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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 17
Qual estrutura o tetróxido de ósmio estabiliza e contrasta?

A)

Proteínas.

B)

Carboidratos.

C)

Fosfolipideos.

D)

Ácidos nucléicos.

E)

Sacarideos .

Questão 21
Durante o processamento de amostras biológicas para
microscopia eletrônica de transmissão, ocorre a etapa de
desidratação, que é

A)

uma etapa de transição que visa remover a água
presente nas amostras biológicas por meio de exposição
dessas amostras à temperatura de 60 /C por 30 min.

B)

uma etapa de transição que visa remover os lipídios
presentes nas amostras biológicas por meio de sua
substituição por solventes orgânicos.

Questão 18
Cite qual o nome do processo que se obtém a formação de
cristais de gelo no processo de congelamento rápido; Um
exemplo de substancia que evita essa formação; E sua
molaridade ideal, respectivamente:

C)

uma etapa de transição que visa substituir a água
presente nas amostras biológicas por um fluído miscível
com as resinas de inclusão, que são, na maioria das
vezes, hidrofóbicas.

A)

Fixação; Glutaraldeido; 5,0-5,3M;

B)

Vitrificação; Sacarose; 2,0-2,3M;

encontradas no citoplasma, de forma a reduzir a força

C)

Tamponação; Cacodilato de Sódio; 4,0-4,8M;

osmótica.

D)

Inclusão; Glicerol; 4,0-4,5M;

E)

Fixação; Paraformaldeido; 3,0-3,3M;

D)

E)

uma etapa intermediária que visa remover as proteínas

a etapa inicial do processamento da amostra biológica,
que visa remover os carboidratos presentes nas
amostras biológicas, de forma a minimizar as cargas

Questão 19
Dentre os diversos fixadores, alguns apresentam maior
potencial de fixação que os demais, ao escolher o fixador
ideal para o emprego em microscopia eletrônica podemos
destacar o glutaraldeido, fornecido em altas concentrações e
diluído na hora do uso, com pH entre 4,0 e 5,0; a
concentração de uso ideal deste fixador é de:

A)

50%

B)

75%

C)

2,5%

D)

0,5%

E)

25%

negativas da superfície das membranas plasmáticas.

Questão 22
As imagens geradas no microscópio eletrônico de
transmissão (MET) apresentam maior resolução do que as
geradas no microscópio de luz, porque:

A)

O MET possui maior tamanho do que o microscópio de
luz.

B)

O feixe de elétrons apresenta comprimento de onda
muito menor que a luz visível.

C)

O sistema de lentes objetivas do MET pode alcançar
maior ampliação.

D)

A tela fluorescente do MET pode gerar imagens de alta
resolução.

Questão 20

E)

O material é observado em condições à vácuo.

A técnica que pode ser usada na microscopia de transmissão,
para observar partículas virais, possibilitando uma
visualização tridimensional, é a

Questão 23
Ácidos são substâncias químicas que:

A)

microscopia de campo claro.

B)

contrastação negativa.

C)

contrastação positiva.

D)
E)

A)

Aumentam a concentração de íons hidróxido.

B)

Aumentam a concentração de íons hidrogênio.

C)

Diminuem a concentração de íons hidróxido.

imunocitoquímica ultraestrutural.

D)

Diminuem a concentração de íons hidrogênio.

citoquímica ultraestrutural.

E)

Diminuem a concentração de íons carboxila.
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Questão 24

Questão 28

Para obtenção de cortes ultrafinos que apresentem boa
estabilidade quando submetidos ao feixe eletrônico na
microscopia de transmissão, o espécimen poderá ser
processado e incluído em todas as substâncias abaixo,
exceto:

Durante a técnica de desidratação, em alguns casos utilizase a acetona ao fim do processamento, de uma forma que
facilite a infiltração da resina para inclusão, necessário o
preparo de uma solução em partes iguais de acetona e resina.
Porém no preparo de superfícies como membranas de
policarbonato requer alguns cuidados, sendo estes:

A)

Epon.

B)

Araldite.

C)

Spurr.

D)

Parafina.

E)

Unicryl.

A)

uma fixação efetiva seguido de desidratação rápida com
álcool etílico e pré-infiltração em acetona.

B)

uma fixação efetiva seguido de desidratação em álcool
etílico e substituição gradual pela solução de infiltração
einclusão.

C)

fixação efetiva, com desidratação gradual com álcool
etílico e pré-infiltração em acetona.

D)

fixação efetiva, desidratação rápida com álcool etílico e
pré-infiltração em óxido de propileno.

E)

fixação efetiva, desidratação gradual com álcool etílico e
pré-infiltração em óxido de propileno.

Questão 25
Nas técnicas de Microscopia Eletrônica de Transmissão
utiliza-se nas etapas metodológicas um contrastante
negativo.
Qual das seguintes substâncias, é um contrastante negativo?

A)

Tetróxido de ósmio.

B)

Maleato.

C)

Acetato de sódio.

D)

Molibdato de amônia.

E)

Tampão fosfato.

Questão 26
Qual o nome da substancia que promove a manutenção do
pH durante o processo de fixação, e seu pH ideal,
respectivamente?

A)

Solução de citrato de chumbo, pH 6,0

B)

Solução de citrato de anilina, pH 5,5

C)

Solução de Tampão, pH 7,5

D)

Solução Crioprotetora, pH 8,0

E)

Solução de Fixação, pH 6,0

Questão 29
A imunocitoquímica para microscopia eletrônica de
transmissão, é o processo de detecção de uma molécula alvo

A)

por meio da utilização de um lipídio específico, que se
encontrará marcado com compostos que forneçam
eletrondensidade ou para a formação de elétrons
secundários ou retroespalhados.

B)

por meio da utilização de um açúcar que se encontrará
marcada
com
compostos
que
forneçam
eletrondensidade.

C)

com eletrondensidade suficiente para ser identificada ou
para a formação de elétrons secundários ou
retroespalhados.

D)

por meio da utilização de um feixe de íons detectáveis
ou pela emissão de raios X.

E)

por meio da utilização de um anticorpo específico que se
encontrará marcado com compostos que forneçam
eletrondensidade.

Questão 27
O tetróxido de ósmio (OsO4) apresenta grande risco a saúde,
principalmente a mucosas e ao trato respiratório. Josivaldo,
técnico experiente com anos de carreira em microscopia,
estava trabalhando sem os EPIs necessários e fora da capela
de segurança, e acabou por deixar uma grande quantidade
cair sobre seu corpo, ocasionando também falta de ar.
Levando em consideração este evento, quais precauções
Josivaldo deve ter após a exposição?

A)

Ventilar a área do acidente, fazer a lavagem
imediatamente por 15minutos, removendo calçados e
roupa contaminada e deixando estas sob os cuidados de
alguém previamente informado dos riscos, e uso de
balão de Oxigênio, informando o serviço médico local.

B)

Apenas informar ao serviço médico local.

C)

Fazer a lavagem imediata por 15minutos e o uso de
balão de oxigênio.

D)

Informar ao serviço médico local, e fazer inalação.

E)

Fechar o ambiente para que não haja vazamento por ser
um reagente volátil, lavar imediatamente as partes
atingidas, bem como roupas e calçados, e fazer o uso de
balão de oxigênio após a correção do acidente.
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Questão 30
Em técnicas de microscopia eletrônica de varredura, qual a
função da cobertura de ouro na amostra?

A)

Promove e aumenta a condutividade da superfície da
amostra.

B)

Promove a remoção total de etanol das amostras.

C)

Promove a estabilização da amostra.

D)

Promove a diminuição da condutividade da superfície da
amostra.

E)

Promove a atenua a condutividade da superfície da
amostra.
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Questão 31

Questão 35

Aonde se devem manipular os agentes fixadores?

Para se obter boas imagens durante capturas por microscopia

A)

Fluxo Laminar.

eletrônica de transmissão é importante ter noções básicas de

B)

Bancada livre.

C)

Capela ventilada.

D)

Geladeira.

E)

Bancada esterilizada.

física e o comportamento de elétrons, assim como o
espelhamento após o contato com a amostra, de forma que:

A)

o volume da amostra é o único que interfere na radiação
pós bombardeamento de elétrons.

B)

o volume da amostra não interfere na radiação pós
bombardeamento de elétrons.

C)

além do volume, a capacidade de penetração do elétron
é importante para o espelhamento da imagem.

D)

a capacidade de penetração do elétron é a única
grandeza importante para o espelhamento da imagem.

E)

nem o volume nem a capacidade de penetração do
elétron são importante para o espelhamento da imagem.

Questão 32
Qual o nome da técnica que possibilita a detecção de
proteínas ricas em arginina lisina?

A)

Prata Amonical.

B)

TRIS-HCL.

C)

Ferro Coloidal.

D)

Ouro Coloidal.

E)

Reativo de Weigert.

Questão 36
Na obtenção de cortes histológicos é imprescindível o

Questão 33

emprego de técnicas que mantenham o tecido o mais próximo

O que é fixação?

da realidade e em sua atividade. No entanto, mesmo com

A)

todos os avanços e tecnologias atuais, ainda assim se há uma

B)
C)

D)

Processo pelo qual se obtém estabilização das
estruturas celulares e intercelulares;

perda imensa das características do tecido. O criocorte uma

Processo pelo qual se obtém a autólise das estruturas
celulares;

técnica que se utiliza do congelamento do tecido fresco à

Processo pelo qual modifica as estruturas teciduais
Processo pelo qual se obtém vitrificação das estruturas
celulares e intercelulares;

observação; para isto, uma maneira de se manter o tecido

baixas temperaturas, apresenta métodos eficientes de

integro é empregando o uso de uma pós-fixação, ou seja,
após a realização dos seccionamentos, com:

Processo pelo qual se obtém a de naturação das
estruturas celulares e intercelulares;

A)

Sacarose.

B)

Acetona pura a -20ºC, aproximadamente.

C)

Xilol .

Questão 34

D)

Álcool etílico em baixa concentração.

Para a realização e preparo das amostras congeladas, é

E)

Acetona aquecida a 56ºC, aproximadamente.

E)

Processo pelo qual se obtém a desnaturação das
estruturas celulares e intercelulares;

imprescindível a _____ (1), seguida de ________(2),
mantendo a amostra à temperatura de ____(3), até a

Questão 37

realização do processamento da amostra. A sequência que
preenche corretamente as lacunas é:

Os reagentes crioprotetores mais comumente utilizados para
evitar danos às amostras biológicas durante o processo do
seu congelamento são:

A)

(1) desidratação, (2) inclusão em matriz conveniente
para o seccionamento, (3) -20ºC

A)

ácido acético glacial, sulfato de cobre e permanganato
de potássio.

B)

(1) fixação, (2) desidratação, (3) -80ºC

B)

glicerol, DMSO, dextran e sacarose.

C)

(1) fixação, (2) inclusão em matriz conveniente para o
seccionamento, (3) 0ºC

C)

sulfato de cobre, ácido fosfórico e cloreto de potássio.

D)

(1) fixação, (2) inclusão em matriz conveniente para o
seccionamento, (3) -80ºC

D)

cloreto de sódio, fluoreto de cálcio e amido.

E)

glicerina, sulfato de alumínio e ácido carbônico.

E)

(1) fixação, (2) desidratação, (3) -20ºC
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Questão 38

Questão 42

O preparo de amostras biológicas para a análise pela
microscopia de varredura, introduz alguns elementos novos
quando comparado ao processamento para microscopia de
transmissão. Assinale a opção correspondente a
procedimentos executados apenas no preparo de amostras
para microscopia eletrônica de varredura:

Durante o preparo de amostras para microscopia eletrônica

A)
B)
C)
D)
E)

A)

imersão em fixador.

B)

coleta do material.

C)

lavagem em solução fixadora.

D)

desidratação em solventes orgânicos.

E)

lavagem em solução fixadora.

secagem pelo ponto crítico e metalização.
fixação e trimagem.
infiltração e ultramicrotomia.
fixação e desidratação.
pós-fixação e desidratação.

Questão 39
Considerando que a microscopia eletrônica de transmissão
se diferencia da microscopia de luz em muitos aspectos,
assinale a opção que apresenta apenas elementos
pertencentes à microscopia eletrônica de transmissão:

A)

B)

C)

utilização de corantes, observação de material incluído
em parafina e cortado em micrótomo, uso de luz
ultravioleta(UV).
metalização da amostra, marcação com anticorpos
primários e secundários, observação de amostras não
fixadas.
uso de feixe de elétrons para a formação das imagens,
uso de soluções de sais de metais pesados como
contrastantes, observação de cortes ultrafinos das
amostras.

D)

congelamento das amostras em nitrogênio líquido, uso
de sondas fluorescentes associadas a anticorpos.

E)

uso de resinas hidrofílicas para inclusão das amostras,
observação de amostras coradas com azul de metileno,
uso demarcadores com fluorocromos específicos.

de varredura, a secagem do material pelo método do ponto
crítico se dá após a etapa de

Questão 43
Os aldeídos comumente presentes em uma solução utilizada
na fixação de amostras para microscopia eletrônica, tem a
função de:

A)

tamponar os tecidos;

B)

fixar proteínas;

C)

fixar as gorduras e lipídeos;

D)

alterar o pH da solução e da amostra;

E)

manter a osmolaridade entre células e solução;

Questão 44
Para a observação da amostra no microscópio eletrônico de
transmissão, qual das seguintes estruturas não seria uma boa

Questão 40

escolha?

A secagem pelo método do ponto crítico (CPD), consiste
basicamente em:

A)

Superfície da mitocôndria em 3D.

B)

Filamentos de actina.

substituir a água presente nas células por solventes
orgânicos.

C)

Gotículas lipídicas.

D)

Nucléolo.

C)

lavar o CO2 presente nas células por ar ambiente.

E)

Antígeno.

D)

eliminar o CO2 presente nas células por água destilada.

E)

trocar o solvente orgânico oriundo da desidratação por
CO2.

A)

substituir a água presente nas células por solventes
orgânicos.

B)

Questão 41
O tetróxido de ósmio é também considerado um contrastante
por possuir na sua molécula:

Questão 45
Por que devemos adicionar água à barquinha da navalha de
diamante antes do corte?

A)

Para remover a poeira da barquinha.

A)

átomo de hidrogênio.

B)

Para afiar a faca de diamante.

B)

agentes fixadores.

C)

C)

um átomo de metal pesado.

Para evitar a desidratação da amostra após o
seccionamento.

D)

potencial redutor.

D)

Para facilitar a coleta dos cortes ultrafinos.

E)

potencial hidrofílico.

E)

Para contrastar os cortes ultrafinos.
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Questão 46

Questão 48

Os cortes ultrafinos de material para estudo em microscopia
eletrônica de transmissão:

Observe as etapas enumeradas de 1 a 6, referentes ao
processamento de material biológico para o estudo na
microscopia eletrônica de transmissão:

1

Imersão em tetróxido de ósmio.

1

Devem ser realizados previamente à etapa de inclusão
em resina.

2

Desidratação em etanol ou acetona.

2

São realizados com auxílio de navalha de aço.

3

Fixação com paraformaldeído e/ou glutaraldeído.

3

São colhidos sobre uma grade de cobre, mais comum,
de níquel ou ouro.

4

Contrastação dos cortes ultrafinos.

5

Inclusão em resina.

6

Confecção de cortes ultrafinos.

4

São normalmente contrastados em acetado de uranila e
citrato de chumbo.

Qual das alternativas abaixo apresenta a sequência correta?
Assinale a alternativa correta:

A)

2, 1, 3, 5, 4, 6.

B)

1, 2, 3, 4, 5, 6.

C)

3, 1, 2, 5, 6, 4.

A)

Apenas 1 e 2 são corretas.

D)

3, 2, 5, 6, 1, 4.

B)

Apenas 1 e 3 são corretas.

E)

4, 3, 1, 2, 5, 6.

C)

Apenas 3 e 4 são corretas.

D)

Apenas 4 é correta.

E)

TODAS são corretas.

Questão 49
Observe as etapas enumeradas de 1 a 6 referentes ao
processamento de material biológico para o estudo na
microscopia eletrônica de varredura:

Questão 47

1

Imersão em tetróxido de ósmio.

Sobre os agentes fixadores na microscopia eletrônica:

2

Desidratação em etanol.

3

Fixação com glutaraldeído.

4

Montagem e cobertura com ouro.

Muitos dos agentes fixadores (tetróxido de ósmio,
glutaraldeído, tanino) são altamente tóxicos, e devem
sermanipulados com cuidado, em capela bem ventilada.

5

Secagem no aparelho de ponto crítico.

6

Impregnação metálica.

2

O tetróxido de ósmio estabiliza e contrasta
especialmente os fosfolipídeos de membrana.

Qual das alternativas abaixo apresenta a sequência correta?

3

O glutaraldeído estabelece ligações cruzadas nas
proteínas,
preservando
muito
bem
essas
macromoléculas.

1

4

O formaldeído pode ser usado em conjunto com o
glutaraldeído para preservação das proteínas.

A)

1, 2, 3, 5, 4, 6.

B)

1, 2, 3, 4, 5, 6.

C)

3, 1, 2, 5, 6, 4.

D)

3, 1, 6, 2, 5, 4.

E)

2, 3, 1, 4, 5, 6.

Questão 50
Assinale a alternativa correta:

A)

Apenas 1 e 2 são corretas.

B)

Apenas 1 e 3 são corretas.

C)

Apenas 3 e 4 são corretas.

D)

Apenas 4 é correta.

E)

TODAS são corretas.

PROVA52_TECNICOLABORATORIOMICROSOCOPIAELETRONICA_CE_MAI18

Para o preparo de 200 mL de paraformaldeído (PFA) a 4%,
deverá ser utilizado:

A)

8 gramas de PFA dissolvido em água.

B)

4 gramas de PFA dissolvido em água.

C)

8 gramas de PFA dissolvido em etanol.

D)

4 gramas de PFA dissolvido em etanol.

E)

4 gramas de PFA dissolvido em água e 4 gramas de PFA
dissolvido em etanol.
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