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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 17
Partindo de uma solução de etanol a 30%, qual volume é
necessário para preparar 100 mL de uma solução a 3%?

Questão 21
Corantes básicos possuem auxocromo ______________
com afinidade por componentes ____________ dos tecidos.
As estruturas coradas pelos corantes básicos são chamadas

A) 30 mL.

___________, como o núcleo. A ____________ é um
exemplo de corante básico.

B) 10 mL.
C) 3 mL.
D) 15 mL.
E) 5 mL.

Complete com uma das alternativas:

A) aniônico; ácidos; basófilas; eosina.
B) catiônico; básicos; basófilas; hematoxilina.

Questão 18

C) aniônico; básicos; basófilas; hematoxilina.

Qual unidade vinculada ao Ministério da Saúde regulamenta
a manipulação de resíduos e materiais biológicos?

D) catiônico; ácidos; basófilas; hematoxilina.
E) catiônico; ácidos; basófilas; eosina.

A) FIOCRUZ.

Questão 22

B) ANVISA.

Um aumento do sinal detectado no método de ELISA pode
ser obtido:

C) INCA.
D) ANS.
E) FUNASA.

A) Aumentando a concentração do anticorpo secundário
usado no método indireto.

B) Utilizando apenas um anticorpo primário já com a
molécula detectora.

Questão 19

C) Utilizando anticorpos biotinilados.

Arquivos de editores de textos são armazenados em um
computador com extensões específicas. Qual das
alternativas abaixo representa três diferentes extensões de
arquivos de editores de textos comumente usados?

D) Diluindo os anticorpos em soro fetal bovino.
E) Utilizando-se dois anticorpos primários para o mesmo
antígeno no método direto.

A) .jpeg, .doc e .png

Questão 23

B) .jpeg, .png e .xlm

Analise as asserções abaixo e assinale a alternativa correta:

C) .txt, .pps e .png
D) .txt, .doc e .docx
E) .txt, .docx e .png

(1) O teste ELISA mais sensível é o denominado direto
porque
(2) neste tipo de teste o analito a ser medido é ligado

Questão 20
A sigla RGB (em língua inglesa) é fidedignamente utilizada
em fotografia para expressar:

A) Vermelho, cinza e azul.
B) Vermelho, verde e azul.
C) Vermelho, verde e marrom.

entre o anticorpo de captura e o anticorpo de
detecção.

A) As 2 asserções são proposições verdadeiras e a 2 é uma
justificativa correta da 1.

B) As 2 asserções são proposições verdadeiras e a 2 não
é uma justificativa correta da 1.

D) Roxo, verde e azul.

C) A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é falsa.

E) Roxo, cinza e marrom.

D) A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é verdadeira.
E) Ambas são asserções falsas.
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E)

enzima de restrição, DNA, DNA.

Questão 24

Questão 27

Analise as asserções abaixo e assinale a alternativa correta:

A ordem de grandeza das potências de 10 das unidades de
medida mg (miligrama), ng (nanograma), fg (fentograma), são
expressas, respectivamente:

(1) Uma população pura de células recombinantes pode ser
estabelecida através do processo de clonagem

A) -5, -9, -15.

porque

B) -5, -6, -12.

(2) os genes de resistência a medicamentos, que também se
encontram

no

plasmídeo,

selecionam

as

células

transformadas.

C) -3, -9, -15.
D) -3, -6, -12.
E) -3, -6, -15.
Questão 28

A) As 2 asserções são proposições verdadeiras e a 2 é uma
justificativa correta da 1.

B) As 2 asserções são proposições verdadeiras e a 2 não

O gel de eletroforese refere-se à separação de moléculas
carregadas em um campo elétrico. Por meio da eletroforese
as moléculas são separadas de acordo com:

é uma justificativa correta da 1.

C) A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é falsa.

A) Tamanho e carga.

D) A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é verdadeira.

B) Tamanho, carga ou solubilidade.

E) Ambas são asserções falsas.

C) Solubilidade e carga.
D) Tamanho e solubilidade.

Questão 25
Considera-se, na seguinte ordem de execução, etapas da
clonagem molecular:

A)

Amplificação; Construção de DNA
Transformação; Isolamento de clones.

recombinante;

B)

Transformação; Construção de DNA recombinante;
Amplificação; Isolamento de clones.

C)

Isolamento de clones; Construção de
recombinante; Transformação; Amplificação.

D)

Construção de DNA recombinante; Transformação;
Amplificação; Isolamento de clones.

E)

Isolamento de clones; Construção de
recombinante; Transformação; Amplificação.

E) Todas as alternativas estão erradas.
Questão 29
Para expressar a acidez ou alcalinidade de uma solução
aquosa, determina-se a concentração de H+. Portanto,
quanto maior a concentração de íons hidrogênio de uma
solução, mais ______________ ela é:

DNA

DNA

A) Higroscópica.
B) Ácida.
C) Hidrofóbica.
D) Básica.
E) Neutra.

Questão 26
Um dos passos no processo de clonagem molecular é o uso
da

__________________que

produz

extremidades

compatíveis durante a clivagem do ________ a ser clonado e
a do _________receptor.

Questão 30
Qual a massa necessária (em gramas) de NaOH é necessária
para se preparar 3000 mL de uma solução 2,5M? (Peso
molecular NaOH: 40)

Complete com a alternativa correta:

A) 100.

A) enzima de dissociação, DNA, RNA.

B) 90.

B) enzima de restrição, RNA, DNA.

C) 120.

C) enzima de restrição, DNA, RNA.

D) 250.

D) enzima de digestão, DNA, DNA.

E) 300.
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Questão 31

Questão 35

As substâncias abaixo reagem com embalagens de
polietileno de alta densidade (PEAD), exceto:

Complete com a alternativa correta:

Quanto menor a opacidade usada no Photoshop,________

A) Éter.
B) Clorofórmio.
C) Butadieno.
D) Xileno.
E) Cloreto de sódio.
Questão 32
Os recipientes usados para o descarte de materiais
perfurocortantes devem necessariamente ser descartados
quando o preenchimento atingir:

A)

1/10 de sua capacidade total.

B)

2/10 de sua capacidade total.

C)

5/10 de sua capacidade total.

D)

1/3 de sua capacidade total.

E)

2/3 de sua capacidade total.

A) mais transparente é a imagem.
B) mais colorida é a imagem.
C) menos transparente é a imagem.
D) menos colorida é a imagem.
E) mais brilhante é a imagem.
Questão 36
Com relação ao uso de um criostato, qual a temperatura de
congelamento usualmente utilizada na preparação de
amostras biológicas?

A) Entre -70 e -80 graus Celsius.
B) Entre -40 e -50 graus Celsius.
C) Entre -20 e -30 graus Celsius.
D) Entre -10 e 0 graus Celsius.
E) Temperatura ambiente devido a presença de criocatalizadores.

Questão 33
Na etapa de segregação, os resíduos químicos e/ou
biológicos devem:

Questão 37
Diafragma é um dos componentes
microscópios. Sua função principal é:

mecânicos

A) ser separados no momento e no local de sua geração.

A) Dar estabilidade mecânica ao corpo do microscópio.

B) ser separados ao final do dia de trabalho e no local de

B) Controlar o eixo de rotação das objetivas.

sua geração.

C) ser separados ao final do dia de trabalho e em sala
específica para lixos.

D) ser separados somente pela empresa de coleta de lixo.
E) não necessitam ser separados.

de

C) Conectar fisicamente as oculares com o corpo do
microscópio.

D) Regular a intensidade de luz que incide na amostra a ser
visualizada.

E) Regular a movimentação das objetivas.

Questão 34

Questão 38

Em uma imagem o número de pixels por unidade de
comprimento representa:

Uma objetiva apocromática de 10X com distância de trabalho
de 15mm e abertura numérica de 0,45, utiliza qual meio de
imersão?

A) Resolução da imagem.
B) Tamanho da imagem.
C) Tamanho do arquivo.
D) Número de camadas da imagem.
E) Número de linhas da imagem.
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A) Nenhum (ou seja, ar).
B) Água.
C) Óleo.
D) Mistura de água e óleo.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Questão 39

Questão 43

Em microscopia pode-se utilizar objetivas cuja eficiência focal
depende da utilização de água sob sua lente externa; sendo
conhecidas como objetivas a água. Qual alternativa abaixo
corresponde ao índice de refração aproximado da água?

Na técnica de Western blot, o _________________________
deve ser executado junto com as amostras. Isto irá verificar
que as faixas de gel são uniformemente carregadas,
especialmente quando é feita uma comparação entre os
níveis de uma proteína de uma condição experimental para a
outra. Complete com a alternativa correta:

A) 0,55.
B) 0,99.

A) padrão comercial da proteína alvo.

C) 1,25.

B) padrão de peso molecular.

D) 1,33.

C) controle negativo.

E) 1,55.

D) controle positivo.
E) controle de carregamento.

Questão 40
Qual alternativa abaixo apresenta dois tipos de microscópios?

A) Estativa e objetiva.

Questão 44
Considera-se, na seguinte ordem de execução, etapas do
Southern blot:

B) Força atômica e confocal.

A) Fragmentação

do DNA; Eletroforese em gel;
transferência para membrana; marcação da sonda;
hibridização.

C) Ocular e tunelamento.
D) Força atômica e objetiva.

B) Fragmentação do DNA; hibridização; Eletroforese em

E) Confocal e estativa.

gel; transferência para membrana; marcação da sonda.

C) Fragmentação do DNA; transferência para membrana;

Questão 41

Eletroforese em gel; marcação da sonda; hibridização.

Qual a magnificação total de uma imagem, quando em um
microscópio óptico com duas oculares de magnificação de
10X e uma objetiva com lente de 40X?

A) 0,4.

D) Eletroforese

em gel; Fragmentação do DNA;
transferência para membrana; marcação da sonda;
hibridização.

E) Fragmentação

do DNA; marcação da sonda;
Eletroforese em gel; transferência para membrana;
hibridização.

B) 4.
C) 40.
D) 400.

Questão 45

E) 4000.

Analise as asserções abaixo e assinale a alternativa correta:

Questão 42

(1) Na etapa de desnaturação na técnica de Southern Blot o

No gel de Western blot 2D, na primeira dimensão os
polipeptídeos

são

separados

de

acordo

com

gel é tratado com uma solução ácida para desnaturação
da dupla fita de DNA, separando-a em fita simples

o_________________, enquanto que na segunda dimensão,
eles são separados de acordo com o ______________.

porque

(2) em uma das etapas seguintes a membrana será tratada
com uma sonda hibridizadora.
Complete com a alternativa correta:

A)

ponto isoelétrico, peso molecular.

B)

peso molecular, ponto isoelétrico.

C)

ponto eletroquímico, ponto isoelétrico.

D)

ponto isoelétrico, ponto eletroquímico.

E)

peso molecular, ponto eletroquímico.

A) As 2 asserções são proposições verdadeiras e a 2 é uma
justificativa correta da 1.

B) As 2 asserções são proposições verdadeiras e a 2 não
é uma justificativa correta da 1.

C) A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é falsa.
D) A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é verdadeira.
E) Ambas são asserções falsas.
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Questão 46

Questão 49

Complete:

Na imuno-histoquímica_________, um cientista adiciona um

O Southern blot é uma metodologia que serve para verificar
se uma determinada _______________está ou não presente
na amostra de interesse.

anticorpo______________

A) Sequência de RNA.
B) mRNA.

que

reconhece

o

anticorpo__________. O anticorpo ____________ só reagirá
com o anticorpo_____________se for dirigido contra a
correta molécula de imunoglobulina da _____________ em
que o anticorpo primário foi criado.

C) Quantidade de proteína.
D) tRNA.

Complete com a alternativa correta:

E) Sequência de DNA.
Questão 47

A) Direta, secundário, primário, primário, secundário,
espécie animal.

Analise as asserções abaixo e assinale a alternativa correta:

B) Indireta, primário, secundário, primário, secundário,
espécie animal.

(1) O termo clonagem molecular qualifica uma colônia de
bactérias como um clone porque (2) todos os sujeitos são

C) Indireta, secundário, primário, secundário, primário,

geneticamente idênticos à bactéria inicial.

espécie animal.

D) Direta, secundário, primário, secundário, primário,
A) As 2 asserções são proposições verdadeiras e a 2 é uma

proteína alvo.

justificativa correta da 1.

B) As 2 asserções são proposições verdadeiras e a 2 não

E) Direta, secundário, primário, secundário, primário,

é uma justificativa correta da 1.

espécie animal.

C) A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é falsa.
D) A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é verdadeira.

Questão 50

E) Ambas são asserções falsas.

Referente à técnica de imuno-histoquímica, argumenta-se:

Questão 48
Os anticorpos policlonais são aqueles que são dirigidos

A)

proteína em células ou tecidos.

contra mais de um epitopo do antígeno, enquanto os
anticorpos monoclonais são específicos para um único

B)

epitopo, assim argumenta-se que:

Essa técnica pode ser usada para determinar o padrão
de expressão espacial de uma proteína, uma vantagem
sobre

A) Anticorpos monoclonais têm maior reação cruzada para

as

técnicas

de

Western-Blot,

ELISA

e

Radioimunensaio.

epitopos não específicos do que anticorpos policlonais.

B) Anticorpos policlonais são mais estáveis que anticorpos

É um método para visualizar os níveis totais de uma

C)

O anticorpo que se liga à proteína, pode ser conjugado
diretamente com uma molécula fluorescente ou enzima

monoclonais.

cromogênica. Este procedimento é conhecido como

C) Anticorpos policlonais têm maior afinidade do que

imuno-histoquímica indireta.

anticorpos monoclonais.

D)
D) Anticorpos monoclonais têm maior especificidade do

O anticorpo secundário é aquele que se liga à proteína
de interesse.

que anticorpos policlonais.

E)
E)

O uso de anticorpos monoclonais dispensa o bloqueio
de ligação inespecífica durante o experimento.
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Para a detecção de fluorescência, o anticorpo primário
ou secundário é conjugado a uma enzima a qual emite
luz em consequência de uma reação química.
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