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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 

 

1. Os componentes biológicos presentes nos fluídos orgânicos apresentam uma flutuação constante de seus níveis. 
Estas variações afetam a interpretação dos analitos de uso diagnóstico. Os principais fatores que influenciam na 

magnitude da variação dos parâ-metros biológicos foram classificados em três grupos: as variáveis pré-analílicas, 
analíticas e biológicas. 

 

São consideradas variáveis pré-analíticas, exceto: 
a. Estocagem 

b. Tempo de transporte 
c. Centrifugação da amostra 

d. Resposta metabólica do indivíduo aos fluxos hormonais 

 
2. Sobre o uso de equipamentos de segurança em um laboratório de análises clínicas, marque V para verdadeiro e F 

para falso assinale a alternativa que demonstra a ordem de preenchimento correta: 
 

(__) Luvas devem ser usadas em procedimentos que envolvam sangue, fluidos corporais, secreções, 
excreções (exceto suor), membranas mucosas, pele não íntegra e durante a manipulação de artigos 
contaminados. As luvas devem ser trocadas após contato com material biológico, entre as tarefas e 
procedimentos num mesmo paciente, pois podem conter uma alta concentração de microrganismos. 
(__) Óculos protegem a mucosa dos olhos contra respingos, aerossóis e da irritação provocada por 
substâncias voláteis (álcool, acetona, reagentes). Devem ser descartados após cada utilização. 
(__) Máscaras servem para proteger a mucosa do nariz e da boca contra respingos gerada por espirro, fala ou 
tosse de pacientes ou durante a realização de procedimentos laboratoriais. São de uso único, devem ser 
trocadas quando úmidas ou submetidas a respingos visíveis. 

 

a. V, F, V 
b. V, F, F 

c. F, F, V 

d. V, V, V 
 

3. Sobre as Boas Práticas de Laboratório, leia as observações: 
 

I. Jamais utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais 
perfurocortantes. 

II. As agulhas devem sempre serem reencapadas antes do descarte. 
III. Todo material perfuro-cortante (agulhas, seringas, scalp, laminas de bisturi, vidrarias, entre outros), 

mesmo que esterilizados, devem ser desprezados em recipientes resistentes à perfuração e com tampa  
IV. Os recipientes específicos para descarte de materiais não devem ser preenchidos acima do limite de 2/3 

de sua capacidade total e devem ser colocados sempre próximos do local onde é realizado o 
procedimento. 

 
     Está correto o que se afirma em: 

a. Todas as afirmações são verdadeiras. 
b. Apenas uma afirmação é falsa. 

c. Apenas uma afirmação é verdadeira. 

d. Apenas duas afirmações são verdadeiras. 
 

4. Sobre a coleta de amostra para exame parasitológico de fezes é incorreto afirmar: 
a. Deve-se instruir o paciente a evacuar em recipiente limpo e seco e transferir uma porção das fezes recém 

emitidas para o frasco coletor, tomando cuidado para não ultrapassar a metade do frasco. 
b. Não deve-se utilizar laxantes ou supositório. 

c. O material não pode ser colhido quando apresentar-se diarréico, com muco, pus ou sangue. 

d. Instruir o paciente a tomar cuidado para não haver contaminação com urina. 
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5. Em um exame físico de uma amostra de urina detectou-se uma coloração verde, isto pode ser indicativo de: 
a. Presença de bilirrubina oxidada 

b. Presença de corpos cetônicos 

c. Presença de hemoglobina 
d. Presença de nitritos 

 
6. Em uma análise microscópica do sedimento urinário foi encontrado uma grande quantidade de células epiteliais. 

Essa constatação é indicativa de: 

a. Insuficiência renal aguda 
b. Formação de cálculos renais 

c. Infecção do trato urinário 
d. É uma situação normal 

 
7. Exame de sangue que diagnostica doenças hemorrágicas e avalia as condições da coagulação do sangue. Engloba 

vários exames, como tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial, tempo de sangramento, tempo de 

coagulação para triagem de verificação da hemostasia: 
a. Hemograma 

b. Coagulograma 
c. Mielograma 

d. Eritrograma 

 
8. São dosagens utilizadas na avaliação da função testicular, exceto: 

a. Dosagem de testosterona livre 
b. Dosagem de progesterona 

c. Dosagem de hormônio luteinizante 
d. Dosagem de diidrotestosterona 

 

9. Sobre a hepatite B é correto afirmar: 
a. Pode ser transmitida da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto, mas não é transmitida 

durante a amamentação. 
b. A maioria dos casos de hepatite B não apresenta sintomas. 

c. O agente causador da doença é uma bactéria da família Hepadnaviridae. 

d. A imunização é efetiva a partir da primeira dose da vacina. 
 

10. Uma anemia microcítica e hipocrômica pode ser causada por, exceto: 
a. Deficiência de vitamina B12 

b. Deficiência crônica de ferro 
c. Hemorragia crônica 

d. Talassemia menor 

 
11. Grupo heterogêneo de doenças genéticas causadas pela redução da síntese de globinas alfa e não-alfa (β, δ ou 

γ). Na realidade as formas mais comuns da doença se devem à redução de globina alfa ou de globina beta: 
a. Leucemias 

b. Talassemias 

c. Mielopatias 
d. Linfoadenomas 

 
12. Meio rico e não seletivo, diferencial para a hemólise, nele crescem a maioria dos Gram negativo e Gram positivo, 

além de fungos filamentosos (bolores) e leveduras, exceto algumas espécies de hemófilos e outros fastidiosos: 

a. Ágar sangue 
b. Ágar Thayer Martin Modificado 

c. Ágar CLED 
d. Ágar MacConkey 

 
13. Paciente com anemia megaloblástica deverá apresentar no seu hemograma: 

a. Não apresenta alterações 

b. Macrocitose 
c. Microcitose 

d. Hipocromia 
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14. Os testes sorológicos utilizados no diagnóstico da infecção pelo HIV são o Elisa, a imunofluorescência indireta, o 
western blot, o imunoblot e o imunoblot rápido. Relacione corretamente as principais características de cada tipo 

de teste: 

A – Western Blot 1 – Foram desenvolvidas quatro gerações de 
ensaios. Nos ensaios da quarta geração detecta-se 

simultaneamente o antígeno p24 e anticorpos 
específicos anti-HIV, sendo essa última também no 

formato “sanduíche”. Essa técnica é amplamente 

utilizada como teste inicial para detecção de 
anticorpos contra o vírus, devido à sua alta 

sensibilidade. 

B – ELISA 2 – Fixadas em lâminas de microscópio, as células 
infectadas pelo HIV-1 (portadoras de antígenos) são 

incubadas com o soro que se deseja testar, ou seja, 
onde é feita a pesquisa de anticorpos. A presença 

dos anticorpos é revelada por meio de microscopia 

de fluorescência. 

C – Imunofluorescência indireta 3 – Neste teste, proteínas recombinantes e/ou 

peptídeos sintéticos, representativos de regiões 
antigênicas do HIV-1 e do HIV-2 são imobilizados 

sobre uma tira de nylon. Além das frações virais, as 

tiras contêm regiões de bandas controle (não virais) 
que são empregadas para estabelecer, por meio de 

comparação, um limiar de reatividade para cada 
banda viral presente.  

D – Imunoblot/ Imunoblot rápido 4 – Este teste envolve, inicialmente, a separação 

das proteínas virais por eletroforese em gel de 
poliacrilamida, seguida da transferência 

eletroforética dos antígenos para uma membrana 
de nitrocelulose. O soro do paciente, onde se faz a 

pesquisa dos anticorpos contra o HIV, é colocado 

em contato com esta membrana. As reações 
antígeno-anticorpo são detectadas por meio da 

reação com anti-imunoglobulina humana, conjugada 
com uma enzima. Após uma reação de oxi-redução 

e de precipitação, as proteínas virais são 

visualizadas sobre a fita de nitrocelulose. Esse teste 
é utilizado para confirmação do resultado reagente 

ao teste Elisa, ou seja, é também um teste 
confirmatório da infecção. Tem alta especificidade e 

sensibilidade. 

 
a. A-1; B-3; C-2; D-4 

b. A-2; B-1; C-3; D-4 
c. A-4; B-1; C-2; D- 3 

d. A-3; B-2; C-1; D-4 

 
15. Um nível elevado de aspartato transaminase no sangue é indicativo de: 

a. Insuficiência renal aguda 
b. Infarto agudo do miocárdio 

c. Insuficiência respiratória 

d. Patologia hepática 
 

16. O método da fita adesiva transparente ou Método de Graham pode ser utilizado no diagnóstico de: 
a. Dengue 

b. Anemia falciforme 
c. Diabetes mellitus 

d. Infecção por Enterobius vermiculares 
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17. Teste utilizado para avaliar o controle glicêmico no paciente diabético: 
a. Tolerância Oral à glicose 

b. Hemograma completo 

c. Hemoglobina Glicada 
d. Cetoacidose urináia 

 
18. Não é uma condição que leva à plaquetopenia: 

a. Anemia ferropriva 

b. Púrpura trombocitopênica trombótica 
c. Doença de Gaucher 

d. Esplenomegalia 
 

19. No hipotireoidismo há queda na produção dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina). É sintoma dessa 
condição: 

a. Queda de cabelo 

b. Diarréia 
c. Aumento dos batimentos cardíacos 

d. Perda de peso 
 

20. Parâmetro que se encontra elevado quando há lesão de músculos esqueléticos ou do músculo cardíaco: 

a. Hemoglobina 
b. Aspartato transaminase 

c. Creatina quinase 
d. HDL-colesterol 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – 05 QUESTÕES 

 

21. Para analisar a admissibilidade do processo de impedimento da atual Presidente da República Federativa do Brasil, 

os trabalhos na Câmara dos Deputados foram dirigidos por: 

a. Lula 

b. Eduardo Cunha 

c. Renan Calheiros 

d. Eduardo Arantes 

 

22. Dengue, chikungunya e zika são três doenças infecciosas e que atualmente causam muita preocupação às 

autoridades. Com relação a elas, assinale a alternativa incorreta:  

a. A dengue é transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” 

b. A chikungunyaé transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” 

c. A zika é transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” 

d. As três doenças são transmitidas por águas paradas. 

 

23. Assinale a alternativa que não corresponde ao Município de Bom Retiro: 

a. A região de Bom Retiro possui as maiores elevações do extremo sul do Brasil, pois dos cinco pontos 

culminantes de Santa Catarina, três estão dentro do território bomretirense. 

b. O Concurso Cultural, História, Causa e Lendas – 93 anos de Bom Retiro, teve como objetivo o resgate do 

passado destes aspectos. 

c. O Moto Trilha – 93 anos de Bom Retiro/SC, contou com um percurso de aproximadamente 40 km, 

percorrendo as estradas vicinais do município. 

d. Em comemoração aos 93 anos de emancipação de Bom Retiro, foi realizado o 4º Pedal Bom Retiro, 

partindo do centro da cidade, indo para o interior do município e retornando à cidade. 
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24. De acordo com MICROSOFT (2016), computadores são máquinas que executam tarefas ou cálculos de acordo 

com um conjunto de instruções (os chamados programas). Os primeiros computadores totalmente eletrônicos, 

lançados na década de 40, eram máquinas enormes que exigiam equipes inteiras para funcionar. Comparados a 

essas máquinas de antigamente, os computadores atuais são impressionantes. Não só estão milhares de vezes 

mais rápidos, como podem caber na mesa, no colo ou até no bolso. 

Os computadores funcionam com base em uma interação entre HARDWARE e SOFTWARE. Em uma definição 

breve, podemos dizer que Hardware é a parte física do computador, já o Software são as instruções programadas 

que dizem ao computador o que fazer. 

 

     Sendo assim, analise os termos abaixo: 

TECLADO – SISTEMA OPERACIONAL – MOUSE – IMPRESSORA – EDITOR DE TEXTO 

 

    Considerando os termos citados acima, podemos classificá-los, de acordo com ordem, em: 

a. Hardware – Software – Hardware – Software – Hardware 

b. Software – Hardware – Software – Software – Hardware 

c. Hardware – Software – Hardware – Hardware – Software 

d. Software – Hardware – Software – Hardware – Software 

 

25. Considere as afirmações abaixo: 

 

I. A Internet é conhecida como a rede mundial de computadores, e pode ser acessada através de 

computadores, tablets, smartphones e até dispositivos como televisores. 

II. São exemplos de navegadores para Internet: Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer. 

III. Email é abreviatura de electronic mail, e é uma forma conveniente de se comunicar com outras pessoas 

através da Internet. 

IV. Através de uma mensagem de email, é possível enviar praticamente qualquer tipo de arquivo, inclusive 

documentos, imagens e arquivos de música. 

 

     Assinale a alternativa correta: 

a. Somente as afirmações I e II estão corretas. 

b. Apenas a afirmação IV é falsa. 

c. Todas as afirmações estão corretas. 

d. Todas as afirmações são falsas. 

 

 

PORTUGUÊS E MATEMÁTICA – 15 QUESTÕES 

 

26. O emprego do hífen está incorreto em: 

a. Gabriela feriu o ante-braço na queda.   

b. A doença o tornou dependente de anti-inflamatórios. 

c. O coronel odiava comida requentada no micro-ondas. 

d. Era mais uma militante pró-democracia. 

 

27. Há um erro de concordância em: 

a. A alegria dele são as crianças. 

b. Faz dois anos que ninguém resolve o problema 

c. Tristeza é necessário. 

d. Não existe sonhos impossíveis. 
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28. Deveria ter sido escrito com X e não com CH:  

a. Chaga – Chalé 

b. Chícara – Chingar 

c. Chacinar – Chacota 

d. Chafariz – Chafurdar 

 

29. Os itens abaixo correspondem respectivamente a: 

 

I. Situa um acontecimento no tempo. 

II. Relaciona uma palavra a outra. 

 

a. Interjeição e pronome 

b. Substantivo e artigo 

c. Verbo e preposição 

d. Advérbio e conjunção 

 

30. Qual a figura de linguagem empregada na frase abaixo? 

“Estão destruindo o verde do nosso país”. 

 

a. Metonímia 

b. Metáfora 

c. Hipérbole 

d. Pleonasmo 

 

31. Na frase abaixo o sujeito é: 

Não encontrei ninguém lá, Carla. 

a. Dulce 

b. Simples 

c. Oculto 

d. Indeterminado 

 

32. “Despedindo-se de todos, deu seu último suspiro”. 

Nesta frase podemos dizer que ocorre: 

a. Personificação 

b. Ironia 

c. Prosopopeia 

d. Eufemismo 

 

33. Marque somente artigos: 

a. Boneca – Sol 

b. Meu – Este 

c. A – Uns 

d. Falante – Maravilhoso 
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34. O gráfico abaixo representa qual função? 

 
 

a. 2x² 

b. 3x+2 

c. 5x + 3 

d. x² + 2 

 

35. Quantos anagramas tem a palavra PROVAR? 

a. 36 

b. 360 

c. 720 

d. 840 

 

36. O aumento salarial é proporcional ao salário ganho. Se uma pessoa que tem seu salário de R$ 2.800,00 terá R$ 

252,00 de aumento. Qual será o aumento de alguém que tem salário de R$ 3.600,00? 

a. R$ 290,00 

b. R$ 298,00 

c. R$ 312,00 

d. R$ 324,00 

 

37. Quais são os valores de x, y e z respectivamente, no sistema linear a seguir? 

 

2𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 =  −1
−𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 10
𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 0

  

a. 3, 2 e 1 

b. 3, -2 e -1 

c. -3, 2 e -1 

d. -3, -2 e -1 

 

38. Considere uma sala de aula com 25 meninas e 18 meninos. Será escolhido um aluno. Qual a probabilidade de ser 

escolhida uma menina? 

a. 53,45% 

b. 55,74% 

c. 56,27% 

d. 58,13% 

 

39. Qual o determinante da matriz abaixo? 
−1 −2 3
4 −5 6
7 −8 9

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5



Prefeitura Municipal de Bom Retiro/SC – Edital 03/2016 
Concurso Público 001/2015 – Cargo: Farmacêutico/a Bioquímico/a 

 

8 
 

a. -1 

b. 4 

c. -6 

d. -8 

 

40. Qual os possíveis valores para x na seguinte equação? 

2x² + 3x = 9 

 

a. 
3

2
 e -3  

 

b. 
4

3
 e 0 

 

c. 
5

4
 e 

2

5
 

 

d. −
4

3
 e −

5

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 
 

 
 


