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LíNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões 1 e 2, leia o texto abaixo.
Conversinha Mineira
Fernando Sabino
- É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo?- Sei dizer não, senhor: não tomo café.- Você é dono do café, não sabe dizer?- Ninguém tem reclamado dele, não, senhor.- Então me dá café com leite, pão e manteiga.- Café com leite só se for sem leite.- Não tem leite?- Hoje não, senhor.- Por que hoje não?- Porque hoje o leiteiro não veio.- Ontem ele veio?- Ontem não.- Quando é que ele vem?- Tem dia certo não senhor. Às vezes vem, às vezes não vem. Sóque no dia que devia vir, em geral, não vem.- Mas ali fora está escrito "Leiteria"!- Ah, isso está, sim, senhor.- Quando é que tem leite?- Quando o leiteiro vem.- Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de quê?- O quê: coalhada? Então o senhor não sabe de que é feita acoalhada?- Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite sem leite.Escuta uma coisa: como é que vai indo a política aqui na suacidade?- Sei dizer não, senhor: eu não sou daqui.- E há quanto tempo o senhor mora aqui?- Vai para uns quinze anos. Isto é, não posso agarantir com certeza:um pouco mais, um pouco menos.- Já dava para saber como vai indo a situação, não acha?- Ah, o senhor fala da situação? Dizem que vai bem.- Para que Partido?- Para todos os Partidos, parece.- Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a eleição aqui.- Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que outro.Nessa mexida...- E o Prefeito?- Que é que tem o Prefeito?- Que tal o Prefeito daqui?- O Prefeito? É tal e qual eles falam dele.- Que é que falam dele?- Dele? Uai, esse trem todo que falam de tudo quanto é Prefeito.- Você, certamente, já tem candidato.- Quem, eu? Estou esperando as plataformas.- Mas tem ali o retrato de um candidato dependurado na parede,que história é essa?- Aonde, ali? Ué, gente: penduraram isso aí...
1) Considere as afirmações abaixo.I. As respostas do dono do estabelecimento são evasivas.II. O cliente aceita, sem questionamentos, as explicações dodono da lanchonete.Está correto o que se afirma ema) somente I c)  I e IIb) somente II d)  nenhuma
2) Considere as afirmações abaixo.I. O texto brinca com o estereótipo do mineiro que não querse comprometer em suas declarações.II. O diálogo é incoerente porque não tem um assunto definido.Está correto o que se afirma ema) somente I c)  I e IIb) somente II d)  nenhuma
3) Considere as orações abaixo.I. Aluga-se quartos para moças.II. Necessita-se de funcionários experientes.A concordância está correta ema) somente I c)  I e IIb) somente II d)  nenhuma

4) Assinale a alternativa em que o termo destacado estácorretamente substituído pelo pronome.
Eu desejei aos noivos muita felicidade!
a) Eu desejei-lhe muita felicidade!
b) Eu desejei-o muita felicidade!
c) Eu os desejei muita felicidade!
d) Eu desejei-lhes muita felicidade!

5) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
Ela não é uma pessoa _____ eu confio.
a) que c)  em que
b) a qual d)  da qual

6) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.
Não sei _______ disse ____ ela aquelas palavras horríveis.
a) por que – à c)  porque – a
b) porque – à d)  por que – a

7) Considere os períodos abaixo e assinale a alternativacorreta.
I. Quando o gerente propor um novo projeto, pediremos umaumento de salário.
II. O guarda interveio na discussão entre o motorista do carroe o ciclista.
De acordo com a norma culta,
a) somente I está correto.
b) somente II está correto.
c) I e II estão corretos
d) nenhum está correto.

8) Assinale a alternativa que indica a palavra que deve ser,obrigatoriamente, acentuada.
a) Pratica c)  Secretaria
b) Melancia d)  Infancia

9) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.
I. É necessário _______ o muro.
II. O rapaz ________ o professor.
a) lichar – chingou c)  lixar – xingou
b) lichar – xingou d)  lixar – chingou

10) Considere as orações abaixo.
I. Os bombeiros assistiram os desabrigados.
II. O motorista não obedeceu a sinalização.
A regência está correta em
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  nenhuma

MATEMÁTICA
11) Considerando o numeral 135478294227, no sistema denumeração decimal, a ordem do algarismo 3 é:

a) 2ª ordem: Dezena de bilhão.
b) 3ª ordem: Dezena de milhão.
c) 11ª ordem: Dezena de bilhão.
d) 3ª ordem: Dezena de bilhão.

12) André resgatou R$ 812,00 ao investir a juros simples numprazo de 8 meses. Se o valor investido por André foi deR$ 700,00, então a taxa de juros foi igual a:
a) 18% ao ano. c)  24% ao ano.
b) 24% ao mês. d)  1,5 % ao mês.

13) Dentre as alternativas a única correta é:
a) 1,25 hm = 1250 cm c)  72,45 dg = 7,245 dag
b) 0,0047 dal = 4,7 cl d)  0,323 hm2 = 323 dm2
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14) Se os números da sucessão x, y ,8 são inversamenteproporcionais aos da sucessão 16,8,6 então a soma entrex e y é igual a:
a) 9. c)  8.
b) 10. d)  12. 

15) A idade de José é igual ao valor de x na
equação                            . A soma dos algarismos da
idade de José é igual a:
a) 3. c)  6.
b) 5. d)  4.

ESTATUTO DOS SERvIDORES PúBLICOS CIvIS DOESTADO DE SÃO PAULO
16) Segundo o Estatuto dos Servidores Civis do Estado deSão Paulo, os cargos públicos serão providos por:a) acesso, promoção ou remoção.b) nomeação, substituição ou acesso.c) nomeação, reintegração ou acesso.d) reversão, transferência ou promoção.
17) Analise as seguintes afirmações sobre a posse em cargopúblico:I. São requisitos para a posse em cargo público, dentreoutros, ter boa conduta e ter atendido às condiçõesespeciais prescritas para o cargo.II. A posse poderá ser tomada por procuração quando setratar de funcionário ausente do Estado, em comissãodo Governo ou, em casos especiais, a critério do chefeda repartição competente.III. A posse deverá ocorrer no prazo de 30 dias, contadosda data da publicação do ato de provimento do cargo,no órgão oficial, podendo ser prorrogado por igual período,a pedido do interessado.Está correto o que se afirma em:a) I, apenas. c)  I e III.b) II, apenas. d)  II e III.
18) Nos termos da Lei Estadual nº 10.261, de 28 de outubrode 1968, serão considerados de efetivo exercício, paratodos os efeitos legais, o(s) dia(s) em que o funcionárioestiver afastado do serviço em virtude de:a) falecimento do cônjuge, filhos, netos, pais e irmãos, até8 (oito) dias.b) licença-paternidade por 8 (oito) dias.c) trânsito, em decorrência de mudança de sede deexercício, desde que não exceda o prazo de 5 (cinco)dias.d) doação para banco de sangue mantido por órgão estatalou paraestatal, ou entidade com a qual o Estadomantenha convênio.
19) Poderá ser concedida gratificação ao funcionário,exceto:a) pela prestação de serviço extraordinário.b) quando designado para fazer parte de órgão legal dedeliberação ou consultivo.c) pela elaboração ou execução de trabalho técnico oucientífico ou de utilidade para o serviço público.d) a título de representação, quando em função de gabinete,missão ou estudo fora do Estado ou designação parafunção de confiança do Governador.
20) O funcionário será demitido a bem do serviço públicono caso de:a) praticar insubordinação grave.b) ineficiência no serviço.c) abandono de cargo.d) procedimento irregular, de natureza grave.

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
21) O processo laboratorial inclui 3 fases distintas,classificadas como pré-analítica, analítica e pós-analítica.Faça a associação correta entre os erros mais comunspertencentes a cada fase do processo:

1 - Pré-analítica
2 - Analítica
3 - Pós-analítica
A) Contaminação de uroculturas.
B) Laudo com exame requerido mas não solicitado.
C) Resultados inadequados no controle interno.
D) Amostras hemolisadas.
a) 1-C e A; 2- B; 3- D.
b) 1- A e D; 2- C; 3-B.
c) 1- D e C; 2- B; 3-A.
d) 1- A e B; 2- C; 3-D.

22) A definição do processo de destilação para tratamentoda água em laboratório clínico é:
a) Remoção de substâncias inorgânicas empregando-secolunas com resinas carregadas eletricamente quepermitem a troca seletiva de íons por compostosinorgânicos dissolvidos na água.
b) Separação de misturas homogêneas do tipo sólido-líquido, nas quais os componentes têm pontos de ebuliçãodiferentes. O vapor da água aquecida é condensado,coletado e armazenado, removendo grande parte doscontaminantes.
c) É processo contínuo, onde a água passa em canais,migrando para o canal de eletrodo, seguindo através demembranas permeáveis a ânions e a cátions (canais depurificação) e por fim pelo canal de concentração.
d) É um processo de separação de partículas contaminantespresentes na água com a utilização de um materialporoso, tais como filtros de carvão ativado ou de celulose.

23) Para a medição laboratorial com precisão de líquidos emassa são utilizados, respectivamente:
a) Pipetas volumétricas automáticas e balanças analíticas.
b) Becker e balança digital.
c) Pipeta graduada e balança eletrônica.
d) Erlenmeyer e balança híbrida.

24) A unidade utilizada para a quantidade de massa nosistema internacional é o mol. Um nanomol é definidocomo:
a) 1x10-3 mol. c)  1x 10-12 mol.
b) 1x 10-6 mol. d)  1x10-9 mol.

25) O princípio da espectrofotometria é passar um feixe deluz através da amostra e medir a intensidade da luz queatinge o detector. Portanto, espectrofotômetros em geral,são instrumentos compostos por um conjunto decomponentes do seguinte tipo: 
a) Combustor para a produção da chama e Galvanômetro.
b) Nebulizador da solução e Sistema ótico, comportandofiltros óticos ou monocromador.
c) Uma fonte de radiação eletromagnética, um conjunto decomponentes ópticos que levam esta radiação até aamostra e um ou mais detectores que medem aintensidade de radiação emitida.
d) Reguladores de pressão e os medidores de fluxo degases. 
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26) O conjunto de operações que estabelece, sobcondições especificadas, a relação entre os valoresindicados por um instrumento de medição ou sistemasde medição ou valores representados por uma medidamaterializada ou material de referência, e os valorescorrespondentes das grandezas estabelecidas porpadrões denomina-se:
a) Calibração. c)  Precisão.
b) Validação. d)  Exatidão.

27) Uma solução a 10% foi diluída em ½. A concentraçãoda solução diluída, em % é: 
a) 2,5. c)  10.
b) 5. d)  15.

28) Os produtos químicos que devem permanecer isoladosou confinados são:
a) Irritantes, danosos ao meio ambiente e alergênicos.
b) Comburentes, corrosivos e mal cheirosos.
c) Produtos inflamáveis, cancerígenos e mutagênicos.
d) Tóxicos, alergênicos e corrosivos.

29) São fatores associados com a estabilidade dassubstâncias químicas:
a) Procedimentos de aquisição descontrolados; reatividadecom água; causar danos ao meio ambiente.
b) Inflamabilidade, toxicidade, mutagenicidade. 
c) Facilidade de degradação exotérmica; reatividade comoxigênio; incompatibilidades.
d) Manter os frascos hermeticamente fechados; manter osfrascos longe de calor; abrir o frasco com cuidado.

30) De acordo com a NR 32, risco biológico pode serconceituado como a probabilidade de exposiçãoocupacional a agentes biológicos. Os agentes biológicossão classificados em quatro classes de risco distintas, emordem crescente, de acordo com o risco que representamindividualmente para o trabalhador e a probabilidade dedisseminação na população. Sobre a classificação dosagentes biológicos, é correto afirmar que:
a) Os agentes biológicos classe de risco 1 podem causardoenças e infecções graves ao ser humano, para asquais nem sempre existem meios eficazes de profilaxiaou tratamento.
b) Os agentes biológicos classe de risco 4, devido ao seugrande poder de transmissibilidade de um indivíduo paraoutro, são aqueles mais comumente associados adoenças infecciosas ocupacionais ocorridas emtrabalhadores de laboratórios clínicos.
c) Os agentes classe de risco 3 oferecem baixo riscoindividual para o trabalhador e para a coletividade, combaixa probabilidade de causar doença ao ser humano.
d) Os parasitas e os fungos são agentes biológicos quepossuem risco moderado para o trabalhador e baixaprobabilidade de disseminação para a comunidade, epor isso são considerados como classe de risco 2.

31) Assinale a alternativa correta quanto à coleta de materialclínico para investigação micológica:
a) Nas lesões cutâneas com vesículas (bolhas pequenas)e pústulas (bolhas pequenas inflamadas com pus) asamostras devem ser obtidas através de raspagem dolocal.
b) As amostras de lesões no couro cabeludo devem serobtidas através de swabs.
c) Os fragmentos de unhas alteradas podem ser colhidos,raspando-os com o bisturi ou com o auxílio de umatesoura limpa. 
d) Para as infecções de boca ou vagina, faz-se punção comseringa e agulha ou pressiona-se com o swab, dispondoa amostra em tubo contendo salina.

32) Faça a associação correta entre as micoses e ascolorações para microscopia direta:
A) Histoplasma capsulatum.
B) Criptococose.
C) Paracoccidiodomicose.
1) Tinta nanquim.
2) Hidróxido de potássio.
3) Giemsa ou Leishman.
a) A-3; B-1; C-2 . c)  A-2; B-1; C-3.
b) A-1; B-3; C-2. d)  A-3; B-2; C-1.

33) O meio utilizado para cultivo e crescimento de espéciesde Candidas e fungos filamentosos, particularmenteassociados a infecções superficiais é:
a) Löwenstein Jensen. c)  Caldo Tetrationato.
b) Ágar Cled. d)  Agar Sabouraud.

34) Para a manutenção de animais em laboratório deve-serespeitar as particularidades do animal, tal como afisiologia ambiental. A temperatura ambiente ideal paramanutenção de camundongos e coelhos, sãorespectivamente:
a) 13ºC a 20ºC e 18ºC a 31ºC.
b) 20ºC a 24ºC e 15ºC a 21ºC.
c) 25ºC a 34ºC e 25ºC a 31ºC.
d) 10ºC a 14ºC e 18ºC a 21ºC.

35) Os fungos costumam ser classificados em 4 grupostaxonômicos : os Zigomicetos, os Ascomicetos, osBasidiomicetos e os Fungos imperfeitos. Os cryptococosestão incluídos no grupo:
a) Zigomicetos. c)  Ascomicetos.
b) Fungos imperfeitos. d)  Basidiomicetos.

36) Faça a associação correta entre as micoses e seusagentes etiológicos:
1- Tínea corporis. 
2- Cromomicose.
3- Esporotricose. 
A) Sporothrix Sghenkii.
B) Trychophiton mentagrophites.
C) Phialophora verrucosa.
a) 1-C; 2-B; 3-A. c)  1-B; 2-C; 3-A.
b) 1-B; 2-A; 3-C. d)  1-A; 2-B; 3-C.

37) Complete a frase abaixo:
“ Dentre os procedimentos laboratoriais para diagnóstico demicoses está o cultivo de material em meio adequado. Ascaracterísticas principais deste meio são seu pH ______ eseu elevado teor em______que o torna mais seletivo parafungos. 
a) Ácido; glicose. c)  Ácido ; iodo.
b) Alcalino; ácido pirúvico. d)  Alcalino; arginina.

38) O tempo de incubação e a temperatura ideais para ocrescimento dos fungos em meio de cultivo é de:
a) 2 semanas a 10ºC.
b) 3 semanas a 30ºC.
c) 8 semanas a 42ºC.
d) 4 semanas a 45ºC.
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39) Assinale (v) verdadeiro ou (F) Falso nas sentenças abaixo:
( ) As colônias leveduriformes são pastosas ou cremosas,formadas por microrganismos unicelulares que cumpremas funções vegetativas e reprodutivas.
( ) As colônias filamentosas podem ser algodonosas,aveludadas ou pulverulentas e são constituídasfundamentalmente por elementos multicelulares em formade tubo—as hifas.
( ) Os blastoconídios são formados por fragmentação dashifas em segmentos retangulares.
( ) Os artroconídios, também denominados gêmulas, sãocomuns nas leveduras e se derivam por brotamento dacélula-mãe.
a) V,F,V,F. c)  F,F,V,V.
b) V,V,F,F. d)  V,V,V,V.

40) Complete a frase:
“ A maior parte das leveduras se reproduzem ___________por ______________”.
a) Assexuadamente; ascos.
b) Sexuadamente; ascosporos.
c) Sexuadamente, produção de conídios.
d) Assexuadamente; brotamento ou gemulação.

41) Faça a associação correta entre a amostra biológica e opreparo para investigação  microbiológica dos fungos:
1 - Urina. 
2 - Líquor.
3 - Sangue. 
A) Não necessitam preparação, sendo que o examemicroscópico tem baixa sensibilidade e, portanto, a culturaé importante para identificação do agente.
B) É recomendável que uma alíquota (alça calibrada) sejasemeada, por esgotamento, sobre o meio de culturadistribuído em placa de Petri, para exame quantitativo,pela contagem de unidades formadoras de colônias (UFC). 
C) Devem ser concentrados por centrifugação (1500 a 2000rpm por 10 minutos).  
a) 1-C; 2-B; 3-A. c)  1-B; 2-C; 3-A.
b) 1-A; 2-B; 3-C. d)  1-C; 2-A; 3-B.

42) Em um exame micológico direto para diagnóstico demicoses foi observado hifas com pontos de constriçãoevidentes, similares a pseudo-hifas. Pode-se afirmar queo diagnóstico mais provável é:
a) Candida spp.
b) Aspergillus spp.
c) Histoplasma capsulatum.
d) Paracoccidioides brasiliensis.

43) Analise as sentenças abaixo:
Sentença I - Devem-se valorizar fungos isolados mais deuma vez, do mesmo tipo de amostra biológica, coletada emdiferentes dias e procedentes do mesmo paciente.
Sentença II - O isolamento de Cândida sp em meio de cultura,de material precedente da pele, significa, necessariamente,que é o agente etiológico da infecção.
Assinale a alternativa correta:
a) A sentença I está correta; a sentença II está correta.
b) A sentença I está incorreta; a sentença II está correta.
c) A sentença I está correta; a sentença II está incorreta.
d) A sentença I está incorreta; a sentença II está incorreta.

44) Analise as sentenças abaixo:Sentença I – A coloração de Gram permite identificar cocose bastonetes.Sentença II – Pseudomonas aeruginosa é classificada comobastonete Gram negativo.Assinale a alternativa correta:a) A sentença I está correta; a sentença II está correta.b) A sentença I está incorreta; a sentença II está correta.c) A sentença I está correta; a sentença II está incorreta.d) A sentença I está incorreta; a sentença II está incorreta.
45) Analise as sentenças abaixo:Sentença I – A técnica de microcultivo em lâmina consistena preparação de culturas de fungos em lâminas demicroscopia para observação direta em microscópio decampo claro.Sentença II – A técnica do microcultivo em lâmina permitena íntegra o estudo das estruturas de reprodução (sexuadase assexuadas) da maioria dos fungos.Assinale a alternativa correta:a) A sentença I está correta; a sentença II está correta.b) A sentença I está incorreta; a sentença II está correta.c) A sentença I está correta; a sentença II está incorreta.d) A sentença I está incorreta; a sentença II está incorreta.
46) O exame direto com KOH a 20% revela a presença daforma leveduriforme constituída de células grandes (10µm a 60 µm), globosas, com parede celular dupla erefringente e com múltiplos brotamentos, à semelhançade “roda de leme”, orelhas de “Mickey Mouse” ouargolas entrelaçadas. A descrição deste exame écompatível com:a) Paracoccidioides brasiliensis.b) Candida albican.c) Trichophyton spp.d) Aspergillus fumigatus.
47) O meio utilizado para a realização do teste desensibilidade aos antimicrobianos é:a) Sabouraud Dextrose. c)  Ágar Muller Hinton.b) Ágar MacConkey. d)  Ágar Cled.
48) No diagnóstico laboratorial de fungos, recomenda-se:a) cultivar o material em placas de Ágar Sabouraud-chocolate, ajustado a pH 7,0 e incubação a 20ºC, paraisolamento de fungos filamentosos.b) cultivar o material em placas de ágar-sangue, ajustadoa pH 4,5 e incubação a 27ºC, para isolamento deleveduras do gênero Candida.c) tratar os espécimes de pele, pelo e unha com KOH, antesdo exame microscópico.d) usar os aspectos macromorfológicos das leveduras, paraidentificação microscópica.
49) Faça a associação corrreta:A) Câmara de Neubauer.B) Capilares.C) Tubo de Wintrobe.1 - Tubos de diâmetro reduzido usados em micropesquisas.2 - Usada para contagem global de células vermelhas ebrancas.3 - Usada na determinação do hematócrito.a) A-3; B-1; C-2. c)  A-1; B-3; C-2.b) A-2; B-1; C-3. d)  A-2; B-3; C-1.
50) Este equipamento foi desenvolvido para amostras desangue capilar. A primeira geração de aparelhos utilizavaa mensuração fotométrica, baseada em uma mudançade cor na tira de teste provocada pela reação do sanguecom uma enzima contida nela, sendo a intensidade dacor proporcional à quantidade de glicose. Esta descriçãorefere-se ao equipamento denominado:a) Leitor de fita urinária.b) Microhematócrito.c) Leitor de hemoglobina glicada.d) Glicosímetro portátil.


