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Questão 17 

Em relação aos procedimentos de fornecimento de água para 
roedores e lagomorfos, estão corretas as alternativas abaixo, 
exceto:  

A) Água potável, fresca e limpa deve ser oferecida à 
vontade aos animais, exceto quando a proposta em 
estudo não permita. O padrão mínimo para água dos 
animais deve ser água potável, ou seja, água que não 
ofereça riscos à saúde e que atenda ao padrão de 
potabilidade. 

B) Os bebedouros usados devem ser sempre substituídos 
por outros bebedouros limpos e com água fresca ou 
completados sempre que necessário. Deve-se ter um 
controle muito rígido ao completar a água das 
mamadeiras, pois esta prática pode acarretar em 
contaminação cruzada. O fornecimento de água aos 
animais quase sempre acompanha a mesma frequência 
de troca das gaiolas. 

C) Métodos disponíveis para remover tanto agentes 
microbianos quanto contaminação química da água 
incluem: 

autoclavação, acidificação, cloração, osmose reversa, 
ultrafiltração, filtração e luz ultravioleta. Contudo, alguns 
destes métodos podem alterar a função imunológica e a 
taxa de crescimento do modelo biológico utilizado. 

D) Os bebedouros devem permitir a observação da limpeza 
e nível da água; suportar a esterilização e ter um formato 
de boca larga para permitir uma boa higienização. 

E) Deve haver registro de fornecimento de água fresca aos 
animais, como também de higienização dos bebedouros 
e bicos de acordo com os Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POPs) institucionais.  

 

Questão 18 

Analise as afirmativas abaixo e assinale a correta: 

I. Nos biotérios, as salas de animais, as quais são 
denominadas como macroambiente ou recinto primário, 
devem ter ambiente controlado e suas variáveis registradas 
diariamente. 

II. O ambiente mais próximo ao animal, a gaiola, é 
denominado de microambiente. 

III. O microambiente deve permitir que o animal desenvolva 
seu repertório comportamental pertinente à sua fase de 
desenvolvimento. A gaiola precisa ser segura para evitar 
fuga dos animais, mas, também, com material impermeável, 
atóxico e não apresentar pontos de risco no seu interior, 
como ângulos, arestas, saliências, ranhuras ou bordas que 
possam ferir ou machucar os animais, bem como evitar o 
acumulo de sujeiras. 

IV. Um detalhe que requer muita atenção no microambiente 
dos animais é o assoalho das gaiolas, que deve permitir a 
movimentação natural dos animais, evitar derrapagens e 
lesões nas patas. Assoalhos gradeados devem ser 
substituídos, principalmente no caso de reprodutores, 
exceto em coelhos. 

A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II e III. 

D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

Questão 19 

Entre as fêmeas de camundongos, 14 a 28 horas após o 
parto, ocorre um fenômeno fisiológico denominado estro pós-
parto. 

Sabendo dessa informação, indique a alternativa correta em 
relação ao estro pós-parto: 

A) Esta característica não influencia no manejo reprodutivo 
da colônia. 

B) Esta característica é um fator que otimiza a 
produtividade do casal se o acasalamento for do tipo 
intensivo. 

C) Deve ser evitada a cópula nesse período para que a 
fêmea não fique prenha enquanto amamenta uma 
ninhada, o que é inviável. 

D) Esta característica favorece a criação no sistema de 
acasalamento do tipo "harém". 

E) Se não ocorrer a cópula nessa fase, o fêmea voltará a 
ciclar após um período de 4 a 5 dias. 

 

Questão 20 

Leia o texto a seguir, analise as afirmações, e então indique 
a alternativa correta: 

Conforme consta na Resolução Normativa 33 do CONCEA: 
“Na área de higienização, também chamada área de 
lavagem, ‘pulsa o coração da instalação de produção’, pela 
característica de seus procedimentos, é a área mais sujeita a 
pressões, e, se tudo ocorre nas condições previstas, grande 
parte dos problemas está resolvido. As gaiolas e os 
bebedouros trocados na área de produção são enviados para 
essa área, onde devem seguir uma sequência de processos 
até o seu retorno à área dos animais. ” 

 

I. É imprescindível que esse espaço esteja separado, isolado 
e o mais distante possível das salas de animais. 

II. A lavagem é mais efetiva quando realizada com água 
aquecida com temperatura entre 75 a 85 °C, e 
acompanhada por detergentes que atendam essa 
finalidade. A etapa de molho requer uma diluição e um 
tempo de ação do produto adequados, que devem seguir a 
orientação do fabricante. A etapa de enxágue deve ser bem 
realizada para evitar a presença de resíduos do produto 
químico utilizado. 

III. Após a lavagem dos utensílios, eles devem ficar sobre 
estrados plásticos para que escorra o excesso de água e, 
posteriormente, devem ser levados para esterilização. Para 
remoção de alguma sujeira depositada nos bicos, usa-se o 
ultrassom, ou método mecânico que seja efetivo. Tanto os 
bicos quanto as rolhas devem ser lavados e esterilizados 
antes de retornarem aos animais. 

IV. Após o processo de lavagem e desinfecção, os recintos 
primários (gaiolas) devem ser esterilizados e esses 
processos devem ser certificados para garantir segurança.  

A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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Questão 21 

Leia o texto a seguir e responda: 

“Os operadores que realizam as múltiplas atividades em 
biotérios devem usar Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) adequado ao desempenho da atividade, bem como, 
quando necessário, o ambiente deve contemplar 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). Esses 
equipamentos de proteção devem constar no respectivo 
Procedimento Operacional Padronizado (POP) de cada 
atividade ou no manual de procedimento”. Dentre os itens a 
seguir, são EPI e EPC, respectivamente: 

 

A) Avental e respirador. 

B) Cabine de fluxo laminar e pro pé. 

C) Luva cirúrgica e álcool 70°. 

D) Isolador e autoclave. 

E) Touca (gorro) e chuveiro de emergência com lava-olhos. 

 

Questão 22 

Analise as afirmativas abaixo e responda: 

 

I. Barreiras no contexto de biotérios consistem na 
combinação de sistemas físicos e procedimentos 
operacionais que juntos minimizam a transmissão de 
enfermidades, tanto do homem para o animal, como dos 
animais para o homem. As barreiras podem ser divididas 
em duas categorias: bioexclusão e biocontenção. 

 

 

II. Bioexclusão é voltada na prevenção da entrada de 
enfermidades e infestações, provenientes do exterior, 
para os animais alojados no biotério. Essas barreiras são 
estabelecidas para proteger o padrão sanitário dos 
animais. Biocontenção é voltada para prevenir o escape 
de agentes contaminantes dos animais alojados nos 
biotérios para o exterior.  

 

 

III. As barreiras de bioexclusão são utilizadas em área de 
quarentena ou isolamento de animais com padrão 
sanitário desconhecido e principalmente nos biotérios de 
experimentação que trabalhem em experimentos nos 
quais os animais são intencionalmente infectados com 
agentes patogênicos. 

 

 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Apenas a afirmativas I está correta. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma afirmativa está correta. 

 

Questão 23 

Em relação ao estoque de insumos em um biotério, aponte a 
alternativa incorreta: 

A) Deve se reservar no biotério espaços adequados para o 
depósito de equipamentos, suprimentos, cama e lixo, 
com atenção especial para o espaço de armazenamento 
de alimentos, que deve ser limpo, seco, e com controle 
de insetos e de outras pragas. 

B) Os alimentos para os animais devem ser armazenados 
em ambientes fechados, ventilados, com alta umidade, 
de fácil higienização e desinfecção, para prevenir 
contaminações e preservar as propriedades nutricionais. 

C) O espaço destinado a estes insumos deverá ter um fácil 
acesso para carga e descarga, mas, ao mesmo tempo, 
deve evitar que pessoas sem autorização tenham 
acesso a áreas restritas do biotério. 

D) Alimentos e forração não devem ser armazenados 
diretamente no piso. O uso de estrados, estantes ou 
outros dispositivos, para esse fim, são recomendados e 
devem ser dispostos, de modo a não terem contato com 
paredes, o que facilita a inspeção e higienização do 
ambiente. 

E) Para resguardar o controle sanitário do ambiente, 
recomenda-se a criação de procedimentos que evitem a 
introdução direta de embalagens externas ao biotério. 

 

Questão 24 

Em relação ao período de aclimatação ao qual o animal é 
submetido após ser transportado para um novo biotério, 
analise as afirmações a seguir indique a alternativa correta: 

 

I. A duração desse período dependerá do tipo e duração 
do transporte, da espécie e da finalidade de seu uso; 

II. É importante evitar que o pesquisador que manipulará 
os animais tenha contato com os mesmos 
imediatamente após a chegada ao novo biotério de 
modo a evitar que o estresse, que já ocorre devido ao 
transporte, seja ainda maior, devendo manipulá-los 
após, no mínimo, três dias de aclimatação; 

III. Este período é necessário para o restabelecimento dos 
parâmetros fisiológicos e comportamentais dos animais 
que podem estar alterados por conta do transporte, além 
da adaptação ao novo manejo (parâmetros ambientais, 
alimento, tipo de caixa, técnicos, entre outros). 

  

A) Apenas a afirmação I está correta. 

B) Apenas a afirmação III está correta. 

C) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 

E) Todas as afirmações estão corretas. 
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Questão 25 

Existe um compromisso da comunidade científica mundial em 
seguir os Princípios de Russell-Burch (1959) também 
conhecido como Princípio dos 3R’s, do inglês: Reduction, 
Replacement e Refinement (tradução: Redução, Substituição 
e Refinamento). Em relação a estes princípios avalie as 
alternativas a seguir: 

   

I. Replacement – Substituir o uso de animais por células, 
tecidos, modelos matemáticos, simuladores 
computacionais e considerar o uso de modelos de 
animais invertebrados. 

 

II. Reducion – A redução do número de animais nos 
protocolos experimentais pode ser obtida reutilizando-se 
animais em vários experimentos. 

 

III. Refinement – O refinamento deve ser feito mesmo se 
causar prejuízo ao delineamento experimental de modo 
a priorizar sempre o bem-estar animal. 

 

IV. Reduction – Reduzir o número de animais utilizados nos 
experimentos de modo que a quantidade de animais seja 
definida por lei para cada tipo de protocolo de pesquisa. 

 

V. Refinement – Refinar os protocolos experimentais com 
o objetivo de reduzir a dor, o desconforto e o estresse 
dos animais, sempre que possível. 

 

São corretas as alternativas: 

A) Apenas II e V. 

B) Apenas I, IV e V. 

C) Apenas I e V. 

D) Apenas III e IV. 

E) Apenas II, III e V. 

 

Questão 26 

O ciclo estral refere-se a uma série de alterações no trato 
reprodutor da fêmea levando a uma condição de cio, 
momento em que ocorre a ovulação e a fêmea é receptiva ao 
acasalamento. Em qual das seguintes fases do ciclo estral 
ocorre a ovulação de fêmeas de ratos e camundongos? 

 

A) Estro. 

B) Diestro. 

C) Anestro. 

D) Metaestro. 

E) Proestro. 

Questão 27 

É extremamente importante que o técnico responsável pelas 

maternidades de um biotério observe se os filhotes estão se 

alimentando. A sucção adequada é essencial ao 

desenvolvimento de ratos e camundongos nos primeiros dias 

de vida. Qual é a melhor forma de confirmação de que os 

filhotes estão consumindo o leite materno: 

 

A) Observação de vestígios de leite na cavidade oral dos 
animais. 

 

B) Visualização do leite no estômago dos animais pela 
mancha branca no abdômen. 

 

C) Observação de fezes esbranquiçadas e pastosas 
próxima aos filhotes. 

 

D) Deve-se observar se os filhotes estão regurgitando o 
leite após a amamentação. 

 

E) Observação de muco nas fezes, principalmente de 
camundongos. 

 

Questão 28 

Com relação ao padrão genético dos animais de laboratório, 
é correto afirmar que: 

  

A) Linhagens inbred caracterizam-se por indivíduos 
geneticamente idênticos e são obtidas por meio de 
cruzamentos aleatórios por mais de 20 gerações. 

 

B) Linhagens outbred são linhagens geneticamente 
heterozigotas e são obtidas por meio de cruzamentos 
aleatórios entre indivíduos não irmãos. 

 

C) Linhagens outbred ou heterogênicas são linhagens 
geneticamente heterozigotas e devem ser mantidas por 
meio de acasalamento entre irmãos evitando-se a 
consanguinidade. 

 

D) Linhagens denominadas híbridas são obtidas por meio 
de acasalamentos entre irmãos por mais de 20 gerações 
e os descendentes possuem vigor híbrido maior peso 
corpóreo, e fecundidade. 

 

E) Linhagens isogênicas ou inbred são caracterizadas por 
serem homozigotas e são obtidas por cruzamento entre 
irmãos por 10 gerações de modo ininterrupto. 
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Questão 29 

O técnico de um biotério iniciou sua rotina na sala de animais 
e observou filhotes recém-nascidos em várias caixas. Uma 
série de procedimentos devem ser realizados desde o 
nascimento até o desmame dos filhotes. Marque a resposta 
que descreve os procedimentos corretos:  

A) O técnico deverá comunicar imediatamente o 
pesquisador responsável e marcar a data de nascimento 
só no momento do desmame evitando manusear os 
animais recém-nascidos. 

B) O técnico de biotério deverá registrar a data de 
nascimento e o sexo de todos os filhotes e aguardar no 
mínimo 30 dias para o desmame. Após o desmame deve 
identificar todos os animais com o nome da linhagem e 
a data de nascimento. 

C) O procedimento do técnico nas primeiras horas após o 
parto de roedores é fazer a troca dos filhotes para uma 
caixa mais limpa o mais rápido possível garantindo 
diminuindo assim a chance de contaminação. 

D) O técnico não deverá registrar a data de nascimento e, 
imediatamente, deverá separar os animais por sexo e 
identificaras gaiolas com o nome do pesquisador e 
comunicar-lhe que os animais estão prontos para 
utilização em experimentos. 

E) O técnico deverá registrar a data de nascimento na ficha 
e, após o desmame, deverá separar os animais por sexo 
e preencher as fichas com o nome da linhagem, sexo e 
a data de nascimento. 

 

Questão 30 

As características construtivas de um biotério devem ser 
planejadas de modo a facilitar as rotinas e procedimentos 
operacionais de limpeza e higienização. Dentre as 
recomendações abaixo para edificação e construção de 
biotérios, é correto afirmar que: 

A) É altamente recomendado que o biotério seja um prédio 
de um único piso, localizado preferencialmente em andar 
térreo dispensando o uso de elevadores para transporte 
de materiais, insumos e animais. 

B) As paredes e pisos internos do biotério, principalmente 
aqueles localizadas nas áreas limpas, devem ter um 
revestimento que proporcione uma superfície lisa que 
facilite a higienização da área. O uso de azulejos, lajotas 
e cerâmicas de boa qualidade é recomendado por serem 
materiais impermeáveis e resistentes e desinfetantes. 

C) Os pisos, paredes e tetos não devem ter frestas e podem 
seguir as mesmas especificações dos ambientes 
laboratoriais. 

D) Os pisos poderão ser de qualquer tipo de porcelana com 
rejunte não absorvente, as paredes deverão ser 
revestidas com tinta acrílica epóxi super lavável e anti-
mofo e o teto lavável e com junção arredondada. 

E) Os pisos deverão ser lisos, sem frestas e rejuntes e as 
paredes e tetos com as mesmas especificações para 
ambientes residenciais com tinta sem odor. 

Questão 31 
Com relação à classificação dos tipos de biotério definida pelo 
CONCEA, os biotérios são classificados de acordo com o sistema 
de produção e atividades desenvolvidas. Com relação às 
afirmações abaixo, é incorreto afirmar que: 

A) O biotério de criação é o local destinado à reprodução de 
matrizes de linhagens mantidas em condições livres de 
patógenos para fins de ensino ou pesquisa científica. 

B) O biotério de experimentação é o local destinado à 
manutenção de animais em experimentação por tempo 
superior a 12horas. 

C) O biotério de manutenção é o local destinado à manutenção 
de animais para fins de ensino ou pesquisa científica. 

D) O biotério de criação é o local destinado à reprodução de 
animais para fins de ensino ou pesquisa científica. 

E) Assim como os biotérios de criação e manutenção, o 
biotério de experimentação deve possuir uma edificação 
especialmente projetada, pessoal capacitado e uma rotina 
de trabalho bem definida, porém, neste caso, adaptada aos 
experimentos nele realizados. 

 

Questão 32 

Os profissionais de laboratórios, além de estarem expostos 
aos riscos ocupacionais: ergonômicos, físicos e químicos, 
trabalham com agentes infecciosos e com materiais 
potencialmente contaminados, que são os riscos biológicos. 
Esses profissionais devem ser conscientizados sobre os 
riscos potenciais, e treinados a estarem aptos para exercerem 
as técnicas e práticas necessárias para o manuseio seguro 
dos materiais e fluidos biológicos. Assinale a incorreta:  

A) Classe de Risco 1: o risco individual e para comunidade é 
baixo, são agentes biológicos, que têm probabilidade nula 
ou baixa de provocar infecções no homem ou em animais 
sadios e de risco potencial mínimo para o profissional do 
laboratório e para o ambiente. Exemplo: Lactobacillus. 

B) Classe de Risco 2: o risco individual é moderado e para 
comunidade é limitado. Aplica-se a agentes biológicos que 
provocam infecções no homem ou nos animais, cujo risco 
de propagação na comunidade e de disseminação no meio 
ambiente é limitado, não constituindo em sério risco a quem 
os manipula em condições de contenção, pois existem 
medidas terapêuticas e profiláticas eficientes. Exemplo: 
Toxoplasma spp. 

C) Classe de Risco 3: o risco individual é alto e para 
comunidade é limitado. Aplica-se a agentes biológicos que 
provocam infecções, graves ou letais, no homem e nos 
animais e representam um sério risco a quem os 
manipulam. Não representam risco se disseminados na 
comunidade e no meio ambiente. Exemplo: Bacillus 
anthracis. 

D) Classe de Risco 4: o risco individual para a comunidade é 
elevado. Aplica-se a agentes biológicos de fácil 
propagação, altamente patogênicos para o homem, animais 
e meio ambiente, representando grande risco a quem os 
manipula, com grande poder de transmissibilidade via 
aerossol ou com riscos de transmissão desconhecido, não 
existindo medidas profiláticas ou terapêuticas. Exemplo: 
Vírus Ebola. 

E) Os profissionais de laboratórios trabalham com agentes 
infecciosos e com materiais potencialmente contaminados, 
sendo este o principal fator de risco. São considerados 
riscos biológicos os fungos, bactérias, vírus, parasitas, 
protozoários, insetos e qualquer outra forma de “vida”. 
Segundo Norma do Ministério do Trabalho (NR-09: 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA), 
estes agentes são normalmente encontrados nas 7 
amostras de pacientes e nos ambientes, expondo os 
colaboradores às mais diversas contaminações. 
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Questão 33 

Joaquim necessita esterilizar alguns materiais 
termossensíveis, ou seja, que não suportam altas 
temperaturas. Dentre as opções abaixo, qual seria a mais 
recomendada? 

A) Glutaraldeído: proporciona ação bactericida, virucida, 
fungicida e esporocida. Bastante completo para um 
processo deesterilização. 

B) Radiação não ionizante: reage com a parte sulfídrica da 
proteína do sítio ativo no núcleo do microrganismo, 
impedindo assim sua reprodução. 

C) Óxido de etileno: através de alteração da composição 
molecular das células, modificando seu DNA. As células 
sofrem perda ou adição de cargas elétricas. 

D) Calor seco: agente oxidante. Tem ação esporocida em 
temperaturas baixas e mesmo em presença de matéria 
orgânica. 

E) Radiação ionizante: é absorvida por várias partes 
celulares, mas o maior dano ocorre nos ácidos 
nucleicos, que sofrem alteração de suas pirimidas. 
Formam-se dímeros de pirimida e se estes permanecem 
(não ocorre reativação), a réplica do DNA pode ser 
inibida ou podem ocorrer mutações. 

 

Questão 34 

O álcool 70% é uma das soluções de limpeza mais utilizadas 
nos laboratórios. A justificativa para a sua utilização é: 

A) Ocorre uma coagulação extremamente rápida, havendo 
penetração no interior da célula e, portanto, não 
eliminando o microrganismo patogênico. Essa atuação 
eficaz ocorre devido à rápida volatilização do etanol 
nessa concentração. 

B) O álcool destrói a membrana celular externa por 
desidratação, afinal o álcool é higroscópico e hidrofílico. 
Ainda, as moléculas de álcool penetram no citoplasma 
e, como resultado, promovem a desnaturação proteica e 
coagulação de enzimas responsáveis por atividades 
celulares essenciais. 

C) O álcool 70% é um forte agente oxidante, e por isso 
também é empregado para a limpeza e esterilização. 
Sua utilização elimina vírus e bactérias, uma vez que são 
extremamente sensíveis à oxidação. 

D) O álcool 70%, quando combinado com o hipoclorito tem 
seu efeito bactericida atenuado, sendo essa combinação 
amplamente utilizada como método de esterilização. 

E) Padronizou-se essa concentração a fim de evitar 
acidentes com fogo nos laboratórios. Ainda, o álcool 
70% é tão eficaz na desinfecção quanto o álcool 
absoluto. 

 

Questão 35 

Dentre os aparelhos abaixo, qual apresenta maior precisão 
para medir 50mL de água destilada. 

A) Pipeta volumétrica de 50mL 

B) Balão volumétrico de 50mL 

C) Bureta de 100mL 

D) Pipeta graduada de 50mL 

E) Proveta graduada de 50mL 

Questão 36 

O funcionamento das centrífugas baseia-se em colocar 

amostras em rotação em torno de um eixo fixo. As centrífugas 

são equipamentos que aplicam a força centrífuga relativa 

para separar as partículas de uma solução. A força centrífuga 

relativa (rcf), também conhecida como força g, é gerada 

quando uma determinada massa é submetida a um 

movimento circular, tal como ocorre no processo de 

centrifugação de amostras biológicas, que é o processo no 

qual ocorre a separação de soro, plasma e outros fluídos 

biológicos. Além do rcf, algumas centrífugas apresentam em 

seu programa a possibilidade de utilizar rotações por minuto 

(rpm). A partir dessas afirmações, é correto afirmar que: 

   

A) A rcf é dependente do peso da centrífuga. 

B) Caso o protocolo estabeleça rcf, em hipótese alguma 
deve centrifugar a amostra em rpm. 

C) É possível fazer a conversão entre rcf e rpm. 

D) A força g é dependente do tamanho da centrífuga. 

E) A rpm é dependente do tamanho da centrífuga. 

 

Questão 37 

O termo menisco descreve a curvatura na superfície do 

líquido. O menisco pode se curvar para cima ou para baixo. A 

curvatura se desenvolve como função da interação de forças 

de adesão e coesão. Se as moléculas de líquidos são 

atraídas mais fortemente pela parede do vidro (adesão) do 

que pelas próprias moléculas do líquido (coesão), o menisco 

se curva para baixo, ou côncavo; a borda da superfície do 

líquido é levemente elevada. Este é o caso, por ex. de 

soluções aquosas. Se o diâmetro da pipeta é suficientemente 

estreito – como em capilares – a adesão é forte o bastante 

para puxar não somente a borda, mas também todo o nível 

do líquido (efeito capilar). Se a força de coesão de um fluido 

é mais forte que a força de adesão da parede do vidro, um 

menisco com curvatura para cima (convexo) é formado. Isto 

acontece com o mercúrio, por exemplo. A respeito do 

menisco côncavo, é importante afirmar que: 

   

A) Para medir o volume de uma solução, é importante aferir 
pela parte superior do menisco. 

B) Para medir o volume de uma solução, é importante aferir 
pela parte inferior do menisco. 

C) Para medir o volume de uma solução, é importante aferir 
no meio dos dois meniscos. 

D) Para medir o volume de uma solução, é importante 
avaliar a densidade do líquido, o menisco não é 
importante. 

E) O menisco só aparece em soluções de baixa densidade. 
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Questão 38 

No rótulo de um determinado produto de limpeza para o 
biotério está escrito: “diluir a solução de 30% na proporção 1 
do produto para 5 partes de água”  

Qual será a concentração final do produto de limpeza? 

   

A) 5% 

B) 6% 

C) 10% 

D) 15% 

E) 30% 

 

Questão 39 

A água passa por uma membrana semipermeável que age 
como um filtro molecular, removendo de 89 a 99% das 
impurezas, devido à capacidade de remoção de bactérias e 
pirogênios. Esse processo é conhecido por: 

 

A) Deionização. 

B) Destilação. 

C) Filtração por carvão ativado. 

D) Osmose reversa. 

E) Transporte passivo. 

 

Questão 40 

Assinale a alternativa que indica a vidraria utilizada no 
preparo de soluções de volume preciso: 

 

A) Balão volumétrico. 

B) Béquer. 

C) Erlenmeyer. 

D) Proveta. 

E) Pipeta volumétrica 

 

Questão 41 

Escolha, entre as alternativas, aquela que indica um 
recipiente de vidro que permite agitação com menor risco de 
perda do material agitado: 

 

A) Balão volumétrico. 

B) Kitassato. 

C) Béquer. 

D) Erlenmeyer. 

E) Proveta. 

 

Questão 42 

Os equipamentos de segurança devem estar ao alcance de 
todos. São exemplos de equipamentos de segurança, exceto:  

A) Extintores de incêndios e lava-olhos. 

B) Pissetas e máquina de gelo. 

C) Jalecos e luvas contra produtos corrosivos. 

D) Máscara e óculos de segurança. 

E) Chuveiro de emergência e capela de exaustão. 

 

Questão 43 

Um método bastante utilizado para reaproveitar a sílica 
(agente dessecante mais utilizado em laboratório) hidratada 
é:  

A) Deixá-la em estufa a 37°C até retornar à cor azul. 

B) Deixá-la em estufa a 37°C até retornar à cor rosa. 

C) Deixá-la em banho-maria a 37°C até retornar à cor 
amarela. 

D) Autoclavar até retornar à cor laranja. 

E) Incinerar até deixar na cor preta. 

 

Questão 44 

Ao preparar determinadas soluções, é necessário o ajuste do 
pH. Assim, dentre as alternativas abaixo, qual reagente que 
pode reduzir o pH de 7,6 para 7,2:   

A) Ácido acético. 

B) Hidróxido de sódio. 

C) Cloreto de potássio. 

D) Cloreto de sódio. 

E) Ácido clorídrico. 

 

Questão 45 

O procedimento mais indicado dentre os listados abaixo para 
desinfecção e esterilização da superfície de uma cabine de 
fluxo laminar, consiste em:   

A) Gaze embebida em álcool absoluto, seguido de luz 
germicida ligada por 60 minutos, após esse período o 
motor é ligado. 

B) Gaze embebida de álcool 70%. Após esse 
procedimento, o motor e a luz germicida são ligados por 
pelo menos 20minutos. 

C) Hipoclorito de sódio a 2%. A luz germicida é então ligada 
por 3 horas e após esse período, o motor é ligado. 

D) Gaze embebida em hipoclorito de sódio a 2%, seguido 
de acionamento do motor e luz germicida durante 75 
minutos. 

E) Algodão embebido em álcool isopropílico a 70%. Em 
seguida, a luz germicida é ligada por 60 minutos. 

 

Questão 46 

O extintor de incêndio de jato de gás carbônico é o mais 
indicado para:  

A) Borracha. 

B) Madeira. 

C) Tecido. 

D) Plástico. 

E) Equipamentos elétricos. 
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Questão 47 

Sobre luvas protetoras, é correto afirmar que: 

A) São de uso facultativo para manipulação de material 
biológico infectante. 

B) São de uso facultativo para manipulação de células em 
cultura provenientes de amostras hospitalares. 

C) A obrigatoriedade do uso das luvas protetoras de látex é 
estabelecida pelo chefe do laboratório e não pelo 
procedimento a ser realizado. 

D) São de uso obrigatório para a manipulação de amostras 
de material biológico. 

E) Podem ser reutilizadas, após manipulação de material 
biológico infectante, para outros procedimentos. 

 

Questão 48 

Sobre membranas de filtração, de tamanho de poro 0.22 
micrômetros, é correto afirmar que: 

A) São indicados para a purificação de uma proteína a partir 
de um extrato celular inicial. 

B) São indicados para filtração esterilizante de soluções. 

C) São indicados para diálise de proteínas de qualquer 
massa molecular. 

D) São indicados para purificação de sequências 
específicas de ácido desoxirribonucléico (DNA). 

E) São indicados para purificação de sequências 
específicas de ácido ribonucléico (RNA). 

 

Questão 49 

Sobre a câmara de fluxo laminar, com filtro para retenção de 
partículas iguais ou maiores que 0.3 micrômetros, é correto 
afirmar: 

A) A contagem de partículas não é necessária para a 
certificação do fluxo laminar. 

B) Garrafas de meio de cultura para células podem ser 
abertas fora da câmara de fluxo laminar desde que 
estejam suplementadas com antibióticos, sem risco de 
contaminação. 

C) A câmara de fluxo laminar substitui a capela de exaustão 
para manipulação de reagentes como fenol e 
clorofórmio. 

D) O uso de luvas para manipulação de material biológico 
em câmara de fluxo laminar é desnecessário, uma vez 
que a câmara de fluxo laminar já impede a contaminação 
da amostra. 

E) A câmara de fluxo laminar é indicada para manipulação 
de garrafas de células mantidas em cultura contínua. 

 

Questão 50 

A autoclave é comumente utilizada para a esterilização de 
material de laboratório. Duas variáveis importantes para o 
sucesso da esterilização de material em autoclave são: 

A) Radiação Ionizante e Pressão. 

B) Temperatura e Radiação Ionizante. 

C) Pressão e Radiação Ultravioleta. 

D) Temperatura e Radiação Ultravioleta. 

E) Temperatura e Pressão 
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