CADERNO DE QUESTÕES – Técnico em Laboratório – Análise Clínica

PORTUGUÊS – Questões de 01 a 15
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de
Respostas a alternativa coerente com a pergunta dada.
QUESTÕES de 01 a 15
Texto 01 (Questões 01 a 08)
O trabalhador ligado 24 horas
Glauco Faria e Thalita Pires
Para produzir mais em menos tempo, trabalhadores são obrigados a desenvolver diversas
atividades diferentes, com um esforço maior do ponto de vista intelectual e emocional e um
envolvimento contínuo com suas tarefas, inclusive fora de seu local de trabalho.
“Tem serviços que dá pra dar uma adiantada, então, nesse espaço de tempo você corre, vai
no banheiro, inclusive o nosso fica mais próximo ao setor, e faz ali o xixi rapidinho, porque se for pra
fazer outra coisa não dá, e fica assim nesse sufoco. É tudo muito corrido, e muito estressante, por
isso mesmo que as coisas básicas têm que fazer naquela correria, e a gente se adapta tanto a essa
vida que não sabe fazer diferente, não sabe fazer com tranquilidade, só sabe fazer correndo.”
O depoimento acima é de uma operária, Luana, e faz parte da tese de Ana Claudia Moreira
Cardoso, Tempos de trabalho, tempos de não trabalho: vivências cotidianas de trabalhadores, em
que analisa a unidade de produção da Volkswagen do Brasil na região do ABC, em São Paulo. A
análise se concentra no período compreendido entre 1995 e 2005. Na pesquisa, em que são
estudadas as vivências nas diferentes linhas de produção da empresa, Luana e outros operários
relatam como se modificou o cenário do trabalho na empresa após duas reduções na jornada dos
funcionários, que passou de 44 para 42 horas, em 1985, e de 42 para 40 horas, em 1995. As
entrevistas feitas pela socióloga mostram que poucos perceberam uma diferença real, já que, em
contraposição à redução de horas efetivas, houve uma diminuição das pausas durante a jornada e
um aumento no ritmo do trabalho.
Esse fenômeno constatado na indústria automobilística em 2005 não é isolado e, hoje, pode
ser visto em praticamente todos os setores da economia brasileira e mundial. Trata-se do que muitos
especialistas vêm classificando como “intensificação do trabalho”. Segundo Sadi Dal Rosso, no
livro Mais Trabalho! - A intensificação do labor na sociedade contemporânea (Boitempo Editorial), tal
expressão pode ser traduzida por "produzir mais em menos tempo”. Ainda não existem medidas
exatas para se medir tal intensidade, mas, em linhas gerais, trata-se da construção de um novo perfil
do trabalhador, em que se exige não apenas que ele produza mais em menos tempo, mas que
desenvolva atividades diferentes e com um esforço maior do ponto de vista intelectual e emocional e
um envolvimento contínuo com suas tarefas, inclusive fora de seu local de trabalho.
Texto adaptado. Disponível em: http://www.revistaforum.com.br/conteudo. Acesso em 12 de Junho de 2011.

Questão 01.
O texto em questão debate um tema atual, cuja reflexão principal se organiza em torno da:
a) Exploração do trabalho na sociedade contemporânea e sobrecarga, observada apenas
na indústria.
b) Intensificação do ritmo e sobrecarga de funções a serem desempenhadas pelo
trabalhador em diversos setores do mundo do trabalho.
c) Denúncia das más condições de trabalho nas indústrias e da sobrecarga vivida pelos
trabalhadores, com seus benefícios.
d) Apologia às relações capitalistas de trabalho, pois elas possibilitam o progresso dos
trabalhadores.
e) Busca por novas condições de trabalho, a ser organizada pelo movimento sindical.
Questão 02.
Sobre o título “O trabalhador ligado 24 horas”, podemos afirmar que:
a) Trata-se de uma inadequação, pois o termo ‘ligado’ é uma gíria.
b) Uma figura de linguagem, que não consegue representar o sentido do texto.
c) Uma figura de linguagem que não é pertinente ao gênero textual, já que se trata de um
texto formal.
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d) Uma figura de linguagem que compara máquina e trabalhador para evidenciar a
sobrecarga de trabalho, através da expressão “ligado”.
e) Os autores usam a expressão “ligado” para evidenciar o trabalho excessivo e a
flexibilidade para desempenhar as funções na indústria.
Questão 03.
Existem diversos gêneros textuais na sociedade, eles são infinitos e se organizam de acordo
com os objetivos e funções sociais. No caso do texto “O trabalhador ligado 24 horas”, trata-se
de:
a) Uma notícia, pois apenas informa os leitores.
b) Um conto, pois fala de personagens reais.
c) Um pequeno artigo, pois debate um tema e apresenta dados.
d) Uma entrevista, pois traz a opinião de especialistas.
e) Um argumento, pois apresenta um ponto de vista.
Questão 04.
No último parágrafo, os autores reafirmam a tese (ponto de vista) do texto, a partir da
construção de um argumento, que se baseia:
a) Em pesquisas e análises de especialistas.
b) Em pesquisas e na exposição de dados estatísticos.
c) Em informações históricas e geográficas.
d) Em pesquisas desenvolvidas pelos próprios autores.
e) Em informações jornalísticas.
Questão 05.
As palavras escolhidas para compor um texto não são despretensiosas, elas possuem valor
histórico e político. Deste modo, todo texto pode ser resumido em “palavras-chaves”. Qual,
dentre as alternativas, apresenta uma opção adequada de “palavras-chaves”?
a) Trabalho – tempo – sobrecarga – trabalhador – sociedade
b) Trabalho – jornada – solidariedade – mundo – sobrecarga
c) Tempo – indústria – economia – lazer – família
d) Tempo – dinheiro – trabalho – emoção – dúvida
e) Trabalho – tempo – jornada – lazer – mundo.
Questão 06.
No trecho: “As entrevistas feitas pela socióloga mostram que poucos perceberam uma
diferença real, já que, em contraposição à redução de horas efetivas”, observamos o acento
grave, indicativo da crase, no termo em destaque. Marque a opção em que o “a” também
requer o acento grave, que indica a crase.
a) É necessário promover a ruptura destas relações de trabalho.
b) Devemos relacionar o trabalho a questões atuais.
c) De um lado a outro do país, vemos exploração do trabalho.
d) Não me coloco a respeito deste problema.
e) O debate refere-se a questão do mundo do trabalho.
Questão 07.
Ao ler o trecho: “Ainda não existem medidas exatas para se medir tal intensidade, mas, em
linhas gerais, trata-se da construção de um novo perfil de trabalhador...”, podemos afirmar que
o termo em destaque liga as duas orações, produzindo uma relação de sentido. Esta relação
de sentido remete à ideia de:
a) Proporção
b) Finalidade.
c) Tempo
d) Comparação.
e) Intensidade.
Questão 08.
Observe as seguintes afirmativas relacionadas ao fragmento “Esse fenômeno constatado na
indústria automobilística em 2005 não é isolado e, hoje, pode ser visto em praticamente todos
os setores da economia brasileira e mundial”:
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I.
II.
III.

As orações “Esse fenômeno não é isolado” e “pode ser visto em praticamente
todos os setores” se articulam por coordenação para compor o sentido.
O termo “constatado na indústria automobilística” qualifica o sentido do sujeito
“Esse fenômeno”.
As vírgulas que isolam o termo “hoje” estão inadequadas, de acordo com a norma.

Está(ão) CORRETA(S):
a) I apenas.
b) II apenas.
c) I e II.
d) I e III.
e) I, II e III.
Texto 02 (Questões 09 a 12)
Admirável chip novo (Pitty)
Pane no sistema, alguém me desconfigurou
Aonde estão meus olhos de robô?
Eu não sabia, eu não tinha percebido
Eu sempre achei que era vivo
Parafuso e fluído em lugar de articulação
Até achava que aqui batia um coração
Nada é orgânico, é tudo programado
E eu achando que tinha me libertado
Mas lá vem eles novamente
E eu sei o que vão fazer:
Reinstalar o sistema
Pense, fale, compre, beba
Leia, vote, não se esqueça
Use, seja, ouça, diga
Tenha, more, gaste e viva
Pense, fale, compre, beba
Leia, vote, não se esqueça
Use, seja, ouça, diga...
Não senhor, Sim senhor
E eu sei o que vão fazer:
Reinstalar o sistema.
Fonte: http://letras.terra.com.br/pitty/67413/admiravel-chip-novo-print.html

Questão 09.
No que se refere à ideia principal, podemos dizer que a música:
a) Questiona as emoções na sociedade contemporânea.
b) Propõe ações a serem realizadas pelos sujeitos na contemporaneidade.
c) Determina quais as estratégias para combater as amarras sociais na sociedade.
d) Propõe uma reflexão crítica sobre o atrelamento dos sujeitos ao sistema, na atualidade.
e) Debate questões atuais sobre o aprisionamento dos sujeitos e suas estratégias de
resistência.
Questão 10.
Entendemos que as figuras de linguagem são utilizadas nos textos, para ampliar as
possibilidades significativas do mesmo. Nas passagens “Aonde estão meus olhos de robô?” e
“Nada é orgânico, é tudo programado”, podemos afirmar que os termos destacados organizam
o sentido, respectivamente, através das figuras de linguagem:
a) Ironia e Paradoxo
b) Ironia e Metáfora.
c) Metáfora e Metonímia.
d) Metáfora e Antítese.
e) Metáfora e Hipérbole.

CONCURSO PÚBLICO - ARACI / BAHIA, 31 DE JULHO DE 2011.

3

CADERNO DE QUESTÕES – Técnico em Laboratório – Análise Clínica

Questão 11.
Leia o trecho que segue, analise as assertivas e marque Verdadeiro ou Falso:
“Nada é orgânico, é tudo programado
E eu achando que tinha me libertado
Mas lá vêm eles novamente”
[ ] As orações “Nada é orgânico, é tudo programado” se articulam por subordinação.
[ ] O termo “que” do segundo verso é um pronome relativo e pode ser substituído pelo termo
‘onde’
[ ] O termo ‘mas’ no terceiro verso é uma conjunção adversativa, que traz o sentido de
oposição, em relação à oração anterior.
[ ] Os termos “lá” e “novamente”, do terceiro verso pertencem à mesma classe gramatical.
A sequência CORRETA É:
a) V-V-V-F
b) F-F-V-F
c) F-F-F-V
d) V-F-V-F
e) F-F-V-V
Questão 12.
Sobre a interpretação e estrutura do texto, está CORRETO o que se afirma em:
a) A sequência de verbos no imperativo, que se inicia em “Pense, fale, compre, beba”, é
um recurso para demonstrar o sentido principal do texto
b) “Vivo”, “parafuso” e “fluido” são advérbios que qualificam o sujeito “eu”.
c) Não há oposição de sentido no trecho “Nada é orgânico, é tudo programado”.
d) O título “Admirável chip novo” exalta e defende a dependência na era tecnológica em
que estamos vivendo.
e) No trecho “Reinstalar o sistema”, o termo grifado é um complemento nominal.
Texto 03. (Questões 13 a 15)

ANGELI. Fonte: www2.uol.com.br/angeli

Questão 13.
As charges são gêneros textuais bastante utilizados em jornais, revistas, internet e demais
veículos de circulação nacional, com os quais entramos em contato correntemente, uma vez
que somos leitores inseridos neste mundo cotidiano da leitura. Sobre este gênero textual,
podemos afirmar que:
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a) São utilizados – exclusivamente – para fazer crítica ao governo;
b) Trata-se de textos cômicos, que se limitam a realizar críticas fúteis.
c) São gêneros que interpretam variadas questões do cotidiano, utilizando a sátira, a
ironia e o humor.
d) São textos que utilizam apenas a linguagem verbal, uma vez que são publicados em
jornais.
e) São gêneros produzidos somente em campanhas políticas, uma vez que são irônicos e
críticos.
Questão 14.
Sobre a interpretação e o sentido da charge, podemos AFIRMAR que:
a) Não utiliza a ironia para opor o moderno e o arcaico
b) Expõe os conceitos atuais sobre trabalho escravo.
c) Demonstra a preocupação dos empregadores com as condições de trabalho.
d) Reflete, ironicamente, as contradições entre o avanço tecnológico e a exploração do
trabalho, no Brasil.
e) Usa a ironia para criticar as condições de trabalho no Brasil, sem a perspectiva
histórica.
Questão 15.
Podemos dizer, sobre a parte verbal da charge, que:
a) Não possui substantivos.
b) Possui duas orações, porque possui dois verbos.
c) Não possui pronomes, apenas artigos.
d) O termo “informatizado”, presente no título é um advérbio.
e) O termo “o número e a intensidade das chibatadas” completam o sentido do verbo
“programar”.

CONHECIMENTOS GERAIS / REGIONAIS / ATUALIDADES – Questões de 16 a 25
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de
Respostas a alternativa coerente com a pergunta dada.
Questão 16.
A crise econômica de 2008-2009 foi uma crise financeira internacional que tem suas raízes na
"bolha da Internet" de 2001 e que se precipitou com a falência de diversas instituições
financeiras poderosas nos Estados Unidos, atravessando rapidamente o atlântico e atingindo
outras economias mundiais. Acerca desta crise, só NÃO é verdade que:
a) A partir de 2001, o mercado imobiliário dos Estados Unidos passou por uma fase de
expansão acelerada, havendo grande oferta de crédito para aquisição de imóveis, o
que gerou consumo e inadimplência descontrolados pelos americanos e veio,
posteriormente, a contribuir para a crise econômica.
b) Com o aumento das taxas de juros e a inadimplência, o valor dos imóveis subiu
espantosamente, fazendo com que muitos americanos preferissem perder seus
imóveis a quitar suas prestações.
c) O mercado imobiliário entrou em pânico com o ciclo de empréstimos sobre
empréstimos.
d) A crise 2008-2009 teve como principal fato gerador a alta do barril de petróleo,
combustível essencial na escala produtiva.
e) Neste cenário de inadimplência, os bancos começaram sentir a falta de dinheiro novo,
dinheiro este com que já contavam para várias outras operações financeiras. Estes
empréstimos que os bancos fizeram são considerados por muitos um tipo dos
chamados “ativos podres”.
Questão 17.
Ainda em relação à crise econômica de 2008-2009, é CORRETO afirmar:
a) O Brasil foi um dos países que menos sofreu os efeitos da crise, havendo intervenção
do governo para estimular diversos setores da economia.
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b) O Brasil foi um dos países que mais sofreu os efeitos da crise, apesar da intervenção
do governo para estimular diversos setores da economia.
c) O Brasil foi um país que não sofreu qualquer efeito da crise, havendo intervenção do
governo para resguardar e deixar intacta a economia.
d) O Brasil, tal como os Estados Unidos, foi um dos países mais afetados com a crise, em
razão de não ter havido qualquer intervenção do governo para resguardar a economia.
e) No período da crise de 2008-2009, o Brasil não conferiu nenhum incentivo tributário ao
mercado, o que potencializou os efeitos negativos da economia.
Questão 18.
Integra o G-20, EXCETO:
a) África do Sul
b) Arábia Saudita
c) Honduras
d) Brasil
e) Alemanha
Questão 19.
A instituição do Banco Central desempenha hoje papel crucial na política econômica do país e,
portanto, guarda relevante valor na organização financeira do país, cuja organização intenciona
a melhoria da aplicabilidade das normas e funções econômicas. O atual presidente desta
instituição é:
a) Alexandre Antônio Tombini
b) Antônio Palocci
c) José Dirceu
d) Cristóvão Buarque
e) Henrique Meireles
Questão 20.
Nos últimos anos, houve uma maior preocupação da sociedade no sentido de que é preciso
uma nova consciência e atitude em relação aos recursos naturais. Entre as medidas propostas
para melhorar as condições do planeta está a busca por energias renováveis e menos
poluentes. Assim, marque a alternativa que NÃO contém exemplo de energia renovável.
a) Combustível fóssil.
b) Energia solar.
c) Biomassa.
d) Energia eólica.
e) Energia hidrelétrica.
Questão 21.
Acerca do agronegócio e das fontes de energia utilizadas no Brasil, assinale a alternativa
CORRETA.
a) O agronegócio é responsável pelo aumento da produtividade ao utilizar métodos e
técnicas de baixo impacto ambiental.
b) A migração do campo para a cidade tem prejudicado o crescimento do agronegócio no
país, pois força o trabalhador rural a se engajar em outros setores da economia.
c) A expansão territorial brasileira é um fator que desfavorece a produção de
biocombustíveis no país.
d) A principal fonte de energia gerada e consumida no Brasil é o carvão vegetal.
e) Um dos principais problemas ambientais causados pela utilização de derivados do
petróleo como combustível é a liberação de gás carbônico na atmosfera.
Questão 22.
O populismo tem marcado a política dos países latino-americanos. Trata-se de prática já
superada na América Latina que desqualifica os avanços políticos alcançados e que não
compreende as necessidades objetivas da sociedade. Países como Venezuela e Bolívia
representam cenários indiscretamente dominados pelo populismo. Pode-se dizer que é uma
característica da política populista:
a) liberdade de imprensa
b) não intervenção do Estado na economia
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c) respeito à Constituição e às leis do país
d) democracia
e) censura
Questão 23.
Sobre a divisão do mundo em blocos regionais e de outros processos em curso, assinale o
item CORRETO.
a) A América do Sul é o único continente onde não houve formação de bloco econômico.
b) O fato de os países pobres não produzirem mercadoria de alta tecnologia os impede de
participar do comércio internacional.
c) A organização dos países em blocos econômicos regionais tem impedido que o
processo de globalização se concretize.
d) Critérios de riqueza econômica definem a divisão dos países em blocos regionais, de
modo que países pobres não se alinham com países ricos para formar estes blocos.
e) A divisão em blocos econômicos regionais favorece o comércio entre seus países
membros.
Questão 24.
Sobre a fundação do município de Araci, marque a INCORRETA:
a) Araci foi fundada pelo Capitão José Ferreira de Carvalho no ano de 1812.
b) A cidade de Araci se desenvolveu em uma região antes chamada de Raso, que, com o
passar do tempo, foi elevado à condição de freguesia de Nossa Senhora da Conceição
do Raso e, em 13 de dezembro de 1890, ocorreu a emancipação política da Vila do
Raso, sendo desmembrada de Tucano.
c) Em 1904, o topônimo do Raso foi alterado para Araci, nome de origem tupi.
d) Pouco mais de quatro décadas após a sua emancipação política, Araci foi extinta e
voltou a pertencer ao município de Tucano.
e) Em 1959, Araci se reemancipou politicamente, sendo instalado em 1959, não voltando
a pertencer ao município de Serrinha.
Questão 25.
Sobre o município de Araci, marque a CORRETA:
a) Os símbolos do município de Araci são bandeira, hino e brasão.
b) Os símbolos do município de Araci são brasão municipal, bandeira e brasão do
cinquentenário
c) O município de Araci possui, segundo dados do IBGE, 35.046 habitantes,
representando 0,35% da população do Estado da Bahia.
d) O município de Araci pertence à Mesorregião do Norte Bahiano à Microrregião de
Tucano e tem como limitrófes: Teofilândia, Conceição do Coité, Tucano, Santaluz,
Cansanção, Barrocas, Nova Soure, Biritinga e Quijingue.
e) A grande maioria dos habitantes de Araci estão radicados na zona urbana do
município, seguindo, neste caso, a tendência de muitas cidades brasileiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Questões de 26 a 40
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de
Respostas a alternativa coerente com a pergunta dada.

Questão 26.
A amebíase é a infecção do homem causada por um parasita, com ou sem manifestação
clínica. Com relação a este assunto, marque a alternativa CORRETA:
a) Amebíase é a infecção do homem causada pela Ascaris lumbricóides.
b) As manifestações clínicas da amebíase podem ocorrer de forma assintomática e/ou
sintomática, a amebíase intestinal ocorre de forma sintomática.
c) A Amebíase pode ser transmitida através do sangue.
d) O diagnóstico de amebíase é confirmado quando são encontrados ovos do parasita
nas fezes.
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e) A coleta e o condicionamento das fezes são muito importantes; deve ser coletada sem
urina e sem contaminação com outros materiais e nunca após contato com o solo.
Questão 27.
A doença de Chagas foi descoberta por Carlos Chagas, em Lassance, Minas Gerais, em 1909.
Constitui uma antroponose frequente nas Américas, principalmente na América Latina. Com
relação a este assunto, marque a alternativa INCORRETA:
a) O Trypanosoma cruzi é um protozoário agente etiológico da doença de Chagas.
b) O Teste de Montenegro é um dos métodos utilizados no diagnóstico da doença de
Chagas na fase aguda.
c) Uma das técnicas para o diagnóstico sorológico da doença de Chagas é a
hemaglutinação indireta.
d) A hemaglutinação indireta consiste na detecção de anticorpos circulantes pela
utilização de hemácias sensibilizadas com antígenos do Trypanosoma cruzi.
e) As técnicas de diagnóstico laboratorial apresentam distintos resultados se aplicados na
fase aguda ou crônica da infecção.
Questão 28.
Sobre os equipamentos abaixo, assinale a alternativa CORRETA:
a) A determinação do pH é feita eletrometricamente com a utilização de um
espectrofotômetro.
b) O potenciômetro é um instrumento capaz de medir a intensidade da cor de soluções
dentro de comprimentos de onda específicos.
c) O potenciômetro é o aparelho usado para mensuração de pH.
d) O destilador é o aparelho usado na separação do plasma sanguíneo.
e) A estufa é um aparelho utilizado para visualizar estruturas minúsculas.
Questão 29.
Os métodos qualitativos de identificação das formas parasitárias, muitas vezes, necessitam de
processos de enriquecimento para concentrar as amostras. Com relação a estes métodos,
marque a alternativa INCORRETA:
a) O método Baerman pesquisa larvas nas fezes e utiliza em sua metodologia a
temperatura da água a 45ºC.
b) O método de Faust é usado para pesquisa de cistos e alguns oocistos de protozoários.
c) A sedimentação por centrifugação é utilizada no método de Hoffmann.
d) O método de Hoffman permite o encontro de ovos e larvas de helmintos e de cistos de
protozoários.
e) O método de Kato concentra os ovos de helmintos na amostra fecal.
Questão 30.
Devido à alta prevalência de patologias relacionadas às alterações em componentes celulares
do sangue, o estudo destes componentes constitui um dos tipos de exames mais solicitados
nos laboratórios de análises clínicas. Em relação às análises hematológicas e os índices
hematimétricos, marque a alternativa INCORRETA:
a) Na realização dos exames em Hematologia, o sangue para determinação da
hemoglobina glicada é obtido com o anticoagulante EDTA.
b) O esfregaço de sangue é utilizado para fazer uma diferenciação entre os leucócitos e é
corado com Leishman ou Giemsa e observado em microscópio.
c) No procedimento para a determinação do micro-hematócrito deve-se encher com o
sangue o tubo capilar para micro-hematócrito, até dois terços do seu volume.
d) O VCM (volume corpuscular médio) é um índice importante que ajuda na observação
do tamanho das hemácias e no diagnóstico de anemias.
e) O aumento da velocidade de hemossedimentação (VHS) é um teste pouco sensível,
porém bastante específico.
Questão 31.
No lipidograma de um paciente, apresenta-se como resultado: colesterol total de 240 mg/dL,
HDL colesterol de 50 mg/dL e Triglicerídeos de 120 mg/dL. Utilizando a Fórmula de Friedewald,
o LDL colesterol é:
a) 166 mg/dL
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b)
c)
d)
e)

156 mg/dL
90 mg/dL
120 mg/dL
100 mg/dL

Questão 32.
A análise da urina, em todos os seus aspectos, tem grande importância em um laboratório de
análises clínicas. Considerando os aspectos da análise, coleta e manipulação de amostras de
urina, marque a alternativa CORRETA:
a) A análise da urina deve ser sempre feita com luvas e as amostras devem ser
centrifugadas sem tampas.
b) Refrigeração é o melhor método de conservação da urina.
c) Para a realização do exame de urina de rotina, a coleta de amostra ideal é em jejum. A
amostra deve ser encaminhada ao laboratório em meio de transporte e/ou frascos
adequados para cada tipo de material coletado e cultura solicitada.
d) O meio de transporte adequado, quando se pretende isolar gonococo é o meio de Cary
Blair.
e) A análise de nitrito na urina é útil para a detecção de Pseudomonas.
Questão 33.
Os métodos de coloração facilitam a visualização dos microrganismos ao microscópio óptico.
Com relação a estes métodos marque a alternativa INCORRETA:
a) Coloração de Wright é uma técnica utilizada para diferenciar os tipos de células
brancas sanguíneas.
b) A coloração Tinta da China é usada no diagnóstico da Criptococose.
c) O corante Giemsa é utilizado na pesquisa de Criptococcus no líquor.
d) A coloração de Ziehl Neelsen é utilizada principalmente para o diagnóstico da
tuberculose, hanseníase e outras micobactérias.
e) A coloração de Gram permite a separação de amostras bacterianas em Gram-positivas
(Staphylococcus) e Gram-negativas (Escherichia coli).
Questão 34.
É responsabilidade do técnico em laboratório ter conhecimento dos meios de cultura utilizados
na sua prática clínica. Com relação a este assunto, marque a alternativa CORRETA:
a) O agar Thayer Martin é utilizado para isolamento seletivo de Streptococcus.
b) O agar Thayer Martin é utilizado para isolamento de Neisseria.
c) O agar sangue é utilizado para verificação de hemólise dos Salmonella spp.
d) O meio de Löwestein Jensen é utilizado para isolamento de Corynebacterium
diphteriae.
e) O meio de Löefler é utilizado para o isolamento de micobactérias.
Questão 35.
Em relação às normas de biossegurança, é CORRETO afirmar:
a) As luvas podem ser descartadas nas lixeiras de uso administrativo.
b) Os reagentes e alimentos podem ser armazenados no mesmo refrigerador durante
longos intervalos de tempo.
c) É recomendado, nas áreas de Laboratório, utilizar rótulos de advertência nas amostras
de pacientes.
d) As roupas protetoras devem ser restritas à área do laboratório.
e) Materiais contaminados, desde que recicláveis, podem ser tratados como lixo comum.
Questão 36.
O SUS é uma nova formulação política e organizacional, para o reordenamento dos serviços e
ações de saúde, estabelecida pela constituição de 1988. O SUS não é um serviço ou uma
instituição, mas um sistema que significa um conjunto de unidades, de serviços e ações que
interagem para um fim comum. Esses elementos integrantes do sistema referem-se, ao mesmo
tempo, às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde. Acerca deste assunto,
marque V para verdadeiro e F para falso, e em seguida assinale a alternativa que contenha a
sequência CORRETA, de cima para baixo:
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( ) Integralidade é a distribuição justa de determinado atributo populacional, junto com a
eficiência, a liberdade de escolha e a maximização da saúde. É o tratamento apropriadamente
desigual de indivíduos em situação de saúde distinta.
( ) De acordo com a lei orgânica da saúde, as ações e serviços de saúde, executados pelo
sistema único de saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da
iniciativa privada, serão organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente.
( ) Equidade implica na idéia de proteção prioritária aos grupos mais vulneráveis da população,
dando maior atenção, por exemplo aos mais pobres.
( ) Regionalização e hierarquização é a distribuição espacial dos serviços, de modo a atender
às necessidades da população por regiões e em diferentes níveis de complexidade.
a)
b)
c)
d)
e)

F, V, F, V
V, V, F, V
F, V, V, V
V, V, F, F
V, V, V, F

Questão 37.
Em relação à participação da comunidade na gestão do Sistema único de Saúde (SUS),
segundo a lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O conselho de saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução
da política de saúde, com exceção dos aspectos econômicos e financeiros.
b) O SUS contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder
Legislativo, com a conferência de saúde e o conselho de saúde, que são instâncias
colegiadas.
c) A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será
paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
d) A conferência de saúde reunir-se-á a cada quatro anos.
e) O conselho de saúde tem caráter permanente e deliberativo.
Questão 38.
A lei 8080/90 estabelece as atribuições de cada nível de governo, dentro do Sistema Único de
Saúde. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o que compete ao Sistema Único de Saúde
(SUS), além de outras atribuições, nos termos da lei:
a) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico.
b) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento
Básico.
c) Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde.
d) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a
saúde; e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos,
hemoderivados e outros insumos.
e) Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, com exceção das ações
de saúde do trabalhador.
Questão 39.
O artigo 198 da Constituição Federal estabelece que as ações e os serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada, bem como constituem um sistema único,
organizado, de acordo com algumas diretrizes. Considerando estas informações, assinale a
opção INCORRETA, acerca das diretrizes do SUS.
a) A participação da comunidade dá-se, exclusivamente, por meio dos conselhos
municipais, estaduais e federais de saúde.
b) O atendimento integral, como previsto na Constituição Federal, deve priorizar as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
c) A descentralização obedece à regionalização da rede, mas mantém a hierarquização
dos serviços.
d) A descentralização depende da habilitação de estados e municípios às condições de
gestão previstas nas normas operacionais.
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e) O princípio da integralidade no âmbito do Sistema Único de Saúde é entendido como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais
e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade.
Questão 40.
Analise as afirmativas abaixo:
ICentralização da gestão
IIMunicípios prestadores de serviços
IIIVerba federal de acordo com a produtividade
Estas são características da:
a) NOAS 01
b) NOAS 02
c) NOB 91
d) NOB 93
e) NOB 96
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