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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia com bastante atenção o texto abaixo, pois ele servirá como base para as 

questões 01 e 02. 

 
Vergonha e dor, diz Vaticano sobre escândalo de padres pedófilos 
 

O Vaticano expressou sua "vergonha e dor" pelo novo escândalo de pedofilia que 
atinge a Igreja Católica nos Estados Unidos. É a primeira reação da entidade sobre a 
revelação das autoridades da Pensilvânia na última terça-feira 14 de que 300 sacerdotes 
pedófilos tinham estuprado ou abusado de mil crianças.  

As vítimas foram silenciadas pelos agressores, que usaram a fé como arma e os 
padres foram sistematicamente acobertados pelas autoridades episcopais. A investigação 
abrange um período de 70 anos. 

"As vítimas devem saber que o papa está do seu lado, aqueles que sofreram são 
sua prioridade e a Igreja quer ouvi-los para erradicar este horror trágico que destrói as vidas 
dos inocentes", afirma o comunicado da Santa Sé. 

Disponível em> https://www.cartacapital.com.br/sociedade/vergonha-e-dor-diz-vaticano-sobre-
escandalo-de-padres-pedofilos< acesso em 10/08/2018 

 
QUESTÃO 01 
 
O trecho em destaque “As vítimas foram silenciadas pelos agressores” refere-se 

respectivamente a: 

a) Crianças e sacerdotes; 

b) Sacerdotes e crianças; 

c) Polícia da Pensilvânia e ao Papa; 

d) Sacerdote e Polícia da Pensilvânia; 

e) Aos sacerdotes e ao Papa; 

 
QUESTÃO 02 
 
A palavra em negrito “Santa Sé” é um sinônimo para: 

a) Papa Francisco; 

b) Igreja Anglicana; 

c) Polícia da Pensilvânia; 

d) Conjunto de sacerdotes europeus; 

e) Itália; 

 
QUESTÃO 03 
 
No conjunto de palavras abaixo é possível observar um padrão: “bochecha, bucha, 

cachimbo, chalé, charque, chimarrão, chuchu, chute” 

 

O padrão do qual nos referimos é: 

 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/vergonha-e-dor-diz-vaticano-sobre-escandalo-de-padres-pedofilos%3c
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/vergonha-e-dor-diz-vaticano-sobre-escandalo-de-padres-pedofilos%3c
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a) Todos têm o emprego do dígrafo com CH; 

b) Todos têm o emprego do ditongo com CH; 

c) Todos têm o emprego de ditongos aberto com CH; 

d) Todos têm o emprego de trissílabos; 

e) Todos têm o emprego de trissílabos com CH; 

 
QUESTÃO 04 
 
Observe com atenção o conjunto de frases abaixo: 

I. Hoje eu estacionei o carro mais acima; 

II. Fiquei muito nervosa pois quando entrei na sala ela me olhou de baixo a cima; 

III. O elevador subiu de baixo a cima em poucos segundos; 

IV. Para entender melhor a matéria, confira os exemplos acima; 

 

Sobre o uso do termo acima e da locução a cima é possível afirmar que foram usados 

adequadamente: 

 

a) Apenas em I e III; 

b) Apenas em II e IV; 

c) Apenas em IV; 

d) Apenas em I; 

e) Todas estão corretas; 

 
QUESTÃO 05 
 
Leia com atenção o conjunto de palavras: “Lavável, pólen, repórter, tórax, lápis, bônus, 
bíceps, ímãs, sótão, álbum” 
 
Em relação às regras de acentuação gráfica, é possível afirmar que: 
 

a) Todas são oxítonas; 
b) Todas são paroxítonas; 
c) Todas são proparoxítonas; 
d) Todas são dissílabas; 
e) Todas são trissílabas; 

 
QUESTÃO 06 
 
Leia com atenção as frases abaixo: 
 

I. Estamos voando para Buenos Aires; 
II. Toda aquela neve fria; 

III. Era um gatarrão; 
IV. Somente um homem; 

 
Em relação às frases acima, podemos classificá-las em: 
 

a) Substantivo, Adjetivo; Substantivo no grau aumentativo; substantivo masculino; 
b) Adjetivo; Substantivo; Substantivo no grau aumentativo; adjetivo masculino; 
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c) Substantivo, Substantivo; Adjetivo no grau aumentativo; substantivo masculino; 
d) Adjetivo; Adjetivo; Substantivo; Substantivo; 
e) Substantivo, Substantivo; Substantivo; Substantivo; 

 
QUESTÃO 07 
 
Leia com atenção o conjunto de palavras abaixo 
 

I. Amanhã iremos à festa de aniversário de minha colega; 
II. Sempre vamos a praia no verão; 

III. Ela disse à irmã o que havia escutado pelos corredores; 
IV. Sou grata a população; 
V. Fumar é prejudicial à saúde; 

VI. Este aparelho é posterior a invenção do telefone; 
 
Em relação ao uso adequado da crase está correto apenas o que se afirma em: 
 

a) I, III e V; 
b) II, IV e VI; 
c) I e VI; 
d) II e VI; 
e) Apenas em II; 

 
QUESTÃO 08 
 
Leia com atenção o diálogo abaixo: 

 

– Você gostou do vestido? 
– Sim, eu adorei! 
– Pretende usá-lo hoje? 
– Não, no final de semana. 

 

No diálogo acima é possível afirmar que: 

 

a) A pontuação está inadequada, pois as vírgulas encontram-se em lugares 

equivocados; 

b) Após o vocábulo Não a vírgula deveria ser substituída por exclamação; 

c) As interrogações são usadas de forma inadequada; 

d) Há uma falha pronominal na frase: Você gostou do vestido? 

e) O diálogo está com a pontuação adequada e não apresenta erros gramaticais; 

 

QUESTÃO 09 
 
As sílabas dos vocábulos Café, Lápis, Sozinho, Vírus e Boné podem ser classificadas 

como: 

a) Sílaba tônica; Sílaba Átona; Subtônica; Sílaba Tônica e Sílaba Átona; 

b) Sílaba Átona; Sílaba tônica; Sílaba átona; Sílaba Átona e Subtônica; 

c) Subtônica; Sílaba tônica; Sílaba átona; Sílaba tônica e Subtônica; 

d) Subtônica; Subtônica; Sílaba átona; Sílaba tônica e Sílaba átona; 
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e) Todas são sílabas subtônicas; 

 
QUESTÃO 10 
 
Tomando como base a análise sintática do período e das orações, o termo em destaque na 

frase “Amanhã, a Clarice pagará suas dívidas ao banco” pode ser classificado como: 

 

a) Adjunto adverbial; 

b) Predicado; 

c) Objeto direto; 

d) Objeto indireto; 

e) Adjunto adnominal; 

 
Leia com atenção o texto abaixo, pois ele será base para as questões de 11 a 15 
 
Por dia, 10.800 mulheres são vítimas de agressão no Brasil 
 
País registrou aumento de 11% no número de mulheres que se declararam vítimas de 
violência 

A cada dia, 10.800 mulheres sofrem agressões físicas no Brasil. O dado é baseado 
na estimativa feita pela ferramenta Relógios da Violência, desenvolvida pelo Instituto Maria 
da Penha (IMP), de que a cada oito segundos uma brasileira é vítima de agressão física. 

Lançada na última segunda-feira (7) em celebração aos 11 anos da promulgação 
da Lei Maria da Penha (11.340/2006), a ferramenta tem como referência a pesquisa 
Datafolha divulgada em 8 de março de 2017, realizada com 2.073 mulheres ouvidas em 
130 municípios brasileiros. 

Dados apresentados em junho deste ano pelo Instituto DataSenado mostraram que 
o número de mulheres que declararam ter sido vítimas de algum tipo de violência cresceu 
de 18% para 29% entre 2015 e 2017 – índice que se mantinha estável desde 2005 entre 
15% e 19%. 

De acordo com a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM), é necessário analisar 
o que motivou o crescimento do indicador. “Precisamos de mais indicações para chegar a 
uma conclusão: se é a violência que aumenta ou a coragem das mulheres para revelar 
fatos de violência”, disse à Rádio Senado. 

Os números apresentados pelo IMP também dialogam com a estimativa da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o cenário da violência contra a 
mulher no mundo. De acordo com o órgão, uma em cada três mulheres sofrem violência 
conjugal. 

Para a senadora Simone Tebet (PMDB/MT), a violência doméstica segue uma 
trajetória. “Começa com um xingamento, com um empurrão; depois vai para a violência 
física, o cárcere privado, podendo chegar ao estupro e até ao feminicídio.” 

Confira o número de mulheres vítimas de cada um dos diversos tipos de violência a 
cada 24 horas no Brasil: 

 de Violência Física ou Verbal: 43.200 
 de Ofensa Verbal: 28.800 
 de Ameaça de Violência: 12.342 
 de Perseguição: 12.342 
 de Assédio: 43.200 
 de Assédio na Rua: 43.200 
 de Assédio no Trabalho: 17.280 
 de Assédio Físico em Transporte Público: 12.342 
 de Arma de Fogo: 720 

https://claudia.abril.com.br/tudo-sobre/agressao
http://www.relogiosdaviolencia.com.br/sobre
https://claudia.abril.com.br/tudo-sobre/maria-da-penha
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/03/1864564-uma-em-tres-brasileiras-diz-ter-sido-vitima-de-violencia-no-ultimo-ano.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/03/1864564-uma-em-tres-brasileiras-diz-ter-sido-vitima-de-violencia-no-ultimo-ano.shtml
http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/08/numero-de-mulheres-que-se-declaram-vitimas-de-violencia-cresceu-nos-ultimos-anos
https://claudia.abril.com.br/tudo-sobre/violencia
https://claudia.abril.com.br/tudo-sobre/violencia-contra-mulher
https://claudia.abril.com.br/tudo-sobre/violencia-contra-mulher
https://claudia.abril.com.br/tudo-sobre/estupro
https://claudia.abril.com.br/tudo-sobre/feminicidio/
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 de Espancamento ou Tentativa de Estrangulamento: 3.756 
 de Ameaça com Faca ou Arma de Fogo: 5.082 

 

Disponível em> https://claudia.abril.com.br/noticias/dez-mil-mulheres-sao-vitimas-de-agressao-

fisica-por-dia-no-brasil/>acesso em 10/08/2018 

 
QUESTÃO 11 
 
A numeração em destaque no texto “11.340/2006” refere-se a: 

 

a) Ao número de mulheres 11.346 e o ano dos dados da violência 2006; 

b) Ao número da lei sancionada em 2006; 

c) Ao número da pesquisa autorizada pelo Instituto Datafolha; 

d) Aos números da violência no ano de 2006; 

e) Ao número de mulheres vítimas de violência física no Brasil; 

 
QUESTÃO 12 
 
Após a leitura do texto é possível afirmar que: 
 

a) O Instituto Maria da Penha dialoga com a Organização Mundial da Saúde; 
b) O Instituto Maria da Penha não dialoga com a Organização Mundial da Saúde; 
c) Os dados da violência não aumentaram nos últimos anos; 
d) As senadoras desconfiam da veracidade dos dados apresentados; 
e) Os dados ainda são desconhecidos pela população; 

 
QUESTÃO 13 
 
Depreende-se do texto acima a ideia de que: 
 

a) O feminicídio é a última etapa da violência contra as mulheres; 
b) Os números de violência física e verbal são menores se considerados aos demais; 
c) Um dos estados mais violentos para as mulheres é Goiás; 
d) Não há violência contra as mulheres no trabalho; 
e) As tentativas e estrangulamento são maiores do que as de assédio na rua; 

 
QUESTÃO 14 
 
Tomando como base o número de mulheres que sofrem agressões físicas no Brasil por dia, 
podemos afirmar que: 
 

a) 324 mil mulheres são violentadas por mês; 
b) Menos de 300 mil mulheres são violentadas por mês; 
c) 450 mil mulheres são violentadas por mês; 
d) 10.800 mulheres são violentadas por mês; 
e) A cada dia, 30 mulheres são vítimas de agressão verbal; 

 
 
 
 

https://claudia.abril.com.br/noticias/dez-mil-mulheres-sao-vitimas-de-agressao-fisica-por-dia-no-brasil/%3eacesso
https://claudia.abril.com.br/noticias/dez-mil-mulheres-sao-vitimas-de-agressao-fisica-por-dia-no-brasil/%3eacesso
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QUESTÃO 15 
 
Por tratar-se de uma pesquisa que toma dados a cada 24 horas e que os descreve de forma 
minuciosa, podemos dizer que o vocábulo mais adequado para sintetizar a pesquisa é: 
 

a) Pormenorizada; 
b) Artificial; 
c) Superficial; 
d) Endêmica; 
e) Longitudinal; 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
QUESTÃO 16 
 
João confecciona jogos matemáticos. O preço de venda de um jogo é de R$ 25,00 a 
unidade. Sabe-se que o custo de cada jogo corresponde a um valor fixo de R$ 4,00 mais 
R$ 6,00 por unidade, o lucro obtido na venda de 200 jogos é:  
 

a) R$ 5.000,00 
b) R$ 3.804,00 
c) R$ 3.796,00 
d) R$ 4.440,00 
e) R$ 3.000,00 

 
QUESTÃO 17 
 
Maria trabalha em uma empresa como vendedora. Seu salário é composto por uma parte 
fixa no valor de R$ 900,00, mais uma comissão de 7% sobre o valor de suas vendas no 
mês. Se ela vender R$ 45.000,00, seu salário será: 
 

a) R$ 4.050,00 
b) R$ 3.159,00 
c) R$ 3.087,00 
d) R$ 3.240,00 
e) R$ 4.500,00 

 
QUESTÃO 18 
 
A gerente de um estabelecimento analisando o lucro obtido em sua empresa, estabeleceu 
a seguinte função: L(x) = -30x2 + 360x – 600, onde x é o número de unidades vendidas. O 
valor x para que a gerente obtivesse o lucro máximo é de: 
 

a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 10 
e) 12 
 

QUESTÃO 19 
 
Uma pesquisadora realizando uma pesquisa em uma escola sobre o crescimento de alunos 
de uma determinada turma, chegou à seguinte fórmula que indica a altura média, em 
metros, dos alunos: 10h - 0,7 = 2,8. Considerando log 2,8 = 0,45, a altura média desses alunos 
é de: 
 

a) 1,15 
b) 1,65 
c) 1,25 
d) 1,10 
e) 1,21 
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QUESTÃO 20 
 
Gabriel medirá um fio esticado do canto superior direito ao canto inferior esquerdo da 
parede oposta da sala da sua casa. Sabendo que a sala tem 12 metros de comprimento, 8 
metros de largura e 3 metros de altura, a medida desse fio, em metros, é: 
 

a) 11 

b) 217   

c) 116   

d) 8 

e) 208   

 
QUESTÃO 21 
 
Pedro colocou numa urna 18 bolas: oito brancas, numeradas de 1 a 8, quatro pretas, 
numeradas de 9 a 12, e seis amarelas, numeradas de 13 a 18. Ao retirar uma bola ao acaso, 
a probabilidade de Pedro tirar dessa urna um número ímpar numa bola preta é:  
 

a) 

1

3    

b) 

1

6  

c) 

1

9   

d) 

2

9  

e) 

1

2  

 
QUESTÃO 22 
 
O dono de uma empresa tinha 150 celulares de um modelo específico. Desses ele vendeu 
3/5 e para acabar com o estoque. Foi feita uma promoção de 10% de desconto do valor 
inicial para os celulares restantes. O dono vendeu todos os celulares e arrecadou R$ 
17.2800,00. O preço de cada celular com o desconto era de: 
 

a) R$ 1.080,00 
b) R$ 1.100,00 
c) R$ 1.190,00 
d) R$ 1.205,00 
e) R$ 1.250,00 

 
QUESTÃO 23 
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Juliana comprou uma camionete por R$ 175.000,00. Ela deu uma entrada de R$ 
145.000,00 e o restante parcelou a juros simples com taxa de 12% ao ano durante 5 anos. 
O valor total de juros é: 
 

a) R$ 16.000,00 
b) R$ 18.000,00 
c) R$ 24.000,00 
d) R$ 28.000,00 
e) R$ 36.000,00 

 
QUESTÃO 24 
 
Mariana comprou determinado volume de água de coco, bebendo 200 ml dessa água por 
dia. Se ela bebesse 150 ml por dia, com o mesmo volume comprado, poderia beber água 
de coco por mais 5 dias. O volume de água de coco comprado por Mariana foi: 
 

a) 2 litros 
b) 2,5 litros 
c) 3 litros 
d) 3,5 litros 
e) 4 litros 

 
QUESTÃO 25 
 
José pretende vender as latinhas que coletou durante uma festa na cidade. Ele sabe que 
há uma empresa que recicla e que paga R$ 350,00 por 100 kg de latinhas, sendo que 1 kg 
corresponde a 75 latinhas. Se José vender 705 latinhas para essa empresa receberá: 
 

a) R$ 23,15 
b) R$ 23,98 
c) R$ 28,80 
d) R$ 38,96 
e) R$ 32,90 

 
QUESTÃO 26 
 
A tabela abaixo apresenta números conforme uma sequência lógica. Descubra a 
sequência numérica que está faltando: 
 

5 3 1 (?) 1 

1 1 2 (?) 1 

4 6 3 (?) 8 

 
a) 1 = 2, 2 = 4, 3 = 4 
b) 1 = 6, 2 = 3, 3 = 0 
c) 1 = 3, 2 = 1, 3 = 7 
d) 1 = 8, 2 = 1, 3 = 2 
e) 1 = 2, 2 = 1, 3 = 6 

 
 
QUESTÃO 27 
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Os números abaixo seguem uma sequência lógica. Descubra a lógica utilizada e 
encontre o próximo número: 
 
2, 4, 12, 48, 240, 1.440, ? 
 

a) 2.880 
b) 10.080 
c) 8. 640 
d) 11. 520 
e) 7.200 

 
QUESTÃO 28 
 
Analisando o parentesco de uma família, temos que João é filho de Maria, que é filha de 
Joana. Sabe-se ainda, que José é avô de Maria por parte de mãe. Portanto, NÃO é 
correto afirmar que: 
 

a) João é neto de Joana 
b) José é avô de Maria 
c) Maria não é neta de José 
d) Joana é avó de João 
e) Joana tem pelo menos um neto 

 
QUESTÃO 29 
 
Analisando a sequência lógica de números que formam a pirâmide abaixo, determine o 
valor de X: 

1 
1 1 

1 2 1 
1 3 3 1 

1 4 6 4 1 
1 5 X X 5 1 

a) 6 
b) 7 
c) 10 
d) 14 
e) 16 

 
QUESTÃO 30 
 
Em um determinado órgão público, há 12 servidores de nível fundamental e 8 servidores 
de nível médio. Cada servidor de nível médio recebe 50% a mais do que um servidor de 
nível fundamental, sendo a soma dos vencimentos de todos esses servidores igual a R$ 
19.200,00. Qual o vencimento de um servidor de nível médio?  
 

a) R$ 800,00 
b) R$ 900,00 
c) R$ 1.150,00 
d) R$ 1.350,00 
e) R$ 1.200,00 

  



UNIFIMES | AGENTE LABORATORIAL - 11 - 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 31 
 
Com relação às medidas de segurança que devem ser adotadas em um laboratório, 
assinale a opção que corresponde ao procedimento INCORRETO.  
 

a) Não misturar substâncias ao acaso.  
b) Verificar bem as indicações dos rótulos dos frascos, em especial, os símbolos de 

aviso.  
c) Nunca provar, cheirar ou retirar produtos com as mãos desprotegidas.  
d) Usar luvas quando manipular substâncias tóxicas e corrosivas.  
e) Verter a água sobre o ácido para diluí-lo. 

 
QUESTÃO 32 
 
A solução 0,9% de NaCl, denominada solução fisiológica, é muito utilizada para manter a 
isotonicidade das suspensões celulares. Na preparação dessa solução, é necessário diluir: 
 

a) 9 g de NaCl em 0,1 L de água destilada.  
b) 9 g de NaCl em 1 L de água destilada.  
c) 0,9 g de NaCl em 1 L de água destilada.  
d) 0,9 g de NaCl em 1 L de soro glicosado.  
e) 90 g de NaCl em 1 L de água destilada. 

 
QUESTÃO 33 
 
É condição básica para a utilização de balanças analíticas em laboratório: 
 

a) A balança estar posicionada em base flexível para absorver vibrações. 
b) A medida de massa ser feita com objetos com temperaturas superiores à 

temperatura da balança. 
c) Os líquidos voláteis serem colocados em frascos abertos para a realização da 

medida de massa. 
d) O objeto cuja massa será determinada ser posicionado na parte lateral direita do 

prato da balança. 
e) Os sólidos higroscópios serem colocados em frascos fechados para a realização da 

medida de massa. 
 
QUESTÃO 34 
 
As vidrarias são comumente utilizadas na prática em laboratórios. Quanto ao seu descarte 
e à sua lavagem, julgue as assertivas abaixo:  
 

I. Quando quebradas, devem ser recolhidas com auxílio de pás e vassoura. Se for 
necessário o uso das mãos, devem-se sempre utilizar luvas cirúrgicas.  

II. Os cacos devem ser colocados em um recipiente adequado para o transporte.  
III. Dependendo do tipo de impureza agregados à superfície, utiliza-se solução 

sulfocrômica.  
IV. A solução sulfocrômica deve permanecer por muito tempo no interior da vidraria.  
V. As vidrarias não necessitam de formas específicas de descarte e de lavagem.  
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A alternativa CORRETA é: 
 

a) I, II e III, apenas. 
b) II, III e IV, apenas. 
c) III e V, apenas. 
d) I, II e V, apenas. 
e) II e III, apenas. 

 
QUESTÃO 35 
 
Um técnico precisa descartar o resíduo de uma aula prática. Esse resíduo é constituído por 
uma solução aquosa de H2SO4. Para que possa fazer o descarte na pia, o técnico precisa:  
 

a) Adicionar ao resíduo uma solução de KOH, até que o pH final, medido com papel 
indicador, esteja entre 6 e 8.  

b) Acrescentar ao frasco contendo o resíduo algumas gotas de HCl até que, quando 
aferido, o pH final tenha um valor igual a 7.  

c) Colocar uma pequena quantidade de solução de KCl no frasco contendo o resíduo 
e verificar a neutralidade com papel de tornassol.  

d) Adicionar ao frasco contendo o resíduo algumas gotas de fenolftaleína e, em 
seguida, adicionar lentamente KNO3, até que o pH esteja neutro. 

e) Por ser uma base forte seria necessário neutralizar a solução adicionando um ácido 
e conferir o pH antes do descarte. 

 
QUESTÃO 36 
 
Considere as vidrarias básicas de um laboratório de química e as afirmativas sobre as suas 
utilizações:  
 

 
 
Diante dos dados dispostos nas figuras, a alternativa CORRETA é:  
 

a) Somente II é correto.  
b) Somente I e III são corretos.  
c) Somente II e IV são corretos. 
d) Somente III e IV são corretos. 
e) Todas são corretas. 
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QUESTÃO 37 
 
Deseja-se preparar 0,1 L de solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol/L, a partir de 
uma solução concentrada da mesma base. A alternativa que apresenta o(s) material(is), 
reagente(s) e/ou vidraria(s) adequado(s) para a execução do procedimento é:  
 

a) Proveta de 100 mL, kitassato e garrafa lavadeira (pisseta), contendo água 
deionizada.  

b) Béquer graduado, proveta de 100 mL e garrafa lavadeira (pisseta), contendo água 
deionizada.  

c) Pipeta graduada, erlenmeyer de 100 mL e garrafa lavadeira (pisseta), contendo água 
deionizada.  

d) Pipeta volumétrica, balão volumétrico de 100 mL e garrafa lavadeira (pisseta), 
contendo água deionizada. 

e) Béquer graduado, pipeta graduada e garrafa lavadeira (pisseta), contendo água 
deionizada. 

 
QUESTÃO 38 
 
Com respeito à Segurança e Medicina do Trabalho, é CORRETO afirmar:  
 

a) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados equipamento de proteção 
individual – EPI, adequado ao risco e em perfeito estado de conservação, podendo 
debitar até, no máximo, 50% do valor do EPI no salário do empregado.  

b) A empresa não é obrigada a fornecer aos empregados equipamento de proteção 
individual – EPI, pois medidas de ordem geral sempre oferecem completa proteção 
contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.  

c) A empresa não é obrigada a fornecer aos empregados equipamento de proteção 
individual – EPI, pois, sendo de uso pessoal, cada empregado pode adquirir o seu, 
podendo exigir do empregador o reembolso de, no máximo, 50% do valor do EPI.  

d) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de 
proteção individual – EPI, adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa 
proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. 

e) A empresa é obrigada a fornecer aos colaboradores, gratuitamente, os 
equipamentos de proteção individual – EPI, de primeiro uso, conforme o consumo 
dos mesmos, o colaborador tem que adquirir seus próprios equipamentos. 

 
QUESTÃO 39 
 
Apresentam-se abaixo proposições sobre medidas de proteção no trabalho com produtos 
químicos.  
 

I. O empregador deve destinar local apropriado para a manipulação ou fracionamento 
de produtos químicos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador e, 
também, sistema adequado de descarte.  

II. É permitida a reutilização de embalagens de produtos químicos, desde que não 
sejam para armazenamento de líquidos para consumo humano e animal.  

III. Equipamentos tipo coifa de fluxo de convecção (termossifão) são utilizados nos 
ambientes de trabalho a fim de garantir a exaustão dos produtos químicos de forma 
a não potencializar a exposição de qualquer trabalhador, envolvido ou não no 
processo de trabalho.  
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IV. O empregador deve providenciar meios de sinalização gráfica de fácil visualização 
para identificação do ambiente, respeitando o disposto na NR-26.  

 
Assinale a alternativa CORRETA:  
 

a) Somente as proposições I e II são verdadeiras.  
b) Somente as proposições II e III são verdadeiras.  
c) Somente as proposições I e IV são verdadeiras.  
d) Somente as proposições II e IV são verdadeiras. 
e) Somente as proposições III e IV são verdadeiras. 

 
QUESTÃO 40 
 
Apresentam-se a seguir, na Coluna 1, as vidrarias e, na Coluna 2, as suas funções. 
Relacione a Coluna 2 com a Coluna 1:  
 

Coluna 1 Coluna 2 

I. Bureta (   ) Ajuste do volume no preparo de soluções 

II. Proveta (   ) Titulação e análise volumétrica 

III. Balão volumétrico (   ) Filtração por sucção 

IV. Funil de Buchner (   ) Medição e transferência de volumes 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  
 

a) II – III – IV – I.   
b) III – I – IV – II.  
c) II – IV – I – III.   
d) IV – II – I – III. 
e) II – I – III – IV. 

 
QUESTÃO 41 
 
Considerando o estabelecido no Anexo I da Norma Regulamentadora – NR32, no que se 
refere à classificação de risco dos agentes biológicos, analise as proposições abaixo:  
 

I. Classe de risco 1: representam baixo risco individual para o trabalhador e para a 
coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.  

II. Classe de risco 2: representam risco individual moderado para o trabalhador e com 
baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Entretanto, podem causar 
doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou 
tratamento.  

III. Classe de risco 3: risco individual baixo para o trabalhador, porém, com 
probabilidade de disseminação para a coletividade, para as quais existem meios 
eficazes de profilaxia ou tratamento.  

IV. Classe de risco 4: risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade 
elevada de disseminação para a coletividade. Apresentam grande poder de 
transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves ao ser 
humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.  

 
Assinale a alternativa CORRETA:  
 

a) Somente as proposições I, II e III são verdadeiras.  
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b) Somente as proposições II, III e IV são verdadeiras.  
c) Somente as proposições I, II e IV são verdadeiras.  
d) Somente as proposições I, III e IV são verdadeiras. 
e) Somente as proposições II, IV são verdadeiras. 

 
QUESTÃO 42 
 
Dadas as afirmativas seguintes sobre o microscópio:  
 

I. A platina é a região onde fica apoiada a lâmina.  
II. O botão macrométrico é utilizado para focar grosseiramente a estrutura presente na 

lâmina.  
III. O botão micrométrico é utilizado para focar de maneira precisa a estrutura presente 

na lâmina.  
IV. A região ocular é utilizada para acoplar câmera digital e obter registro do examinado.  
V. O charriot é a estrutura utilizada para mover o ponto de luz do microscópio.  

 
Verifica-se que estão CORRETAS:  
 

a) I, III, IV e V.  
b) I, III e V, apenas.  
c) III, IV e V, apenas.  
d) I, II e III, apenas.  
e) I e III, apenas. 

 
QUESTÃO 43 
 
Em relação ao manuseio de equipamentos e acessórios de laboratório, assinale a opção 
CORRETA.  
 

a) As centrífugas são utilizadas para separação rápida de elementos líquidos e sólidos, 
não sendo necessário o balanceamento de peso no rotor.  

b) Após a utilização do pHmetro, deve-se manter o eletrodo completamente seco.  
c) O banho-maria é utilizado para aquecer substâncias líquidas e sólidas que não 

podem ser expostas diretamente ao fogo e que necessitam de aquecimento lento e 
uniforme.  

d) É recomendável manter a balança analítica de precisão ao lado de um agitador de 
tubos-tipo vórtex, para evitar a perda de material no transporte do primeiro para o 
segundo.  

e) A balança analítica de precisão é recomendada para a mensuração exata do peso 
de animais experimentais. 

 
QUESTÃO 44 
 
Assinale a opção correta para lavagem de vidraria específica para ser usada em reações 
de detecção antigênica.  
 

a) Lavagem com detergente neutro e descarte da água de enxague.  
b) Lavagem e molho em água sanitária.  
c) Lavagem em meio aquoso em demasia e mergulho em solução com água sanitária.  
d) Lavagem com detergente neutro em meio aquoso em demasia com descarte do 

enxague, e lavagem final com água destilada.  
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e) Lavagem com detergente e descarte da água de enxague. 
 
QUESTÃO 45 
 
Considerando um mapa de risco de um laboratório de pesquisa, os riscos biológicos podem 
ser subdivididos em: 
 

a) Microorganismos geneticamente modificados, culturas de células de organismos 
multicelulares, parasitas, toxinas e príons. 

b) Ruído, vibrações, calor, frio, umidade e pressões anormais. 
c) Poeiras, fumos, vapores e produtos químicos em geral. 
d) Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de pesos, monotonia e 

repetitividade. 
e) Arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, eletricidade, animais 

peçonhentos. 
 
QUESTÃO 46 
 
Com relação às normas básicas de segurança em laboratório, julgue as afirmativas abaixo.  
 

I. Não se devem deixar os equipamentos elétricos ligados nas tomadas, sob hipótese 
alguma.  

II. É proibido fumar dentro do laboratório. Somente é permitido fumar na capela, onde 
a saúde das pessoas não é posta em risco.  

III. Desaconselha-se comer, beber ou trabalhar sozinho em um laboratório.  
IV. Usar guarda-pó abotoado, sapatos fechados e cabelos presos. Evitar guarda-pó feito 

com tecido sintético.  
V. Jamais manipular produtos inflamáveis perto de chamas ou fontes de calor.  

 
Verifica-se que estão CORRETAS:  
 

a) IV e V, apenas. 
b) III, IV e V, apenas.  
c) I, II e III, apenas.  
d) II, III e IV, apenas.  
e) I e V, apenas. 

 
QUESTÃO 47 
 
A recomendação ao empregador da aquisição do Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
adequado ao risco existente em uma determinada atividade é de competência da(o): 
 

a) CIPA.  
b) direção.  
c) gerência.  
d) supervisão.  
e) SESMT, quando ele é obrigatório. 

 
QUESTÃO 48 
 
A temperatura utilizada nas estufas bacteriológicas em laboratório é de: 
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a) 25º C.  
b) 45º C.  
c) 37º C.  
d) 56º C.  
e) 4º C. 

 
QUESTÃO 49 
 
De acordo com a RDC-302 (2005), Biossegurança é definida como a "condição de 
segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou 
eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal 
e o meio ambiente". Segundo essa resolução, "o laboratório deve manter-se atualizado e 
disponibilizar a todos os funcionários instruções escritas de biossegurança, contemplando, 
no mínimo, os seguintes itens: normas e condutas de segurança biológica, química, física, 
ocupacional e ambiental; instruções de uso para os equipamentos de proteção individual 
(EPI) e de proteção coletiva (EPC); procedimentos em caso de acidentes; manuseio e 
transporte de material e amostra biológica". Quanto aos cuidados gerais de Biossegurança 
em laboratórios, pode-se AFIRMAR que:  
 

a) Autoclaves, lavador de olhos e cabine de segurança biológica são classificados 
como EPC.  

b) Reagentes inflamáveis devem ser armazenados em local apropriado, à grande 
distância de produtos oxidantes.  

c) Soluções de formol a 10% e hipoclorito de sódio a 3% devem ser utilizadas para 
higienização de jaleco e desinfecção de bancada, respectivamente.  

d) Após o uso, agulhas devem ser reencapadas antes de serem descartadas em 
recipientes apropriados e devidamente sinalizados.  

e) Vidrarias quebradas podem ser recolhidas manualmente, desde que o profissional 
esteja fazendo uso de luvas cirúrgicas. 

 
QUESTÃO 50 
 
O laboratório acadêmico pode expor o técnico, alunos e docentes a uma série de riscos, 
por meio de contato com amostras, equipamentos e a rotina geral do laboratório. Dentro 
desse contexto, é INCORRETO afirmar:  
 

a) O treinamento contínuo sobre as boas práticas de segurança beneficia tanto os 
funcionários como o laboratório.  

b) O laboratório não é obrigado a implementar medidas estratégicas de segurança, 
cabendo ao responsável técnico apenas identificar os riscos existentes e expor aos 
funcionários as situações de perigo.  

c) Os riscos podem ser biológicos, químicos, ergonômicos e físicos.  
d) Tanto a inexperiência do funcionário como a desatenção com riscos conhecidos 

podem acarretar acidentes de trabalho.  
e) Controles de práticas de trabalho, controles de engenharia e barreiras e 

equipamentos de proteção pessoal devem ser adotados para minimizar os riscos de 
acidente no laboratório. 

 
 
 


