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VAGA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ANÁLISES CLÍNICAS) 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Heresia 
 

As culturas científica e humanística eram separadas, 
entre outras razões, pela linguagem. Tinham vocabulários 
diferentes. Seus códigos não combinavam. Previa-se até que 
se distanciariam tanto que um dia nenhuma comunicação 
seria possível entre as duas. O advento da língua comum dos 
computadores parecia ter diminuído essa discrepância, mas 
curiosamente a divisão perdurou, agora entre facções da 
mesma cultura, que usam o mesmo vocabulário e não se 
entendem. Economistas de um lado e de outro (rudemente, 
esquerda e direita) lidam com os mesmos números, analisam 
os mesmos gráficos, recebem as mesmas informações e falam 
todos o mesmo idioma universal, só variando o estilo – e veem 
e preveem coisas diferentes.  

A não ser que se procure a causa da cisão no terreno 
movediço do caráter de cada um, ela não tem explicação. Ou 
tem: o mundo da ciência econômica, como todos os mundos, 
está subdividido entre humanistas e seus contrários, que 
divergem nos seus pressupostos antes de divergirem nas suas 
interpretações e receitas. O que os separa é o valor que dão à 
vida humana, o princípio de todas as equações matemáticas 
para uns e um dado irrelevante para outros. Não se trata de 
ter melhor ou pior coração. Como já disse alguém, ninguém 
tem o monopólio dos bons sentimentos. Mas a sua escolha de 
lado na divergência entre economistas, no fim, é uma 
definição de escolha política. É-se solidário pela mais egoísta 
das razões, por uma preocupação elementar com a salubridade 
do meio em que se respira, porque uma civilização que sacrifica 
o ser humano pelo lucro não é exatamente o ambiente em que 
se quer viver. 

Quando a Europa submergiu na intolerância religiosa e 
no obscurantismo da Idade das Trevas, dominada por uma 
espécie de pensamento único que condenava como heresia 
qualquer forma de desafio dos dogmas da Igreja, e nem os 
reis sabiam ler, foi nos claustros da própria Igreja que a 
escrita e a cultura clássica foram preservadas e, quase sem 
querer, resistiram ao dogma. Hoje, outra vez, uma minoria 
herética se vê sitiada por dogmas inquestionáveis. Mas a 
Idade das Trevas acabou na Renascença. 
(Por Luiz Fernando Veríssimo. Disponível em: http://www.jornalcontato. 

com.br/home/index.php/heresia-luis-fernando-verissimo-o-globo/. 
Acesso em: 25/06/2019.)   

 
Questão 01 
Esse texto foi escrito com a finalidade comunicativa de: 
A) Defender o respeito à vida humana.  
B) Defender o ponto de vista científico.  
C) Esclarecer as divergências entre economistas de esquerda 

e de direita. 
D) Explicar a diferença entre a cultura científica e a cultura 

humanística.    

Questão 02 
De acordo com o texto, a cultura científica e a cultura 
humanística: 
A) Distanciaram-se tanto, que não conseguem mais dialogar.  
B) Representam duas formas diferentes de interpretar o 

mundo.  
C)  Fundiram-se com a globalização das informações, por 

isso não há mais divisão de lados.  
D)  Mantêm não só suas diferenças bem delimitadas, como 

também um vocabulário próprio. 
 
Questão 03 
Os economistas, de acordo com o texto, formam um grupo 
de indivíduos: 
A) Que se desdobra, já que nem todos partilham as mesmas 

crenças. 
B) Que analisa os mesmos dados e chega, portanto, às mesmas 

conclusões.  
C) Que não utiliza a mesma linguagem; por isso, não consegue 

se comunicar. 
D) Coeso, que partilha das mesmas ideologias e só se opõe 

a crenças de outros grupos de indivíduos. 
 
Questão 04 
No trecho “O advento da língua comum dos computadores 
parecia ter diminuído essa discrepância (...)” (1º§), a palavra 
sublinhada é um pronome demonstrativo, que foi utilizado 
para:  
A) Situar, no tempo, uma informação.  
B) Situar a posição de um ser no espaço.   
C) Localizar no próprio texto uma informação referenciada 

anteriormente.  
D) Localizar no próprio texto uma informação que será 

referenciada mais à frente. 
 
Questão 05 
No trecho “(...) ninguém tem o monopólio dos bons senti-
mentos. Mas sua escolha de lado na divergência entre 
economistas, no fim, é uma definição de escolha política. É-se 
solidário pela mais egoísta das razões, por uma preocupação 
elementar com a salubridade do meio em que se respira, 
porque uma civilização que sacrifica o seu humano pelo lucro 
não é exatamente o ambiente em que se quer viver.” (2º§), 
respectivamente, as palavras sublinhadas sinalizam, do ponto 
de vista semântico, reações de: 
A) Condição e explicação.  
B) Oposição e explicação. 
C) Adição e conformidade. 
D) Oposição e consequência. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
Em uma área com 100 mil habitantes, foram notificados 
cerca de 50 casos de sarampo nos últimos dois meses. Com 
essas informações, os serviços de saúde podem construir 
indicadores a respeito desse agravo. Considerando tais 
informações, assinale o indicador de saúde que poderá ser 
elaborado com os dados descritos. 
A) Taxa de epidemia. 
B) Coeficiente de incidência. 
C) Coeficiente de prevalência. 
D) Coeficiente de morbidade geral. 
 

Questão 07 
Para o estudo sobre a mortalidade infantil e materna em 
uma determinada área, deve-se advertir que o denominador 
usado para a construção desses indicadores de saúde são 
feitos à base de dados que implicam: 
A) O número de nascidos vivos na área. 
B) O número de óbitos de menores de um ano. 
C) O total de habitantes da área a ser estudada. 
D) O número de óbitos de mulheres em idade fértil. 
 

Questão 08 
“Compreende uma área geográfica de tamanho variável que 
comporta populações com características epidemiológicas e 
sociais e necessidades, assim como os recursos de saúde 
para atendê-la.” Trata-se de: 
A) Território do distrito sanitário. 
B) Área de referência do sistema terceirizado de saúde local. 
C) Área de referência do sistema complementar de saúde 

local. 
D) Regionalização de população subscrita aos sistemas 

múltiplos de saúde. 
 
Questão 09 
No campo da promoção da saúde são considerados exemplos 
de aplicação do SUS para com a população: 
I. Educação em saúde. 
II. Bons padrões de alimentação e nutrição. 
III. Serviços odontológicos preventivos. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) III, apenas. 
 

Questão 10 
Considerando a lista de doenças de notificação compulsória, 
segundo o Ministério da Saúde, analise as patologias a seguir. 
I. Febre amarela. 
II. Toxoplasmose.  
III. Sífilis em todas as suas formas. 
IV. Dengue.  

Estão corretas as alternativas 
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
O sistema urinário é composto, basicamente, por: 
A) Rins, bexiga e pênis. 
B) Rins, uretra e vesícula seminal. 
C) Uretra, bexiga, rins e ureteres.                                                                                                
D) Bexiga, veia cava superior e rins. 
 
Questão 12 
O toxoplasma Gondii, em sua fase aguda, possui uma estru-
tura celular em forma de meia lua ou de banana quando visto 
ao microscópio. Esta forma aguda se refere ao: 
A) Oocisto.  
B) Bradizoíto.  
C) Taquizoíto.  
D) Esferozoíto. 
 
Questão 13 
A contenção laboratorial objetiva reduzir a exposição da 
equipe de profissionais a riscos biológicos, químicos e físicos. 
Dentre os equipamentos de contenção, há os protetores 
respiratórios que:   
A) São utilizados para proteger o aparelho respiratório, somente. 
B) Oferecem uma proteção da face do trabalhador contra 

risco de impactos. 
C) São utilizados para proteger os olhos e os ouvidos contra 

impactos, respingos e aerossóis. 
D) São usados para prevenir a perda auditiva e olfatória 

provocada por ruídos e odores fortes. 
 
Questão 14 
Para o diagnóstico parasitológico de esquistossomose, são 
evidenciados na literatura várias técnicas qualitativas. 
Entretanto, algumas não são mais utilizadas devido à sua 
baixa sensibilidade. Trata-se de técnica NÃO mais utilizada: 
A) Método de Bell. 
B) Técnicas de flutuação.  
C) Técnica de formol e éter. 
D) Sedimentação espontânea das fezes. 
 
Questão 15 
Até o momento não há uma padronização internacional de 
cores, mas a maioria dos fabricantes segue uma padronização 
de cores de tampas para os tubos de coletas de sangue. 
Geralmente, os tubos de coletas de sangue com a tampa roxa 
possuem como aditivo ao tubo à seguinte substância: 
A) EDTA. 
B) Fluoreto.  
C) Heparina.  
D) Citrato de sódio.  
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Questão 16 
Os pacientes com lesão renal apresentam o valor de 
densidade urinária elevada estando maior que o valor de 
referência que é:   
A) 0.005 a 1.001. 
B) 1.001 a 1.035. 
C) 1.010 a 1.201. 
D) 1.020 a 1.035. 
 
Questão 17 
O processo de esterilização tem como finalidade destruir 
qualquer micro-organismo, incluindo esporos. Dentre os 
processos, há a esterilização por calor que pode ser:     
A) Seco à temperatura de 100° C, podendo eliminar os príons.  
B) Por via úmida, sendo a mais efetiva já que eleva a tempe-

ratura a 90° C sendo necessária uma autoclave.  
C) Por via seca, sendo mais efetiva que a úmida já que se 

consegue uma esterilidade completa em temperaturas 
menores.  

D) Por calor úmido, pois o calor está sob vapor d’água e sob 
pressão, alcançando altas temperaturas sendo muito mais 
eficiente no processo de esterilização. Nesse processo, é 
necessário o uso de uma autoclave. 

 
Questão 18 
Nos testes imunológicos realizados nos laboratórios de 
análises clínicas, há uma proteína que possui a capacidade 
de reconhecer um antígeno de forma específica e com alta 
afinidade; assinale-a. 
A) Citocina.  
B) Anticorpo.  
C) Neutrófilo.  
D) Macrófago.   
 
Questão 19 
“Os(As) _________________ são vasos que saem do coração. 
Os(As) _________________ são os vasos que trazem o sangue 
para o coração e os(as) _________________ são vasos micros-
cópicos responsáveis pelas trocas de nutrientes entre o 
sangue e o meio interno.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) veias / capilares / artérias  
B) artérias / veias / capilares  
C) capilares / veias / artérias  
D) artérias / aortas / capilares  
 
Questão 20 
Considerando os exames bioquímicos enzimáticos relacio-
nados, assinale o exame bioquímico solicitado aos pacientes 
com reinfarto e para detecção de lesão após angioplastia 
coronariana.         
A) Creatina.  
B) Fosfocreatina.  
C) Pesquisa de troponina.  
D) Creatinofosfoquinase MB. 
 

Questão 21 
No processo de esterilização de materiais, há vários 
equipamentos responsáveis por promover a esterilização, 
dentre eles a autoclave. Assinale o princípio do método de 
esterilização envolvido neste equipamento.  
A) Radiação.  
B) Calor seco. 
C) Raios gamas.  
D) Calor úmido.  
 
Questão 22 
A leishmaniose visceral, uma doença causada por parasitas 
do complexo Leishmania, é endêmica em 62 países, incluindo 
o Brasil. O diagnóstico laboratorial é realizado através da 
pesquisa do parasito em preparações do material obtido de 
medula óssea, baço, fígado e linfonodo. Esse material é 
trabalhado em um esfregaço em lâmina de vidro e corado 
com:   
A) Eosina.  
B) Giemsa.  
C) Hematoxilina.  
D) Azul de bromocresol. 
 
Questão 23 
No exame parasitologia de fezes pelo método de Willis, é 
correto afirmar que as fezes devem ser diluídas com:   
A) Água morna.  
B) Água gelada.  
C) Solução insaturada de sal.  
D) Solução saturada de açúcar.  
 
Questão 24 
Para corar as larvas de helmintos, deve-se utilizar um corante 
chamado de:  
A) Lugol.  
B) GINSA. 
C) Azul de metileno.  
D) Azul de bromofenol.  
 
Questão 25 
Em relação aos meios de culturas utilizados para transporte 
e conservação, assinale, a seguir, o meio utilizado para o 
transporte e a conservação de amostras de fezes. 
A) Cary Blair e Ágar chocolate.  
B) Cary Blair e salina tamponada.  
C) Ágar martini e Ágar chocolate.  
D) Salina tamponada e o Ágar martini. 
 
Questão 26 
De acordo com a RDC ANVISA nº 306/2004, que dispõe 
sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 
serviços de saúde, assinale a correta classificação.      
A) Grupo C: rejeitos comuns.    
B) Grupo B: resíduos químicos.  
C) Grupo D: resíduos perfurocortantes.  
D) Grupo E: resíduos com possível presença de agentes 

biológicos.  
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Questão 27 
Não havendo possibilidade de enviar as amostras de fezes 
frescas para o laboratório, as amostras deverão:     
A) Ficar em baixas temperaturas, de 5° a 10° C, para evitar a 

putrefação.  
B) Ficar em temperatura ambiente, pois as fezes não possuem 

degradação de material.  
C) Ser colocadas em temperaturas altas, pois, assim, já 

eliminam os principais interferentes.  
D) Ser armazenadas em caixas térmicas com temperaturas 

de até 20° C, permitindo, assim, uma maior conservação 
do material.   

 
Questão 28 
Sobre a velocidade de hemossedimentação, um teste bas-
tante realizado em laboratórios de análises clínicas, assinale 
a alternativa correta.   
A) O sangue deve ser congelado em uma temperatura de –8° C 

e centrifugado a 4 mil rpm por 30 minutos.  
B) O sangue com anticoagulante é colocado em um tubo 

capilar e deixado sedimentar em posição vertical durante 
1-2 horas.  

C) O sangue com anticoagulante é colocado em um tubo 
capilar e congelado em uma temperatura de –10° C e 
centrifugado.  

D) A amostra de sangue deve ser colocada em um tubo 
capilar e acondicionada em uma centrífuga durante 30 
minutos a 4 mil rpm. 

 
Questão 29 
A desinfecção para o tratamento dos resíduos do grupo A 
está relacionada às seguintes técnicas:      
A) Micro-ondas e incineração.  
B) Autoclavagem e radiação gama.  
C) Radiação gama e crioesterilização.  
D) Micro-ondas e esterilização por gelo.  
 
Questão 30 
Em relação aos resíduos classificados como grupo A, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) São resíduos que apresentam agentes biológicos e com 

potenciais riscos de infecção.  
(     ) Entre os resíduos classificados como grupo A podem ser 

citados: culturas de micro-organismos, bolsas transfu-
sionais contendo sangue e peças anatômicas de seres 
humanos.  

(     ) O acondicionamento destes resíduos deve ser feito em 
saco branco-leitoso, sendo substituído somente quando 
estiver completamente cheio. 

(     ) Fazem parte de resíduos produzidos por drogarias e 
farmácias.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B) V, F, F, V. 
C) V, V, V, F. 
D) F, F, V, V. 
 

Questão 31 
O método de diagnóstico para o Enterobius vermicularis é 
conhecido como:   
A) Kato-Katz. 
B) Baermann-Moraes. 
C) Sedimentação espontânea.  
D) Fita gomada ou método de Graham. 
 
Questão 32 
O fígado é um órgão multifuncional, envolvido em várias 
funções excretoras e metabólicas. São considerados testes 
bioquímicos envolvidos na função hepática:   
A) Ureia.  
B) CK-mb. 
C) Creatinina.  
D) Aspartato Amino Transferase (AST) e Alanina Aminotrans-

ferase (ALT). 
 
Questão 33 
Para o diagnóstico de tuberculose e identificação de mico-
bactérias, que são álcool-ácido resistentes, é preconizado o 
uso da seguinte coloração: 
A) Gram.  
B) Fucsina. 
C) Ziehl-Neelsen.  
D) Azul de metileno.  
 
Questão 34 
A alternativa no processo de esterilização de produtos ou 
artigos termossensíveis é conhecida como:   
A) Autoclave. 
B) Crioesterilização.  
C) Radiação ionizante.  
D) Esterilização térmica.  
 
Questão 35 
A tinta nanquim, ou tinta da China, é usada, principalmente, 
para pesquisas de:   
A) Criptococos.  
B) Estafilococos.  
C) Trichomonas.  
D) Treponema pallidum.   
 
Questão 36 
Analise os procedimentos relacionados: 
• colocar duas gotas de salina em uma lâmina; 
• emulsionar uma colônia isolada a ser testada; 
• colocar uma gota de plasma e misturar com um palito de 

plástico ou madeira; 
• observar se há aglutinação em dez segundos; 
• não é possível executar este teste a partir de um ágar com 

grande concentração de sal, como o ágar manitol. 
As informações se referem ao teste de: 
A) Citrato.  
B) Catalase.  
C) Coagulase em tubo.  
D) Coagulase em lâmina.  
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Questão 37 
O meio de Ágar chocolate é amplamente utilizado para o 
cultivo de micro-organismos exigentes. Assinale um compo-
nente exclusivo deste meio.  
A) Extrato de cacau.  
B) Sangue de cavalo.  
C) Hemácias congeladas.  
D) Caldo do extrato de cacau. 
 
Questão 38 
“Equipamentos compostos por um rotor, uma haste de 
movimentos e um motor.” A afirmativa se refere a:   
A) Estufas.  
B) Autoclaves.  
C) Centrífugas.  
D) Câmaras de pressão.  
 
Questão 39 
Dentre as provas e identificação para Staphylococcus, Strepto-
coccus, Enterococcus, Listeria, Corynebacterium, Micrococcus, 
Bacillus, Moraxella catarrhalis, há a prova de catalase. Para 
realizar este teste é necessário:  
A) Água boricada 2%. 
B) Carbonato de sódio a 2%. 
C) Bicarbonato de sódio a 3%. 
D) Peróxido de hidrogênio a 3%. 
 
Questão 40 
Nos laboratórios devem ser adotados um programa de 
manutenção preventiva para assegurar o funcionamento 
apropriado dos equipamentos. Para isso, os equipamentos, 
como geladeiras, devem ser controlados em intervalos de 
tempo preestabelecidos. As geladeiras, então, devem ter um 
registro diário de temperatura que deve ficar entre:  
A) 2° C a 8° C. 
B) 2° C a 30° C. 
C) –8° C a 2° C. 
D) 25° C a 30° C. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


