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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno de Questões com o enunciado das 40 (quarenta) questões da prova objetiva; 
b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões da prova objetiva. 

2. Somente após autorizado o início da prova, verifique se este Caderno de Questões está completo e em ordem. Notifique 
ao fiscal qualquer irregularidade IMEDIATAMENTE . Folhear o Caderno de Questões antes do início da prova implica 
na eliminação do candidato.  

3. Verifique se as informações contidas na Folha de Respostas estão corretas. Caso contrário, notifique o fiscal. 
4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, à caneta esferográfica de tinta 

na cor preta ou azul. 
5. Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR . A Folha de 

Respostas somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE 
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA . 

6. Para cada uma das questões são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só 
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma 
ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

7. Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de 
forma contínua e densa. A leitora ótica é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação 
completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos 
retângulos ao lado. 

8. Será ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
a) for surpreendido durante o período de realização de suas provas portando (carregando consigo, levando ou 
conduzindo) armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, qualquer tipo de relógio com mostrador digital, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc). Item 12.20, alínea “c” do edital. 
b) ausentar-se da sala da prova objetiva e da prova discursiva, durante o período de realização de suas provas, portando a 
folha de respostas da prova objetiva, o caderno de questões, o caderno de texto definitivo da prova discursiva, celulares 
ou quaisquer equipamentos eletrônicos. Item 12.20, alínea “h” do edital. 
c) ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva 30 (trinta) minutos antes do 
horário previsto para o término da prova. Item 12.17, alínea “c” do edital. 
d) será terminantemente vedado ao candidato copiar seus assinalamentos feitos na folha de respostas da prova objetiva 
ou no caderno de texto definitivo da prova discursiva. Item 12.17, alínea “d” do edital. 

9. O tempo de duração da prova será de 3 (três) horas. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de 
Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA . 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas. ASSINE A LISTA DE 
PRESENÇA. 

11. Por motivo de segurança a FUNRIO solicita que o candidato transcreva em letra cursiva, no espaço próprio na Folha de 
Respostas, a frase abaixo apresentada. 

 
“Passam os séculos, os homens, as repúblicas, as paixões; a história faz-se dia por dia, folha a folha.” 

                                                                                                                                               (Machado de Assis) 
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♦ Língua Portuguesa ♦ 
 
As questões de 01 a 03 tomarão por base o seguinte texto: 
 

A Amazônia sempre foi pouco povoada e marcada por uma pequena densidade demográfica, certo? Errado. Este é 
um dos muitos mitos sobre a ocupação da região que por muito tempo foram difundidos entre leigos e até entre 
pesquisadores. Um livro lançado em 2006 procura desfazer alguns dos equívocos sobre a história das sociedades amazônicas: 
Arqueologia da Amazônia, de Eduardo Góes Neves, resume o que se sabe hoje sobre o passado desses povos e apresenta um 
panorama das pesquisas atuais na região. 

(Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br/resenhas/a-historia-da-amazonia-revista) 
 
Questão 01 
 
O trecho “que por muito tempo foram difundidos” indica uma referência cronológica ao passado que poderia ser retomada 
se, em vez da preposição “por”, o redator escrevesse outra palavra. Dentre as opções abaixo, apenas uma não serve para 
comprovar essa afirmação. Assinale-a.  
 
A) que a muito tempo foram difundidos. 
B) que faz muito tempo foram difundidos. 
C) que há muito tempo foram difundidos. 
D) que tem muito tempo foram difundidos. 
E) que durante muito tempo foram difundidos. 
 
Questão 02 
 
O sinal de dois-pontos usado na última frase do texto têm por finalidade 
 
A) esclarecer o significado de termos que geram ambiguidade. 
B) destacar termos que sintaticamente são coordenados. 
C) separar o aposto que tem papel especificativo. 
D) estabelecer uma hierarquia sintática conclusiva. 
E) manter clara a relação entre sujeito, verbo e complementos. 
 
Questão 03 

 
Pela leitura atenta do trecho, sabe-se que o livro de Góes Neves desfaz a seguinte afirmação histórica sobre as sociedades 
amazônicas:  
 
A) os equívocos sobre a população amazônica prejudicam seu desenvolvimento. 
B) os leigos e os pesquisadores discordavam sobre a ocupação da região. 
C) o mito do despovoamento da região amazônica é recente. 
D) as pesquisas sobre a população amazônica ratificam os mitos sobre ela. 
E) a população amazônica era proporcionalmente pequena. 
 
 
As questões de 04 a 07 tomarão por base o seguinte texto: 
 

Para o autor, os nativos de dois mil anos atrás são ancestrais dos indígenas atuais e, por isso, a arqueologia da 
Amazônia pode ser considerada uma “história antiga” desses povos. Muitos estudiosos acreditam que as sociedades 
amazônicas se tornariam estados centralizados se o colonizador europeu não tivesse interferido, mas Góes Neves refuta essa 
ideia – para ele, a economia dessas comunidades era baseada no núcleo familiar de produção, o que não favorece o poder 
central ou a estabilidade política a longo prazo.  

(Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br/resenhas/a-historia-da-amazonia-revista) 
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Questão 04 
 

A oração que inicia a segunda frase do texto apresenta uma tese defendida por muitos estudiosos, a de que as sociedades 
amazônicas não seguiram a trajetória lógica de se tornarem estados centralizados. Isso significa que o que devia ter 
acontecido não aconteceu. Os elementos lexicais que confirmam essa interpretação são o verbo “tornar” e a conjunção “se”. 
Por quê?  
 

A) Porque seus significados discursivos são de dúvida e explicação, respectivamente. 
B) Porque seus valores textuais são de hipótese e condição, respectivamente. 
C) Porque seus papéis semânticos são de asseveração e especulação, respectivamente.  
D) Porque as funções sintáticas que exercem são coordenativa e subordinativa, respectivamente.  
E) Porque os conteúdos dessas palavras são conotativo e denotativo, respectivamente. 
 
Questão 05 
 

O trecho expõe afirmações do autor e ideias que foram estabelecidas ao longo do tempo por outros estudiosos. Reconheça a 
alternativa que reproduz, de fato, uma das opiniões do autor do livro. 
 

A) a estabilidade política a longo prazo favorece a formação de um poder central. 
B) a arqueologia amazônica desmente a história antiga de seus nativos. 
C) o europeu interferiu na constituição e desenvolvimento das sociedades amazônicas. 
D) a economia das sociedades amazônicas está focada no núcleo familiar de produção. 
E) os indígenas atuais descendem dos nativos de dois mil anos atrás. 
 
Questão 06 
 

A locução verbal “pode ser considerada” emprega dois verbos auxiliares. Apenas um deles está corretamente explicado nas 
alternativas abaixo. Assinale-a.  
 

A) o verbo “ser” funciona como verbo de ligação. 
B) o verbo “ser” indica a formação de um tempo composto.   
C) o verbo “poder” acrescenta uma ideia de possibilidade, autorização. 
D) o verbo “poder” atua como verbo intransitivo. 
E) o verbo “considerar” está na forma do gerúndio. 
 
Questão 07 
 

Se Góes Neves refuta a ideia dos estudiosos citada no início da segunda frase, conclui-se que ele 
 

A) põe em dúvida sua própria afirmação. 
B) mostra contrariedade temperamental. 
C) perservera em suas convicções. 
D) rejeita a opinião dos outros pesquisadores. 
E) subestabelece a ideia dos estudiosos.  
 
As questões de 08 a 10 tomarão por base o seguinte texto: 
 

 O livro traz ainda para o público leigo uma antiga controvérsia entre os arqueólogos sobre a origem das cerâmicas 
encontradas na bacia amazônica. Acreditou-se durante muito tempo que havia um centro inicial de produção de cerâmicas, 
localizado no noroeste da América do Sul, onde foram encontradas peças com mais de quatro mil anos. No entanto, a 
descoberta de objetos tão antigos quanto esses nos sítios de Pedra Pintada e Taperinha, no estado do Amazonas, põe em 
xeque essa hipótese. 

(Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br/resenhas/a-historia-da-amazonia-revista) 
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Questão 08 
 

A formação da palavra “arqueólogo” combina dois radicais eruditos de origem grega: “arque-” significa “princípio, origem” 
e “-logo” significa “ciência, tratado”.  Assinale a alternativa que apresenta exemplo de palavra composta formada com essas 
mesmas características. 
 

A) ficha-limpa. 
B) laba-laba. 
C) comigo-ninguém-pode. 
D) showmício. 
E) termômetro. 
 
Questão 09 
 

Mantido o registro de linguagem praticado no texto, poderíamos reescrever sem prejuízo de sentido a oração “onde foram 
encontradas peças com mais de quatro mil anos” por 
 

A) em cujo qual foram encontradas peças com mais de quatro mil anos.  
B) que foram encontradas ali peças com mais de quatro mil anos. 
C) no qual foram encontradas peças com mais de quatro mil anos. 
D) com quem foram encontradas peças com mais de quatro mil anos. 
E) de que foram encontradas peças com mais de quatro mil anos. 
 
Questão 10 
 

Na passagem “põe em xeque essa hipótese”, o significado da expressão idiomática “pôr em xeque” é 
 

A) demonstrar excelência intelectual (sobre a hipótese). 
B) adiar as conclusões (quanto à hipótese). 
C) demonstrar indiferença (em relação à hipótese). 
D) colocar em dúvida o valor (da hipótese). 
E) reconhecer ter sido convencido (pela hipótese). 
 
 

♦ Raciocínio Lógico ♦ 
 
Questão 11 
 

Avalie o valor lógico das seguintes proposições: 
 

I – Se 2 é impar e Maurício é engenheiro, então Marcos é médico. 
II – Se 5 é maior do que 7 e Marcos é casado, então 20 é menor do que 10. 
III – Se 8 é maior do que 3 e um triangulo possui três lados, então 7 é maior do que 10.  
 

É verdade APENAS o que se afirma em: 
 

A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II. 
E) II e III. 
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Questão 12 
 
X, Y e Z são números naturais maiores do que zero. Sabendo-se que X é igual a 75% de Y e Z é igual a ¼ de X, o menor 
valor do resultado de X+Y+Z é 
 
A) 15. 
B) 31. 
C) 40. 
D) 57. 
E) 64. 
 
 
Questão 13 
 
Sabendo-se que os números 0, 1, 3, 7, 15, X e 63 seguem uma sequência lógica, o valor de X é 
 
A) 33. 
B) 31. 
C) 29. 
D) 27. 
E) 25. 
 
 
Questão 14 
 
Alberto é cinco centímetros mais alto do que Bruno, Carlos é oito centímetros mais baixo do que Alberto, Daniel é mais alto 
do que Alberto e Everaldo é um centímetros mais alto do que Bruno. O mais baixo é 
 
A) Alberto. 
B) Bruno. 
C) Carlos. 
D) Daniel. 
E) Everaldo. 
 
 
Questão 15 
 
Antônio, Cesar e João são empresário, médico e professor, não necessariamente nessa ordem. Eles são casados com Joana, 
Maria e Priscila, mas não se sabe quem é casado com quem.  Sabe-se que o empresário, que não é Antônio, é casado com 
Maria; e que João, que é professor, não é casado com Priscila. 
 
Pode-se afirmar que: 
 
A) Priscila é casada com Antônio. 
B) Priscila é casada com Cesar.  
C) Maria é casada com João. 
D) Maria é casada com Antônio. 
E) Cesar é médico. 
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Questão 16 
 

Sejam X e Y dois números naturais.  Sabe-se que a soma e a diferença desses dois números resultam em números pares. 
Assim sendo, conclui-se que: 
 

A) X é par. 
B) Y é par. 
C) X e Y são pares. 
D) X e Y são impares. 
E) Se X é par, então Y é par. 
 

♦ Informática ♦ 
 

Questão 17 
 

Ao trabalhar em uma estação com Windows Xp, após executar a seguinte seqüência de comandos: (Tecla Shift + duplo 
clique com botão esquerdo em meu computador, Exibir, escolher detalhes), não será possível escolher a seguinte combinação 
de opções? 
 

A) Nome, tipo, Tamanho Total, espaço Livre. 
B) Nome, Tipo, Tamanho Total, Data de instalação do programa, ícone do programa. 
C) Espaço Livre, Tamanho Total, Sistema de Arquivos. 
D) Comentários, Tipo, Sistema de Arquivos. 
E) Tamanho Total, Comentários, Tipo, Sistema de arquivos.  
 
Questão 18 
 

A função da tecla home em um documento do Ms-word  é? 
 

A) Posicionar o cursor no início da linha corrente. 
B) Posicionar o cursor no final da primeira linha do documento. 
C) Posicionar o cursor no início da primeira linha do documento. 
D) Posicionar o curso no início da linha seguinte a atual. 
E) Salvar o documento. 
 
Questão 19 
 

No MS-excel, que resultado teremos na célula A1, onde foi digitada a fórmula  =A2^3* (B1+fatorial(3)), se  tivermos A2=2   
e  B1=3? 
 

A) 36 
B) 85 
C) 70 
D) 72 
E) 27 
 
Questão 20 
 

No Ms-word a combinação de Teclas Crtl+P tem a função de? 
 

A) Preparar um documento para distribuição. 
B) Distribuir um documento pela internet. 
C) Imprimir um documento. 
D) Distribuir um documento pela rede local. 
E) Inserir símbolos em um documento. 
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Questão 21 
 
No Ms-word  é possível utilizar a opção criar hiperlink para?  
 
A) Criar um link para um email. 
B) Recuperar um documento apagado. 
C) Fazer pesquisa de conteúdos na internet. 
D) Criar um documento diretamente em um site da Internet. 
E) Anexar  um documento  a um email. 
 
Questão 22 
 
No MS-Windows7, a combinação das teclas  CTRL+alt+Del exibe  uma janela com um menu que, entre outras opções, 
permite iniciar o gerenciador de tarefas. Que outra combinação,  permite iniciar diretamente o gerenciador de tarefas? 
 
A) CTrl+ Shift+del. 
B) Alt+Tab+Bacspace. 
C) CTrl+Backspace+Del. 
D) CTrl+Shit+Esc. 
E) CTrl+Alt+Backspace. 
 
Questão 23 
 
No MS-word  qual combinação de teclas é equivalente à função refazer? 
 
A) ALT+tab. 
B) CTRL+Z. 
C) CTRL+Shift + Esc. 
D) Ctrl+f1 
E) Shift +del 
 
Questão 24 
 
No Ms-word, a função da combinação de teclas Alt+u é? 
 
A) Imprimir um documento. 
B) Salvar um documento. 
C) Acessar um site na Web. 
D) Exibir o menu ajuda. 
E) Deletar uma palavra no documento. 
 
Questão 25 
 
Em uma planilha do Ms-Excell temos  na célula A1 , formatada em notação científica,  2,50E+01. Na célula A2, com 
formatação padrão (geral) temos o número 5. Se formatarmos a célula A3 como número e, em seguida, inserirmos a 
fórmula=A1/A2, qual será o resultado exibido? 
 
A) 2,50 
B) 7,50 
C) 0,50. 
D) 5,00. 
E) 5. 
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♦ Conhecimentos Específicos ♦ 
 
Questão 26 
 
Soluções são misturas homogêneas unifásicas constituídas de duas ou mais substâncias miscíveis. As soluções são formadas 
por dois compostos, o soluto e o solvente, os quais não se encontram quimicamente combinados e que chegam à saturação 
dependendo das condições de temperatura e pressão. 
Sabemos que uma solução está saturada quando: 
 
A) metade do volume da solução é de soluto e a outra metade é de solvente. 
B) ao adicionar mais soluto, não ocorre mais a dissolução do mesmo. 
C) mais da metade do volume da solução é composta pelo soluto. 
D) ao adicionar mais solvente, o soluto é diluído completamente. 
E) ocorre a combinação entre o soluto e solvente formando um precipitado. 
 
Questão 27 
 
Foi solicitado ao técnico de um laboratório o preparo de 200 mL de uma solução de corante na concentração 0,5% (g mL-1), 
diluído em água. No entanto o técnico cometeu um erro adicionando 2g de corante durante o preparo da mesma. O que ele 
deve fazer para corrigir tal solução, mantendo-se a concentração requerida? 
 
A) Adicionar mais 1g de corante. 
B) Adicionar 500mL de água. 
C) Adicionar 0,5g de corante e 100mL de água. 
D) Adicionar água até atingir o volume 200mL. 
E) Adicionar 1g de corante e 200mL de água. 
 
Questão 28 
 
Uma maneira de testar a sensibilidade de bactérias a agentes antimicrobianos é analisar seu crescimento em meio de cultivo 
seletivo. Um dos métodos é baseado na colocação de discos de papel impregnados com um composto antimicrobiano na 
superfície de um meio de cultura sólido já semeado com uma bactéria.  
 
Tal técnica permite identificar como bactérias sensíveis àquelas que 
 
A) crescem somente sobre os discos de papel. 
B) formam colônias próximas aos discos de papel. 
C) crescem formando um “tapete” em toda a extensão da placa. 
D) alteram sua coloração no meio de cultivo. 
E) formam halos de inibição ao redor dos discos de papel. 
 
Questão 29 
 
O Teste ou Coloração Gram é um método tradicional, porém artificial, de classificação de bactérias, que as divide em dois 
grandes grupos: Gram-positivas e Gram-negativas. O método consiste no tratamento sucessivo de um esfregaço bacteriano, 
fixado pelo calor, com os reagentes: cristal violeta, iodo, etanolacetona e fucsina básica. A coloração diferencial das bactérias 
ocorre em função da 
 
A) morfologia externa. 
B) estrutura da parede celular. 
C) respiração. 
D) fonte de carbono. 
E) temperatura ótima de crescimento. 
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Questão 30 
 
Em bacteriologia, o termo “crescimento” refere-se ao aumento no número de células, o qual está relacionado ao tempo de 
geração e às características do meio de cultura e da bactéria em análise. Para quantificação bacteriana pelo Método de 
Contagem Turbidimétrico Direto utiliza-se 
 
A) câmara de Neubauer. 
B) membrana filtrante. 
C) espectrofotômetro. 
D) microscópio de fluorescência. 
E) tubos de ensaio 
 
Questão 31 
 
Os meios de cultura utilizados para crescimento de microrganismos classificados como “meios complexos” são aqueles que 
contêm todos os ingredientes necessários para o crescimento de um determinado microrganismo, mas não se conhecem as 
quantidades exatas de todos os seus componentes. Assinale a alternativa que exemplifica o meio acima descrito. 
 
A) Meio para isolamento de coliformes Escherichia coli em alimentos, as quais são vermelhas e mucóides, enquanto que as 

colônias de Salmonella e Shigella são brancas. 
B) Meio contendo extrato de levedura ou extrato de carne para crescimento de bactérias heterotróficas e fungos.  
C) Ágar MRS com corante azul de anilina, onde as bactérias lácteas irão ficar azuladas e outros microrganismos não. 
D) Meio contendo sais de bile e cristal violeta, que inibe o desenvolvimento de bactérias Gram-positivas. 
E) Meio para isolamento de Lactobacillus acidophilus, com adição de aminoácidos e vitaminas. 
 
Questão 32 
 
Com relação à lavagem de vidrarias de uso frequente em laboratórios de microbiologia, há um procedimento diferencial 
quando a vidraria é utilizada para cultivo de microrganismos (contaminada) em relação à vidraria usada para preparo de 
soluções (não contaminada). Tal diferencial consiste em 
 
A) colocar a vidraria contaminada em autoclave antes de lavar com uma solução detergente ou sabão neutro. 
B) armazenar a vidraria contaminada em estufa bacteriológica a 37°C por 48 horas antes de lavar com uma solução 

detergente ou sabão neutro. 
C) lavar a vidraria contaminada com uma solução detergente ou sabão neutro antes de autoclavar. 
D)  flambar a vidraria contaminada por alguns segundos antes de lavar com solução detergente ou sabão neutro. 
E)   lavar a vidraria contaminada com álcool 70% antes de lavar com solução detergente ou sabão neutro. 
 
Questão 33 
 

A mesa agitadora ou “shaker” é um equipamento usado para cultivo de microrganismos em meio de cultura líquido cuja 
rotação e temperatura podem ser controlados. Sua função é 
 

A) acelerar o tempo de geração dos microrganismos aeróbicos, pois os movimentos rotatórios favorecem a liberação de gás 
carbônico.  

B) inibir o crescimento de microrganismos anaeróbicos, pois ocorre a dissolução do oxigênio no meio através da agitação da 
mesa em movimentos rotatórios. 

C) precipitar as células de microrganismos aeróbios favorecendo o desprendimento de oxigênio produzido. 
D) favorecer o crescimento de microrganismos anaeróbicos, pois ocorre a dissolução do gás carbônico no meio através da 

agitação da mesa em movimentos rotatórios. 
E) favorecer o crescimento de microrganismos aeróbicos pela dissolução do oxigênio no meio através da agitação da mesa 

em movimentos rotatórios. 
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Questão 34 
 
Ao analisar seu material em um microscópio de luz, um pesquisador notou que seu objeto parecia com o campo visual não 
uniforme e com uma nitidez insatisfatória como a imagem observada na figura abaixo. Não conseguindo fazer as 
observações que precisava com eficiência, qual o procedimento que o mesmo deve ter para corrigir o problema e seguir com 
seu trabalho? 

 

  
A) O armazenamento inadequado do microscópio pode ter levado ao crescimento de fungos nas lentes, portanto deve se 

proceder a limpeza das mesmas. 
B) B) A limpeza das lentes com soluções impróprias podem ter agredido as lentes sendo que a solução do problema é a 

troca das mesmas. 
C) O foco de luz parece estar desalinhado, portanto deve se proceder o alinhamento e a centralização do eixo óptico. 
D) O armazenamento e o manuseio inadequado devem ter danificado o jogo de lentes interno do microscópio, não sendo 

possível a solução do problema. 
E) Uma vez que a luz está inadequada para as análises, a mesma deve ter alcançado a sua vida útil e deve se proceder a 

troca da lâmpada. 
 
Questão 35 
 
Quando se tem como objetivo a observação de materiais por longo período, se faz necessário a confecção de lâminas 
permanentes, que conservam as características morfo-fisiológicas da célula viva. Para isso, uma das principais etapas é a da 
fixação, que consiste 
 
A) no emblocamento do material em resina, preparando o mesmo para os cortes. 
B) na retirada de água dos tecidos para melhor conservação do material e durabilidade da lâmina. 
C) na retirada do álcool do material, para que a próxima etapa de infiltração seja mais efetiva. 
D) em tratar o material com substâncias como formaldeído entre outros para manter a integridade do tecido. 
E) no tratamento do material com corantes adequados que permitam uma melhor visualização e distinção das estruturas. 
 
Questão 36 
 
Nas atividades laboratoriais, uma série de resíduos é gerada. De acordo com suas características, há uma maneira adequada 
de armazenar e descartar esses resíduos. Qual das alternativas abaixo relaciona corretamente o resíduo com o seu 
armazenamento e/ou descarte? 
 
A) Substâncias cortantes, perfurantes e pontiagudas devem ser autoclavadas antes do seu descarte em lixo comum. 
B) Substâncias não inflamáveis, não corrosivas, não metálicas, sem odor e solúveis em água, podem ser despejadas na pia. 
C) Tampões, em sua maioria, devem ser neutralizados antes de serem descartados. 
D) Substâncias voláteis devem ser armazenadas em capela como forma de descarte. 
E) Reagentes inflamáveis devem ser armazenados ser em refrigerador. 



                                                        

TE1-ORGANIS 
 

 

                                      Página: 12 

Questão 37 
 
Um laboratório trabalha com classificação bacteriana e em seus testes de rotina, utiliza algumas bactérias como padrões. 
Sendo essas bactérias de grande importância para esse laboratório, qual o método de armazenamento recomendado nesse 
caso como sendo seguro em longo prazo? 
 
A) Suspensão em água destilada autoclavada e armazenada em refrigerador. 
B) Adição de substância crioprotetora e armazenada em ultrafreezer. 
C) Crescimento em meio líquido e armazenada à temperatura ambiente. 
D) Crescimento sobre meio de cultura sólido e armazenada em refrigerador. 
E) Suspensão em solução salina armazenadas em temperatura ambiente. 
 
Questão 38 
 
A biossegurança envolve a análise dos riscos a que os profissionais de saúde e de laboratórios estão constantemente expostos 
em suas atividades e ambientes de trabalho. Para a redução desses riscos, existem as chamadas Boas Práticas de Laboratório 
(BPLs). Qual dos procedimentos realizados no laboratório listados abaixo está de acordo com as BPLs? 
 
A) Armazenamento de alimento em geladeira. 
B) Rotulagem de frascos com as informações principais sobre seus conteúdos. 
C) Armazenamento de materiais perfurocortantes em sacos plásticos. 
D) Preparo e consumo de refeições. 
E) Manuseio de maçanetas, teclados, telefones com mãos enluvadas. 
 
Questão 39 
 
Na construção de um laboratório, ou até mesmo nas reformas que são realizadas, todos os parâmetros da construção como 
piso e revestimentos são escolhidos para aumentar a segurança do trabalho a ser realizado futuramente. Qual das 
características listadas abaixo contribuem para uma construção e atividades laboratoriais mais seguras? 
 
A) Todas as tomadas e/ou interruptores da capela devem estar do lado de dentro da mesma. 
B) Armários de acondicionamento de reagentes devem ser bem fechados sem aberturas que promovam a circulação de ar. 
C) As tomadas e interruptores da sala de laboratório devem se concentrar em uma parede para o aumento da praticidade do 

trabalho. 
D) Cuidado especial deve ser dada a iluminação do laboratório, pois a mesma é essencial para a realização de um bom 

trabalho. 
E) Quando a instalação de gás do laboratório ainda conter botijões de gás, a instalação deve ser feita de maneira a permitir a 

permanência do botijão na área interna do laboratório. 
 

Questão 40 
 
Os equipamentos de Proteção Individual (EPI) são muito importantes no laboratório para a segurança do ambiente de 
trabalho. Em um acidente em laboratório no qual a aluna queimou seu braço com um respingo de fenol, qual dos seguintes 
EPIs poderia ter evitado o acidente: 
 
A) avental. 
B) caixa de primeiros socorros. 
C) caixa de areia. 
D) chuveiro de emergência. 
E) extintor de incêndio. 


