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Prova I – Língua Portuguesa  
20 questões

TEXTO 1

AS PROFISSÕES DO FUTURO
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(...)
Se nunca foi fácil conquistar as condições básicas para ser cidadão, com emprego, renda, saúde e 

lazer, o desafio torna-se ainda maior ao incluir o acesso ao conhecimento como uma das condições 
fundamentais para o exercício da cidadania. Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a 
radicalização da cidadania em primeiro lugar, a busca de conhecimento e emprego pode dar em nada. 

(...)
As manchetes de jornais e revistas consagraram a divisão entre 'velha' e 'nova' economia. Mas a 

distinção  tende  a  desaparecer:  simplesmente  a  nova  economia  penetra  todos  os  setores  da  velha 
economia.  Agricultura  é coisa  antiga? As plantações do futuro terão sementes  e  chips de controle. 
Fabricar panos ou toalhas é coisa de tecelão, trabalhador manual? O setor têxtil modernizou-se e hoje 
exibe os mais sofisticados sistemas de design gráfico e automação industrial. O zelador do prédio era 
uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros? Os prédios inteligentes 
exigem zeladores que mais parecem administradores de empresas ou prefeitos. Enquanto isso, surgem 
novas  profissões:  coordenadores  de  projetos,  gerentes  de  terceirização,  programadores  visuais 
multimídia, administradores de comunidades virtuais, engenheiros de redes. 

Essa economia que está surgindo, totalmente nova ou renovando o que já existe, funciona com base 
em  redes  de  conhecimento.  Portanto,  transformar-se  num  elo  de  uma  cadeia  de  transmissão  de 
conhecimento é a melhor forma de ficar próximo a um bom emprego.  (...)  Não basta já ter algum 
diploma  pendurado  na  parede.  Há  quem diga  que  os  diplomas  deveriam ser  dados  com prazo  de 
validade, como leite e outros produtos perecíveis. Para competir no mercado de trabalho, não basta ter 
uma  competência,  é  preciso  ser  competitivo,  ou  seja,  estar  disposto  a  reformular  e  atualizar 
continuamente  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes.  O trabalhador  do  futuro,  seja  qual  for  a  sua 
especialidade ou setor, precisa estar habituado à gestão do próprio conhecimento. E desde os primórdios 
da humanidade é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações 
entre pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam. 

(...)
O paradoxo dramático da nossa época, tão exigente em competição e competências, é que nem as 

escolas estão preparadas para esse novo sistema nem as empresas conseguem resolver suas carências de 
mão-de-obra especializada. Enquanto isso, o desemprego aumenta. Antigamente era o agricultor que ia 
para a cidade ou o estivador que perdia o posto no porto. Agora são os trabalhadores de 'colarinho 
branco', que estavam aparentemente seguros em escritórios e burocracias, os que perdem seus postos 
para  robôs,  softwares,  agentes  virtuais  e  sistemas  automatizados  de  administração  de  empresas  e 
organizações. 

Um olhar mais atento identifica que o desemprego tende a ser mais alto nas populações desprovidas 
de  acesso  a  conhecimento,  informação,  educação.  Nas  populações  com  grau  mais  elevado  de 
escolaridade, as opções de emprego continuam se multiplicando, e as empresas só se queixam de falta 
de mão-de-obra especializada. Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas 
estão sendo incapazes de oferecer.

Conclusão: quanto melhores forem as condições de vida e a distribuição de renda no país, ou seja, 
quanto  melhores  forem  as  condições  de  acesso  ao  conhecimento,  mais  gente  terá  acesso  às 
oportunidades da nova economia do conhecimento, centrada na inovação, na expansão de redes e na 
ampliação da cidadania. 

SCHWARTZ, Gilson. As profissões do futuro. São Paulo: Editora Publifolha. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u351846.shtml
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01. Segundo o texto 1, é correto afirmar que:
A) é impossível, na economia atual, a prática da cidadania.
B) a velha economia era propícia ao exercício da cidadania ideal.
C) a nova economia é contrária a atividades passadas, como a agricultura.
D) é indispensável a expansão da cidadania para a democratização do conhecimento. 
E) o controle do Estado, em algumas atividades econômicas, elimina as desigualdades.

02. “As profissões do futuro” dizem respeito àquelas que:
A) conciliam competências e espírito competitivo.
B) emergem como novas profissões na moderna economia.
C) se submetem à automação independente da ação humana.
D) excluem as ciências sociais e humanas em favor das tecnológicas.
E) consagram os colarinhos brancos como detentores do saber tecnológico.

03. A “radicalização da cidadania” (linha 04) a que alude o autor pressupõe:
A) o equilíbrio entre os aspectos positivos da velha e da nova economia.
B) o retorno à distinção entre o paradigma da velha e o da nova economia.
C) a abertura do mercado para os que não tiveram acesso ao conhecimento.
D) o regresso ao humanismo, que suprime a competição em favor da competência.
E) a conjunção entre melhor padrão de vida para as pessoas e acesso ao conhecimento.

04. O paradoxo de nossa época é considerado dramático, porque:
A) a tecnologia tende a substituir o homem.
B) há problemas insolúveis na nova economia.
C) há conflitos entre a oferta e a procura de mão-de-obra.
D) as tensões do mercado prenunciam uma grave crise econômica.
E) inexiste especialização para novas profissões da atual economia.

05. Segundo o texto, a automação ameaça de fato:
A) os engenheiros de rede.
B) os coordenadores de projeto.
C) os trabalhadores da indústria têxtil.
D) os trabalhadores de ‘colarinho branco’.
E) os administradores de comunidades virtuais.

06. A expressão “ou seja” (linha 37) indica, no contexto:
A) aproximação entre ideias.
B) incoerência entre ideias.
C) atenuação de ideias.
D) supressão de ideias.
E) mudança de ideias.

07. O texto “As Profissões do Futuro” é, predominantemente, de natureza:
A) descritiva, porque opõe a velha à nova economia.
B) argumentativa, porque advoga as qualidades do trabalhador do futuro.
C) expositiva, porque é neutro quanto às virtudes e defeitos da velha economia.
D) descritiva, devido à riqueza de adjetivos e advérbios de modo, conforme parágrafo 4º.
E) narrativa, historiando a atualização do conhecimento desde os primórdios da humanidade.
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08. Assinale a alternativa em cuja frase o autor provê uma informação como fato partilhado pelo leitor, sem 
necessidade de justificativa.
A) “Nas  populações  com grau  mais  elevado de  escolaridade,  as  opções  de  emprego  continuam se 

multiplicando, e as empresas só se queixam de falta de mão-de-obra especializada” (linhas 33-35).
B) “Portanto, transformar-se num elo de uma cadeia de transmissão de conhecimento é a melhor forma 

de ficar próximo a um bom emprego” (linhas 16-17).
C) “...é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações entre 

pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam” (linhas 23-24).
D) “Para competir no mercado de trabalho, não basta ter uma competência, é preciso ser competitivo, ou 

seja, estar disposto a reformular e atualizar continuamente conhecimentos, habilidades e atitudes” 
(linhas 19-21).

E) “Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de 
oferecer” (linhas 35-36).

09. O conectivo da frase “Enquanto isso, o desemprego aumenta” (linha 27) exprime:
A) oposição.
B) concessão.
C) conclusão.
D) explicação.
E) proporcionalidade.

10. Assinale a alternativa em que o número de fonemas é maior que o número de letras.
A) nunca (linha 01).
B) pessoas (linha 24).
C) próximo (linha 17).
D) paradoxo (linha 25).
E) trabalhador (linha 21).

11. Uma consoante palatal nasal é representada no dígrafo da palavra:
A) “portanto”
B) “colarinho”.
C) “manchete”.
D) “profissões”.
E) “trabalhador”.

12. Assinale a alternativa em que há uma correta relação entre a palavra e seu processo de formação.
A) ensinam (linha 24): prefixação. 
B) seguros (linha 29): derivação regressiva. 
C) mão-de-obra (linha 35): composição.
D) incapazes (linha 36): sufixação.
E) expansão (linha 39): parassíntese.

13. Assinale a alternativa em que o sufixo altera a classificação morfológica da palavra primitiva.
A) “cidadania”(linha 03). 
B) “faxineiros” (linha 11).
C) “engenheiros” (linha 14).
D) “atitudes” (linha 21).
E) “habilidades” (linha 21). 

14. Assinale a alternativa em que a associação entre a palavra e sua classificação morfológica está correta.
A) “nada” (linha 04) – advérbio de negação.
B) “que” (linha 23) – pronome relativo.
C) “Portanto” (linha 16) – conjunção explicativa.
D) “desde” (linha 22) – conjunção temporal
E) “mais” (linha 38) – pronome indefinido. 
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15. Assinale a alternativa em que a função sintática do pronome relativo é a mesma do seu antecedente.
A) “Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a radicalização da economia em primeiro 

lugar...” (linhas 03-04).
B) “O zelador do prédio era uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros” 

(linhas 10-11).
C) “Os  prédios  inteligentes  exigem  zeladores  que  mais  parecem  administradores  de  empresas  ou 

prefeitos” (linhas 11-12).
D) “Essa economia que está surgindo (...) funciona com base em redes de conhecimento (linhas 15-16).
E) “... há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de oferecer” 

(linhas 35-36). 

TEXTO 2
NÃO HÁ VAGAS
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O preço do feijão
não cabe no poema. O preço
do arroz
não cabe no poema.
Não cabem no poema o gás
a luz o telefone
a sonegação
do leite
da carne
do açúcar
do pão.

O funcionário público
não cabe no poema
com seu salário de fome
sua vida fechada
em arquivos.

17
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30

Como não cabe no poema
o operário
que esmerila seu dia de aço
e carvão
nas oficinas escuras

─ porque o poema, senhores,
está fechado: "não há vagas"
Só cabe no poema
o homem sem estômago
a mulher de nuvens
a fruta sem preço

 O poema, senhores,
 não fede
 nem cheira.

GULLAR, Ferreira. Toda Poesia. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980. p. 224 .

16.  Com os versos “O funcionário público/não cabe no poema/com seu salário de fome/sua vida fechada/em 
arquivos” (versos 12-16), o poeta:
A) condena o funcionalismo público pela má distribuição de renda.
B) recusa o funcionário público em geral como matéria de poesia.
C) rejeita o funcionário público cujos altos salários contrastam com a fome do povo.
D) mostra admiração pelo funcionalismo público, embora não queira cantá-lo em versos. 
E) critica o funcionalismo público pela ausência de transparência nos atos administrativos.

17. Com o trecho grifado em “O poema, senhores,/não fede /nem cheira (versos 28-30), o poeta:
A) ressalta o caráter irrelevante da poesia frente às necessidades humanas.
B) mostra que dá pouca importância à forma como se faz um poema.
C) contrapõe o caráter abstrato do poema à realidade cotidiana.
D) exalta a neutralidade na composição e leitura dos poemas.
E) critica a alienação política e social dos poetas brasileiros.

18. O termo grifado em “Como não cabe no poema...” (verso 17) é:
A) conjunção comparativa e relaciona duas estrofes.
B) conjunção integrante, porque une as duas estrofes.
C) conjunção consecutiva, relacionando o verso 16 ao 17.
D) pronome relativo, porque liga o verso 16 à estrofe seguinte.
E) preposição e instaura conformidade entre os versos 12 e 18.

Técnico de Laboratório / Histopatologia Língua Portuguesa Pág. 5 de 11



19. Assinale a alternativa que avalia corretamente a concordância do verbo caber nos versos abaixo.

I. “Não cabem no poema o gás/a luz o telefone/a sonegação...” (versos 05-07).
II. “... não cabe no poema/o operário/que esmerila seu dia de aço” (versos 17-19). 
III. “Só cabe no poema/o homem sem estômago/a mulher de nuvens/a fruta sem preço” (versos 24-27).

A) No item II, a concordância se justifica pela posposição do sujeito.
B) A forma singular no item III é facultativa devido à posição do sujeito.
C) O singular dos itens II e III se justifica pelo fato de o sujeito ser simples.
D) O plural no item I é obrigatório devido ao fato de o sujeito ser composto.
E) No item I, o singular é gramaticalmente possível pela concordância com poema.

20. Assinale a alternativa em que o termo grifado é classificado como complemento nominal.
A) “sonegação do leite” (versos 07-08).
B) “mulher de nuvens” (verso 26).
C) “salário de fome” (verso 14).
D) “fruta sem preço” (verso 27).
E) “dia de aço” (verso 19).
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Prova II – Conhecimentos Específicos    
30 questões

21. O sangue é um dos materiais biológicos que deve ser coletado com seringa e agulha descartável. Assinale 
a afirmativa correta acerca deste procedimento.
A) As agulhas devem ser reencapadas após a utilização.
B) A agulha deve ser colocada na seringa sem retirar a capa protetora.
C) O material potencialmente infectante deve ser colocado em lixo comum.
D) O descarte do lixo produzido na coleta do sangue deve ser realizado em saco plástico. 
E) O uso do EDTA torna o sangue utilizável para a realização de esfregaço de sangue por até 24 horas.

22. O material da biópsia a ser enviado ao laboratório de histopatologia deve ser acondicionado seguindo 
algumas regras básicas, para que a qualidade do exame seja a melhor possível. Assinale a opção correta 
acerca desta atividade.
A) A topografia anatômica do material é irrelevante para o exame.
B) O tecido biopsiado deve ser colocado em soro fisiológico antes de ser fixado.
C) O recipiente deve ser no mínimo vinte vezes maior do que o material biopsiado.
D) Peças  cirúrgicas  grandes  devem  ser  colocadas  em  sacos  plásticos  duplos  e  firmes  para  evitar 

vazamentos.
E) O fixador universal para biópsias é o glutaraldeído, no qual o tecido biopsiado deve ser colocado o 

mais rapidamente possível.

23.  As  amostras  de  tecidos  obtidos  para  imunofluorescência  devem ser  enviadas  para  o  laboratório  de 
histopatologia em:
A) solução de Zenker.
B) formol a 4%.
C) solução salina tamponada em frasco imerso em gelo triturado.
D) formol a 10%.
E) fixador de Bouin.

24.  Acerca do processo de fixação, assinale a afirmativa correta.
A) A fixação química é um processo complexo muito bem compreendido.
B) A fixação é um processo rápido, desta forma, o tamanho dos fragmentos dos tecidos é pouco relevante.
C) A preservação das estruturas pelo fixador ocorre devido a rapidez da penetração do fixador nos tecidos.
D) O procedimento padrão para estudos em microscopia eletrônica é uma fixação dupla com solução de 

glutaraldeído.
E) Recomenda-se a fixação pelo formol por períodos prolongados, geralmente por períodos acima de 

vinte e quatro horas.

25. Joel, no laboratório de histopatologia, está trabalhando com amostras de pele humana e decidiu fixar os 
fragmentos com o fixador de Bouin. Qual o cuidado que o histotécnico deverá ter, afim de obter uma 
coloração adequada dos cortes de tecido?
A) Adicionar bicloreto de mercúrio afim de promover forte precipitação das proteínas.
B) Remover adequadamente o ácido pícrico dos tecidos.
C) Lavar os tecidos durante uma hora em água corrente.
D) Lavar os tecidos com carbonato de lítio.
E) Manter o ácido pícrico nos tecidos. 

26. Neide recebeu fragmentos de fígado em seu laboratório de histopatologia e decidiu fixá-los por imersão 
com o líquido de Helly.  Assinale a afirmativa que explicita o mecanismo de ação deste fixador.
A) A precipitação dos carboidratos pelo bicrometo de mercúrio.
B) A precipitação dos ácidos nucléicos pelo bicloreto de mercúrio.
C) A estabilização dos fosfolipídeos das membranas pelo bicromato.
D) A estabilização dos fosfolipídeos das membranas pelo bicloreto de mercúrio.
E) A ação do bicromato sobre os lipídeos dando compostos solúveis estabilizando as membranas celulares.
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27. Fábio participa de uma pesquisa na qual se estuda o tecido ocular de gato. Os animais são anestesiados 
dentro da técnica adequada e de acordo com o Comitê  de Ética na Pesquisa em animais.  A artéria 
carótida interna do animal é isolada e o histotécnico injeta o líquido de Bouin, para posterior enucleação. 
Esta técnica de perfusão intravascular do fixador tem a seguinte vantagem:
A) melhora a fixação, pois desta forma o fixador atinge mais rápidamente a intimidade dos tecidos.
B) permite que sejam cortados fragmentos menores.
C) preserva a composição molecular dos tecidos.
D) evita a autólise dos tecidos.
E) retarda a fixação.

28. Usando-se anestesia profunda em animais como ratos e camundongos, a perfusão cardíaca resulta em 
boas preparações. Este método simula o funcionamento do sistema circulatório, uma vez que injeta os 
vasos do animal com o líquido fixador, perfundindo os tecidos. As soluções são impulsionadas nos vasos 
através  de  tubos  que  se  conectam à  uma  bomba  peristáltica  e  a  um grande  vaso  do  animal  a  ser 
perfundido. Para evitar artefatos nos tecidos a serem estudados, assinale o item que contém o que deve 
ser observado.
A) O sangue coagulado nos vasos não interfere no estudo.
B) A perfusão cardíaca deve ser rápida e sem solução salina prévia.
C) A pressão de injeção da solução, não pode exceder a pressão do sangue.
D) As soluções devem ser filtradas para impedirem o fluxo através dos tecidos.
E) A solução salina deve perfundir os tecidos por um tempo de duas horas antes da perfusão do fixador.

29. A fixação por perfusão do encéfalo (tecido cerebral) é mais vantajosa por que:
A) O tecido cerebral não se fixa por imersão.
B) Não há vantagem na fixação por perfusão do cérebro.
C) O volume do cérebro dificulta a perfusão por imersão.
D) O tecido conjuntivo das meninges favorece a fixação por perfusão.
E) O tecido cerebral tem uma circulação que favorece a fixação por perfusão. 

30. Biossegurança tem uma visão holística pois não vê somente o acidente, mas sim todos os fatores que 
levaram a ele.  Qualidade em biossegurança visa o ser  humano e o seu bem estar,  como também a 
proteção  ambiental.  Em  biossegurança,  a  prevenção  é  a  razão  principal.  Diante  desta  explanação, 
assinale a afirmativa correspondente à biossegurança no laboratório.
A) Os equipamentos no laboratório podem ser pouco adequados ao trabalho.
B) Deve-se medir periodicamente os níveis de concentração de CO2 no ambiente.
C) Ocasionalmente devem ser implementadas medidas de proteção individual.
D) A educação continuada é relevante para a biossegurança no laboratório.
E) As tarefas no laboratório devem ser fixas.

31. Resíduo é aquele material remanescente que não possui mais utilidade ou valor e, portanto, não pode ser 
reciclado, recuperado ou reutilizado. Principalmente no setor acadêmico, tem-se a missão de gerar o 
mínimo possível de resíduo, já que todo procedimento de descarte pode trazer algum tipo de prejuízo. 
Acerca deste assunto, assinale a afirmativa correta.
A) O gerenciamento adequado de resíduos químicos depende também de uma atuação responsável e 

ética do profissional técnico do laboratório.
B) Faz-se desnecessário tomar cuidado no manuseio e no transporte de resíduos de produtos químicos 

de modo a preservar a saúde e o meio ambiente.
C) Os  resíduos  químicos  podem  ser  coletados  no  mesmo  recipiente,  pois  dificilmente  existe 

incompatibilidade entre os mesmos.
D) Em operações simples no laboratório, é desnecessária a utilização de equipamentos de proteção.
E) O meio acadêmico e de pesquisa está devidamente protegido dos riscos dos produtos químicos e 

toxicológicos.
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32. Pedro é técnico de laboratório de histopatologia há alguns anos. Ele usa jaleco longo de mangas compridas; lava 
as mãos antes e depois de qualquer procedimento; nunca pipeta com a boca; quando usa luvas não atende o 
telefone, e é vacinado contra hepatite B. Devido ao fato de morar longe do trabalho, o funcionário prepara as 
refeições em seu laboratório. Que ação deste funcionário, infringe a recomendações de biossegurança?
A) O preparo das refeições no laboratório.
B) Vacinação contra hepatite B.
C) A lavagem das mãos.
D) O uso de jaleco.
E) O uso de luvas.

33. Socorro deseja retirar água dos tecidos substituindo-a por álcool, num processo de utilização de álcool a 
70%, 95% e 100%. Ela está em dúvida com relação à pureza de seu álcool. Assinale um método prático, 
além do uso do alcoômetro, com esta finalidade.
A) Filtrá-lo utilizando um funil com papel de filtro.
B) Testar uma pequena quantidade de álcool, medindo o tempo de evaporação.
C) Misturar o álcool a 100% 1:1 com xilol; se turvar significa que o álcool tem água.
D) O álcool a 100% demora o dobro do tempo para sua completa evaporação, comparado com os outros tipos.
E) É desnecessária a preocupação com a presença de álcool a 100%, pois o álcool a 70 % age da mesma maneira.

34.  A  microscopia  eletrônica  de  transmissão  e  de  varredura  se  baseia  na  interação  entre  elétrons  e 
componentes  dos  tecidos.  Para  que  esta  interação  resulte  na  formação  de  uma  boa  imagem,  no 
microscópio eletrônico os tecidos são incluídos em:

A) parafinas com resinas.
B) celoidina e gelatina.
C) cera sintética hidrossolúvel.
D) resinas plásticas, como as do tipo epóxi.
E) parafina e cortados com navalhas de diamante.

35. Mais frequentemente o insucesso no processo de inclusão é causado pela desidratação incompleta dos 
tecidos. Como pode se diagnosticar esta falha técnica?
A) As fitas de cortes ficam comprimidas.
B) Os cortes aparecem alternadamente finos e grossos.
C) As fitas de cortes ficam presas umas às outras formando uma fita.
D) Os cortes grudam no bloco durante a microtomia.
E) O tecido se retrai e seca durante a inclusão. 

36. O uso eficiente e adequado do micrótomo é uma arte e deve ser aprendido com pessoa competente e 
paciente. Assinale a assertiva importante para uma microtomia bem sucedida.
A) Deve-se trabalhar com cortes acima de 15 micrômetros.
B) Os tecidos moles devem ser cortados em velocidade maior.
C) Os cortes devem sair presos uns aos outros, formando uma fita. 
D) As regiões mais duras do tecido devem ser colocadas na posição inferior.
E) Os blocos de parafina devem ser colocados no congelador antes de serem cortados.

37. Janete está com blocos de tecidos incluídos em parafina e ao efetuar a microtomia, está a obter cortes 
comprimidos, irregulares ou pregueados. Tal ocorrência deve-se a:
A) Bloco grande demais.
B) Parafina não homogênea.
C) Parafuso do micrótomo solto.
D) Ângulo da faca grande demais.
E) Ângulo da faca pequeno demais.

38. Qual a etapa mais importante e difícil da técnica histológica na qual se obtém cortes sucessivos de blocos 
de parafina contendo fragmentos de órgãos?
A) Fixação.
B) Inclusão.
C) Microtomia.
D) Impregnação.
E) Diafanização.
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39.  Durante a coloração das lâminas de traquéia-esôfago com hematoxilina-eosina, Natália notou que os 
cortes se desprenderam da lâmina. Para evitar este acontecimento, Natália deve revestir a superfície que 
vai entrar em contato com o corte com uma delgada camada de:
A) xilol.
B) parafina.
C) benzeno.
D) proteína.
E) álcool. 

40. O meio aquoso de montagem glicerina-gelatina é quase exclusivo de qual técnica histológica?
A) Histoquímica.
B) Método Resorcina-fucsina.
C) Método Tricrômico de Mallory.
D) Métodos para Corpúsculo de Nissl.
E) Método de hematoxilina crômica- floxina. 

41. Assinale o método de alta afinidade entre moléculas, originando substâncias coloridas ou elétron-densas, que 
permitem a localização de átomos ou moléculas por microscopia de luz ou eletrônica em cortes de tecidos:
A) Histoquímica
B) Imunohistoquímica
C) Impregnação química
D) Imunocitogenética
E) Imunobioquímica

42. A histotécnica Neide fixou adrenal de cobaia em formol de cobaia por vinte e quatro horas. Ela seguiu 
todo o roteiro técnico para que no preparado possam ser estudados os lipídeos. Neste caso, o método 
histoquímico adequado é o de:
A) Perls.
B) Sudan Black.
C) PAS.
D) Alcian Blue.
E) Feulgen.

43. No laboratório de histopatologia, João fixou com líquido de Bouin, uma amostra de intestino delgado, 
com objetivo de estudar glicoproteínas com a técnica do PAS. Para digerir o glicogênio sem afetar as 
glicoproteínas, João poderá usar a seguinte substância:
A) Aldeídos.
B) Glicosaminas.
C) Saliva humana.
D) Ácido periódico.
E) 1-2 glicol.

44.  Uma  interação altamente  específica  entre  moléculas  é  aquela  que ocorre  entre  uma molécula  e um 
anticorpo que a reconhece. Esta é a razão pela qual métodos que usam anticorpos marcados são de 
grande utilidade para  identificar  e  localizar  proteínas  e  glicoproteínas.  Qual  o  método  que  permite 
identificar moléculas em cortes ou camadas de células por meio de anticorpos?
A) Citometria de fluxo.
B) Reação de Perls.
C) Reação de PAS.
D) Imunocitoquímica.
E) Histoquímica.
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45. Paula injetou a proteína X de um rato em coelho. Vários anticorpos (imunoglobulinas) foram produzidos 
contra  a  proteína  X  e  foram  devidamente  acoplados  a  um  marcador  visível  por  microscopia.  Os 
anticorpos marcados reconhecem e se ligam a diferentes porções da proteína X presentes em um corte de 
tecido. Em um microscópio óptico ou eletrônico, os locais do corte que contêm a proteína X podem ser 
reconhecidos. Esta descrição corresponde à técnica de imunocitoquímica:
A) direta, mais específica e precisa no reconhecimento da proteína.
B) indireta, mais específica e precisa no reconhecimento da proteína.
C) direta, com ligações inespecíficas (uso de anticorpos policlonais).
D) indireta, mais precisa, com uso de anticorpos policlonais.
E) direta, mais precisa, com uso de anticorpos monoclonais.

46. São exemplos de proteínas (antígenos) importantes utilizados em imunocitoquímica para o diagnóstico e 
respectivo controle de tratamento de algumas doenças:
A) Antígeno carcinoembriogênico – Tumores malignos de glândulas mamárias.
B) Desmina – Tumores de tecido conjuntivo.
C) Vimentina – Tumores de tecido muscular.
D) Proteína fibrilar ácida glial – Tumores de origem epitelial.
E) Citoqueratinas – Tumores de certas células da neuroglia.

47. Para se inserir uma linha em branco na planilha do Excel, utilizamos: 
A) Menu Inserir, comando Excluir.
B) Menu Inserir, comando Linhas.
C) Menu Inserir, comando Colunas.
D) Menu Formatar, comando Colunas.
E) Menu Formatar, comando Células.

48. Segurança é algo que deve ser encarado seriamente, pois os vírus estão à solta na Internet. Assinale, dentre 
as opções abaixo, o cuidado eficiente para se obter boa margem de segurança acerca deste assunto.
A) Internet muda muito pouco, portanto o seu guia de segurança sempre será confiável.
B) A rede mundial de computadores tem todas as empresas prestadoras de serviço grátis e seguras.
C) Deve-se fazer cópias de segurança dos dados periódicamente para poder recuperá-los em caso de perda.
D) Efetuar downloads de fontes desconhecidas raramente trazem problemas para o computador.
E) A privacidade nas comunicações no espaço virtual é segura, e documentos confidenciais devem ser 

enviados através da rede.

49. Assinale o software aplicativo mais apropriado para trabalhar essencialmente com textos, formatações, 
inserção de figuras e correção de ortografia.
A) Windows media player.
B) Nero.
C) Excel.
D) Word.
E) Outlook.

50. Assinale a alternativa que identifica corretamente os comandos de atalho no Microsoft Word: 
A) Esc – exibe o menu de atalho.
B) Alt + Tab – ir para a janela anterior.
C) Ctrl + I – formata as letras em itálico.
D) Ctrl + N – formata as letras do modo normal.
E) Ctrl + P – formata as letras em fonte papyrus. 
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