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1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém a prova objetiva e é composto de 50 questões de múltipla escolha.  Cada questão 
apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas  uma  é a correta.

3. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta que julgar correta.

4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, 
confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

5. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, 
utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, 
com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação terá pontuação zero.

6. Esta prova objetiva terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão 
digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.

7. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas 
horas de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de 
questões após três horas do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair 
da sala com quaisquer anotações, antes deste horário.

8. Os três últimos candidatos, ao terminarem as provas, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a 
entrega do material utilizado por todos eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor 
suas respectivas assinaturas.

9. AO TERMINAR SUA PROVA, ENTREGUE, OBRIGATORIAMENTE, O CARTÃO-RESPOSTA AO 
APLICADOR DE PROVA.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de  01 a 07. 

Texto 1

A ciranda das mulheres sábias

Talvez você tenha vindo à minha porta por estar
interessada em viver de um modo que a abençoe com a
perspectiva de, como eu digo, “ser jovem enquanto velha
e velha enquanto jovem” – o que significa estar plena de
um  belo  conjunto  de  paradoxos  mantidos  em  perfeito
equilíbrio.  Está  lembrada? A palavra  paradoxo  significa
uma ideia contrária à opinião de aceitação geral. É o que
acontece com a  grand-mère,  a  maior  das  mulheres,  a
grande madre... porque ela é uma sábia em preparação,
que mantém unidas as grandes e totalmente úteis capaci-
dades aparentemente ilógicas da psique profunda. 

Os  atributos  paradoxais  do  que  é  grande são
principalmente ser sábia e ao mesmo tempo estar sem-
pre à procura de novos conhecimentos; ser cheia de es-
pontaneidade e confiável; ser loucamente criativa e obsti-
nada; ser ousada e precavida; abrigar o tradicional e ser
verdadeiramente original. Espero que você entenda que
todos esses atributos se aplicam a você de modo geral e
em detalhes, como algo em potencial, meio realizado ou
já perfeitamente formado. 

Se você sente interesse por essas contradições divinas,
sente interesse pelo arquétipo misterioso e irresistível da
mulher sábia, do qual a avó é uma representação sim-
bólica. O arquétipo da mulher sábia pertence a mulheres
de todas as idades e se manifesta sob formas e aspectos
singulares na vida de cada mulher. 

ESTÉS, Clarissa Pinkola. Trad. Waldéa Barcellos. A ciranda das mulhe-
res sábias – ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Rio de
Janeiro: Rocco, 2007. p. 9-10. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com sua organização,  estrutura e esquemas
retóricos, o texto se constrói em torno

(A) dos  conflitos  vividos  pelas  mulheres  durante  seu
amadurecimento físico e emocional. 

(B) das contradições que envolvem as mulheres na bus-
ca e no alcance da sabedoria. 

(C) dos confrontos entre as pessoas pela soberania de
seus ideais de vida na Terra. 

(D) das disputas humanas pela garantia de sua sobrevi-
vência material e mental. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Consideradas  sua  organização  e  sua  estrutura,  o  texto
pressupõe uma sequência 

(A) descritiva, com riqueza de detalhes. 

(B) narrativa, construída em primeiro plano. 

(C) argumentativa, com proposta de intervenção. 

(D) dialógica, desenvolvida entre duas interlocutoras.   

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No primeiro parágrafo do texto, é explicado o significado
da palavra paradoxo. Com base nesse significado, é esta-
belecido, ao longo do texto, o paradoxo da sabedoria da
“grande mãe” (avó). O recurso formal da língua emprega-
do no estabelecimento desse paradoxo é

(A) a ocorrência destacada do conectivo aditivo prototípi-
co do português.  

(B) o paralelismo sintático na forma de expressão dos
pensamentos expostos. 

(C) a estrutura das orações subordinadas frente à estru-
tura da oração principal. 

(D) o logicismo semântico na apresentação das ideias di-
vergentes em todo o texto. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em todo o texto, a expressão de tempo auxilia o estabele-
cimento da coesão textual. Essa expressão é construída
pela predominância do modo verbal

(A) preciso, expresso por formas verbais positivas e por
marcadores discursivos de certeza. 

(B) virtual, possibilitado por formas verbais reanalisáveis
e por articuladores discursivos fluidos. 

(C) hipotético, marcado por formas verbais condicionais
e por operadores textuais duvidosos. 

(D) injuntivo, realizado por formas verbais imperativas e
por marcadores discursivos assertivos. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto constrói uma percepção sobre a idade da mulher.
Dessa percepção, infere-se que a idade da mulher 

(A) está correlacionada à sua sabedoria, podendo a mu-
lher ser sábia em qualquer idade. 

(B) depende da medida de sua sabedoria e do amadure-
cimento quando adulta. 

(C) potencializa sua beleza na juventude e sua sabedoria
na velhice. 

(D) indica que a medida de sua sabedoria está restrita à
juventude. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do último parágrafo do texto, pressupõe-se que o paradoxo
que envolve a sabedoria da mulher é de

(A) caráter anormal. 

(B) ordem sobrenatural. 

(C) aspecto paranormal. 

(D) natureza sobre-humana. 

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O paradoxo atribuído à mulher sábia, da forma como é explicado à interlocutora, aplica-se a

(A) mulheres que fazem escolhas inteligentes na vida, no momento e na idade certos.

(B) todas as mulheres de todas as idades e a cada mulher em sua idade singular. 

(C) mulheres predestinadas a compreenderem o paradoxo da sabedoria. 

(D) todas as mulheres com a missão de retransmitirem o paradoxo. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às questões de 08 a 10. 

Texto 2 

Disponível em: <http://www.filosofia.com.br/charge.php?pg=10>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 2 dialoga com o Texto 1 no que diz respeito à per-
cepção sobre sabedoria. Nesses textos, a sabedoria é uma 

(A) realização pessoal incomensurável. 

(B) aquisição individual e intransferível. 

(C) construção social e depende da ação humana. 

(D) produção natural aos seres humanos adultos. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diferentemente do Texto 1, na tira (Texto 2) é adotado um
estilo linguístico

(A) informal e espontâneo, para reproduzir a oralidade. 

(B) poético, mas despojado, para encantar o leitor. 

(C) culto, mas descontraído, para imitar jovens. 

(D) coloquial e elegante, para atrair atenções. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A situação comunicativa dos Textos 1 e 2 proporciona a
evidência da mesma tonalidade discursiva nos dois textos,
com a mesma finalidade. Infere-se desses textos uma fun-
ção sociodiscursiva de  

(A) testagem do entendimento dos interlocutores. 

(B) esclarecimento dos sentidos das palavras. 

(C) evocação de significados externos. 

(D) aconselhamento ao interlocutor. 

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

As  exportações  brasileiras  de  carne  bovina  atingiram
144.615 toneladas em outubro de 2017, o que representa
alta de 39,72% na comparação com o embarque realiza-
do no mesmo período do ano passado. O faturamento fi-
cou em US$ 605 milhões.

Disponível  em:  <canalrural.com.br/noticias/pecuaria>.  Acesso  em:  13
mar. 2018. (Adaptado).

De acordo com as informações, o valor médio do quilo da
carne bovina exportada em outubro de 2017 foi, aproxima-
damente, de

(A) US$ 2,68

(B) US$ 3,12

(C) US$ 4,04

(D) US$ 4,18

▬QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a compra de um imóvel, um casal deu como entrada
no  negócio  um  de  seus  veículos,  no  valor  de  R$
35.000,00, e uma parte de suas economias em dinheiro. O
restante foi financiado em trinta e seis prestações iguais
no valor de R$ 1.840,00, já incluídos os custos do financi-
amento. Considerando que o valor da entrada no negócio
corresponde a 60% do valor do imóvel, o valor dado em
dinheiro como entrada foi de

(A) R$ 35.000,00

(B) R$ 64.360,00

(C) R$ 66.240,00

(D) R$ 99.360,00 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um marceneiro adquire um produto para confeccionar mó-
veis em uma empresa que, devido a dificuldades financei-
ras, aumentou o preço, passando a cobrar R$ 36,00 a uni-
dade. Por meio de negociação, o marceneiro conseguiu
desconto no caso de comprar mais de 30 unidades, obten-
do 10% de desconto para as unidades do produto que ex-
cedessem a quantidade de 30.  Nessas condições,  se o
marceneiro  adquirir  45 unidades desse produto,  o valor
que ele deverá pagar para a empresa será de

(A) R$ 1.458,00

(B) R$ 1.470,00

(C) R$ 1.566,00

(D) R$ 1.620,00 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Antes restritas às grandes corporações, soluções em se-
gurança da informação já estão ao alcance de empresas
de menor porte. De acordo com uma reportagem [Folha
de S. Paulo, 18 fev. 2018, p. 6], uma empresa que traba-
lha com segurança digital faturou cerca de R$ 4,5 milhões
em 2017, com um aumento de 180% em relação ao ano
de 2016. Com base nestas informações, o valor, em mi-
lhões de reais, que essa empresa faturou no ano de 2016
foi, aproximadamente, de

(A) 1,61

(B) 1,80

(C) 2,50

(D) 2,72 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir apresenta a quantidade de ativos (que
fizeram pelo menos uma compra virtual) no primeiro se-
mestre de cada ano, no período de 2013 a 2017.

Evolução dos consumidores ativos (em milhões)

 

FOLHA DE S. PAULO, São Paulo. 18 fev. 2018, p. 3. (Adaptado).

De acordo com os dados, a média de consumidores ati-
vos, no período considerado, é maior que

(A) a média dos anos 2014 e 2016.

(B) a quantidade de consumidores no ano de 2014.

(C) a média dos anos 2015 e 2016.

(D) a média do período entre 2014 e 2016. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  recepção  da  reitoria  da  UFG,  um aluno  solicita  ao
atendente um histórico escolar. O atendente informa que
ele pode entrar na página da Universidade e clicar para
solicitar o histórico de forma on-line.  Para isso,  o aluno
deve utilizar o Localizador Padrão de Recursos, denomi-
nado

(A) HTTP 

(B) HTML 

(C) WWW 

(D) URL 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No sistema operacional Windows 7.0 é considerado um
item de personalização do vídeo:

(A) ajustar resolução. 

(B) localizar um caractere. 

(C) personalizar formato do caractere. 

(D) adicionar um dispositivo. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O hardware de um computador realiza milhões de instru-
ções por segundo, impactando um aumento de temperatu-
ra internamente na máquina. Qual é o dispositivo que au-
xilia a manter a temperatura estável?

(A) Estabilizador. 

(B) Dissipador. 

(C) Barramento. 

(D) Periférico. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Hoje em dia é muito comum utilizar um dispositivo de ar-
mazenamento externo para arquivar dados e transportá-
los de um computador para outro. Este dispositivo é co-
nhecido como pen drive, que utiliza a tecnologia de arma-
zenamento denominada

(A) SSD 

(B) Flash 

(C) Byte 

(D) IDE 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o serviço na Internet que converte endereços IP
em nomes?

(A) DNS 

(B) SMTP 

(C) PROXY 

(D) DHCP 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_médio_



UFG/CS                                                                              CONCURSO PÚBLICO                                                                                     TAE-UFG/2018

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para preparar 500 mL de uma solução, foram utilizados 50
mL de uma solução concentrada de H2SO4  a 0,8 mol/L

(molar). Qual é a concentração normal (N) da solução pre-
parada? 

(A) 0,04 

(B) 0,08 

(C) 0,16 

(D) 0,32 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição da técnica a seguir.

Na  técnica  imunológica  denominada  PAP  (peroxidase-
antiperoxidase), é utilizado um anticorpo específico obti-
do de coelho, por exemplo, que reage com o antígeno es-
pecífico. A seguir é adicionada uma anti-imunoglobulina
de coelho obtida de cabra. Em seguida, é adicionado um
complexo solúvel que consiste em peroxidase combinada
com antiperoxidase. Esse complexo liga-se à anti-imuno-
globulina. Finalmente, adiciona-se o cromógeno, que ori-
gina a cor marrom. 

Nessa técnica, o cromógeno atua como

(A) uma enzima  que  quebra  o  substrato  adicionado  à
reação.

(B) um substrato que sofre uma reação enzimática. 

(C) um  composto  colorido  que  se  liga  ao  anticorpo
específico de coelho. 

(D) uma mistura de íons que se precipitam quando adicio-
nados à reação. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo de separação cromatográfica, o tipo de inte-
ração do soluto na fase líquida com a matriz da coluna em
que ocorre alto grau de especificidade entre determinados
seguimentos de DNA e RNA ou entre antígeno e anticor-
pos é denominado de interação 

(A) de troca iônica.

(B) de filtração em gel. 

(C) por afinidade. 

(D) por exclusão. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A passagem de substâncias pela via paracelular deve ser
impedida em alguns tipos de tecidos epiteliais, como o da
bexiga. Essa barreira é realizada especialmente  

(A) pelos desmossomas.

(B) pelo cinturão de adesão. 

(C) pelas junções ancoradoras.

(D) pelas junções de oclusão.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um experimento busca-se analisar tempo de reação
dos analgésicos A e B. Os pesquisadores, na hipótese do
seu  estudo,  indicaram que  pacientes  que  ingerissem o
analgésico A teriam tempo de resposta, em porcentagem,
similar entre eles, já os que ingerissem o analgésico B te-
riam tempo de resposta mais discrepante, se comparado
aos que ingerissem o analgésico A. Essa hipótese pode
ser confirmada pelo cálculo estatístico de 

(A) coeficiente de variação. 

(B) desvio padrão. 

(C) erro padrão. 

(D) mediana. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a figura que representa o diamante de Hommel.
A área representada pelo número 1 é amarela, a área do
número 2 é vermelha e a área do número 3 é azul. 

As áreas 1, 2 e 3 indicam que se trata, respectivamente,
de um composto químico com o seguinte risco:

(A) extremamente  perigoso  à  saúde,  instável  quando
aquecido e inflamabilidade abaixo de 94 ºC. 

(B) instável quando aquecido,  inflamabilidade abaixo de
94 ºC e extremamente perigoso à saúde. 

(C) inflamabilidade abaixo de 94 ºC, extremamente peri-
goso à saúde e instável quando aquecido. 

(D) extremamente  perigoso  à  saúde,  inflamabilidade
abaixo de 94 ºC e instável quando aquecido. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na determinação da viabilidade de células cultivadas, uti-
liza-se o ensaio do MTT (brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-
2yl)-2,5-difenil tetrazolium). A viabilidade celular no ensaio
do MTT é uma medida indireta, pois, quando a célula está
viva,  

(A) os prótons de hidrogênio presentes na matriz mitocon-
drial precipitam o MTT e formam um composto roxo. 

(B) as enzimas da cadeia transportadora de elétrons, na
mitocôndria, clivam o MTT e formam um composto
verde. 

(C) os citocromos mitocondriais oxidam o MTT e formam
um composto de coloração amarela. 

(D) as desidrogenases mitocondriais reduzem o MTT e
formam um composto de coloração azul. 

técnico_laboratório_área_citologia
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre outras, há duas adaptações celulares: uma que re-
sulta em diminuição do volume de um órgão ou tecido de-
vido à redução no número de células; a outra que resulta
em uma alteração reversível, em que um tipo celular dife-
renciado é substituído por outro tipo celular de mesma li-
nhagem, devido a um estímulo estressante. Essas adapta-
ções são denominadas, respectivamente: 

(A) aplasia e neoplasia. 

(B) hipoplasia e metaplasia.

(C) hipotrofia e aplasia. 

(D) atrofia e hipoplasia. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o volume necessário de uma solução concentrada
de ácido nítrico a 65% (p/p) para o preparo de 500 mL de
solução a 0,5 M?

Dados: massa molar 63 g/mol; densidade 1,51 g/mL

(A)   6,71 mL 

(B) 16,04 mL 

(C) 32,51 mL 

(D) 43,04 mL 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A parede do colo do útero é formada pela endocérvice e
pela ectocérvice, que são revestidas, respectivamente, pe-
los epitélios

(A) cúbico simples e polimorfo. 

(B) colunar simples e pavimentoso estratificado não que-
ratinizado.

(C) pseudoestratificado cilíndrico e pavimentoso simples.

(D) colunar estratificado e pavimentoso estratificado que-
ratinizado. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A condensação e fragmentação do núcleo celular em mas-
sas redondas ou ovais, de tamanhos variados, espalhadas
no citoplasma ainda íntegro, são denominadas de 

(A) cariorrexis. 

(B) cariólise. 

(C) picnose. 

(D) cariomegalia. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No método de Papanicolau, pode ser observado um con-
junto desorganizado de células com espaçamento irregular
entre si e que pode resultar na sobreposição dos núcleos,
com limites citoplasmáticos indistintos e perda da polarida-
de celular. Essa característica geralmente tem origem em
tecidos anormais com crescimento excessivo, como acon-
tece nas neoplasias malignas. Esse processo de agrupa-
mento celular observado nesse método é conhecido como 

(A) em paliçada. 

(B) papilar. 

(C) sincicial. 

(D) em monocamada. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O neutrófilo é uma célula sanguínea que apresenta granu-
lações específicas, com

(A) lisozima. 

(B) núcleo central cristaloide denso. 

(C) mucopolissacarídeos ácidos. 

(D) histamina. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em microscopia de luz, a sequência de montagem de lâ-
mina histológica permanente para visualização é iniciada
pela desparafinização que é seguida pela sequência de
montagem:

(A) desidratação, coloração e hidratação. 

(B) coloração, hidratação e desidratação. 

(C) hidratação, coloração, desidratação. 

(D) desidratação, hidratação e coloração. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No método Papanicolau, o citoplasma das células esca-
mosas parabasais e intermediárias, das células colunares
e histiócitos, é corado em verde-azul, e o citoplasma das
células superficiais, os nucléolos, a mucina endocervical e
os cílios são corados em rosa. Essas estruturas celulares
são evidenciadas, respectivamente, pelos corantes

(A) verde brilhante e eosina. 

(B) verde Janus e hematoxilina. 

(C) verde-metil e Giensa. 

(D) azul de toluidina e fucsina ácida. 
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o procedimento técnico para o estudo do tecido
sanguíneo em microscopia de luz? 

(A) Congelamento. 

(B) Aquecimento. 

(C) Esfregaço. 

(D) Desgaste. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um preparo de soluções com ácido, a diluição é feita
em água. Nesse caso, deve-se primeiro misturar  

(A) o ácido e depois a água. 

(B) a água e depois o ácido. 

(C) uma base e depois o ácido.

(D) um tampão e depois o ácido. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A preparação de soluções básicas, como a soda cáustica,
libera calor quando da diluição em

(A) ácido. 

(B) água. 

(C) éter. 

(D) base. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No final da telófase, o meio da célula é comprimido, e o ci-
toplasma divide-se em dois. Esse processo é chamado de

(A) apoptose. 

(B) citocinese. 

(C) cariocinese. 

(D) lipólise. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a coloração descrita como Tricrômica? 

(A) Masson. 

(B) HE. 

(C) Azul de toluidina.

(D) Mallory. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais são os corantes histoquímicos que marcam, respecti-
vamente, lipídios, ácidos nucleicos e proteínas nas células?

(A) Reação de Feulgen, Sudam Black e PAS. 

(B) Sudam IV, reação de Feulgen e fast green. 

(C) Alcian Blue, azul-de-nilo e Sudam Black.  

(D) Reativo de Schift, Sudam IV e verde-metil-pironina. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Existem vários tipos de micrótomos. Aquele destinado a
trabalhos de microscopia eletrônica é denominado de

(A) criomicrótomo. 

(B) tipo Minot. 

(C) ultramicrótomo. 

(D) rotativo. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Além das lentes, outras peças são importantes constituin-
tes da parte óptica de um microscópio. Entre essas, uma
permite aumentar a quantidade de luz que atravessa o ob-
jeto, tanto no caso da luz ser fraca como no caso em que
o  aumento  da  objetiva  exige  raios  mais  intensos.  Esta
peça é denominada de

(A) filtro. 

(B) fonte luminosa. 

(C) prisma. 

(D) condensador. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o aumento final de uma imagem, quando é obser-
vada por uma objetiva de 40x de um microscópio de luz
cuja ocular possui a inscrição de 16x?

(A)   400x 

(B)   640x 

(C) 1600x 

(D) 6400x 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o método de coleta mais indicado a ser empregado
para o estudo de células da mucosa bucal?

(A) Espalhamento. 

(B) Esmagamento. 

(C) Desgaste. 

(D) Decalque. 
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Coomassie Brilliant Blue é uma substância utilizada como
corante de gel em técnicas de quantificação de

(A) açúcares. 

(B) lipídeos. 

(C) proteínas. 

(D) organelas. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o vidraria de laboratório mais utilizado para a cultu-
ra de bactérias? 

(A) Bureta. 

(B) Placa de Petri. 

(C) Proveta. 

(D) Lâmina de vidro. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a figura a seguir.

Qual instrumento de laboratório está representado na figura?

(A) Micropipeta monocanal. 

(B) Pipeta manual. 

(C) Micropipeta multicanal. 

(D) Pipeta graduada. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a concentração de uma solução a 20%, diluída
em 1:5?

(A)   2% 

(B)   4% 

(C) 10% 

(D) 20% 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a RDC Anvisa n. 306/04 e a Resolução
Conama n.  358/05,  quais  são  os  resíduos classificados
como grupo D?

(A) Químicos. 

(B) Radioativos. 

(C) Comuns. 

(D) Perfurocortantes. 
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