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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

10 30 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Um dos poucos exemplos que Brasília deu ao País não veio dos seus políticos [...], veio da 1 

população da cidade e de um governante que estabeleceu que todo automóvel deveria parar imediatamente 2 

quando um pedestre colocasse o pé na faixa branca que lhe garantia a travessia segura. Esse pequeno ato de 3 

cidadania foi alcançado através de um mecanismo simples: conscientização e pesada multa para aqueles 4 

que transgredissem a norma imposta. O que foi feito em Brasília poderia ser feito em qualquer parte, desde 5 

que houvesse vontade política e ação por parte das administrações municipais. 6 

Cidadania não é um atributo genético. É fruto do aprendizado, da conscientização e, 7 

naturalmente, da punição, essencial para obrigar aqueles que se consideram acima da lei a serem cidadãos. 8 

Por isso cabe aos poderes públicos estimular o exercício da cidadania e, diferente do que se pode pensar, a 9 

cidadania não se exerce apenas através dos grandes atos, pelo contrário, seu exercício se dá no dia-a-dia. É 10 

nas pequenas coisas que identificamos o verdadeiro cidadão. 11 

Infelizmente, por causa do descaso de várias administrações, os pequenos atos de cidadania vêm 12 

sendo esquecidos pela população, de tal modo que se pode ver com frequência lixo jogado nas ruas, 13 

automóveis ultrapassando os limites de velocidade e ignorando o sinal vermelho, o som de carros ou de 14 

estabelecimentos comerciais destruindo os tímpanos alheios, pessoas fazendo suas necessidades 15 

fisiológicas nas praias ou nas ruas e por aí vai. [...] 16 

É verdade que o maior direito do cidadão se dá através da generalização da saúde, da segurança, 17 

da educação, mas não se esgota aí e o poder público deve estimular o exercício da cidadania, especialmente 18 

nas pequenas coisas, e exercer a punição quando as normas não são respeitadas. 19 

Dizem-me, reiteradamente, que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma, que se o brasileiro 20 

não para no sinal vermelho, como pararia frente a uma simples intenção do pedestre de atravessar a rua? 21 

Não creio nisso; antes diziam que o brasileiro não usaria cinto de segurança e hoje essa é uma prática 22 

generalizada. Naturalmente é preciso mexer no bolso de quem não obedece às normas e multar 23 

pesadamente quem urina na rua, excede no volume do som, suja as calçadas, desobedece às leis do trânsito 24 

ou transgride as normas estabelecidas. 25 

As prefeituras e as instituições necessitam unir-se numa cruzada em prol do respeito aos 26 

pequenos direitos do cidadão. 27 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

ARMANDO AVENA  
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01) Na ótica do articulista, 

 

A) exemplos e estímulos são indispensáveis no 

processo de mudança comportamental. 

B) desejo de transformação social implica confiabilidade 

incondicional nas lideranças políticas. 

C) desrespeito às normas sociais impostas pressupõe 

mais punição que conscientização. 

D) inércia popular e falta de vontade política são polos 

opostos. 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar:  

 

A) O autor, no primeiro período do primeiro parágrafo, 

sintetiza o assunto do texto. 

B) A ressalva presente em "mas não se esgota aí." 

(L.18) contém forte matiz de ironia. 

C) O autor do texto acaba corroborando a ideia de 

resistência do baiano ao cumprimento das leis 

estabelecidas na sociedade da qual faz parte. 

D) A frase "Cidadania não é atributo genético." (L.7) 

sugere um trabalho educacional de base para que 

ela se concretize de fato. 

 

03) A oração “‟mas não se esgota aí.‟" (L.18), expressa, 

no contexto,  o valor semântico de: 

 

A) explicação. 

B) ressalva 

C) concessão. 

D) conclusão. 

 

04) Marque a alternativa cuja palavra é acentuada pela 

mesma razão da acentuação da palavra “várias” 

(L.12). 

 

A) “através” (L.4). 

B) “público” (L.18). 

C) “saúde” (L.17). 

D) “frequência” (L.13). 

 

05) Marque a alternativa cuja palavra em destaque tem o 

mesmo valor morfológico da destacada em “...O que 

foi feito em Brasília...” (L.5): 

 

A) “um pedestre colocasse o pé na faixa branca” (L.3). 

B) “Por isso cabe aos poderes públicos.” (L.9). 

C) “pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas” 

(L.15/16). 

D) “que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma” 

(L.20). 

06) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e 

um dígrafo. 
 

A) “aí” (L.5), “estabeleceu” (L.2), “pequenos” (L.12). 

B) “ruas” (L.16), “lei” (L.8),  “colocasse” (L.3). 

C) “dizem” (L.20), “pararia” (L.21),  “hoje” (L.22). 

D) “saúde” (L.17), “cidadania” (L.4), “alheios” (L.15).   

 

07) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 
 

A) Na palavra “ignorando” (L.14), os elementos em 

destaque formam encontro consonantal. 

B) No vocábulo “hoje” (L.22), o „-H‟ é uma consoante 

brasileira. 

C) No termo “quando” (L.3), há a ocorrência de cinco 

fonemas.  

D) Na palavra “lixo” (L.13), há a ocorrência de dígrafo 

“ch”. 

 

08) As palavras “Cidadania” (L.7), e “Brasília” (L.5) são 

respectivamente: 
 

A) Paroxítona – oxítona  

B) Oxítona – paroxítona  

C) Paroxítona – paroxítona  

D) Oxítona – proparoxítona  

 

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 9 A 10,  LEIA O 

ENUNCIADO PROPOSTO PARA CADA UMA 
 

09)  

"Minha madrinha, já quase cega pela idade, que passava 

o dia rezando, mais por instinto do que pela claridade, era 

a primeira a saudar a luz que iluminaria o nosso jantar: 

'Boa noite!". 

 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

A) A expressão "pela idade" indica causa. 

B) O termo em negrito, na oração "que passava o dia 

rezando", tem valor restritivo. 

C) O vocábulo "quase" denota modo. 

D) A oração "a saudar a luz" tem valor adverbial. 

 

10)  

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite que 

iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de 

recolhimento e solidariedade."  

 

Com relação à frase em evidência, pode-se afirmar: 
 

A) O vocábulo "outra" completa a sentido do nome. 

B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

C) O termo "a véspera do fim do mundo" é agente da 

ação verbal. 

D) A expressão "de recolhimento e solidariedade" 

caracteriza noite". 
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11) Quanto ao número de camadas de células, o tecido 

epitelial de revestimento pode ser classificado em: 

 

I. Estratificado. 

II. Simples. 

III. Pseudo-estratificado. 

 

É correto o que se indica em: 

 

A) III 

B) I e II 

C) I, II e III 

D) I 

 

12) A primeira etapa de todo o processo de preparação 

de uma lâmina histológica consiste em coletar a 

amostra, ou seja, obtê-la e isto pode ser feito das 

seguintes maneiras, dentre outras: 

 

1. Biópsia cirúrgica – obtenção da amostra de tecido ou 

órgão através de uma incisão cirúrgica. 

2. Biópsia endoscópica – usada para órgãos ocos 

(estômago, intestino, etc) através de endoscopia. 

3. Biópsia por agulha – a amostra (cilindro) é obtida 

pela punção do órgão (fígado, pulmão), sem precisar 

abrir a cavidade natural. 

4. Cirurgias amplas (radicais) – a amostra corresponde 

a peças grandes (ex. tumores) ou órgãos (ex. mama, 

útero). 

 

A soma dos números corretos é: 

 

A) 6 

B) 9 

C) 8 

D) 10 

 

13) “A função principal desse tecido é o revestimento da 

superfície externa de órgãos como a pele, ou 

revestimento interno de vísceras ou cavidades do 

corpo, além de secreção glandular.” 

 

O enunciado acima se refere ao tecido: 

 

A) Conjuntivo. 

B) Epitelial. 

C) Muscular. 

D) Nervoso. 

 

14) Fazem parte do tecido conjuntivo: 

 

 

I. Tecido cartilaginoso. 

II. Tecido ósseo. 

III. Tecido adiposo. 

 

É correto o que se indica em: 

 

A) I e III 

B) II 

C) I, II e III 

D) I 

 

15) São Equipamentos de Proteção Individual utilizados 

pelo Técnico em Laboratório durante a coleta de 

sangue, dentre outros:  

 

I. Jaleco. 

II. Máscara. 

III. Luvas descartáveis. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 0 

B) 3 

C) 1 

D) 2 

 

16) São normas que devem ser utilizadas para o trabalho 

em laboratórios, EXCETO: 

 

A) Não entrar no laboratório sem o Equipamento de 

Proteção Individual adequado. 

B) Manter o ambiente o mais organizado possível.  

C) Utilizar materiais descartados do laboratório.  

D) Não fumar, comer ou beber nos laboratórios. 

 

17) NÃO é espécie de equipamento de proteção 

individual: 

 

A) Óculos de proteção. 

B) Luvas. 

C) Cabines de segurança biológica. 

D) Máscaras. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 11 A 40 
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18) Algumas medidas que visam à proteção e integridade 

da equipe de coleta e das amostras devem ser 

adotadas, como: 

 

I. Colocar as amostras em caixas que não vazem água. 

II. Levar o material e utensílios de coleta duplicados. 

III. Abrir o isopor lentamente, para evitar a produção de 

aerossóis. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

A) I 

B) I, II e III 

C) II 

D) I e III 

 

19) São funções do tecido conjuntivo: 

 

I. Reserva de nutrientes.  

II. Sistema de defesa.  

III. Regeneração. 

IV. Transporte de nutrientes. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

A) IV 

B) I, II e III 

C) I, II, III e IV 

D) III e IV 

 

20) Acerca da fase pré-analítica para exames de sangue, 

assinale a opção verdadeira. 

 

A) A fase imediatamente anterior à coleta de sangue 

para exames laboratoriais é de grande importância 

para todas as pessoas envolvidas no atendimento 

aos pacientes, com a finalidade de se prevenir a 

ocorrência de enganos, que podem comprometer os 

resultados. 

B) É importante a identificação positiva do paciente e 

dos tubos nos quais será colocado o sangue. 

C) Deve-se estabelecer um vínculo seguro e 

indissolúvel entre o paciente e o material colhido para 

que, no final, seja garantida a rastreabilidade de todo 

o processo. 

D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

21) A pipeta de Westergreen é utilizada em: 

 

A) Diluição de amostra de fezes para análise 

microscópica 

B) Exame de velocidade de hemossedimentação 

C) Filtrações a vácuo 

D) Processos de destilação 

22) Na coleta de amostra de sangue é recomendado 

jejum de pelo menos 3 horas para evitar: 

 

A) hemólise na amostra 

B) lipemia na amostra 

C) formação de hematomas no paciente 

D) sedimentação de proteínas na amostra 

 

23) Relacione de forma correta as vidrarias utilizadas em 

laboratório: 

 

A - Erlenmeyer 1 - Peça de Vidro de forma côncava, 

é usada em análises e 

evaporações além de auxiliar na 

pesagem de substâncias não 

voláteis e não higroscópicas. 

B – Vidro de 

relógio 

2 - Utilizado em conjunto com o Funil 

de Buchner em filtrações a 

vácuo. 

C - Kitassato 3 - Seu formato afunilado permite 

agitação sem que haja risco de 

perda do material agitado. 

D - Pipeta 4 - Utensílio para medir e transferir 

líquidos, o líquido entra por um 

orifício na extremidade inferior 

através da sucção. Vidraria de 

precisão para pequenos 

volumes. 

 

A) A-2; B-1; C-3; D-4 

B) A-1; B-3; C-2; D-4 

C) A-3; B-1; C-2; D-4 

D) A-4; B-2; C-3; D-1 

 

24) Em um laboratório o cadinho é utilizado para: 

 

A) trituração e pulverização de sólidos em pequena 

escala. 

B) aquecimento a seco a temperaturas altas num 

processo denominado calcinação. 

C) condensar vapores gerados pelo aquecimento de 

líquidos. 

D) guardar substâncias em atmosfera com baixo índice 

de umidade, geralmente para seu resfriamento. 

 

25) A amostra de sangue utilizada em exames de 

coagulação deverá ser coletada em: 

 

A) tubo de tampa verde, com heparina. 

B) tubo de tampa azul, com citrato de sódio. 

C) tubo de tampa roxa, com EDTA. 

D) tubo de tampa vermelha, sem coagulante. 
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26) Sobre os anticoagulantes utilizados em análises 

clínicas é correto afirmar: 

 

A) O EDTA atua como anticoagulante quelando o cálcio 

do sangue. O cálcio é necessário na cascata de 

coagulação, e sua quelação inibe a série de eventos 

que causa a coagulação. Em excesso pode alterar a 

morfologia das células vermelhas do sangue. 

B) A heparina inibe a enzima enolase na via glicolítica e 

assim previne a degradação da glicose, assim, é o 

anticoagulante de escolha para amostras que serão 

submetidas a exame de glicemia. 

C) O citrato, usado na associação citrato de sódio e 

citrato de potássio, tem ação anticoagulante devido a 

formação de complexos insolúveis com o cálcio. 

D) O oxalato tem a vantagem de não permitir perda de 

água pela hemácia, conservando a sua morfologia.  

 

27) O método de Willis, ou flutuação espontânea, é: 

 

A) Indicado para isolamento de Staphylococcus. 

B) Indicado para a pesquisa de ovos leves 

(principalmente ancilostomídeos). 

C) Indicado para quantificação de proteína C reativa. 

D) Indicado para coloração de células sanguíneas. 

 

28) Os corantes de May-Grunwald e Giemsa são 

utilizados em: 

 

A) esfregaço hematológico. 

B) exame parasitológico de fezes. 

C) meios de cultura para diferenciação de hemólise. 

D) testes bacteriológicos. 

 

29)   A câmara de Petroff-Hausser é utilizada para: 

 

A) inoculação de bactérias Gram positivas 

B) realizar reações que liberam aerossóis 

C) contagem de bactérias 

D) coloração de células sanguíneas 

 

30) No microscópio óptico com uma lente ocular de 10X 

e uma objetiva 40X deverá oferecer um aumento: 
 

A) 4000. 

B) 400. 

C) 40. 

D) 4. 

 

31) As culturas de urina são essenciais para um correto 

tratamento e acompanhamento de infecções 

urinárias, as amostras ao chegarem ao laboratório 

deverão ser semeadas em meio: 
 

A) Ágar chocolate. 

B) Ágar Mueller Hinton. 

C) Ágar CLED. 

D) Ágar Thayer Martin 

32) Os resíduos de um laboratório clínico são 

classificados com o objetivo de proporcionar o 

descarte seguro e eficiente, visando à proteção dos 

trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos 

recursos naturais e meio ambiente. Sobre a 

classificação dos resíduos é correto afirmar: 

 

A) Resíduos do grupo E são resíduos com possível 

presença de agentes biológicos, que podem 

apresentar riscos de infecção. 

B) Resíduos do grupo A não apresentam riscos 

biológicos, químico ou radiológico à saúde ou ao 

meio ambiente, podem ser comparados aos resíduos 

domiciliares. 

C) Resíduos do grupo C contêm substâncias químicas 

que podem apresentar riscos à saúde pública ou ao 

meio ambiente, dependendo de suas características 

de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade. 

D) Resíduos do grupo A, resíduos com possível 

presença de agentes biológicos, que podem 

apresentar riscos de infecção. 

 

 

33) a figura abaixo o número [7] indica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Iluminador ocular. 

B) Filtro. 

C) Diafragma. 

D) Fusível. 

 

34) Instrumento para medição e transferência rigorosa de 

volumes líquidos: 

 

A) Pipeta. 

B) Bureta. 

C) Balão volumétrico. 

D) Proveta graduada milimetricamente. 
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35) O local de primeira escolha para coleta de sangue 

com objetivo de dosar TGO e TGP é: 

 

A) Veia cefálica. 

B) Veia Femoral. 

C) Veia jugular. 

D) Artéria braquial. 

 

36)  Para analisar amostras de fezes em busca de 

parasitas intestinais utiliza-se: 

 

A) Azul de metileno 

B) Tiacina 

C) Etanol-acetona 

D) Lugol 

 

37) Faz cortes microscópicos em pequenas amostras de 

material biológico emblocadas em resinas 

especificas: 

 

A) Micrótomo 

B) Bisturir a laser 

C) Micrômero 

D) Histopaque 

 

38)  Para provas qualitativas no em exame de urina, em 

geral, uma única amostra é suficiente, que deve ser 

coletada: 

 

A) Após higiene da região genital, o paciente deve 

coletar o primeiro jato da manhã, em frasco 

padronizado pelo laboratório ou em saco coletor 

plástico, próprio para crianças. 

B) Após higiene genital, o paciente deve esvaziar toda a 

bexiga e coletar a próxima urina em frasco 

padronizado pelo laboratório ou em saco coletor 

plástico, próprio para crianças. 

C) Após higiene genital, o paciente deve coletar a urina 

assim que possível em frasco padronizado pelo 

laboratório ou em saco coletor plástico, próprio para 

crianças, é recomendado anotar o horário da coleta. 

D) Após higiene da região genital, o paciente deve 

desprezar o jato inicial e coletar o jato médio, em 

frasco padronizado pelo laboratório ou em saco 

coletor plástico, próprio para crianças. 

39) É uma técnica que utiliza a membrana de 

nitrocelulose como fase sólida. Essas membranas 

absorvem proteínas com grande eficiência. Há a 

separação das proteínas em diversos pesos 

moleculares presente em um complexo antigênico 

por meio de eletroforese. Essas membranas são 

reveladas através de um segundo anticorpo anti-

imunoglobulina marcado, visualizando-se então as 

bandas. O texto acima descreve: 

 

A) Elisa direto 

B) Elisa indireto 

C) Western-blotting 

D) HAMA (human antimouse antibodies) 

 

40)  Sobre a utilização da autoclave, assinale a 

alternativa que contém um procedimento 

inadequado: 

 

A) Os líquidos autoclavados devem estar no máximo a 

¾ do volume total do frasco. 

B) Antes de abrir a autoclave deve-se esperar que 

pressão chegue a 0 kgf/cm². 

C) Antes de abrir a autoclave deve-se esperar que a 

temperatura seja inferior a 60
o
C. 

D) Não se deve mexer no orifício de drenagem, na 

válvula de saída de ar ou na válvula de segurança 

enquanto estiver sendo efetuado o aquecimento à 

pressão. 

 


