
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOME:___________________________________________________INSCRIÇÃO__________________ 

 

CADERNO DE QUESTÕES

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

1- Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 QUESTÕES de múltipla escolha (objetivas) correspondentes ao cargo 
e nível de escolaridade do candidato; 

 
2- Cada questão apresenta CINCO alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E; sendo apenas uma correta; 

 
3- Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1. Caso o 

CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente o fiscal de 
sala; 

 
4- Observe, na FOLHA DE RESPOSTA, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma 

divergência comunique o fiscal de sala; 
 
5- ATENÇÃO: após conferência, assine seu nome no espaço próprio da FOLHA DE RESPOSTA com caneta 

esferográfica de tinta preta; 
 
6- Não é permitido, no momento da prova, o candidato permanecer com armas, aparelhos eletrônicos (calculadora, 

telefone celular, tablet e etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógio digital e etc.; 
 

7- O candidato (a) só poderá se ausentar do local de prova depois de transcorrido o tempo de 1(uma) hora do início da 
prova, vale ressaltar, que só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES após 2(duas) horas do início da prova; 

 

8- O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas; 
 

9- Quando terminar sua prova, entregue ao fiscal de sala, a FOLHA DE RESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES 
(caso não tenha decorrido o tempo de 2 horas do início da prova); 

 

10-  Os três últimos candidatos a terminar a prova só poderão sair juntos. 
 

Boa Prova! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANOTE SEU GABARITO ABAIXO E DESTAQUE: 

1  6  11  16  21  26  

2  7  12  17  22  27  

3  8  13  18  23  28  

4  9  14  19  24  29  

5  10  15  20  25  30  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
PARA AS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 10, 
ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA DE ACORDO 
COM O COMANDO DA QUESTÃO. 
 
TEXTO 01 para as questões 01 a 05. 
 
"Além de parecer não ter rotação, a Terra parece 
também estar imóvel no meio dos céus. Ptolomeu dá 
argumentos astronômicos para tentar mostrar isso. Para 
entender esses argumentos, é necessário lembrar que, 
na Antiguidade, imaginava-se que todas as estrelas 
(mas não os planetas) estavam distribuídas sobre uma 
superfície esférica, cujo raio não parecia ser muito 
superior a distância da Terra aos planetas. Suponhamos 
agora que a Terra esteja no centro da esfera das 
estrelas. Neste caso, o céu visível à noite deve 
abranger, de cada vez, exatamente a metade da esfera 
das estrelas. E assim parece realmente ocorrer: em 
qualquer noite, de horizonte a horizonte, é possível 
contemplar, a cada instante, a metade do zodíaco. Se, 
no entanto, a Terra estivesse longe do centro da esfera 
estelar, então o campo de visão à noite não seria, em 
geral, a metade da esfera: algumas vezes poderíamos 
ver mais da metade, outras vezes poderíamos ver 
menos da metade do zodíaco, de horizonte a horizonte. 
Portanto, a evidência astronômica parece indicar que a 
Terra está no centro da esfera de estrelas. E se ela está 
sempre nesse centro, ela não se move em relação às 
estrelas." 
MARTINS, Roberto de A. Introdução geral ao  
Commentariolus, de Nicolau Copérnico. 
 
 
QUESTÃO 01 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Em relação ao uso da palavra astronômicos, ainda na 
segunda linha do texto, podemos afirmar: 
 
(A) está sob o uso denotativo da linguagem; 
(B) é um predicativo do sujeito; 
(C) formou-se por derivação parassintética; 
(D) formou-se por composição por justaposição; 
(E) é um adjunto adverbial. 
 
QUESTÃO 02 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Sabendo-se qual das funções de linguagem foi 
privilegiada neste texto, marque a opção que traz o 
elemento da comunicação a que está relacionada tal 
função?  
 
(A) mensagem; 
(B) código; 
(C) referente; 
(D) emissor; 
(E) suporte. 
 

 
QUESTÃO 03 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
No trecho: “Ptolomeu dá argumentos astronômicos para 
tentar mostrar isso”, o pronome isso refere-se: 
 
(A) à passagem: “Além de parecer não ter rotação”, 
somente; 
(B) à passagem “a Terra parece também estar imóvel 
no meio dos céus”; 
(C) à passagem: “Além de parecer não ter rotação, a 
Terra parece também estar imóvel no meio dos céus”; 
(D) à passagem “imaginava-se que todas as estrelas 
(mas não os planetas) estavam distribuídas sobre uma 
superfície esférica”; 
(E) à passagem: “cujo raio não parecia ser muito 
superior a distância da Terra aos planetas”. 
 
QUESTÃO 04 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Na passagem: “o céu visível à noite deve abranger...”, o 
uso do sinal indicativo de crase se deu porque: 
 
(A) o termo regente céu exige a presença da preposição 
A; 
(B) o termo regido noite aceita a presença do artigo 
feminino A; 
(C) o termo regente céu visível exige a presença da 
preposição A e o termo regido noite aceita a presença 
do artigo feminino A; 
(D) constitui uma locução adverbial de núcleo feminino; 
(E) o termo regido o céu visível exige a preposição A e o 
termo regente noite aceita o artigo A. 
 
QUESTÃO 05 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Analisando sintaticamente o termo a metade do 
zodíaco, pode-se afirmar que ele, na sentença, 
constitui: 
 
(A) sujeito; 
(B) objeto direto; 
(C) objeto direto e indireto; 
(D) objeto indireto; 
(E) complemento nominal. 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
TEXTO 02 para as questões 06 a 10 
 
A ideia que mudou a minha vida 
A criatividade é a chave para se destacar do 
rebanho. Aprenda a usar a sua em benefício próprio  

João Gabriel de Lima 

 
Crio, logo existo. Essa adaptação da máxima do filósofo 
francês René Descartes traduz com fidelidade o que 
ocorre no mundo do trabalho nos tempos atuais. Para 
ter sucesso, não basta ser competente e dedicado. No 
mundo de hoje, são muitos os que têm essas duas 
qualidades. Além delas, é preciso ser criativo. Esse item 
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faz a diferença. "É a criatividade que tira o profissional 
do sopão dos medíocres", diz Francisco Britto, um dos 
sócios da consultoria paulista BW, especializada em 
gestão de talentos – ramo que surgiu justamente para 
atender às novas necessidades das empresas. Pense 
em seu círculo de amigos. Eleja ali três pessoas que se 
destacaram em suas atividades – quaisquer que sejam. 
É grande a possibilidade de que, por trás dessas 
histórias de sucesso, se encontrem profissionais 
inventivos, capazes de superar a rotina. Um 
empreendedor que percebeu, antes dos concorrentes, a 
necessidade de colocar um novo produto no mercado. 
Um executivo que, dentro de uma empresa, descobriu 
um novo filão de negócios. Um cientista que 
desenvolveu uma nova tecnologia em laboratório e 
atraiu o interesse de investidores de peso. As pessoas 
bem-sucedidas são competentes e dedicadas – se não 
o fossem, já teriam sido expelidas do mercado das 
profissões. As que aparecem com realce, no entanto, 
costumam ter também boas ideias. É assim que se 
destacam do rebanho. São o inverso dos acomodados, 
os medíocres que constituem a maior parte da força de 
trabalho e ajudam a manter o mundo girando sem, no 
entanto, alterá-lo de alguma maneira.  
A criatividade é a ferramenta que forjou o mundo. Ela 
está presente em tudo o que é humano. Graças a 
pessoas criativas, foram inventados a roda, a caneta 
esferográfica, o computador em que esta reportagem foi 
escrita e uma infinidade de outros objetos que parecem 
existir desde sempre. Para não falar dos sistemas 
filosóficos, das teorias econômicas e das hipóteses 
astronômicas. Criatividade é uma extensão da 
inteligência. A especialista inglesa Margaret Boden, 
autora de um dos melhores livros sobre o tema, The 
Creative Mind (A Mente Criativa), define inteligência 
como a capacidade de armazenar e manejar 
adequadamente um vasto volume de dados. A 
criatividade seria o poder de síntese, ou seja, a 
faculdade de combinar esses dados para obter algo 
novo e útil. Mal comparando, uma pessoa inteligente vê 
estrelas e sabe dizer o nome delas, enquanto um ente 
criativo consegue enxergar os desenhos que as 
constelações formam. O físico alemão Albert Einstein, 
formulador da teoria da relatividade, definia seu trabalho 
como uma "arte combinatória". Essa habilidade em 
juntar elementos, linguagens ou áreas do conhecimento 
está por trás das principais descobertas científicas e 
criações artísticas. O engenheiro alemão Werner von 
Braun levou o homem à Lua combinando a ciência da 
fabricação de bombas – que havia aprendido enquanto 
servia ao regime nazista – com princípios de navegação 
aérea. Os florentinos criaram a ópera, no século XVI, 
misturando as artes da música e da encenação. Às 
vezes uma necessidade imediata está por trás de uma 
ideia engenhosa. Viciado em bridge, o lorde inglês John 
Eduard Montague inventou o sanduíche porque não 
queria parar de jogar na hora do almoço. Os casos 
acima, em diferentes medidas, mudaram o mundo – 
afinal, até hoje as pessoas assistem a óperas e comem 
sanduíches (de preferência não ao mesmo tempo), 
enquanto da tecnologia dos foguetes surgiram as 

sondas e os ônibus espaciais. Mas a criatividade não é 
atributo apenas de artistas e cientistas. Em maior ou 
menor grau, ela é inerente ao ser humano. Se algumas 
pessoas desenvolvem o seu potencial criativo, enquanto 
outras não, isso se deve a um fator primordial: o prazer 
de pensar. Para alguém criativo, ter uma boa idéia é, 
antes de tudo, agradável e gratificante. Como dizia o 
cientista italiano Galileu Galilei na peça do alemão 
Bertolt Brecht, "pensar é um dos maiores prazeres da 
raça humana". Se nem sempre é possível mudar o 
mundo com uma ideia, frequentemente é possível 
melhorar a própria vida. E é no ambiente de trabalho, 
onde os seres humanos passam a maior parte do dia e 
são constantemente colocados diante de desafios, que 
esses pensamentos transformadores surgem com maior 
frequência.  
Você é criativo? E, afinal, o que define um profissional 
criativo? Os especialistas concordam em alguns pontos. 
Primeiro: é alguém dotado de curiosidade. Alguém que, 
ao receber uma tarefa, não se limita a cumpri-la da 
maneira que o chefe mandou. Quer saber por que está 
fazendo aquilo e como seu trabalho irá repercutir nas 
outras áreas da empresa. Tome-se o caso de Wilson 
Maciel Ramos e Márcio Zapparoli, da companhia aérea 
Gol. Uma segunda virtude é a inquietude. O profissional 
criativo não se contenta em fazer apenas o que se 
espera dele. O que se espera, por exemplo, de um 
advogado? Que, baseado em seu conhecimento das 
leis, oriente corretamente seus clientes. Um advogado 
criativo, no entanto, cruza códigos jurídicos, caça 
dubiedades forçando a revisão das leis estabelecidas – 
o que, em última análise, faz com que o direito evolua. 
Enquadra-se nessa categoria a tributarista Luciana 
Rosanova Galhardo, sócia do conceituado escritório 
paulista Pinheiro Neto. Uma terceira característica é o 
realismo. A visão clichê de uma pessoa criativa é a de 
alguém sonhador, que evita as tribulações do mundo 
real. Isso é uma bobagem. Um profissional criativo é 
aquele que sai a campo, confronta-se com a realidade – 
e esse choque acende a faísca das novas ideias. É o 
caso de Eliane Macari, que trabalha na área de 
marketing da 3M brasileira, baseada na cidade de 
Sumaré, em São Paulo. 
 
QUESTÃO 06 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
A figura de linguagem usada em: “... já teriam sido 
expelidas do mercado das profissões”, focalmente no 
uso da palavra sublinhada, é: 
 
(A) metonímia; 
(B) hipérbole; 
(C) metáfora; 
(D) sinédoque; 
(E) ironia. 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  
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QUESTÃO 07 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Em relação à pontuação e à regência verbal feitas na 
seguinte passagem do texto 2: "É a criatividade que tira 
o profissional do sopão dos medíocres", diz Francisco 
Britto, um dos sócios da consultoria paulista BW, 
especializada em gestão de talentos – ramo que surgiu 
justamente para atender às novas necessidades das 
empresas”, só não podemos afirmar: 
 
(A) as aspas duplas foram usadas para indicar presença 
de outra voz no interior do texto; 
(B) a vírgula usada logo depois de Brito marca um 
aposto de Brito; a vírgula usada logo depois de BW 
demarca outro aposto; no caso, o da BW.; 
(C) o travessão foi usado para explicar um termo 
anterior; 
(D) a forma verbal atender está funcionando como 
Verbo Transitivo Indireto; 
(E) a forma verbal atender está sob o significado de 
receber, ouvir. 
 
QUESTÃO 08 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Observe a colocação pronominal oblíqua átona da 
forma SE, em: “É grande a possibilidade de que, por 
trás dessas histórias de sucesso, se encontrem 
profissionais inventivos, capazes de superar a rotina”. É 
correto afirmar que: 
 
(A) está em posição mesoclítica; 
(B) embora esteja em próclise, deveria, segundo a 
norma padrão, estar em ênclise; 
(C) está de acordo com o português padrão; 
(D) está em posição enclítica; 
(E) está em próclise porque o gênero assim o permite. 
 
QUESTÃO 09 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
No excerto: “As pessoas bem-sucedidas são 
competentes e dedicadas – se não o fossem, já teriam 
sido expelidas do mercado das profissões”, é correto 
afirmar que: 
 
(A) o vocábulo O, em se não o fossem, refere-se a 
criativos e competentes; 
(b) o vocábulo O, em se não o fossem, refere-se a 
criativos e dedicadas; 
(C) o vocábulo O, em se não o fossem, refere-se a 
criativos, competentes e dedicadas; 
(D) o vocábulo O, em se não o fossem, refere-se a 
competentes e dedicadas; 
(E) o vocábulo O, em o fossem, é um artigo definido, 
masculino, singular. 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Em: “Um empreendedor que percebeu, antes dos 
concorrentes, a necessidade de colocar um novo 
produto no mercado. Um executivo que, dentro de uma 
empresa, descobriu um novo filão de negócios. Um 
cientista que desenvolveu uma nova tecnologia em 
laboratório e atraiu o interesse de investidores de peso”, 
o autor do texto se vale de qual dos expedientes 
linguísticos abaixo em sua argumentação? 
 
(A) exemplaridade; 
(B) citações; 
(C) fatos históricos; 
(D) raciocínio lógico; 
(E) comprovação. 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 

MATEMÁTICA 

 
DADAS AS INFORMAÇÕES ABAIXO. RESPONDA AS 
QUESTÕES 11 E 12. 
 
O Açaí é um alimento de qualidade que não falta na casa 
de vários Paraenses. No Pará, se come com farinha, 
camarão, pirarucu e diversos outros pratos, a qualquer 
hora, café da manhã, lanche, almoço ou jantar...  
Carlos é comerciante e vende açaí a custo de 
R$6.000,00 por mês e para repassar ao consumidor tem 
as seguintes opções na venda: 
 

AÇAÍ PREÇO 

Popular R$ 12,00 

Médio R$ 15,00 

Grosso R$ 20,00 

 
QUESTÃO 11 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Sendo x a quantidade vendida de açaí médio e y o custo 
da empresa, marque a alternativa correta que representa 
o lucro da venda do açaí médio: 
 
(A) L(y) = 6.000,00 + 15,00x 
(B) L(y) = 6.000,00 - 12,00x 
(C) L(y) = 6.000,00 + 20,00x 
(D) L(y) = 6.000,00x + 15,00 
(E) L(y) = 6.000,00x + 12,00 
 
QUESTÃO 12 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Carlos Obteve R$ 5.460,00 de lucro com a venda do 
açaí médio. Quantos litros ele precisou vender, para 
obter esta quantia? 
 
(A) 45 litros. 
(B) 528 litros. 
(C) 552 litros. 
(D) 955 litros. 
(E) 11448 litros. 
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QUESTÃO 13 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Half-pipe uma rampa em forma de U, e lembra uma 
figura geométrica chamada parábola que pode ser feita 
de madeira ou concreto, com 3,40 m ou mais de altura, 
três metros de raio e quarenta centímetros de 
verticalização, extensões. Serve para prática de esporte 
de skatista, considerado um esporte radical e perigoso. 
 
A figura abaixo, mostra um Half-pipe, localizada na ilha 
de Mosqueiro, e descreve a trajetória de um skatista 
y=-80x+4x2, sendo x a distância percorrida (m/s2) e y 
altura (m/s).  

Disponível em: http://spb.fotolog.com/photo/43/26/123/aagil/1215439409754_f.jpg- em: 
05/11/2015 

 

Analise as imagens, considerando o ponto indicado pela 
seta o local da queda do skatista e marque a alternativa 
correta. 

 
Disponível em:  http://thumbs.dreamstime.com/z/halfpipe-com-skate-23713841.jpg- 
Acesso em: 05/11/2015 

 
(A) O valor máximo foi de 400m/s.  
(B) O valor mínimo foi de 800m/s. 
(C) O valor mínimo foi de 10m/s. 
(D) O valor máximo foi de 10 m/s. 
(E) O valor mínimo foi de 400m/s. 
 
QUESTÃO 14 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Um disco óptico de DVD tem uma capacidade de 
armazenamento de aproximadamente 5 gigabytes (5 x 
109 bytes) e custa R$ 5,00. Se um disco rígido tem uma 
capacidade de aproximadamente 3 terabytes (3,0 x 1012 
bytes) e custa R$ 900,00, quanto seria gasto na compra 
de DVD’s para armazenar a mesma capacidade do 
disco rígido? 
 
(A) R$ 600,00 
(B) R$ 6.000,00 
(C) R$ 3.000,00 
(D) R$ 4.500,00 
(E) R$ 5.000,00 

QUESTÃO 15 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Observe o anúncio: 
 

Preço médio do litro da gasolina será de R$ 3,70 a 
partir do dia 1º de dezembro, diz governo. 

O Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) 
divulgou a tabela com o preço médio ponderado dos 
combustíveis que entra em vigor no dia 1º de dezembro. 
Os valores foram publicados no "Diário Oficial" da União 
desta terça (24), e servem de base para o recolhimento 
do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 
Serviços) nas refinarias. O preço da gasolina comum vai 
variar entre R$ 3,3667 e R$ 4,0341. 

 Extraído na net: http://noticias.r7.com -  24/11/2015 às 11h00 
 

No estado do Pará, a gasolina teve dois aumentos no 
segundo semestre: 3% em setembro e 5% em 
novembro. Ficando o valor reajustado em R$ 3,76. Qual 
era o preço da gasolina antes do aumento? 
 
(A) R$ 3,47 
(B) R$ 3,58 
(C) R$ 4,05 
(D) R$ 3,94 
(E) R$ 3,87 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

RASCUNHO 

 

http://spb.fotolog.com/photo/43/26/123/aagil/1215439409754_f.jpg
http://noticias.r7.com/
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 16 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
As organizações atuais trabalham com uma série de 
dados e informações, com intuito de deixar seu negócio 
cada vez mais competitivo nas tomadas de decisões. 
Com base na informação dada marque a alternativa 
incorreta em relação ao objetivo de um sistema de 
arquivo. 
 
(A) Fornecer mecanismos para o usuário manipular 
arquivos e diretórios. 
(B) Garantir a validade e a coerência de dados. 
(C) Garantir a otimização de acesso aos arquivos e 
diretórios. 
(D) Fornecer o suporte a vários usuários, através da 
multiprogramação. 
(E) Garantir, principalmente, a agilidade e 
posteriormente a segurança de acesso aos arquivos e 
diretórios, pois os dados só são validados no dia e na 
hora certa.  
 
QUESTÃO 17 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Cada vez mais as redes bancárias investem em 
segurança, com intuito principal de preservar as 
informações, bem como, os seus arquivos e 
documentos que circulam em suas redes de dados. 
Uma das funções utilizadas é o login e a senha, essa 
prática é conhecida como? 
 
(A) Criptografia. 
(B) VPN. 
(C) Integridade. 
(D) Banco de dados. 
(E) Autenticação 
 
QUESTÃO 18 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Marque o item incorreto sobre os componentes básicos 
de um microcomputador e seu funcionamento. 
 
(A) ULA – Unidade lógica e aritmética. 
(B) UC – Unidade de controle. 
(C) ALU – Unidade lógica e aritmética. 
(D) CPU – Centro de processamento único.  
(E) Registradores - Armazenam dados para o 
processamento. 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Sabemos que o backup é elemento fundamental para 
que os dados sejam resguardados com segurança. 
Marque a alternativa que indica como se deve proceder, 
para que as cópias de segurança sejam realizadas com 
sucesso. 
 
(A) Realizar cópia de segurança todos os dias ou 
semanalmente no próprio computador que possui os 
dados, pois é o local mais seguro para guardar 
arquivos. 
(B) Realizar cópia de segurança todos os dias ou 
semanalmente em pen drive, pois é o local mais seguro 
para guardar arquivos. 
(C) Realizar cópia de segurança de acordo com as 
políticas de segurança pré-estabelecidas. 
(D) Realizar cópia de segurança de acordo com as 
políticas de segurança pré-estabelecidas de forma 
volátil. 
(E) Realizar cópia de segurança de acordo com as 
necessidades, pois temos o mecanismo de restore, que 
é o método mais eficiente de backup. 
 
QUESTÃO 20 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Como é denominado a unidade de armazenamento do 
tipo volátil? 
 
(A) Pen drive. 
(B) RAM. 
(C) CD/DVD. 
(D) CD-RW/DVD-RW. 
(E) HD – Hard Disk. 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Marque a alternativa que indica o melhor método 
parasitológico de diagnóstico laboratorial utilizado para 
pesquisa dos ovos de Schistosoma Mansoni: 
 
(A) Sedimentação espontânea (Hoffman). 
(B) Faust. 
(C) Direto à fresco. 
(D) Baermann. 
(E) Flutuação. 
 
QUESTÃO 22 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Marque a afirmativa que informa a coloração 
comumente usada para o diagnóstico de cistos e 
protozoários de amebas intestinais: 
 
(A) Leishman. 
(B) Hematoxilina férrica. 
(C) Ziehl-Neelsen. 
(D) Hematoxilina-eosina. 
(E) Gram. 
 
QUESTÃO 23 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Marque a alternativa que explica como é realizada a 
coleta da urina para CULTURA.  
 
(A) Coletar a urina em qualquer horário da manhã. 
(B) Após a coleta, lavar os órgãos genitais com água e 
sabão enxaguando-os bem. 
(C) Desprezar o primeiro jato de urina e colher 
diretamente no frasco coletor, um pequeno volume da 
porção intermediária. 
(D) Coletar em recipiente não estéril. 
(E) Após a coleta, enviar a amostra ao laboratório em 
qualquer horário da manhã.   
 
QUESTÃO 24 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Marque a afirmativa que indica o método mais usado no 
diagnóstico de rotina das micoses superficiais e 
cutâneas. 
 
(A) Imunofluorescência direta. 
(B) Microscopia direta. 
(C) Biopsia. 
(D) Cultura. 
(E) Imunofluorescência Indireta. 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
No exame de sedimentoscopia da urina rotina(EAS). 
Marque o elemento presente que sugere processos 
inflamatórios e infecciosos do sistema urinário. 
 
  (A) Leucócitos (piócitos). 
  (B) Células epiteliais. 
  (C) Cristais. 
  (D) Parasitas. 
  (E) Cilindros 
 
QUESTÃO 26 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Marque a alternativa que informa o material clínico 
utilizado no diagnóstico das micoses superficiais e 
cutâneas. 
 
(A) Pelos, escamas de pele e unha. 
(B) Secreções e pus. 
(C) Escarro e sangue. 
(D) Fezes e urina. 
(E) Liquor. 
 
QUESTÃO 27 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Qual o procedimento que não deve ser realizado, como 
medida de biossegurança, na colheita de sangue? 
 
(A) Descartar agulhas e seringas descartáveis em 
recipientes resistentes a perfurações. 
(B) Utilizar luvas descartáveis, óculos de proteção, 
jaleco e máscara. 
(C) As agulhas descartáveis usadas deverão ser 
removidas das seringas antes de serem desprezadas. 
(D) As agulhas descartáveis usadas não deverão ser 
dobradas, quebradas, reutilizadas ou manipuladas antes 
de serem desprezadas. 
(E) As seringas descartáveis não devem ser 
reutilizadas. 
 
QUESTÃO 28 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Qual o recipiente apropriado para a coleta de escarro 
para exame de baciloscopia? 
 
(A) Frasco de vidro. 
(B) Recipiente estéril de plástico, de boca larga com 
tampa rosqueada. 
(C) Tubo plástico. 
(D) Placa de petri. 
(E) Qualquer tipo de recipiente.   
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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QUESTÃO 29 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Qual a coloração utilizada para pesquisa de diplococos 
Gram negativos, em uma lâmina com esfregaço de 
secreção uretral, cuja presença sugere diagnóstico de 
gonorreia? 
 
(A) Gram. 
(B) Giemsa. 
(C) Ziehl-Neelsen. 
(D) Leishmannn. 
(E) Hematoxicilina férrica. 
 
QUESTÃO 30 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Marque o exame laboratorial de rotina, não específico, 
realizado para diagnóstico da Sífilis. 
 
(A) Elisa. 
(B) FTA-Abs. 
(C) VDRL quantitativo. 
(D) Pesquisa direta em campo escuro. 
(E) Imunofluorescência direta. 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


