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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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21
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29
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.
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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.  As  principais  fontes  de  contaminação  no  local  de  trabalho  podem estar  relacionadas  à  inalação  de 
aerossóis e todos os procedimentos microbiológicos são potenciais formadores de aerossóis. Assinale a 
alternativa que traz o procedimento de manipulação de microrganismos que gera aerossóis com maior 
número de colônias viáveis:
A) Uso do sonicador.
B) Uso do agitador magnético.
C) Mistura de cultura com pipeta.
D) Uso de liquidificador sem tampa. 
E) Uso de liquidificador com tampa.

22.  O destino seguro para o conteúdo de tubos (coágulo, sangue e soro) é ser desprezado em:
A) pias apropriadas, após tratamento adequado com glutaraldeído.
B) pias apropriadas, após tratamento adequado com hipoclorito de sódio. 
C) tanques de armazenamento, até serem encaminhados para incineração.
D) sacos brancos leitosos e espessos, para serem eliminados junto com lixo comum.
E) recipientes ou suporte com saco para autoclaves, que deve permanecer fechado até sua retirada, para 

esterilização e posterior descarte.

23. Sobre a esterilização, assinale a alternativa correta.
A) A tindalização é o método mais eficaz de esterilização, além de ser o mais rápido, pois usa calor 

úmido a 100 ºC, destruindo toda forma de vida.
B) O calor úmido tem um poder de penetração superior ao calor seco, por isso é um agente esterilizante 

mais eficaz.
C) A ebulição durante 15 minutos consegue eliminar, inclusive, as bactérias mais resistentes ao calor.
D) A autoclave é um exemplo de equipamento de esterilização por calor seco.
E) A estufa é um exemplo de equipamento de esterilização por calor úmido.

24. Dentre as mais corriqueiras utilizações de vidrarias de laboratório estão a medida, armazenamento ou 
transferência de volume de soluções. Qual, dentre as vidrarias citadas abaixo, é a de maior precisão para 
a medida de uma fração de volume de uma solução recém preparada?
A) Balão volumétrico.
B) Proveta graduada.
C) Béquer graduado.
D) Erlenmeyer.
E) Kitassato.

25. Para o preparo de meios de cultura necessita-se dos seguintes equipamentos e vidrarias:
A) balança, autoclave, vidrarias volumétricas e espátulas.
B) balança, autoclave, vidrarias volumétricas e centrífuga.
C) balança, autoclave, vidrarias volumétricas e estufa.
D) centrífuga, potenciômetro, vidrarias volumétricas e espátulas.
E) placas de Petri, centrífuga, vidrarias volumétricas e autoclave.

26. A limpeza da parte óptica de um microscópio óptico deve ser criteriosa, uma vez que dela depende o seu perfeito 
funcionamento. Sobre os cuidados especiais com lentes, filtros e espelhos, assinale a alternativa correta.
A) Os filtros e lentes de plástico ou acrílico não podem ser limpos com solução de clorofórmio e éter 

sulfúrico, pois isto danificaria a sua superfície tornando-os opacos. 
B) A limpeza deve ser iniciada de cima para baixo, ou seja, limpam-se as oculares e, em seguida, os 

vidros e espelhos da base até a lâmpada.
C) Para a limpeza de lentes e espelhos contaminados com fungos, utiliza-se um cotonete com água 

boricada a 10 volumes.
D) A objectiva de imersão, quando utilizada, deve ser limpa com um pano levemente embebido em álcool.
E) Os filtros e lentes de plástico ou acrílico devem ser limpos com hipoclorito de sódio.
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27. Testou-se a calibração de uma pipeta automática, pipetando-se separadamente 1000, 500 e 100  µl de 
água destilada,  à temperatura  ambiente  (25  °C),  diretamente  em um erlenmeyer  tarado em balança 
analítica de quatro casas. Assinale a alternativa, que mostra corretamente os pesos respectivos da água 
pipetada, considerando que a pipeta estava 100% calibrada e que a densidade da água é 1,0.
A) 1,0000 mg; 0,5000 mg e 0,1000 mg.
B) 1,0000 µg; 0,5000 µg e 0,10000 µg.
C) 1,0000 g; 0,5000 g; 0,1000 g.
D) 1000 µg; 500 µg e 100 µg.
E) 1000 g; 500 g; 100 g. 

28. Para a lavagem geral de vidrarias usou-se, por muito tempo, a solução sulfocrômica. Um componente 
dessa solução mostrou-se cancerígeno e, por essa razão, tem sido recomendado a descontinuação de seu 
uso. A afirmativa refere-se a qual componente?
A) Permaganato de potássio.
B) Dióxido de enxofre.
C) Ácido sulfúrico.
D) Enxofre.
E) Cromo VI.

29. O termo trombocitopenia significa:
A) aumento do número dos eritrócitos.
B) aumento do número das plaquetas.
C) diminuição do número de eritrócitos.
D) diminuição do número das plaquetas.
E) aumento do número de trombócitos.

30. A determinação do valor hematócrito apresenta grande importância na prática hematológica empregando-
se seus dados para o diagnóstico das condições oligocitêmicas e policitêmicas. Sobre essas condições, é 
correto afirmar que:
A) a  oligocitemia  pode  ocorrer  como  consequencia  de  hemorragias,  enquanto  a  policitemia  como 

consequencia de desidratação.
B) a  policitemia  representa  redução  do  número  de  hemáceas,  enquanto  a  oligocitemia  representa 

aumento do número.
C) uma mulher desidratada com hematócrito de 50 % apresenta oligocitemia.
D) um homem com um hematócrito de 35 % apresenta policitemia.
E) eritrocitose é um sinônimo de oligocitemia.

31. Para a realização da contagem de plaquetas pelo método direto, utilizando-se a câmara de Neubauer, 
pipetou-se 20 µL de sangue e diluiu-se em 4,0 mL de líquido diluidor. Dessa forma, obteve-se a diluição de:
A) 1:5
B) 1:100
C) 1:200
D) 1:400
E) 1:500

32.  Meios  de  cultura  correspondem a  soluções  nutrientes  utilizadas  para  promover  o  crescimento  dos 
microrganismos em laboratório. Sobre o preparo desses meios, assinale a alternativa correta.
A) Após a inoculação da amostra no meio de cultura, deve-se colocá-lo em condições que permitam o 

crescimento microbiano, com temperaturas de refrigeração. 
B) O uso de vidrarias estéreis no preparo de meios de cultura é importante para não se ter que esterilizar 

o meio antes do uso.
C) A utilização de meios complexos, à base de hidrolisados de proteínas, resolve o problema da falta de 

conhecimento sobre as necessidades nutricionais dos microrganismos pesquisados.
D) Os meios de culturas quimicamente definidos são compostos basicamente de moléculas orgânicas.
E) Os meios de cultura devem ser esterilizados antes do uso para evitar contaminantes presentes nos 

ingredientes do meio, nas vidrarias etc.
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33. As bactérias podem ser divididas, com base em sua reação à coloração de Gram, em dois grupos principais: 
Gram positivas e Gram negativas. Sobre esta técnica de coloração, assinale a alternativa correta.
A) Essa técnica de coloração baseia-se  na existência de diferentes graus de permeabilidade na parede 

dos microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos.
B) Bactérias Gram positivas coram de vermelho e as Gram negativas coram de roxo, devido a diferentes 

características da parede celular. 
C) Essa técnica de coloração permite a distinção entre bactérias com parede celular mais ou menos rica 

em glicolipídios.
D) Essa técnica utiliza como primeiro corante a safranina e, como segundo corante o violeta de metila.
E) Essa técnica utiliza o lugol para ajudar a safranina a penetrar nas células e a resistir à descoloração.

34. Assinale a alternativa que contém a massa de cloreto de amônio (NH4Cl) necessária para preparar 500 mL 
de solução 1% em peso/volume.

A) 0,1 g
B) 0,5 g
C) 1 g
D) 2,5 g

E) 5 g

35. Um técnico preparou 20 mL de uma solução para uso oral em animais de laboratório cuja concentração 
do princípio ativo era 2% p/v, e a solução foi dispensada em um frasco com conta-gotas. Considerando 
que o conta-gotas usado dispensava 0,5 mL da solução em cada dez gotas, para que o animal tomasse 
uma dose de 15 mg desse princípio ativo seriam necessárias:

A) 5 gotas.
B) 10 gotas.
C) 15 gotas.
D) 20 gotas.

E) 25 gotas.

36. Considerando os princípios éticos que devem nortear o trabalho de um profissional da área de laboratório 
bioquímico clínico, é correto afirmar que não é competência deste profissional:
A) a realização da perfeição,  mas  é  dever  primordial  manter  e  promover  padrões  de  excelência  na 

realização de suas atividades, de suma importância para a saúde humana e animal.
B) preservar a dignidade e a privacidade dos outros, só se os envolvidos forem muito amigos.
C) defender e manter a dignidade e o respeito de sua profissão, há pessoas destinadas a este fim.
D) procurar  estabelecer  cooperativas  e  respeitosas  relações  de trabalho com outros  profissionais  da 

saúde, há pessoas destinadas a este fim.
E) contribuir para o bem-estar geral da comunidade, pois seu trabalho já lhe exige muita responsabilidade.

37. O teste VDRL (sigla de Venereal Disease Research Laboratory) é realizado para diagnóstico de:
A) Dengue.
B) Rubéola.
C) Sífilis.
D) Hepatite.
E) Toxoplasmose.

38. Sobre os exames sorológicos para diagnóstico da dengue e outras doenças infecciosas, é correto afirmar que:
A) podem ser realizados em amostras de plasma ou sangue integral.
B) consistem em ensaio imunoenzimático com baixa especificidade.
C) podem ser realizados no primeiro dia após o início dos sintomas da doença.
D) consistem na pesquisa de anticorpos IgE no soro do paciente com suspeita da doença.
E) consistem na pesquisa de anticorpos IgM e/ou IgG contra o agente patogênico no soro de pacientes 

com suspeita da doença.
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39. Genômica e Proteômica podem ser compreendidas como áreas de pesquisa que, através de técnicas e 
equipamentos ultramodernos, investigam a dinâmica da expressão gênica e protéica nos seres vivos. 
Sobre essas técnicas, é correto afirmar:
A) todos os organismos possuem um único genoma e um único proteoma.
B) a genômica funcional compreende o estudo da regulação da expressão gênica.
C) ambas abordagens têm por finalidade maior a identificação de genes e proteínas.
D) a bioinformática é uma ferramenta aplicada em todas as etapas do estudo proteômico.
E) conceitualmente nanobiotecnologia e sequenciamento genômico são definições iguais. 

40. Proteômica refere-se à análise sistemática da expressão de proteínas em tecidos saudáveis, doentes ou 
condições específicas. Proteoma é:
A) o completo perfil de proteínas expressas em um dado tecido, célula ou sistema biológico em um dado 

tempo ou condição.
B) o conjunto de técnicas bioquímicas utilizadas na pesquisa proteômica.
C) o estudo bioquímico e funcional de proteínas, no metabolismo celular.
D) o estudo funcional de proteínas expressas em células tronco.
E) é o estudo da diferenciação celular.

41. A técnica de eletroforese bidimensional é amplamente difundida em pesquisas bioquímicas e tornou-se 
uma técnica atrativa para aulas práticas. Através dessa técnica é possível:
A) identificar proteínas sem ambiguidades.
B) comparar amostras de proteínas com seus respectivos mRNA.
C) proceder uma análise do caráter ácido ou básico das proteínas da amostra. 
D) evidenciar proteínas distintas e determinar valores de pI em um único pH de separação.
E) obter proteínas únicas para posterior análise de sequência em sequenciador de nucleotídeos.

42. Uma das técnicas bioquímicas mais modernas para a purificação de proteínas e peptídeos é baseada no 
princípio  de  Cromatografia  líquida  de  alta  pressão  (HPLC).  Qual  das  matrizes  cromatográficas 
apresentadas abaixo seria a mais indicada para a purificação de peptídeos através de HPLC, após uma 
extensiva hidrólise enzimática de uma proteína? 
A) Coluna C-18.
B) Coluna C-4.
C) Coluna C-8.
D) MALDI – Dissociação à laser mediada por matriz.

E) Coluna de filtração em gel de fluxo rápido.

43. A reação de PCR (reação em cadeia da polimerase) tornou-se uma das mais importantes ferramentas da 
biotecnologia.  Através  dela  é  possível  sintetizar  DNA  em condições  extra-celulares.  Dentre  outras 
aplicações, a técnica de PCR é explorada diretamente em: 
A) estudos proteômicos.
B) estudo da diferenciação celular.
C) estudos de mecanismo de ação de drogas. 
D) identificação de tipos celulares em um organismo.

E) investigação de crimes pela polícia científica, como em alguns casos de assassinato.

44. A defesa contra microorganismos é mediada pelas reações iniciais da imunidade natural e as respostas 
tardias da imunidade adquirida. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.
A) Os principais componentes da imunidade natural incluem os linfócitos e seus produtos, como os 

anticorpos.
B) Os mecanismos de defesa da imunidade adquirida respondem essencialmente da mesma maneira a 

sucessivas infecções.
C) O sistema imunológico natural  tem uma maior  habilidade de responder  com mais  intensidade a 

exposições subsequentes ao mesmo microorganismo. 
D) Os mecanismos da imunidade adquirida são específicos para estruturas que são comuns a grupos de 

microorganismos semelhantes e não conseguem distinguir diferenças discretas entre substâncias estranhas.
E) Existem dois tipos de respostas imunológicas adquiridas: a imunidade humoral e a imunidade celular.
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45. Os anticorpos são proteínas circulantes produzidas nos vertebrados em resposta à exposição a estruturas 
estranhas conhecidas como antígeno. Considerando a origem, estrutura e função dos anticorpos, assinale 
a alternativa correta.

A) Os anticorpos  são  incrivelmente  diversificados  e  inespecíficos  na  sua  capacidade  de  reconhecer 
estruturas estranhas.

B) Os anticorpos e  as  citocinas  são os  principais  mediadores  da  imunidade natural  contra  todas  as 
classes de micróbios.

C) Os anticorpos também são produzidos em uma forma secretada por neutrófilos estimulados por antígenos.
D) A IgE é a principal classe de anticorpo que é produzida no sistema imunológico das mucosas.
E) Os linfócitos B são as únicas células que sintetizam moléculas de anticorpos.

46. As citocinas formam uma família de proteínas que medeiam muitas das respostas da imunidade natural e 
adquirida. Sobre citocinas, assinale a alternativa correta.
A) As citocinas agem, apenas, próximo de onde são produzidas (ação autócrina e parácrina).
B) Uma vez sintetizadas, as citocinas são armazenadas como moléculas pré-formadas e só são liberadas 

em processos infecciosos graves.
C) As ações das citocinas podem ser locais (ação autócrina e parácrina) ou sistêmicas (ação endócrina).
D) O pleiotropismo refere-se à propriedade de múltiplas citocinas possuírem os mesmos efeitos funcionais.
E) Não há relatos de citocinas que influenciam na síntese e nas ações de outras citocinas.

47.  A  principal  técnica  de  coloração  de  tecidos  para  o  estudo  de  Histopatologia  é  a  técnica  HE 
(Hematoxilina-Eosina). Através dessa técnica, é possível diferenciar estruturas basófilas e acidófilas do 
tecido estudado. Sobre essa técnica, assinale a alternativa correta.

A) Hematoxilina  é  um  corante  básico,  e  os  principais  componentes  dos  tecidos  que  reagem  com 
corantes  básicos  o  fazem  por  conter  ácidos  na  sua  composição  -  ácidos  nucléicos, 
glicosaminoglicanos e glicoproteínas ácidas. 

B) Corantes ácidos reagem com componentes aniônicos das células e tecidos, os quais incluem grupos 
fosfatos, ácidos nucléicos, grupos sulfatos de glicosaminoglicanas e grupos carboxila das proteínas.

C) A eosina é um corante básico, ou seja, a estrutura a que ela se liga é denominada basófila.
D) Eosina é um corante que evidencia o núcleo e o retículo endoplasmático rugoso, locais onde há 

grande quantidade de proteínas básicas.
E) Hematoxilina  é  um  corante  ácido,  tendo  afinidade  pelo  citoplasma,  fibras  colágenas  e  outras 

substâncias ácidas das células.

48.  A imunohistoquímica é uma técnica que combina anatomia, imunologia e bioquímica e baseia-se na 
conjugação de distintos marcadores com anticorpos, que com o axílio de um substrato específico, leva à 
identificação  da  localização  de  um dado  antígeno  tecidual.  Sobre  a  técnica  de  imunohistoquímica, 
assinale a alternativa correta. 
A) Uma de suas limitações é o uso restrito de anticorpos monoclonais e não policlonais.
B) É uma excelente ferramenta de diagnóstico, mas sem aplicação na pesquisa científica.
C) Embora discriminatória, a técnica de imunohistopatologia não é de elevada especificidade.
D) A imunohistoquímica é uma técnica de análise de tecidos animais e não de tecidos vegetais.
E) Fosfatase  alcalina  e  peroxidase  são  duas  enzimas  frequentemente  usadas  na  conjugação  com 

anticorpos para a análise histoquímica.
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49. A reação de  hibridização  in  situ  é  definida  como  o  pareamento dos nucleotídeos contidos em fitas 
complementares de DNA e RNA através de interações fracas de hidrogênio numa  lâmina de  vidro, 
sendo possível parear DNA-DNA, DNA-RNA e RNA-RNA. Sobre a hibridização  in situ,  assinale a 
alternativa correta.
A) Uma de suas limitações é não permitir associar a presença de DNA ou mRNA de genes e seus 

transcritos com os processos patológicos.
B) Quando se trabalha com RNA, o sucesso da hibridização é bem maior porque o RNA é muito mais 

estável que o DNA, não sofrendo muita degração. 
C) Para o sucesso de hibridização é importante que o tecido de análise seja mantido intacto sem nenhum 

tratamento prévio antes do processo de hibridização ser desencadeado.
D) Na célula, o mRNA é senso, portanto a hibrização deve ocorrer com RNA senso e RNA anti-senso 

servirão como controle negativo.
E) O grande atrativo da reação de hibridização in situ é a possibilidade de localizar com precisão no 

tecido, parafinado ou congelado, um gene específco ou seus transcritos.

50.  O  sistema  internacional  de  unidades  (SI)  representa  um grupo  de  definições  de  medidas  que  visa 
uniformizar  ao  máximo  as  medições  nos  mais  diversos  sistemas  como:  temperatura,  tempo, 
concentração,  etc.  Assinale  o  item  que  apresenta  corretamente  unidades  do  SI  representadas  pela 
grandeza ou derivadas delas, acompanhadas de suas respectivas unidades. 

A) Corrente elétrica – Volt.
B) Densidade de massa – Quilograma.
C) Temperatura termodinâmica - Grau Celsius.
D) Atividade catalítica – Katal.
E) Comprimento – Quilômetro.
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