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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 17
Qual dos procedimentos abaixo é incorreto quanto aos
cuidados com um microscópio óptico?

A)

B)

Para deslocar o microscópio, este deve ser
cuidadosamente apoiado pela base do equipamento e
pela secção binocular do tubo de observação.
Não se deve usar solventes orgânicos para limpar os
componentes do microscópio que não sejam da parte
óptica.

C)

Deve-se aplicar uma gota de óleo de imersão sugerido
pelo fabricante na amostra antes de colocar a objetiva
de imersão no caminho óptico.

D)

Não se deve usar o suporte da amostra ou a platina para
diretamente deslocar a amostra até o campo de
observação, e sim os botões de rotação.

E)

Após o uso do óleo de imersão, este pode ser retirado
da lente frontal da objetiva limpando-a com gaze
ligeiramente umedecida com álcool absoluto.

Questão 18
Em relação ao pHmetro é correto afirmar que:

Questão 21
Qual das técnicas abaixo permite revelar a localização celular
de uma proteína em uma preparação histológica através do
uso de anticorpos?

A)
B)
C)
D)
E)

Imuno-histoquímica.
Imunização experimental.
Eosina-hematoxilina.
Citometria de fluxo.
Imunodifusão radial.

Questão 22
Algumas amostras de cortes histológicos de fígado serão
submetidas a um ensaio de imuno-histoquímica (grafia
alternativa: imunoistoquímica) indireta para revelar a
presença da proteína hexoquinase no tecido. No rótulo do
tubo de anticorpo encontra-se escrito "anticorpo de coelho
anti-hexoquinase de camundongo". Assinale a alternativa
verdadeira em relação aos reagentes que serão usados na
técnica:

A)

O pHmetro é um equipamento que faz medidas da
concentração de íons hidroxila (OH-) presentes na solução.

A)

Além do anticorpo, é necessário incubar os cortes com
hexoquinase.

B)

Após a utilização, o eletrodo deve ser armazenado em
solução de repouso de HCl 0,1 M.

B)

Por se tratar de uma técnica indireta, um anticorpo antiimunglobulina (Ig) de camundongo é necessário.

C)

O pHmetro deve ser calibrado frequentemente
empregando-se soluções de HCl 1 M e NaOH 1 M.

C)

A técnica só pode ser garantida se aplicada em cortes
histológicos de coelho.

D)

Uma calibração adequada do pHmetro deve ser realizada
empregando-se pelo menos duas soluções com valores de
pH conhecidos.

D)
E)

O anticorpo anti-hexoquinase foi produzido em coelho.

E)

Para determinação do pH com uso do pHmetro é necessário
adicionar um indicador ácido-base à solução.

Questão 19
Qual das práticas abaixo se aplica ao uso correto ou à
manutenção de um pHmetro de laboratório?

A)

Eletrodos de vidros devem ser imersos em solução de
KOH (hidróxido de potássio) 3M quando em repouso.

B)

Para faixas alcalinas de medição as soluções tampão de
calibração recomendadas são as de pH 7 e pH 4.

C)

Após cada medição o eletrodo deve ser lavado e
friccionado com papel para remover resíduos.

D)

E)

Por se tratar de uma técnica indireta, o anticorpo antihexoquinase vem conjugado a uma molécula
sinalizadora.

Questão 23
Analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa que
corretemante indica a veracidade das afirmações. Quanto às
instalações e atividades com organismos geneticamente
modificados (OGMs) em nível de biossegurança 1 (classe de
risco envolvendo organismos que normalmente não causam
doença em seres humanos ou em animais de laboratório):

I

A maneira correta de manter o eletrodo em repouso,
quando não em uso, é mergulhado em água deionizada
ou destilada.

A entrada da instalação deve obrigatoriamente ser
sinalizada com o símbolo universal de risco biológico
visível, e deve informar dados referentes ao técnico
responsável e à Comissão Interna de Biossegurança
(CIBio).

II

A calibração e a medição devem ser feitas na mesma
temperatura para que o resultado no pHmetro seja
correto.

Deve possuir armários e geladeiras separados e
sinalizados para uso exclusivo de acondicionamento de
alimentos para consumo por funcionários e estudantes.

III

Toda a atividade realizada na instalação que não faz uso
de OGMs, e que seja realizada concomitantemente
àquela que envolva OGMs, recebe a classificação de
nível de biossegurança 1 e passa a ser praticada de
acordo com as normas aplicáveis à manipulação com
OGMs.

A)
B)
C)
D)
E)

Todas as afirmações estão corretas.

Questão 20
Qual das alternativas abaixo descreve um procedimento
incorreto referente à técnica de imunofluorescência direta
para a detecção de uma proteína 'X' em cortes histológicos:

A)

O tecido precisa estar previamente fixado antes da
incubação com anticorpos.

B)

A técnica emprega o uso de um anticorpo anti-'X'
previamente conjugado a uma molécula fluorescente.

C)

O resultado da detecção da proteína 'X' pode ser
avaliado por microscopia de fundo escuro.

D)

É necessário realizar lavagens dos cortes com solução
tampão após a incubação do anticorpo.

E)

Para evitar marcações inespecíficas, uma etapa de
bloqueio é feita antes da incubação com o anticorpo.
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Todas as afirmações estão incorretas.
Somente as afirmações I e II estão corretas.
Somente as afirmações I e III estão corretas.
Somente as afirmações II e III estão corretas.
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Questão 24
A esterilização é um processo rotineiro de descontaminação
de líquidos e sólidos, sejam estes reagentes ou rejeitos.
Todavia, este é incompatível com alguns materiais. Analise
as sentenças e indique a alternativa que identifica o
procedimento correto e sua justificativa:

Questão 27
Sabendo que as proteínas são constituídas de aminoácidos,
e estes são codificados e apresentam códons degenerados,
constituídos por três nucleotídeos. Qual a sequência de
aminoácidos codificada pela sequência de RNAm:
GCCGAUGACCAUAAUAAAAAC?
Informações adicionais:

I.

Meios de cultura para células de mamíferos não podem
ser submetidos a altas temperaturas pela degradação de
nutrientes essenciais, portanto devem ser esterilizados
por filtração.

II.

Plásticos como os usados em pipetas sorológicas
descartáveis (PS; poliestireno) deformam em altas
temperaturas, portanto devem ser adquiridos estéreis ou
esterilizados por irradiação.

CAU; CAC – His
GCU; GCC; GCA; GCG –
Val
GAU; GAC – Asp
GAA; GAG – Glu
AAA; AAG – Lys
UGG – Trp

A)

procedimentos e justificativas estão corretos nas duas
sentenças I e II.

B)

procedimentos e justificativas estão incorretos nas
sentenças I e II.

C)

procedimentos estão corretos em I e II, porém a
justificativa é incorreta em I.

D)

procedimentos estão corretos em I e II, porém a
justificativa é incorreta em II.

E)

procedimento e justificativa estão incorretos somente em
I.

Questão 25
O trabalho com moléculas de RNA envolve certos cuidados.
Assinale a alternativa que não indica corretamente um dos
cuidados e/ou sua razão:

A)

uso de luvas, para evitar contaminação com nucleases
(RNAses) presentes na pele.

B)

não estocar RNA purificado em ultrafreezers, pois RNA
é instável em baixas temperaturas.

C)

realizar limpeza profunda das bancadas, pois a poeira
pode conter RNAses.

D)

descontaminar cubas de eletroforese com peróxido de
hidrogênio 3%, pois este inativa RNAses.

E)

utilizar plásticos (ponteiras, tubos etc.) livres de RNAse,
pois autoclavá-los não é suficiente.

Questão 26
Qual a concentração de proteínas do plasma de um paciente
utilizando a curva padrão com a seguinte equação da reta

A)
B)
C)
D)
E)

AAU; AAC – Asn
UGU; UGC – Cys

HisValAspGluAsnLysTrp
TrpCysLysAsnValGluAsp
ValAspAspHisAsnLysAsn
ValAspAspHisAsnLysCys
HisValGluAsnLysCysCYs

Questão 28
A técnica de PCR (reação de polimerização em cadeia)
permite copiar (amplificar) sequências de DNA. Esta técnica
é utilizada em:

A)
B)
C)
D)
E)

Identificação de sítios de fosforilação e glicosilação.
Clonagem de DNA.
Purificação de RNA total.
Purificação de proteínas.
Purificação de DNA.

Questão 29
As atividades de um laboratório de pesquisa em bioquímica
podem gerar rejeitos que devem seguir procedimentos
corretos de descarte para a segurança de quem realiza os
experimentos, das demais pessoas, e do meio ambiente.
Assinale a alternativa correta:

A)

Agulhas acopladas a seringas de injeção não precisam
ser reencapadas antes do descarte.

Y=0,0008x + 0,0995 (R2 = 0,991)

B)

Sabendo que: o valor de A595 (Y) = 0,750 e o plasma foi
diluído 20 vezes para o teste.

Suspensões de bactérias contendo hipoclorito 1% ativo
devem ser autoclavadas antes do descarte.

C)

Ponteiras
e
pipetas
sorológicas
não
são
perfurocortantes e podem ser descartadas em sacos
plásticos normais.

D)

Objetos perfurocortantes contidos em recipientes de
descarte adequados não podem ser autoclavados.

E)

Soluções concentradas de corantes de DNA perigosos
devem ser descartados na pia com excesso de água.

A)
B)
C)
D)
E)

13.150 µg/ml
11.200 µg/ml
15.300 µg/ml
16.260 µg/ml
12.000 µg/ml
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Questão 30
Cortes histológicos podem ser preparados de diferentes
formas, com vantagens e desvantagens de acordo com a
aplicação. Assinale a alternativa incorreta em relação ao uso
da técnica:

A)
B)
C)
D)
E)

Tecido emblocado em parafina é compatível com cortes
finos de poucos micrômetros.
A preparação de cortes no criostato permite coleta do
material imediatamente na lâmina.
Cortes congelados sem fixador são geralmente
preparados num micrótomo de congelamento.
Cortes em parafina geralmente precisam ser
desparafinizados com solvente orgânico (xileno).
Somente os criostatos possuem ajuste preciso de baixas
temperaturas, o que otimiza o processo de secção.

Questão 31
O equipamento correto para medir a quantidade de luz visível
absorvida, transmitida ou refletida por uma determinada
amostra em meio líquido é um:

A)
B)
C)
D)
E)

Espectrofotômetro.
Espectrômetro de massas.
Condutivímetro.
Espectrômetro de ressonância magnética nuclear.
Transluminador.

Questão 32
Complete a frase com a alternativa correta mais precisa:
Somente os experimentos envolvendo animais __________
necessitam de aprovação pelo Comissão de Ética no Uso de
Animais (CEUA).

A)
B)
C)
D)
E)

de grande porte
vertebrados
mamíferos
homeotérmicos
domesticáveis

Questão 33
Sobre os microscópios de fluorescência é correto afirmar:

A)
B)
C)
D)
E)

o feixe de luz de excitação chega à lâmina através das
objetivas.
são projetados somente para uso com objetivas de
imersão.
não oferecem perigo aos olhos do operador.
utilizam necessariamente laser como fonte de luz.
não acoplam câmeras digitais coloridas por gerarem
sinal monocromático.

Questão 34
Instalações projetadas para nível de biossegurança 1 (NB-1;
classe de risco envolvendo organismos que normalmente não
causam doença em seres humanos ou em animais de
laboratório) devem possuir em seu interior condições de
trabalho que visam assegurar a manipulação correta de
organismos
geneticamente
modificados
e
evitar
contaminações. As instalações NB-1 devem conter
obrigatoriamente em seu interior:

A)
B)
C)
D)
E)

chuveiros para que todo o pessoal se banhe ao deixar
essas áreas de trabalho.
locais sinalizados para estocar alimentos dos
funcionários.
bancadas de material poroso e permeável.
vedação ou presença de tela anti-insetos nas janelas.
roupas de proteção pessoal com pressão positiva.
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Questão 35
Um tampão de corrida de eletroforese em gel de
poliacrilamida, é preparado com os seguintes componentes:
Tris 25 mM, glicina 192 mM e SDS 0,01%. Quais as massas,
respectivamente, de Tris, glicina e SDS que devem ser
utilizadas para preparar 500 mL de um tampão de corrida 10X
concentrado?
Massas moleculares: Tris: 121,1 g/mol; glicina: 75,1 g/mol;
SDS: 288,4 g/mol.

A)
B)
C)
D)
E)

30,2 g; 144,2 g; 1,0 g
60,4 g; 288,4 g; 2,0 g
3,0 g; 14,4 g; 0,1 g
6,0 g; 28,8 g; 0,2 g
15,1 g; 72,1 g; 0,5 g

Questão 36
Um técnico de laboratório deve preparar 250 mL de solução
de NaOH 0,75 mol/L, a partir de uma solução estoque 2,5
mol/L. Qual procedimento experimental deve ser seguido?

A)
B)
C)
D)
E)

Pipetar 100 mL de NaOH 2,5 mol/L, transferir para um
balão volumétrico e completar o volume até 250 mL com
água destilada.
Pipetar 75 mL de NaOH 2,5 mol/L, transferir para um
balão volumétrico e completar o volume até 250 mL com
água destilada.
Pipetar 100 mL de NaOH 2,5 mol/L e adicionar 250 mL
de água destilada em uma proveta.
Pipetar 75 mL de NaOH 2,5 mol/L e adicionar 250 mL de
água destilada em uma proveta.
Transferir 250 mL de água destilada para um balão
volumétrico e em seguida adicionar 75 mL de NaOH 2,5
mol/L com pipeta.

Questão 37
100 mL de uma solução de NaCl com concentração inicial
0,77 mol/L devem ser diluídos para se obter uma solução com
concentração final de 0,14 mol/L. Que volume de água deve
ser adicionado à solução inicial?
A) 550 mL
B) 510 mL
C) 450 mL
D) 475 mL
E) 425 mL
Questão 38
Quantos moles de NaH2PO4 e de Na2HPO4,
respectivamente, são necessários para serem preparados
100 ml de Tampão Fosfato 0,100 M, pH = 7,2?
pK1 = 2,1; pK2 = 7,2; pK3 = 12,7
A) 0,0010 e 0,0090
B) 0,0050 e 0,0050
C) 0,0090 e 0,0010
D) 0,0100 e 0,0100
E) 0,100 e 0,100
Questão 39
Qual é o volume de ácido clorídrico 37% (densidade 1,18
g/ml) necessário para se obter 200 ml de uma solução de HCl
com pH 1,2 (Massa molar = 36,5)?

A)
B)
C)
D)
E)

0,01
0,02
0,05
1,1
11,0
7
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Questão 40
Tendo-se um ácido sulfúrico 98%, densidade = 1,84 g/ml e
massa molar = 98,08 g/mol, quantos ml dessa solução serão
necessários para serem obtidos 500 ml de uma solução de
H2SO4 0,20 M?

Questão 44
Um ensaio realizado em laboratório gerou 5 placas de ágar
contendo colônias de bactérias Escherichia coli
geneticamente modificadas. Qual o procedimento correto
para descarte deste resíduo?

A)
A)
B)
C)
D)
E)

2,4
3,4
4,4
5,4
6,4

Questão 41
Para o preparo de 200 ml de uma solução de NaCl 0,9%,
dizer: quantos gramas do sal são necessários, qual a
concentração dessa solução em g/l e qual a concentração
dessa solução em molaridade? (Massa molar = 58,5 g/mol)

A)
B)
C)
D)
E)

1,8 g - 9 g/l - 0,031 M
1,8 g - 9 g/l - 0,15 M
9 g - 9 g/l - 0,031 M
1,8 g - 1,8 g/l - 0,15 M
9 g - 9 g/l - 0,15 M

Questão 42
O pH inicial de 100 mL de duas soluções (A e B) apresenta
um valor igual a 8,0. Sabendo que apenas a solução A é um
tampão, ao se adicionar 1 mL de HCl 0,1 mol/L em cada uma
das duas soluções é correto afirmar que:

A)
B)
C)
D)
E)

O pH das duas soluções aumentará na mesma
proporção.
O pH das duas soluções diminuirá na mesma proporção.
O pH de ambas as soluções diminuirá, mas o pH da
solução A terá um decréscimo menor.
O pH de ambas diminuirá, mas o pH da solução B terá
um decréscimo menor.
Apenas o pH da solução A diminuirá, enquanto o pH da
solução B permanecerá sem alteração.

Questão 43
A solução A, de concentração 12 x 10-3 M, foi diluída de forma
seriada até a obtenção da solução D, conforme representado
no esquema abaixo.
Para isso, 50 µL de solução A foram misturados a 450 µL de
água, obtendo-se a solução B. Desta solução B, 50 µL foram
retirados e misturados a 4950 µL de água, obtendo-se a
solução C. Finalmente, 50 µL da solução C foram retirados e
misturados a 100 µL de água, obtendo-se a solução D. Qual
a concentração molar da solução D?

B)
C)
D)
E)

Jogar as placas em lixo específico para substâncias
infectantes.
Acondicionar as placas em um frasco bem vedado e então
jogá-lo no lixo comum .
Autoclavar as placas a 121°C por 30 min em recipiente
apropriado e então jogá-las em lixo específico para
substância infectante.
Acondicionar o resíduo em frascos para descarte de
resíduos químicos e aguardar que seja levado por empresa
especializada.
Autoclavar as placas a 121°C por 30 min em recipiente
apropriado e então jogá-las no lixo comum.

Questão 45
No que diz respeito aos métodos colorimétricos para
quantificação de proteínas, considere as duas asserções
separadas pela palavra porque: concentração de proteína da
amostra é estimada com base em uma curva padrão
composta por concentrações conhecidas de uma proteína de
escolha porque métodos colorimétricos de quantificação de
proteínas não possuem limite de linearidade.
Escolha a alternativa correta:

A)
B)
C)
D)
E)

as duas asserções são verdadeiras e a segunda justifica a
primeira.
ambas as asserções são verdadeiras, mas a segunda não
justifica a primeira.
ambas as asserções são falsas.
a primeira asserção é falsa e a segunda é verdadeira.
a primeira asserção é verdadeira e a segunda é falsa.

Questão 46
É importante considerar a qualidade da água para a
realização das atividades em um laboratório de bioquímica.
Em relação aos métodos de purificação de água, qualidade
da água e seus usos, é correto afirmar:

A)
B)
C)
D)
E)

A purificação da água por destilação separa de forma
eficiente a água de compostos orgânicos com ponto de
ebulição próximo de 100 ⁰C
A osmose reversa é considerada atualmente o método mais
eficiente e econômico para a obtenção de água livre da
maior parte dos íons, micróbios e material orgânico.
A água deionizada é adequada para limpeza de vidrarias e
para o preparo de soluções a serem usadas em ensaios de
biologia molecular.
A água da torneira tem qualidade adequada para o preparo
da maior parte dos tampões usados em bioquímica.
Dentre os métodos de purificação de água, a destilação é o
que fornece água com maior grau de pureza .

Questão 47
Para observação de leveduras em um microscópio óptico,
uma técnica de laboratório constatou que era necessário um
aumento de 400x e para a observação de bactérias seria
necessário um aumento de 1000x. Sabendo que este
microscópio possui uma ocular com aumento de 10x, quais
objetivas devem ser utilizadas para a visualização,
respectivamente, das leveduras e das bactérias?

A)
B)
C)
D)
E)

4 x 10-6 M
6 x 10-6 M
12 x 10-6 M
40 x 10-6 M
50 x 10-6 M
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A)
B)
C)
D)
E)

40x e 100x
400x e 1000x
40x e 1000x
400x e 100x
4X e 10X
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Questão 48
Para determinação da concentração de íons Fe 2+ em
amostras pode-se utilizar o método espectrofotométrico de
reação com a 1,10-fenantrolina. Esta reação baseia-se na
formação de um complexo de coloração vermelha entre o íon
Fe2+ e a 1,10-fenantrolina.
Sobre esta metodologia é incorreto afirmar que:

A)
B)
C)
D)

E)

A absorbância da solução depende da concentração de
íons Fe(II).
A absorbância da solução é independente do
comprimento de onda selecionado para a leitura.
Além da concentração, o caminho óptico da cubeta
utilizada na leitura também tem influência no valor de
absorbância determinado.
Através de uma curva padrão obtida com diferentes
concentrações de íons Fe(II) é possível determinar o
coeficiente de extinção molar do complexo de Fe(II) com
1,10-fenantrolina.
Através de uma curva padrão obtida com diferentes
concentrações de íons Fe(II) é possível determinar a
concentração desconhecida de uma solução deste
cátion.

Questão 49
Uma mistura das vitaminas A e B2 foi submetida a uma
cromatografia líquida, empregando-se uma resina de fase
reversa (apolar) e eluição com uma mistura de água e
acetonitrila. Em relação a esta separação cromatográfica é
correto afirmar que:

A)
B)
C)
D)
E)

As duas vitaminas serão eluídas da coluna no mesmo
tempo de retenção por apresentarem a mesma
polaridade.
A vitamina A ficará menos retida do que a vitamina B2
por apresentar baixa polaridade e interagir menos com a
resina.
A vitamina B2 será eluída antes da vitamina A por
apresentar maior polaridade e interagir menos com a
resina.
A vitamina B2 será eluída antes da vitamina A por
apresentar menor polaridade e interagir menos com a
resina.
Não é possível separar as duas vitaminas por
cromatografia.

Questão 50
A técnica de imunoistoquímica com detecção indireta através
de reação de peroxidase é vulnerável ao problema de
marcação inespecífica. Qual das alternativas abaixo não
permite mitigar diretamente o problema?

A)
B)
C)
D)
E)

Bloquear com soro do mesmo animal no qual é
produzido o anticorpo secundário.
Diluir os anticorpos enquanto for possível detectar sinais
na amostra.
Aumentar a concentração de anticorpos secundários
conjugados à peroxidase.
Inativar as peroxidases já presentes no tecido através do
uso de peróxido de hidrogênio.
Trabalhar em outras formas de fixação da amostra que
otimizem a exposição de antígenos.
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