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VAGAS ABERTAS 

 
A Lei 8.213, que prevê a contratação de pessoas portadoras de deficiência (PPD’s) e 

beneficiários reabilitados no mercado de trabalho, completa 17 anos. Implementada em 1991, 
estabelece a contratação, por parte das empresas, de cotas para deficientes, conforme o número de 
trabalhadores que possui.  

Desde então, pouco foi o avanço desta legislação. Embora o objetivo da lei seja fomentar a 
oportunidade de trabalho para deficientes físicos, ela trata de forma simplista um problema bastante 
complexo, qual seja a falta de qualificação dos trabalhadores no mercado e, consequentemente, a 
impossibilidade de cumprimento das cotas pelas empresas. O resultado é a aplicação de multas. [...] 
Segundo as próprias empresas e o Ministério do Trabalho, a dificuldade para preencher as vagas 
está na qualificação dos candidatos. Dados apresentados pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) 
apontam que em todo o Brasil, em 2007, foram disponibilizadas 36.837 vagas. Destas, apenas 7.206 
(20%) foram preenchidas. 

Além do mencionado problema da qualificação dos deficientes, outro obstáculo está na 
adequação do candidato ao perfil da empresa. Dependendo de sua área de atuação, indústria, 
comércio ou prestação de serviços, os candidatos não podem ser aproveitados em todos os tipos de 
tarefa. Diante desse quadro, fica evidente a dificuldade para cumprir a lei e a penalidade a que as 
empresas estão sujeitas. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo, que 
agrega à sua função fiscalizadora a orientação das empresas, apresentou propostas para minimizar 
o problema de inserção de tais trabalhadores, extrapolando a solução limitada, trazida na legislação 
vigente, inclusive posterior à lei 8.213/91. 

Buscou primeiro orientar a empresa, concedendo-lhe o prazo de dois meses, prorrogável por 
mais dois, para o início da fiscalização. Mesmo empenhando tais esforços, empresas de alguns 
setores, entre eles o da construção civil, continuavam sem conseguir cumprir sua cota de 
contratação.   

O órgão iniciou, então, um diálogo com sindicatos de trabalhadores e patronais de diferentes 
segmentos e criou o Pacto de Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. As 
empresas que adequarem ao pacto ganham um prazo  de dois anos para cumprir a cota, mas se 
comprometem a capacitar os portadores de deficiência, criar um banco de dados para os que estão 
aptos ou que desejam trabalhar em determinadas áreas. E ainda, promover campanhas 
institucionais contra preconceitos e discriminações das pessoas portadoras de deficiência.  

[...] São medidas que transformam a Lei 8.213 em uma via de mão dupla. Beneficiam os 
portadores de deficiência, objeto da lei, e não penalizam financeiramente as empresas, já que a 
imposição das multas não consegue solucionar o problema de integração do portador de deficiência 
ao mercado. 

 
(Álvaro Trevisioli. Revista Visão Jurídica, nº 31) 

 
 
 
 

01)Infere-se sobre o texto, EXCETO: 
a) A aplicação de multas às empresas não é a solução para que a Lei nº 8.213/91 cumpra o seu 

propósito. 
b) O portador de deficiência deve ser absorvido pelas empresas, dependendo, exclusivamente 

da disponibilidade de vagas, conforme propõe a Lei nº 8.213/91. 
c) Com a criação do Pacto de Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho, 

surgem possibilidades concretas de efetivação da Lei nº 8.213/91. 
d) A falta de qualificação profissional e a inadequação do candidato ao perfil da empresa são os 

entraves para o cumprimento da Lei nº 8.213/91. 
e) O número de vagas preenchidas ainda é muito baixo, apesar do caráter obrigatório, 

considerando o percentual de cotas definido para as empresas. 
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02)Das alternativas que seguem, apenas uma está CORRETA em relação à coerência: 

a) Para a construção de um texto coerente basta o autor ter domínio do assunto a ser tratado. 
b) A intertextualidade é fator de coerência obrigatória em toda produção escrita. 
c) O conhecimento da língua propicia o emprego de vocábulos precisos, favorecendo a  

construção de um texto conciso. 
d) Inferência é o fator de coerência que diz respeito às explicações expressas para as 

informações pouco claras. 
e) Coerência textual é o fator de textualidade pelo qual são mantidas as relações formais, isto é, 

refere-se à utilização de elementos de ligação entre palavras e orações no interior do texto. 
 

03)São falsas (F) ou verdadeiras (V) as informações abaixo sobre coesão textual. 
(    ) Os termos grifados em “A Lei 8.213 que prevê a contratação de pessoas portadoras de 

deficiência (PPD’s) e beneficiários...” (§ 1º) são, respectivamente pronome relativo e 
preposição. Logo, são conectores que atribuem as ideias de modo e de adição. 

(    ) “Embora o objetivo da Lei seja fomentar a oportunidade de trabalho para deficientes 
físicos, ela trata de forma...” (§ 2º) Os termos grifados são, respectivamente, conector de 
concessão e anafórico. 

(    ) “Destas, apenas 7.206 (20%) foram preenchidas”. (§ 2º) “São medidas que transformam a 
Lei 8.213 em uma via de mão dupla”. (§ 6º) Os termos grifados são anafóricos que 
retomam, respectivamente, vagas e medidas. 

(    ) “O órgão iniciou então, um diálogo...” (§ 5º) O termo grifado retoma empresa de 
construção civil. 

(    ) 
 
 

Coesão textual se refere ao nexo entre as idéias, orientando para a unidade e para a não-
contradição dos segmentos do texto. 

 A chave CORRETA é: 
 
a) V, F, V, F, V 
b) F, V, F, V, F 
c) F, F, V, V, F 
d) V, F, F, V, V 
e) F, V, V, F, F 

 
04)São falsas (F) ou verdadeiras (V) as afirmações abaixo sobre sinonímia e paronímia. 

 
(    ) Se se substituir o vocábulo fomentar (§ 2º) por fermentar, o sentido da frase continua 

inalterado. 
(    ) Cumprimento (§ 2º) significa extensão longitudinal e seu parônimo comprimento significa 

execução, realização. 
(    ) Segmentos (§ 5º), que significa parte de um todo, não se opõe a seguimentos, cujo 

significado é adesão. 
(    ) Vigente, no texto, (§ 3º) pode ser substituído por que vigora sem alteração de sentido. 
(    ) 
 

O vocábulo perfil (§ 3º), no texto, não tem o mesmo significado que retrato de um só lado. 

 A chave CORRETA é: 
 
a) V, F, F, V, V 
b) V, V, V, F, F 
c) F, F, V, V, F 
d) V, V, F, F, V 
e) F, F, F, V, V 
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05) A alternativa que apresenta vocábulo com ERRO de acentuação é: 
a) intervêm, plateia, tíbia, idôneo, Piauí 
b) pônei, órfã, para (verbo), pelo (subst.), veem 
c) contêiner, paranoico, ínterim, tábua, tem (3ª p. sing.) 
d) ponei, órfã, pára (verbo), pelo (subst.), veem 
e) pera (fruta), pôde (3ª p. sing. pret. perf. ind), sequestro, Bündchen (Gisele), pôr (verbo) 

 
06) Selecione o termo adequado (no parêntese) para preencher as lacunas das frases: 

I. As poltronas da sala de conferência são ___________. (cinza, cinzas) 
II. A candidata estava _____________ nervosa. (meia, meio) 
III. Mulheres, jogo, bebida, nada o __________________. (satisfazia, satisfaziam) 
IV. ___________ flores no jardim, após o bom inverno. (haviam, havia) 
V. ___________ -se, com urgência, de bons administradores, para as instituições públicas. 

(precisam, precisa) 
 
Os vocábulos que preenchem CORRETAMENTE as frases estão na alternativa: 
a) cinza, meio, satisfazia, havia, precisa. 
b) cinza, meia, satisfazia, haviam, precisa. 
c) cinzas, meio, satisfaziam, havia, precisam. 
d) cinzas, meia, satisfazia, haviam, precisam. 
e) cinza, meio, satisfaziam, haviam, precisa. 

 
07) Apenas uma frase está INCORRETAMENTE redigida, considerando-se a regência verbal e a 

colocação pronominal. 
a) Avise os interessados de que amanhã haverá aula de informática. 
b) A perda da prova implicou na perda de seu benefício estudantil. 
c) Pague aos seus credores em dia. 
d) Aqui, pensa-se diferente. 
e) O dono da mercadoria cobrou-lhe a conta. 

 
08) Analise as assertivas: 

I. O texto VAGAS ABERTAS é, quanto à tipologia, predominantemente argumentativo, porque 
apresenta um ponto de vista e argumentos que o fundamentam. A produção apresenta-se em 
3ª pessoa, a linguagem é sóbria e a gramática é respeitada. 

II. Em “chegou a revista para quem gosta de ler e estar Entre LIVROS. Adquira-a nas bancas.”, 
tem-se a tipologia injuntiva e o gênero propaganda. 

III. No trecho “Quaresma era um homem pequeno que usava pince-nez, olhava sempre baixo, ...” 
(Lima Barreto), constata-se a marca descritiva pela linguagem referencial, favorecendo ao 
leitor a formação de imagem do ser descrito. 

IV. “O português, por ser língua materna ou segundo idioma de oito países, apresenta em sua 
estrutura linguística aspectos que traduzem a diversidade cultural das comunidades que o 
usam...” (Revista Língua, nº 16). Classifica-se o trecho, quanto à tipologia, como expositivo 
porque registra dados objetivos e não opiniões com linguagem clara, objetiva e impessoal. 

V. “O homem entrou em casa e com passadas firmes foi reto procurar a mulher que estava na 
cozinha enchendo a chaleira d’água.” (Lígia Fagundes Teles). Caracterizado como narrativo, 
o trecho apresenta fatos em sequência, personagens e lugar definidos. 

 
Sobre tipologias e gêneros textuais, estão CORRETAS as assertivas destacadas em: 
a) Apenas I 
b) II, III e IV 
c) I, II e III 
d) I, II, III, IV e V 
e) Apenas IV e V 
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09)A correspondência é o conjunto de normas que estabelecem um sistema padronizado para as 
comunicações escritas (redação) entre pessoas ou entidades. Em relação ao assunto está 
INCORRETA a afirmativa: 
a) Os documentos emitidos por pessoas ou entidades são, por suas características e destinação 

denominadas de correspondência oficial, empresarial e particular. 
b) “Todo e qualquer texto na forma escrita ou falada, dirige-se a uma ou mais pessoas, que 

podem pertencer a alguma hierarquia social...”, razão pela qual o redator ou o falante deve 
empregar o pronome ou as expressões de tratamento adequados ao destinatário da 
comunicação. 

c) Em respeito à tradição, à política do bom relacionamento e à praticidade, inícios como “Venho 
por meio desta” ou “Servimo-nos da presente para”; fechos como “sem mais para o momento” 
ou “aproveito a oportunidade para apresentar os meus mais sinceros” e, ainda, uma linha 
para a assinatura devem ser mantidos nas correspondências. 

d) Excetuada a correspondência cuja estética é própria e fixa, os documentos devem ser 
redigidos em feitios ou estilos diferentes. Modernamente os estilos “Bloco ou Reto” e “Livre ou 
Americano” são os mais usados, sendo uma das características a ausência do recuo que 
marca o início de cada parágrafo. 

e) A boa redação técnica exige respeito às normas gramaticais, linguagem clara, precisa e que 
sejam evitados barbarismos, solecismos e outros vícios. 

 
10) Nomeie os documentos a que se referem as afirmações abaixo: 

I. Conhecido como a “carta dos órgãos públicos, tramita de uma autoridade a outra, ou a 
subalternos, sobre objeto de serviço. Pelo seu caráter formal é também assim denominado 
por empresas ou entidades privadas. Não se verifica, entretanto, a redação desse instrumento 
por pessoas comuns. 

II. Objetiva cientificar ou ordenar; é afixado em lugar público ou publicado no Diário Oficial, do 
Estado ou da União, ou, ainda no(s) principal(is) jornal(is) da localidade. Pode ser expedido 
por órgão público ou privado. 

III. Muito utilizado na correspondência oficial, é uma comunicação, uma notícia ou uma 
advertência entre partes. Sua principal finalidade é a solicitação de providências, de ordem ou 
decisões. Pelo seu caráter é também utilizado por entidades privadas. 

IV. É documento lavrado em livro próprio e seu conteúdo é colocado a público para 
conhecimento dos interessados ou “para fins legislativos”. 

V. É o documento que expõe ocorrências ou execução de serviços por pessoas envolvidas em 
atividades que exigem acompanhamento permanente ou técnicos que apresentam análises e 
conclusões e/ou sugerem providências relativas ao objeto em foco. 

a) ofício, edital, aviso, ata, relatório 
b) relatório, edital, aviso, ata, ofício 
c) edital, aviso, ofício, ata, relatório 
d) aviso, edital, ofício, relatório, ata 
e) ofício, aviso, edital, relatório, ata 

 
11) Em uma loja de material de informática, na seção de dispositivos de memória secundária de 

acesso seqüencial encontra-se: 
a) cartucho magnético 
b) pendrive 
c) fita magnética 
d) disquete 
e) dvd 

 
12) É uma memória volátil que armazena os dados e programas que são mais frequentemente 

usados, em geral, com grande velocidade e pouca capacidade: 
a) ROM b) EDO c) CACHE d) RAID e) PCI 
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13) Sabendo que o sistema operacional Windows XP apresenta configurações padrão de arquivos, 
julgue o item CORRETO quanto à extensão de um arquivo: 
a) “.xls” refere-se a um arquivo do Microsoft Word 
b) “.doc” refere-se a um arquivo do Microsoft Excel 
c) “.mp3” refere-se a um arquivo de vídeo 
d) “.bmp” refere-se a um arquivo de texto 
e) “.jpg” refere-se a um arquivo de imagem 

 
14) No Windows XP, o recurso do Painel de controle utilizado para personalizar as configurações 

para exibição de idiomas, números e datas é: 
a) Opções regionais e de idiomas 
b) Contas de usuário 
c) Opções de acessibilidade 
d) Ferramentas administrativas 
e) Sons 
 
Para as questões 15, 16 e17 considere a afirmação:  
O conhecimento dos ícones das barras de ferramentas, respectivamente, do Microsoft Word 
2003, Microsoft Excel 2003 e Microsoft Internet Explorer, agiliza a produção de textos, planilhas 
e navegação na internet. 
 
 

15) O ícone  corresponde a: 
  a) colar 

b) efetivar 
c) inserir 
d) desfazer 
e) indicar 

 

16) A opção  corresponde à função: 
a) Mesclar células 
b) Correção ortográfica 
c) Classificar 
d) Autosoma 
e) Correção sintática 

 
 

17) O ícone   do Microsoft Internet Explorer é utilizado para: 
a) localizar e substituir um texto na página atual 
b) desfazer a última digitação 
c) trocar maiúsculas por minúsculas 
d) atualizar a página 
e) encerrar o programa 
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 Considere a informação abaixo para responder às questões 18, 19 e 20: 
  É uma política do Governo Federal adotar softwares livres nas instituições públicas, em particular, 

nas Instituições Federais de Ensino Superior. 
 
18)Sobre o sistema operacional Linux, o comando que exibe uma lista dos arquivos e subdiretórios 

de um diretório é: 
a) cp 
b) pwd 
c) kill 
d) mv 
e) ls 

 
19) No OpenOffice.org (ou BrOffice.org) Writer, pressionando-se a combinação de teclas Ctrl+O: 

a) abri-se um documento existente 
b) cria-se um novo documento 
c) insere-se uma figura 
d) organiza-se a ortografia do texto 
e) imprime-se o documento atual 

 
20) O Mozilla Firefox é um exemplo de programa: 

a) navegador ou browser 
b) antivírus 
c) sistema operacional 
d) editor de textos 
e) planilha eletrônica 
 

21)Para a coleta de diferentes animais nos estudos de levantamento zoológico são utilizados vários 
tipos de equipamentos, associados a técnicas especializadas de coleta. Qual dos equipamentos 
abaixo é o mais indicado e utilizado para a coleta de morcegos?  
a) Armadilha de queda “Pit-fall traps” 
b) Armadilhas do tipo “Sherman” 
c) Laço de contenção 
d) Armadilha de “Longworth” 
e) Rede de neblina “mist net” 

 
22)Em um determinado local há muita substância oxidante, havendo a necessidade de se colocar 

uma sinalização de alerta de perigo. Qual dos símbolos abaixo, baseado em padrões 
amplamente aceitos, deverá ser utilizado para alertar o perigo? 

 

a)         b)         c)         d)         e)  
 
23)O microscópio ótico (MO) é um instrumento que produz imagens ampliadas de objetos de tal 

ordem pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Os microscópios ópticos de laboratório 
consistem, em essência, de uma parte mecânica, um sistema de lentes e um sistema de 
iluminação. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas componentes do sistema de 
iluminação? 
a) Tubo binocular ou canhão; lente ocular; condensador e filtros  
b) Filtros; diafragma-íris; condensador e fonte luminosa 
c) Fonte luminosa; filtros; tubo binocular ou canhão e revólver 
d) Diafragma-íris; condensador; botões macro e micrométricos e revólver 
e) Condensador; filtros; botões macro e micrométricos e lente objetiva 
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24) Denomina-se de imersão a técnica na qual se coloca um fluido entre a objetiva e o preparo.  

Com relação a essa técnica, em apenas uma das alternativas abaixo as informações NÃO estão 
corretas. Assinale-a:  
a) As objetivas de 100x não obrigatoriamente são de imersão. 
b) A objetiva de imersão é sempre retrátil. 
c) Substâncias como óleo, glicerina e água são meios de imersão. 
d) A prática da imersão acarreta um grande aumento da abertura numérica da objetiva. 
e) Melhora o poder de resolução do microscópio e a qualidade da imagem. 

 
25) Em algumas bactérias, grandes moléculas de lipolissacarídeos são depositadas sobre a camada 

glicopeptídica. As paredes que não têm essa camada lipopolissacarídica coram-se, enquanto as 
que a possuem não se coram. As que tomam o corante são chamadas de Gram positivas, 
enquanto as que não o tomam, são Gram negativas. Em qual das alternativas abaixo estão 
listados três corantes usados para a coloração de Gram?  
a) Violeta de genciana; lugol e fuccina 
b) Violeta de genciana; reagente de Felgen e orceína acética 
c) Lugol; orceína acética e azul de metileno 
d) Heosina; hematoxilina e safranina 
e) Safranina; azul de metileno e hematoxilina 

 
26) A interpretação correta de um corte histológico em qualquer área biológica é importante para se 

ter uma idéia da estrutura tridimencional do material estudado, pois dependendo do plano em 
que foi realizado o corte, estruturas totalmente diferentes podem ser visualizadas. Analise as 
proposições abaixo com relação à posição anatômica de descrição de um embrião de rato para 
se fazer um corte histológico.   
I. O plano longitudinal separa o embrião nas partes direita e esquerda, sendo que se essa 

divisão for mediana, em metades direita e esquerda simétricas, o plano será sagital mediano, 
por qualquer outro plano sagital paralelo a esse, será um plano lateral direito ou esquerdo.  

II. O plano horizontal ou transversal separa o embrião em partes superior e inferior, havendo 
assim o transversal cranial; o transversal caudal e todos os outros a eles paralelos. 

III. A cada plano corresponde um eixo, tendo-se assim eixos sagitais. 
 
     Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Somente I e II estão corretas  
b) Somente I está correta 
c) Somente II está correta 
d) Somente II e III estão corretas 
e) Todas estão corretas 

 
27)Leucócitos ou células brancas são células esféricas que, quando em suspensão no sangue 

circulante, atuam na defesa do organismo e podem ser do tipo granulócitos ou agranulócitos. Os 
agranulócitos podem ser diferenciados em monócitos e linfócitos quando observados em 
esfregaços sanguíneos. Sobre os linfócitos, NÃO é correto afirmar que: 
a) A maioria tem pequena quantidade de citoplasma que se cora em azul claro nos esfregaços 

sangüíneos. 
b) Representam 60% a 70% do total de leucócitos do sangue. 
c) Podem ser células pequenas ou grandes, mas são morfologicamente semelhantes. 
d) Podem apresentar uma pequena quantidade de grânulos azurófilos e uma quantidade 

moderada de polirribossomos livres. 
e) Todos são formados a partir de células-tronco da medula óssea vermelha. 
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28)Regras de segurança de Laboratório deverão ser observadas rigorosamente, a fim de que sejam 
evitados acidentes durante a realização de atividades laboratoriais. O conhecimento da 
incompatibilidade entre substâncias é uma regra básica. Sobre esse assunto, faça a correlação 
entre a substância à esquerda e suas incompatíveis à direita. 
1. Acetona (   ) Acetileno e amônia 
2. Carbonato de cálcio (   ) Àcido sulfúrico concentrado e ácido nítrico 
3. Cobre (   ) Ácidos em geral e carvão ativado 
4. Hipocloritos (   ) Água e álcool 
5. Iodo   

 
A seqüência numérica CORRETA é: 
a) 2 – 4 – 1– 3 
b) 1 – 4 – 2 – 5 
c) 3 – 2 – 4 – 5 
d) 2 – 5 – 3 – 4 
e) 5 – 1 – 4 – 2 

 
29)O conhecimento das relações gerais entre as dimensões lineares e as medidas de peso, 

utilizadas na análise química da matéria viva é essencial para o estudo da biologia celular e 
molecular. O peso dos componentes celulares é expresso em picogramas (pg), e o das 
moléculas em Dalton (Da). Qual das alternativas abaixo apresenta a equivalência em gramas (g) 
de 1 pg? 
a) 10 -12 g b) 1g c) 10 -16 g d) 100g e) 10g 

 
30)Quando se pretende manter a composição química dos componentes tissulares, utilizam-se os 

métodos físicos de fixação, e o mais conhecido é o método de congelamento-secagem. Sobre 
esse método, analise as proposições abaixo.   

 
I.     O método consiste no congelamento rápido do tecido e sua desidratação a altíssimas 

temperaturas no vácuo. 
II.    Esse método tem a vantagem de não causar retração do tecido e a fixação ser 

homogênea, porém ocorre a extração de substâncias solúveis. 
III   O congelamento inicia-se com a introdução de pequenas amostras de tecido em um 

banho com nitrogênio líquido (-160 a 190o C) ou hélio líquido (0 o C absoluto). 
IV.   A rapidez deste método de fixação também permite surpreender as células em momentos 

funcionais críticos. 
 
     A alternativa CORRETA é: 

a) Somente III e IV estão corretos 
b) Somente II e III estão corretos 
c) Somente I, II e IV estão corretos 
d) Somente I e III estão corretos 
e) Todos estão corretos 

 
31)É importante saber qual o mecanismo de ação dos corantes e, para tal, recordar a propriedade 

que têm as proteínas, os ácidos nucléicos e certos polissacarídeos de ionizar-se como bases ou 
como ácidos. Nas proteínas, a ionização básica ocorre no grupo: 
a) Carboxila (-COOH) 
b) Hidroxila (-OH ) 
c) Amino (-NH2 )     
d) Sulfato  (-HSO4)            
e) Fosfato (-H2PO4)        
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32)O Herbário é um conjunto de plantas processadas e organizadas. As plantas herborizadas e 

identificadas que constituem a coleção do herbário são denominadas de: 
a) Duplicatas b) Carpotecas c) Exsicatas d) Filotecas e) Xilotecas 

 
33)Esqueletos são ferramentas muito importantes para a pesquisa científica, na identificação de 

caracteres para análises anatômicas e filogenéticas, bem como para fins didáticos. Os principais 
métodos utilizados para a limpeza de esqueletos são:  
a) Dermestídeos, solução de NaCl e maceração                                                                                       
b) Maceração, cozimento e dermestídeos 
c) Solução de NaCl, saponificação e cozimento  
d) Cozimento, banho de parafina e maceração 
e) Dermestídeos, saponificação e banho de parafina 

 
34)Nas atividades laboratoriais, existem vários tipos de riscos biológicos, físicos e químicos. Analise 

as alternativas abaixo e assinale aquela que apresenta um risco físico. 
a) Líquidos voláteis 
b) Organismos geneticamente modificados 
c) Substâncias irritantes e nocivas 
d) Raios laser 
e) Amostras provenientes de seres humanos e animais como sangue, urina e excreções 

 
35)Com relação ao microscópio óptico composto, são feitas as afirmações abaixo. Marque V para 

verdadeiro e F para falso. 
(  ) Usa feixes de elétrons ao invés de um feixe visível de luz 
(  ) É particularmente útil no estudo dos tecidos não corados e de células vivas 
(  ) O limite de resolução das melhores lentes utilizadas é de 0,2 micrômetros. 

     A alternativa CORRETA é:  
 

a) V, F, V 
b) V, F, F 
c) F, F, V 
d) V, V, F 
e) F, V, V 

 
36)Os equipamentos de proteção coletiva (EPC’s) visam proteger o meio ambiente, a saúde e a 

integridade dos ocupantes de uma determinada área, diminuindo ou eliminando os riscos 
provocados por manuseio de produtos químicos, agentes microbiológicos e biológicos. Para o 
uso em laboratório de Biologia um EPC importante será: 
a) Luvas de amianto 
b) Cabine de fluxo laminar 
c) Máscara descartável 
d) Óculos de proteção 
e) Botas de borracha 

 
37)Um técnico de laboratório foi encarregado de realizar uma filtração a vácuo e, em seguida, fazer 

a transferência do líquido filtrado para outro recipiente. Este profissional deverá utilizar, 
respectivamente, as seguintes vidrarias: 
a) Bureta e pipeta 
b) Kitassato e tubo de ensaio 
c) Becker e funil de vidro 
d) Kitassato e pipeta 
e) Bureta e tubo de ensaio 
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38) Para o estudo dos insetos, a preparação e montagem destes é muito importante. Insetos bem 
montados podem ser manuseados e examinados sob lupa, com baixo risco de danos a partes do 
corpo. Com relação à montagem e preservação de insetos, todas as alternativas abaixo são 
corretas, EXCETO: 
a) Insetos podem ser montados e fixados utilizando-se o álcool 70%, e para alguns grupos, 

pode-se adicionar ácido acético glicerinado. 
b) Insetos frágeis de tamanho reduzido podem ser montados de maneira especial, diretamente 

em lâminas. 
c) Na montagem de insetos, a região corporal a ser atravessada pelo alfinete depende da ordem 

a qual o inseto pertence. 
d) A técnica da dupla montagem é utilizada para insetos grandes e bastante resistentes. 
e) Insetos que tenham sido coletados e estocados, de modo que ficaram com o corpo seco no 

processo de montagem, devem ser levados para uma câmara úmida para amolecimento.  
 
39)No processo de esterilização e descontaminação, a substância que inibe o crescimento e 

desenvolvimento de microorganismos sem necessariamente matá-los é um: 
a) Biocida 
b) Anti-séptico 
c) Antimicrobiano 
d) Microbiocida 
e) Germicida químico 

 
40)Considere que um técnico de laboratório esteja trabalhando e acidentalmente tenha derramado 

sobre a bancada de trabalho material biológico contaminado. O procedimento correto a ser 
tomado imediatamente por esse profissional é: 
a) Ressuspender o material com uma pipeta de vidro cuidadosamente e, em seguida, colocá-lo 

num recipiente contendo hipoclorito de sódio a 50% para neutralizar e depois eliminar 
normalmente. 

b) Lavar o local com água e sabão neutro, depois passar um papel toalha embebido em 
hipoclorito de sódio a 30% e secar em seguida com pano limpo, que deve ser descartado 
após o uso. 

c) Cobrir com solução de hipoclorito de sódio a 10% e papel absorvente, após 30 minutos limpar 
usando luvas protetoras e papel absorvente que devem ser autoclavados antes de eliminados. 

d) Colocar um papel toalha embebido em álcool 70% sobre o material para neutralizar, deixar 
secar e depois de 24 horas lavar com detergente específico para esse fim. 

e) Lavar o local imediatamente com álcool, depois com detergente específico, sempre usando 
luvas protetoras. 

 
41)Todo pessoal que trabalha em laboratório deve conhecer a localização dos extintores de incêndio 

e saber manuseá-los em caso de emergência. Sobre esse assunto analise as proposições abaixo.   
I. Os extintores de C02 são exclusivamente para caso de fogo provocado por líquidos 

inflamáveis ou equipamentos elétricos. 
II. Se o fogo tiver origem em combustão de tecido, madeira, algodão ou fibras, usa-se extintor de 

água pressurizada para extingui-lo. 
III. Quando for usar o extintor, colocar-se entre a porta e o fogo, para eventual fuga, e proceder à 

ventilação imediata das chamas. 
      A alternativa CORRETA é: 

a) Somente I e II estão corretas 
b) Somente I e III estão corretas 
c) Todas as alternativas estão corretas 
d) Somente II e III estão corretas 
e) Nenhuma das alternativas está correta 
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42)Com relação à segurança de laboratório, são necessários alguns cuidados no que diz respeito à 

manipulação de cilindros de gás comprimido. Todas as alternativas abaixo estão corretas 
EXCETO: 

 
a) Estes cilindros não devem ser instalados no interior de laboratórios. 
b) Devem ser mantidos sempre presos a correntes e ao abrigo do calor. 
c) A válvula principal não deve ser aberta sem antes se ter a certeza de que a válvula redutora 

está fechada. 
d) O capacete de proteção do cilindro deve ser mantido quando este cilindro estiver fora de uso. 
e) O protetor da válvula do cilindro deve ser retirado minutos antes de ser utilizado. 

 
 
43)Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que tem o conceito de mufla.  
 

a) É uma vidraria utilizada para a inoculação de microorganismos. 
b) É uma importante técnica usada para corar bactérias. 
c) É um tipo de estufa utilizada para altas temperaturas. 
d) É um tipo de equipamento de proteção individual. 
e) É uma técnica de esterilização de vidraria desenvolvida pelo biólogo Joseph Mufla. 

 
 
44)Analise as alternativas abaixo e em seguida marque a CORRETA. 
 

I. Carpotecas e xilotecas fazem parte do herbário. 
II. Os herbários foram criados com a finalidade de proteção contra biopirataria. 
III. O herbário da Universidade Federal do Piauí chama-se Graziela Barroso e foi fundado em 

1985. 
 
a) Somente I e II são corretas 
b) Somente III é correta 
c) Somente I e III são corretas. 
d) Todas são corretas 
e) Somente I é correta 

 
 
45)Muitas são as soluções usadas rotineiramente nos laboratórios, e uma delas é particularmente 

útil na hidrólise de células, importante para a realização de algumas técnicas. Qual das soluções 
abaixo é comumente usada neste processo? 

 
a) Solução de colchicina 0,1% ou 0,5% 
b) Solução de HCl 1N e 5N 
c) Solução de Carmim acético a 2% 
d) Solução saturada de hidróxido de bário 
e) Solução tampão fosfato pH 6,8 
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46)Para se localizar em um microscópio as mesmas células observadas em outro microscópio, é 

necessário usar uma lâmina acessória com a posição da célula marcada, uma vez que as 
coordenadas do “charriot” são diferentes para cada microscópio, e para isso utiliza-se uma 
lâmina com características especiais. Analise as proposições abaixo.   

   
I. Pode ser usada uma lâmina branca, que é uma lâmina comum de microscópio coberta 

com uma fita branca, que também poderá ser preparada colando-se papel branco em 
lâminas que seriam descartadas. 

II. Para marcação do ponto, localiza-se a célula na lâmina em análise, fecha-se o diafragma, 
substitui-se esta lâmina pela lâmina especial e marca-se com grafite o ponto de luz que 
fica nesta; em seguida retorna-se à lâmina em análise e repete-se o processo para cada 
célula. 

III. Essa lâmina especial pode ser chamada de “Englande finder” que apresenta uma 
gravação no vidro com uma série de letras e números muito pequenos. Essa lâmina tem a 
desvantagem de ser muito cara. 
 

     Assinale a  alternativa CORRETA: 
a) Somente I está correta 
b) Todas estão incorretas 
c) Somente II e III estão corretas 
d) Todas estão corretas 
e) Somente I e II estão corretas 

 
47)Todo laboratório é responsável pelo lixo que produz e, quando este é potencialmente perigoso, 

deve-se acondicioná-lo adequadamente, e o lixo biológico deve ser recolhido do ambiente 
diariamente. Sobre limpeza e manutenção dos laboratórios é CORRETO afirmar que: 
a) A limpeza do chão deve ser feita primeiro com vassouras não úmidas e depois com produtos 

químicos, dentre eles o hipoclorito de sódio a 30%. 
b) O chão do laboratório deve ser encerado quando possível, para que sejam corrigidas as 

irregularidades no piso, as quais são propícias à proliferação bacteriana. 
c) A limpeza deve ser feita durante o horário de funcionamento do laboratório, para que o 

funcionário possa indicar ao faxineiro os locais mais críticos de contaminação. 
d) Se o chão for liso usar um tapete de borracha na área de circulação das pessoas 

(centralmente).  
e) Uma formalização (fumigação) do ambiente do laboratório deve ser feita a cada 4 meses 

segundo as normas da OMS (Organização Mundial de Saúde). 
 

48)Muitos dos equipamentos utilizados nos laboratórios podem causar acidentes, e um dos mais 
frequentes são ferimentos resultantes de cortes por vidraria quebrada. Para que esse tipo de 
acidente não ocorra, algumas precauções são necessárias. Qual das alternativas abaixo 
apresenta uma recomendação CORRETA? 
a) Ao usar força excessiva durante a montagem de aparelhos de vidro, recomenda-se a proteção 

das mãos com luvas de manipulação de descartáveis. 
b) Ao montar tubulações de vidro, recomenda-se embalá-las antes com papel Kraftt para não 

cortar as mãos. 
c) Tubos de fundo cônicos resistem mais à centrifugação do que os de fundo redondo. 

Recomenda-se, quando possível, a substituição por tubos plásticos (polietileno, poliestireno). 
d) Recomenda-se que a vidraria seja cuidadosamente embalada antes de ser empilhada nos 

armários. 
e) Condensadores, provetas e balões volumétricos devem ser guardados em caixas, de modo 

que a retirada de um não interfira no outro. 
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49)João, técnico de laboratório de biologia, ao entrar no laboratório percebeu um princípio de 

incêndio envolvendo materiais sólidos, inflamáveis e de fácil combustão. Qual o tipo correto de 
extintor de incêndio que deve ser usado nesse caso? 

 
a) Gás carbônico e água 
b) Pó químico seco 
c) Água e espuma 
d) Água e gelo seco 
e) Pó químico e espuma 

 
50)A destilação é um processo há muito estabelecido para a purificação da água. Em muitos 

laboratórios esse é o único meio de obtenção de água pura para os procedimentos rotineiros. 
Sobre esse assunto, todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO: 

 
a) Neste processo a água é aquecida até evaporar e o vapor é condensado e recolhido em um 

recipiente próprio para esse fim. 
b) O equipamento requer um grande consumo de energia; usa tipicamente 1kW de eletricidade 

por litro de água produzida. 
c) A destilação produz água purificada lentamente, não se constituindo num processo de 

resposta a pedido. 
d) Em áreas de água dura, os destiladores têm de ser limpos com substâncias básicas, pois 

acumulam incrustações, a não ser que a água de alimentação seja pré-tratada por 
amaciamento ou ionização direta. 

e) Se o armazenamento da água destilada não ocorrer em reservatório fabricado a partir de 
material inerte, os iões ou plastificantes serão lixiviados do reservatório e irão contaminar 
novamente a água.  

 


