o orifício do cartão, colocado sobre
a lâmina.
4. Depois de encher o orifício central, remover com
cuidado o cartão, deixando ass fezes com a lamínula;
5. Cobrir as fezes com a lamínula de celofane,
invertendo e pressionando a lâmina sobre o papel
absorvente.
6. Deixar a preparação em repouso (clarificação)
durante 30 minutos a 34 – 40º C ou à temperatura
ambiente por 1 – 2 horas.
7. Examinar
inar a preparação ao microscópio.
Pode-se
se afirmar que as fases acima correspondem ao
Método:
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