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LÍNGUA PORTUGUESA
01) “Quem quer comer a noz tem que quebrar a
casca.”
A frase acima é a representação de um gênero
textual conhecido por:
a) Receita;
b) Texto informativo;
c) Texto não-literário;
d) Provérbio popular.
02) Assinale a alternativa que contém um
exemplo de escrita objetiva:
a) Manual de instruções;
b) Crônica;
c) Poema;
d) Provérbio Popular.
03) “Módulo abstrato mínimo da fala em nível
de significante. É o átomo de construção do
significante do discurso.”
A explicação acima se refere a:
a) Sílaba;
b) Fonema;
c) Enunciado;
d) Palavra.
04) Fazem parte da morfologia, exceto:
a) Predicado;
b) Substantivo;
c) Prefixo;
d) Desinência.
05) Assinale a alternativa que contém um
substantivo de gênero incerto:
a) Bonde;
b) Casa;
c) Personagem;
d) Novela.
06) O texto nem sempre é organizado conforme
as normas de sintaxe. Há, com frequência,
desvios sintáticos e concordâncias irregulares
que imprimem características peculiares à
construção linguística. Assim, a ordem natural
das palavras na frase é alterada, promovendo
uma sintaxe incomum. Esses recursos usados por
falantes e escritores, a fim de acrescentar mais
vigor e expressividade à linguagem, chamam-se:
a) Figuras de lingüística;
b) Figuras de sintaxe ou construção;
c) Figuras de pensamento;
d) Figuras de som.
07) A quantidade de sílabas poética é chamada
de:

a) Verso;
b) Escansão;
c) Métrica;
d) Elisão.
08) Assinale a alternativa correta em relação a
“FRASE”:
a) A frase não precisa ter verbo, nem sentido
completo;
b) Toda frase é uma oração;
c) A frase necessita obrigatoriamente possuir um
verbo, seja ele de ação, estado ou fenômeno da
natureza;
d) Uma frase pode ser constituída apenas com uma
palavra.
09) A semana de arte moderna aconteceu em São
Paulo em:
a) 1822;
b) 1922;
c) 1912;
d) 1935.
10) O Romantismo foi uma escola literária que
surgiu após:
a) Barroca;
b) Realismo;
c) Arcadismo;
d) Simbolismo.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Ao longo da história, várias cosmologias e
cosmogonias têm sido propostas para explicar as
observações do Universo. Sobre isso é correto
afirmar, exceto:
a) O primeiro modelo geocêntrico quantitativo foi
desenvolvido pelos gregos antigos, que propunham
que o Universo possui espaço infinito e tem existido
eternamente, mas contém um único conjunto de
círculos concêntricos esferas de tamanho finito - o
que corresponde a estrelas fixas, o Sol e vários
planetas – girando sobre uma esférica, mas imóvel
Terra.
b) Ao longo dos séculos, observações mais precisas
e melhores teorias levaram ao modelo heliocêntrico
de Copérnico e ao modelo Newtoniano do Sistema
Solar respectivamente.
c) Está comprovado pelos antigos gregos que o
Sistema Solar está localizado fora da Via Láctea, o
que permite o Planeta Terra receber luz e calor.
d) Outras descobertas na astronomia levaram a
conclusão de que o Sistema Solar está contido em
uma galáxia composta de milhões de estrelas, a Via
Láctea, e de que outras galáxias existem fora dela,
tão longe quanto os instrumentos astronômicos
podem alcançar.

12) Coloque a letra V para as afirmativas
verdadeiras e F para as Falsas, sobre problemas
que afetam a Economia Brasileira:
(....) Segundo os economistas, o desaquecimento
da indústria nacional deve-se muito mais aos
gargalos estruturais já existentes no país, o
chamado "Custo Brasil" - como a elevada carga
tributária (em torno de 36% do PIB);
(......) A infraestrutura precária e a baixa
produtividade do trabalhador - além de uma
política de expansão fiscal por parte do governo
(que, ao gastar mais, deixa de poupar e, assim,
investe menos);
(.....) A taxa de investimentos privada, incluída aí
a compra de maquinários, também é
considerada
baixa.
"Tudo
isso
acaba
encarecendo o produto final, que não consegue
competir com um similar que vem de fora",
conforme afirma Ruy Quintans, professor de
economia do Ibmec-RJ;
(.....) No último ranking do relatório Doing
Business do Banco Mundial, que mede a
facilidade de se fazer negócios em cada país, o
Brasil aparece na 6ª posição entre as 183 nações
avaliadas.
Assinale a sequência correta.
a) F, V, V, F
b) V, F, F, V
c) V, V, V, F
d) V, V, V, V
13) Sobre os seres que habitam a Terra é correto
afirmar:
I.
A Terra é habitada por muitos milhões de
seres: alguns desses seres são chamados de vivos,
outros não. Todos os seres são formados por
matéria. O que distingue um ser vivo de um ser
bruto ou não-vivo, em primeiro lugar, é a
composição química.
II.
Na Antigüidade, os pensadores achavam
que os seres vivos eram dotados de uma
exclusiva e misteriosa força vital que lhes
confiria vida. Hoje não se acredita mais nisso,
pois sabe-se que a matéria que forma os
organismos vivos, embora peculiar, é constituída
por partículas semelhantes às que formam a
matéria não viva e está sujeita às mesmas leis
que regem o universo não-vivo.
III.
Na matéria viva, porém, certos elementos
químicos estão sempre presentes em grande
proporção, como o carbono (C), o hidrogênio
(H), o oxigênio (O) e o nitrogênio (N) que, junto
com vários outros elementos, em menores

quantidades,
formam
substâncias
muito
complexas
(chamadas
genericamente
de
substâncias orgânicas), que constituem os seres
vivos.
IV.
Todo ser humano é um ser vivo, assim
como uma planta e uma bactéria. Já uma pedra
não é viva, nem uma cadeira.
Assinale a seqüência correta:
a) Estão corretos os itens I, II e IV
b) Somente os itens I e II estão corretos;
c) Todos os itens I, II, III e IV estão corretos;
d) Somente o item IV esta correto.
14) Sobre a história de Santa Catarina é correto
afirmar:
a) Na década de 1640, Emilinho, um português que
vivia em São Vicente, fundou uma povoação no rio
de São Francisco, para onde se mudou com a
família. Mais tarde foi designado capitão-mor dessa
povoação, que em 1660 foi elevada a vila com o
nome de Nossa Senhora da Graça do Rio de São
Francisco, constituindo a primeira fundação estável
da costa catarinense.
b) Por volta de 1675, estabeleceu-se na ilha de
Santa Catarina o paulista Francisco Dias Velho, que
ergueu uma igreja em louvor de Nossa Senhora do
Desterro. A ele se atribui a mudança do nome da
ilha dos Patos para ilha de Santa Catarina, de quem,
ao que consta, uma filha dele tinha o nome.
(Entretanto, outros atribuem a autoria do nome a
Sebastião Caboto, que teria consagrado a ilha a
Santa Catarina ou, antes, prestara homenagem a sua
mulher, Catarina Medrano).
c) Francisco Dias Velho dedicava-se à cultura da
mandioca e da cana-de-açúcar, à pesca e à procura
de ouro. Quinze anos mais tarde, Dias Velho e sua
gente aprisionaram um navio pirata que arribara na
ilha e mandaram homens e cargas para São Vicente.
Passaram-se dois anos e os corsários voltaram; Dias
Velho foi morto, e sua família maltratada e em
desespero retornou a São Vicente. A povoação
ficou quase totalmente abandonada.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
15) Sobre a história do Município de Canoinhas
é correto afirmar, exceto:
a) Muito antes da colonização do território de
Canoinhas, incursões bandeirantes vasculharam a
região conhecida como do "Sertão de Curitiba".
b) A partir de 1768 expedições desceram os rios
Iguaçu e Negro, palmilhando também os afluentes
Canoinhas, Paciência e Timbó.
c) As principais levas de imigrantes colonizadores
vieram da Sérvia, Estados Unidos e Japão no fim do
século XIX.

d) A construção da Estrada da Mata, elo entre o Rio
Grande do Sul e São Paulo para transporte de gado,
foi de extrema importância para a ocupação do
território de Canoinhas. Nele os colonizadores
encontraram os índios que o habitavam. Eram os
Xokleng coletores e caçadores seminômades que
tinham na floresta de araucária seu melhor habitat.
Arredios e tendo seu espaço invadido pelos brancos,
os Xokleng foram implacavelmente perseguidos
pelos colonizadores que neles tinham apenas um
inimigo e um empecilho na conquista territorial.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) Calcule a área de um retângulo sabendo que
sua base mede 12,35 cm e sua altura mede 8,9
cm.
a) 98,34 cm².
b) 109,915 cm².
c) 114,909 cm².
d) 83,28 cm².
17) Identifique os coeficientes da equação de 2o
grau a seguir, 3x² - 3:
a) a = 3, b = 3, c = 0.
b) a = 8, b = -3, c = 4.
c) a = -3, b = 0, c = -3.
d) a = 3, b = 0, c = -3.
18) No campeonato catarinense de 2012, o
Figueirense fez os seguintes gols nos primeiros 5
jogos:
1o jogo
2o jogo 3o jogo 4o jogo 5o jogo
5 gols
1 gol
2 gols
3 gols
1 gol
Sabendo dessas informações, calcule o desvio
médio desses gols do Figueirense:
a) 2,4.
b) 1,28.
c) 1,83.
d) 1.
19) Pedro comprou uma casa no valor de R$
180.000,00. Após um bom tempo de negociação,
ele pagou R$ 128.358,00 à vista e o resto
parcelou em 12 vezes. Em porcentagem, quanto
que Pedro pagou à vista de acordo com o valor
total?
a) 88,75%.
b) 78,33%.
c) 71,31%.
d) 58,93%.
20) Determine em qual quadrante situa-se a
extremidade do seguinte arco, -200o:
a) I quadrante.
b) II quadrante.
c) III quadrante.

d) IV quadrante.
ESPECÍFICAS/ BIOQUÍMICO
21) Não é um método válido para
desproteinização de sangue:
a) Crocker.
b) Somogyl.
c) Folin.
d) Folin-Wu.

a

22) Não é um oligoelemento essencial para o
organismo humano:
a) Cromo.
b) Magnésio.
c) Cobre.
d) Zinco.
23) No sangue coletado para hemograma, uma
possível concentração elevada de anticoagulante
pode levar um resultado errôneo para anemia:
a) Normocitêmica.
b) Hipocitêmica.
c) Hipercitêmica.
d) Hipocrômica.
24) Qual a diferença entre uma reação de
aglutinação e uma reação de imunoprecipitação:
a) É o pH meio.
b) É a natureza do anticorpo.
c) É a natureza do antígeno.
d) É a presença do complemento.
25) São parasitas eliminados nas fezes de forma
intermitente:
a) Entamoeba hystolítíca e Ancylostoma
duodenalis.
b) Giárdia lambia e Stronguloides stercoralis.
c) Giárdia lambia e Entamoeba hystolitica.
d) Schistosoma mansoni.
26) As iso-hemaglutinas naturais são anticorpos
da classe:
a) IgE.
b) IgD.
c) IgM.
d) IgA.
27) Exame empregado na avaliação da atividade
plaquetária:
a) Tempo de tomboplastina parcial.
b) Tempo de sangramento.
c) Tempo e atividade de protrombina.
d) Prova de laço.

28) Usamos o fenol para o isolamento do DNA
para:
a) Precipitar o DNA.
b) Desnaturar as proteínas.
c) Remover o RNA.
d) Dissolver o DNA.
29) A fotometria de chama é aplicada para:
a) Determinar no sangue concentração direta de
fluoreto.
b) Determinar no sangue concentração de dióxido
de carbono total.
c) Determinar no sangue concentração direta de
oxigênio.
d) Determinar no sangue concentração de sódio e de
potássio.

c) Escólex e útero.
d) Ovos e larvas.
36) Participam do processo de coagulação
sanguínea, exceto?
a) Fibrinogênio.
b) Heparina.
c) Plaquetas.
d) Pepsinogênio.
37) Qual é o tempo de vida médio de uma
plaqueta?
a) 12 horas.
b) 24 horas.
c) 10 dias.
d) 60 dias.

30) Característica que distingue as bactérias dos
protozoários e fungos:
a) Não possuem núcleo.
b) São unicelulares.
c) Possuem longos e ativos flagelos.
d) Possuem lipídios em sua membrana.

38) Método para diagnosticar a hepatite B aguda
ou crônica:
a) Presença de HBs Ag e anti-HBc.
b) Presença de HBe e ausência de anti-HBc
c) Presença de anticorpos Anti-HBs e anti HBc.
d) Presença de anti HBs e HBsAg.

31) É uma indicação correta para o uso das cores
em laboratórios:
a) Amarelo para indicar cuidado.
b) Azul para equipamentos de combate a incêndio.
c) Vermelho para indicar equipamentos fora de uso.
d) Verde para indicar alerta.

39) Quais as células responsáveis pela produção
de imunoglobulinas?
a) Linfócitos e plasmócitos.
b) Neutrófilos e monócitos.
c) Monócitos e eosinófilos.
d) Basófilos e linfócitos.

32) Qual à temperatura em que devem
permanecer os medicamentos termolábeis:
a) De 5 a 6ºC.
b) De 2 a 8ºC.
c) De 8 a 12ºC.
d) De 0 a 4ºC.

40) O cetoprofeno é um ácido:
a) Arilpropiônico.
b) Indeno acético.
c) Enólico.
d) Antranílico.

33) A ferritina é um ferro:
a) Em reserva.
b) Reduzido.
c) Livre.
d) Oxidado.
34) No coagulograma o tempo de sangramento
(TS) avalia:
a) Fatores de coagulação.
b) Hemostasia primária.
c) Quantidades de plaquetas.
d) Qualidade das plaquetas.
35) Para o diagnóstico de Teníase, devemos
encontrar nas fezes:
a) Larvas.
b) Ovos.

