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A 

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

 

B 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

C

A 

 

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 Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

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, 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 saia 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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.sãopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO I 

 

“Durante a guerra aprendi uma verdade que geralmente preferimos não enunciar: que o mais 1 

brutal da crueldade é que ela desumaniza suas vítimas antes de destruí-las. E que a luta mais árdua 2 

de todas é permanecer humano em condições desumanas” (Janina Bauman). “Inverno pela manhã”, 3 

obra de Janina Bauman, pode não ser apenas um conto baseado em uma história real e escabrosa da 4 

humanidade, entretanto, em forma de diário demonstra a realidade vivida sob a perspectiva de uma 5 

jovem moça nos guetos que questionava a vida e os motivos dos acontecimentos. 6 

O receio de entrar em caminhões do exército alemão sob os gritos dos militares, sendo 7 

levada para caminhos incertos e nunca mais retornar era pulsante. Por esse motivo, o livro é mais 8 

uma adaptação dos relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da segregação e do ódio que 9 

um conto ou uma história. 10 

Um exímio pensamento baumaniano é o retorno da ágora, que significa os debates e 11 

discussões abertos a todos, em uma forma de ouvir a todos, trazendo as assembleias próximas ao 12 

cidadão e que este tenha sua voz ouvida. Janina foi responsável  por muitas das ideias e grandes 13 

passagens dos livros do autor, pois criou, dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, pois 14 

permaneceu “humana em condições desumanas”. 15 

Adaptdado de Jusbrasil, 07/11/2016 

01)  Observe a frase abaixo destacada do Texto e 

assinale o tempo e o modo verbal nos quais se 

encontra o verbo sublinhado: 

 

“...e que este tenha sua voz ouvida. (...)” 

(linhas 13) 

 

A) Presente do Indicativo 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo 

C) Presente do Subjuntivo 

D) Imperativo Afirmativo 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

02) De acordo com as regras de pontuação, as 

vírgulas que isolam a expressão “obra de Janina 

Bauman” (linha 4) no Texto é de uso: 

 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor 

meramente explicativo. 

B) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial 

deslocado. 

C) Obrigatória, podendo ser substituídas por ponto 

e vírgula. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 
 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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03) Sobre o estudo das classes gramaticais, é correto 

afirmar que a palavra “mais” (linha 2) exerce a 

mesma função morfológica que a seguinte palavra 

retirada do texto: 

 

A) “em” (linha 4) 

B) “entretanto” (linha 5) 

C) “motivos” (linha 6) 

D) “nunca” (linha 8) 

 

04)  Em relação aos sujeitos dos verbos sublinhados nos 

trechos abaixo retirados do Texto, assinale a 

alternativa que os relaciona corretamente às suas 

classificações: 

 

I. “Durante a guerra aprendi uma verdade (...)” (linha 

1) 

II. “...que geralmente preferimos não enunciar. (...)” 

(linha 1) 

III. “E que a luta mais árdua de todas é permanecer 

humano. (...)” (linhas 2 e 3) 

 

A) I – Sujeito simples; II – Sujeito simples; III – Sujeito 

simples. 

B) I – Sujeito indeterminado; II – Sujeito indeterminado; 

III – Sujeito simples. 

C) I – Sujeito elíptico; II – Sujeito elíptico; III – Sujeito 

simples. 

D) I – Sujeito oculto; II – Sujeito inexistente; III – 

Sujeito simples. 

 

05)  A partícula “que” classifica-se em diferentes classes 

gramaticais a depender do contexto em que está 

inserida.  Nesse sentido, analise a partícula “que” do 

trecho abaixo retirado do Texto e assinale a 

alternativa na qual a partícula “que” sublinhada 

exerça a mesma função morfológica: 

 

“Por esse motivo, o livro é mais uma adaptação dos 

relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da 

segregação e do ódio que um conto ou uma história. 

(...)” (linhas 8 a 10) 

 

A) Esperava que você voltasse a tempo. 

B) O rapaz era mais dedicado que a menina. 

C) Nenhum desses que entraram na festa adquiriu o 

convite. 

D) A situação por que passou foi séria. 

 

06) Acerca da expressão “pode não ser” (linha 4), analise 

as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. É composta por um verbo de ligação e, portanto, 

insere-se em um predicado nominal. 

II. Possui como sujeito simples uma oração 

subordinada substantiva. 

III. Poderia ser corretamente substituído por “não se 

pode ser”. 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

07)  Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 

termo retirado do Texto à sua função sintática: 
 

A) “Durante a guerra” (linha 1) – adjunto adverbial 

modo 

B) “entretanto” (linha 5) – adjunto adverbial de negação 

C) “motivos” (linha 6) – núcleo do objeto direto 

D) “pulsante” (linha 8) – adjunto adnominal 

 

08)  Analise o trecho abaixo retirado do Texto. É correto 

afirmar que nele há um período: 
 

“Janina foi responsável por muitas das ideias e 

grandes passagens dos livros do autor, pois criou, 

dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, 

pois permaneceu “humana em condições 

desumanas”.” (linhas 13 a 15) 
 

A) Simples, formado por uma oração coordenada 

assindética. 

B) Composto, formado por uma oração coordenada 

assindética e duas orações coordenadas sindéticas. 

C) Composto, formado por duas orações coordenadas. 

D) Composto, formado por uma oração principal e duas 

orações subordinadas. 

 

09) No trecho do Texto “Um exímio pensamento 

baumaniano é o retorno da ágora (...)” (linha 11), 

podemos afirmar que nele não há termo algum 

classificado gramaticalmente como: 
 

A) Preposição 

B) Verbo 

C) Adjetivo 

D) Conjunção 
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10)  Em relação ao trecho “E que a luta mais árdua de 

todas é permanecer humano em condições 

desumanas. (...)” (linhas 2 e 3), assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O pronome “que” é um termo anafórico e retoma 

uma ideia presente no período anterior. 

B) A expressão “permanecer humano em condições 

desumanas” é classificado como predicativo do 

sujeito da oração a que pertence. 

C) A expressão “permanecer” poderia ser corretamente 

substituída por “que se permaneça”. 

D) Caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente 

após “todas”, haveria alteração da correção do 

período. 

 

11) A utilização da crase na frase abaixo é justificada 

pela seguinte regra gramatical: 

 

“À tarde, deixei o livro sobre sua mesa.” 

 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais 

formadas por preposição e palavra feminina. 

B) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

palavra “tarde” e artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções 

prepositivas, como em “à tarde”. 

D) É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas, 

como em “à tarde”. 

 

12)  De acordo com as normas de concordância verbal, 

assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

indeterminado (textos adaptados de Jusbrasil, 

07/11/2016): 

 

A) É certo o ditado antigo e comprovamos mais uma vez 

com este texto: Junto a um grande homem, sempre há 

uma grande mulher. 

B) Janina Bauman fez exatamente o contrário, ela 

decidiu conviver com sua dor ao se deparar com o 

passado em inúmeras convenções sobre o tema. 

C) Tanto Bauman e Christie concordam que a falta de 

uma racionalidade embutida nas conjunturas das 

instituições e dos atos de todos é a real formadora de 

um abismo. 

D) As estruturas de uma sociedade contemporânea 

devem pautar-se em uma visão de comunidade, na 

qual vive-se em conjunto. 

 

13)  Em relação à regência verbal, assinale a alternativa 

em que o pronome relativo “que” sublinhado deverá 

ser precedido de preposição para que se obtenha a 

correção gramatical da frase: 

 

A) Nada que disser fará sentido agora. 

B) Qualquer uma das pessoas que compareceram à 

reunião precisam assinar o livro. 

C) O cargo que aspiramos já estava preenchido. 

D) A casa que estava à venda possui portas e janelas 

largas. 

 

14)  No trecho abaixo, também adaptado de Jusbrasil 

(07/11/2016), conclui-se que há um: 

 

“A possibilidade de essas pessoas deixarem o 

suplício e atentarem contra os moldes da civilização 

por eles conhecida é tremendo, formando assim 

novos inimigos e vilões dentro das bordas da 

cidade.” 

 

A) Erro de concordância verbal 

B) Erro de concordância nominal 

C) Erro de regência verbal 

D) Erro de pontuação 

 

15) Acerca do período e sua construção, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) As orações sem autonomia gramatical – isto é, que 

funcionam como termos essenciais, integrantes ou 

acessórias de outra oração – são denominadas 

subordinadas. 

B) A oração subordinada desempenha sempre uma 

função sintática, como de sujeito ou de objeto direto, 

por exemplo. 

C) As orações subordinadas adjetivas restritivas 

precisam a significação do substantivo ou pronome 

antecedente. 

D) As orações reduzidas se iniciam sempre por pronome 

relativo ou conjunção integrante, podendo ser 

classificadas em coordenadas ou subordinadas. 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

16)  Analise as informações abaixo a respeito à Intranet: 

 

I - Utiliza diferentes protocolos, serviços, portas e 

aplicativos servidores e clientes que a Internet utiliza; 

II - É restrita, sendo necessário uma autenticação do 

usuário para acessá-la. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) I e II estão incorretas. 

 

17)  Qual das alternativas abaixo não representa uma das 

tecnologias que fornecem segurança ao 

armazenamento e à troca de dados numa rede? 

 

A) Autenticação. 

B) Criptografia. 

C) Sistema Operacional. 

D) Controle de acesso. 

 

18)  O editor de texto Word 2010 realiza algumas 

funções, não sendo uma delas: 

 

A) Elaboração de tabelas. 

B) Edição de imagens. 

C) Elaboração de mala direta. 

D) Preenchimento relâmpago de dados. 

 

19)  Qual das alternativas abaixo representa um exemplo 

de software aplicativo? 

 

A) Adobe Flash. 

B) Windows. 

C) Linux. 

D) Second Life. 

 

 

 

20)  O Windows 10 apresenta incorporado a seu sistema 

um assistente pessoal inteligente chamado Cortana. 

Qual alternativa apresenta corretamente o atalho 

utilizado para ativar esse assistente? 

 

A) WINKEY + P. 

B) WINKEY + R. 

C) WINKEY + S. 

D) WINKEY + X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) “Conjunto de operações que estabelece, sob 

condições especificadas, a correspondência entre 

valores indicados por um instrumento, sistema de 

medição ou material de referência, e os valores 

correspondentes estabelecidos por padrões.” O texto 

traz o conceito correto para: 

 

A) Calibração. 

B) Controle interno de qualidade. 

C) Desinfecção. 

D) Proficiência. 

 

22) A Fase que se inicia após a obtenção de resultados 

válidos das análises laboratoriais e finda com a 

emissão do laudo, para a interpretação pelo 

solicitante é denominada: 

 

A) Fase pré-analítica. 

B) Fase analítica. 

C) Fase pós-analítica. 

D) Fase tardia. 

 

23) Para alguns exames como, por exemplo, 

espermograma e PSA, há necessidade de 

determinados dias de abstinência sexual. Para outros 

exames, até mesmo urina, recomenda-se: 

 

A) 48 horas de abstinência sexual. 

B) 24 horas de abstinência sexual. 

C) 12 horas de abstinência sexual. 

D) 6 horas de abstinência sexual. 

 

24) Caixas Térmicas são recipientes de segurança para 

transporte, destinados à acomodação das estantes e 

grades com tubos, frascos e tubetes contendo as 

amostras biológicas. É INCORRETO afirmar que 

estas caixas térmicas devem obrigatoriamente ser: 

 

A) Rígidas, resistentes e impermeáveis. 

B) Revestidas internamente com material lisos, duráveis, 

impermeáveis e laváveis. 

C) Resistentes às soluções desinfetantes. 

D) Dotadas de dispositivos de fechamento interno 

externamente. 

 
 

25) Associe os anticoagulantes aos exames indicados e 

assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

 

X – EDTA. 

Y – Citrato de Sódio. 

W – Fluoreto de Sódio. 

Z – EDTA com gel. 

 

I – Hematologia. 

II – Estudos de Coagulação. 

III – Carga Viral para Hiv. 

IV – Glicemia em jejum. 

 

A) X-I; Y-II; W-IV; Z-III. 

B) X-I; Y-II; W-III; Z-IV. 

C) X-II; Y-I; W-IV; Z-III. 

D) X-II; Y-I; W-III; Z-IV. 

 

26) São dados importantes sobre a dosagem de Fosfatase 

Ácida – Fração Prostática H, EXCETO: 

 

A) Etanol inibe a fração prostática. 

B) Heparina diminui a atividade.  

C) Após Ultrassom transrretal e/ou exercícios físicos 

aguardar 24 horas.  

D) Após ejaculação aguardar 7 dias para coleta. 

 

27) Sobre as amostras pediátricas de urina em saco 

coletor, analise as alternativas e assinale a que traz 

informações INCORRETAS: 

 

A) Realizar assepsia da região genital.  

B) Retirar o papel que recobre a parte adesiva e fixar o 

orifício do saco coletor na região genital em torno da 

uretra.  

C) Aguardar que a criança urine. Se a criança não urinar 

em um período de 60 minutos, repetir a higiene e 

trocar o saco coletor a cada 60 minutos.  

D) Assim que a criança urinar, retirar o saco coletor e 

fechá-lo, colando as bordas do orifício. Verificar se 

está vedado. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) Complete corretamente a lacuna do texto e assinale a 

alternativa que se enquadre com o preenchimento: 

 

“O ácido _______ é o principal metabólito terminal 

da dopamina e encontra-se tipicamente elevado em 

pacientes com tumores secretores de catecolaminas 

(neuroblastoma, feocromocitoma e outros tumores da 

crista neural). Sua excreção pode ser intermitente.” 

 

A) Homogentísico. 

B) Fólico. 

C) Homovanílico. 

D) Lático. 

 

29) O teste de aglutinação em tubo (SAT), também 

denominado prova lenta ou teste de Wright, ainda é o 

padrão ouro para detecção de aglutininas brucélicas. 

Este teste identifica anticorpos aglutinantes das 

classes: 

 

A) IgM, IgG e IgA. 

B) IgM, IgG e IgE. 

C) IgE, IgD e IgA. 

D) IgE, IgD e IgM. 

 

30) O cálcio iônico é a fração biologicamente ativa do 

cálcio sérico total, representando cerca de 50% deste. 

Sua concentração é mais baixa à noite e maior pela 

manhã. A dosagem do cálcio iônico independe da 

albumina, entretanto varia com o pH, ocorrendo:  

 

A) Aumento na acidose e diminuindo na alcalose. 

B) Aumento na alcalose e diminuindo na acidose. 

C) Aumento na alcalose e na acidose. 

D) Diminuição na alcalose e na acidose. 

 

31) A calcitonina é um hormônio peptídico produzido 

pelas células C parafoliculares da: 

 

A) Paratireoide. 

B) Tireoide. 

C) Supra-renal. 

D) Pituitária. 

32) Amostras para gasometria devem ser transportadas à 

temperatura entre 18 e 24ºC, com tempo máximo de 

transporte de duas horas. O uso de inibidores e 

preservativos, como fluoreto, pode prevenir a 

glicólise por um período de 24 horas à temperatura 

ambiente ou 48 horas em temperaturas entre: 

 

A) 0 e 6ºC. 

B) 2 e 8ºC. 

C) 4 e 10ºC. 

D) 8 e 12ºC. 

 

33) Com relação às alterações frequentes na urina 

mantida sem conservantes, à temperatura ambiente, 

por mais de duas horas, a redução das cetonas ocorre 

por: 

 

A) Multiplicação bacteriana ou metabolização da ureia 

para amônia. 

B) Crescimento bacteriano e precipitação do material 

amorfo. 

C) Oxidação ou redução de metabólitos. 

D) Volatilização e metabolismo bacteriano. 

 

34) São vantagens do Fenol como conservante de urina 

para exames de rotina: 

 

A) Não interfere com testes químicos. 

B) Precipita fosfatos e uratos amorfos. 

C) Preserva bem glicose e elementos formados. 

D) Preserva bem proteínas e elementos formados. 

 

35) O vírus da hepatite B pertence à família 

Hepadnaviridae. Possui trofia/afinidade pelos 

hepatócitos, sendo transmitido por contato íntimo por 

fluidos orgânicos e sangue. Para Estabilidade da 

amostra a Estabilidade da amostra temperatura deve 

ser entre 2 e 8°C por até 14 dias, se o ensaio não for 

realizado nesse prazo, deve-se separar o soro do 

coagulado e congelar a: 

 

A) -5°C. 

B) -10°C. 

C) -15°C. 

D) -20°C. 
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

36) “Peça de Vidro de forma côncava, é usada em 

análises e evaporações além de auxiliar na pesagem 

de substâncias não voláteis e não higroscópicas.” O 

texto traz a definição para vidraria laboratorial 

denominada: 

 

A) Lamínula. 

B) Placa de Petri. 

C) Vidro em relógio. 

D) Tubo de ensaio. 

 

37) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre as 

vidrarias utilizadas nas práticas em laboratório de 

análises clínicas e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta: 

 

(__) Erlenmeyer: instrumento de uso geral em laboratório. 

É empregado para administrar reações entre soluções, 

dissolver substâncias sólidas, efetuar reações de 

precipitação e aquecer líquidos. 

(__) Béquer: executa as mesmas funções do Erlenmeyer, 

só que com uma diferença, seu formato afunilado 

permite agitação sem que haja risco de perda do 

material agitado. Esta função é essencial em 

titulações. 

(__) Proveta: equipamento para medir e transferir volumes 

variáveis de líquidos. Vidraria de precisão para 

volumes acima de 25ml. 

 

A) V – V – F. 

B) V – F – V. 

C) F – F – F. 

D) F – V – V. 

 

38) Toda a vidraria empregada em laboratório deve ser 

perfeitamente limpa e livre de substâncias estranhas, 

afim de não afetar os resultados de análises e 

preparações de soluções. Marcações com caneta, 

resíduos químicos, resíduos biológicos, sujidades, 

tudo dever ser removido da vidraria durante o 

processo de limpeza. Com relação à lavagem das 

vidrarias, analise as afirmativas e assinale a 

alternativa correta: 

 

I - Deve-se lavar a vidraria imediatamente após o uso, 

caso uma lavagem completa não for possível, o 

procedimento é colocar a vidraria de molho em 

água. Caso isso não seja feito, a remoção dos 

resíduos poderá se tornar impossível. Ao lavar um 

recipiente pode-se usar sabão, detergente ou pó de 

limpeza, não permitindo que ácidos entrem em 

contato com recipientes recém-lavados antes de 

enxaguá-los muito bem e se certificar que o sabão 

(ou detergente) foi completamente removido, pois se 

isso acontecer, uma camada de graxa poderá se 

formar.  

II - A remoção de todo e qualquer resíduo de sabão, 

detergente e outros materiais de limpeza faz-se 

absolutamente necessária antes da utilização dos 

materiais de vidro. Após a limpeza, os aparatos 

precisam ser completamente enxaguados com água 

de torneira. Enchem-se os frascos com água, 

agitando bem e esvaziando logo em seguida, 

repetindo este procedimento por cinco ou seis vezes 

para a remoção de qualquer resíduo de sabão ou 

outro material de limpeza. Então enxaguar os 

aparatos com três ou quatro porções de hipoclorito 

de sódio. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

39) Sobre a Técnica de Gota Espessa Rápida para o 

diagnóstico da Malária é incorreto o que se afirma 

em: 
 

A) Colocar uma gota de sangue num suporte de objetos e 

removê-la com o ângulo de outro suporte para 

desfibrinar, durante 10-15 segundos.  

B)  Deixar secar a gota com ajuda de alguma fonte de 

calor durante 30 minutos (ao sol, numa estufa, ao 

lado ou em cima de algum aparelho que desprenda 

calor). 

C) Cobrir a preparação com Giemsa diluída em água 

tamponada a 2% (aproximadamente 10 gotas de 

Giemsa em 20 ml. de água tamponada) e deixar atuar 

durante 15 minutos.  

D) Lavar suavemente e com cuidado para que a gota não 

se desprenda do suporte de objetos. Deixar secar e 

olhar ao microscópio com objetiva de imersão 

(100X). 

 

40) Na coloração para Cryptosporidium (ZIEHL-

NEELSEN modificado), os ooquistos adotam uma 

cor: 
 

A) Alaranjada brilhante. 

B) Vermelha fúcsia brilhante. 

C) Roxa azulada opaca. 

D) Cinza esverdeada brilhante. 

 


