Leia estas instruções:
1

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida,
assine no espaço reservado para isso. Caso se identifique em qualquer outro local
deste Caderno, você será eliminado do Concurso.

2

Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação e trinta questões
de múltipla escolha, de Conhecimentos Específicos.

3

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se não apresenta
imperfeição gráfica que impeça a leitura.
Se você verificar algum problema, comunique-o imediatamente ao Fiscal.

4

Na Redação, você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do
espaço destinado ao texto definitivo.

5

Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de
pontos.

6

Cada questão apresenta apenas uma resposta correta.

7

Interpretar as questões faz
esclarecimentos aos Fiscais.

8

Utilize, para rascunhos, qualquer espaço em branco deste Caderno e não destaque
nenhuma folha.

9

Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados
para efeito de avaliação.

10

Você dispõe de quatro horas, no máximo, para elaborar, em caráter definitivo, a
Redação, responder às questões e preencher a Folha de Respostas.

11

O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.

12

Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e
este Caderno.

parte

da

avaliação;

portanto,

não

adianta

pedir

As s inatur a do C andidato: ________________________________________________________

Prova de Redação
Em “A arte de escrever bem”, Dad Squarisi e Arlete Salvador afirmam que escrever é atividade
complexa, resultado de boa alfabetização, hábito de leitura, formação intelectual, acesso a boas
fontes de informação e muita, muita prática.
Em contrapartida, há quem considere que escrever bem é uma atividade que só depende de
talento individual, ou seja, é simplesmente uma questão de dom.
O jornal “Liberdade de Expressão” publicará, daqui a duas semanas, artigos de opinião de
especialistas e de leigos no assunto.
Suponha que você tenha resolvido colaborar com o jornal. Produza, então, um texto
argumentativo sobre o seguinte tema:

O desafio de escrever: prática ou talento?
Você poderá defender ou criticar um dos pontos de vista mencionados acima. Se preferir,
assuma uma posição intermediária. Apresente três argumentos que dêem sustentação a seu
ponto de vista.
Seu texto deverá, obrigatoriamente, atender às seguintes normas:


ser redigido no espaço destinado à versão definitiva;



ser redigido em prosa, de acordo com o padrão culto da língua portuguesa (considere as
normas ortográficas vigentes até 31/12/2008);



ter um título;



conter, no mínimo, 15 linhas e, no máximo, 30 linhas.

Observação: Apesar de tratar-se de um artigo de opinião, NÃO ASSINE o texto (nem mesmo com
pseudônimo).
ESPAÇO DESTINADO À REDAÇÃO DEFINITIVA
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NÃO assine o texto.
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Conhecimentos Específicos  01 a 30
01. Em microscopia de campo claro, o aumento total do objeto observado é calculado
multiplicando-se o valor
A) do campo microscópico pelo da objetiva.

C) do aumento da objetiva pelo da ocular.

B) da luz visível pelo da ocular.

D) da objetiva pelo raio da ocular.

02. Em microscopia, resolução significa a
A) ampliação da abertura numérica do sistema de lentes microscópicas.
B) capacidade de um sistema óptico de distinguir objetos separados por pequenas distâncias.
C) suficiência óptica necessária para concentrar os feixes luminosos.
D) razão entre a velocidade da luz em um determinado meio e a velocidade da luz no vácuo.
03. Na figura a seguir, estão indicadas partes de um microscópio.

A correta associação entre número e partes do microscópio indicada na figura é
A) 1. revólver; 2. objetiva; 3. ocular; 4. platina; 5. macrométrico; 6. micrométrico; 7. base.
B) 1. objetiva; 2. ocular; 3. tubo; 4. mesa; 5. micrométrico; 6. macrométrico; 7. Pé.
C) 1. objetiva; 2. ocular; 3. charriot; 4. platina; 5. macrométrico; 6. micrométrico; 7. pé.
D) 1. revólver; 2. objetiva; 3. ocular; 4. micrométrico; 5. macrométrico; 6. charriot; 7. base.

04. Em biossegurança, o termo contenção é usado para descrever
A) um sistema de aperfeiçoamento
procedimentos cirúrgicos.
B) um conjunto
laboratoriais.

de

meios

dos

empregados

programas
na

de

fiscalização

segurança

que

envolvem

permanente

dos

trabalhos

C) as técnicas utilizadas na manutenção adequada dos equipamentos do laboratório.
D) os métodos de segurança usados na manipulação de materiais infecciosos, no meio
laboratorial onde eles são manejados ou mantidos.
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05. Três dos principais instrumentos utilizados,
transferência de microrganismos, são

num

laboratório

de

microbiologia,

para

A) agulha de inoculação, pipeta de Pasteur e espátula.
B) micropipeta, swab e alça de inoculação.
C) pipeta comum, alça de inoculação e pinça.
D) swab, agulha de inoculação e espátula.

06. Nos processos de esterilização, dois equipamentos indispensáveis ao laboratório de
microbiologia são:
A) filtro esterilizante e estufa bacteriológica.
B) liofilizador e banho Maria.
C) autoclave e forno de Pasteur.
D) fluxo laminar e câmara asséptica.

07. Uma das manobras assépticas clássicas da microbiologia requer que
A) se flambe a alça ou a agulha de inoculação até ela tornar-se rubra.
B) alguém segure o algodão que serve de tampa dos tubos, evitando, assim, que ele fique
sobre a bancada.
C) as placas de Petri sejam abertas longe da chama do bico de Bunsen, para impedir que o
meio sólido derreta em contato com o calor.
D) se desembrulhe a pipeta estéril segurando-a pela extremidade utilizada para liberar o
volume.

08. Em microbiologia, o termo esterilização designa
A) a destruição de microrganismos de um determinado material, menos os esporos.
B) o processo de eliminação de formas patogênicas, apenas.
C) o processo de remoção de formas esporuladas, apenas.
D) a destruição de microrganismos de um determinado material, inclusive os esporos.

09. No laboratório de microbiologia o emprego do calor úmido é um dos métodos físicos de
A) liofilização.
B) assepsia.
C) antissepsia.
D) esterilização.

10. Quanto à consistência, os meios de cultivo podem ser classificados em sólidos, líquidos e
semi-sólidos. Sobre a consistência dos meios de cultivo, é correto afirmar:
A) Os meios semi-sólidos contêm entre 0,5 e 5% de ágar.
B) Os meios líquidos não contêm ágar.
C) Os meios sólidos não contêm ágar na sua preparação.
D) Os meios líquidos contêm apenas 0,3% de ágar.
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11. Alguns métodos químicos podem eliminar ou inibir o crescimento de microrganismos. O efeito
estático desses métodos se expressa por
A) retardamento do crescimento dos microrganismos, os quais não podem voltar a crescer.
B) morte dos microrganismos, os quais não conseguem mais crescer.
C) inibição do crescimento dos microrganismos, os quais ainda podem voltar a crescer.
D) lise celular dos microrganismos, os quais ainda podem voltar a crescer.

12. A remoção de água por congelamento rápido com nitrogênio líquido é um método físico de
controle do crescimento microbiano chamado
A) liofilização.
B) condensação.
C) sublimação.
D) desnaturação.
13. Durante uma aula prática de microbiologia, os alunos descartaram, em um recipiente, pipetas
de vidro contaminadas com bactérias. Após o término da aula, o técnico do laboratório
preparou essas pipetas para a reutilização como vidraria estéril.
A correta seqüência de etapas a ser, necessariamente, executada no preparo de pipetas
estéreis é:
A) autoclavar, lavar com água e sabão, enxaguar com água corrente e destilada, secar em
0
estufa a 70 C, colocar um tufo de algodão na extremidade de aspiração da pipeta, enrolar
0
individualmente em papel e esterilizar em forno Pasteur 180 C, por duas horas.
B) lavar com água e sabão, enxaguar em água corrente, secar em estufa bacteriológica,
0
enrolar em papel, em grupos de 2, 3 ou 4 unidades, autoclavar e secar em estufa, a 70 C,
por 6 horas.
0

C) esterilizar em forno Pasteur 70 C, lavar com água e sabão, enxaguar com água estéril,
colocar um tufo de algodão na extremidade de aspiração da pipeta e colocá-la em um
tubo metálico estéril, com a ponta voltada para cima.
D) desinfetar em vapor fluente, lavar com água e sabão, enxaguar com água destilada, secar
em estufa, enrolar em papel e colocá-las em tubo metálico estéril, com a extremidade de
aspiração da pipeta voltada para cima.
14. A autoclave é um equipamento de esterilização de uso corrente em laboratórios de
microbiologia. Para se obter maior eficiência em procedimento de esterilização, utilizando-se
a autoclave, é necessário que
A) os parafusos da tampa estejam frouxos, para permitir o escoamento do vapor d’água,
diminuindo assim a pressão interna.
B) a válvula de escapamento seja aberta, ao término do tempo de esterilização, antes que a
pressão no manômetro desça a zero, a fim de provocar o abaixamento rápido da pressão.
C) o nível da água fique cerca de 5 centímetros abaixo do fundo da cesta metálica, a fim de
o
que a temperatura atinja 120 C mais rapidamente.
D) o ar seja dela removido antes de ser fechada a válvula de escapamento, porque, na
presença do ar, a temperatura não será muito elevada.
15. Durante a preparação de uma amostra para observação da morfologia bacteriana, a lâmina é
passada algumas vezes pela chama, após a realização do esfregaço da amostra. Essa etapa
da técnica de coloração é denominada
A) esterilização do esfregaço.
B) fixação do esfregaço.
C) manutenção do esfregaço.
D) secagem do esfregaço.
UFRN – Concurso Público 2009 – Técnico de Laboratório / Imunologia Clínica e Microbiologia Clínica

7

16. Uma mulher foi ao laboratório com uma requisição para realizar uma urocultura. O técnico do
laboratório orientou a paciente quanto à forma de coleta da urina. Com relação à coleta da
urina para realizar o exame solicitado, o procedimento correto é
A) colher cerca de 30 mL de urina em um frasco não estéril no final do dia, conservar a
temperatura ambiente e no dia seguinte levar ao laboratório.
B) higienizar a região genital com água e sabão utilizando gaze estéril, no sentido de trás
para frente e coletar o primeiro jato da urina.
C) higienizar a região genital, desprezar o primeiro jato e colher o jato médio em frasco
estéril.
D) colher a amostra de urina durante 24 horas em frasco estéril, mantendo-o à temperatura
ambiente e no dia seguinte levar ao laboratório.
17. O método de coloração de Ziehl-Neelsen tem alto valor diagnóstico e é empregado para a
identificação de bactérias do gênero
A) Vibrio
B) Mycobacterium
C) Neisseria
D) Treponema
18. Um técnico realizou a cultura da amostra obtida da garganta e várias colônias β-hemolíticas
cresceram em ágar-sangue. A partir dessas colônias o técnico realizou uma coloração
simples. A figura abaixo mostra o resultado dessa coloração:

Com base na morfologia do microrganismo isolado a partir da cultura, pode-se afirmar que,
provavelmente, a bactéria isolada é do gênero
A) Streptococcus
B) Corynebacterium
C) Staphylococcus
D) Mycoplasma
19. O teste de fermentação de carboidratos é particularmente útil na identificação da habilidade
de um microrganismo em fermentar vários tipos de carboidratos. Nesses testes, utiliza-se,
muitas vezes, dentro do tubo de ensaio um tubo de Duhram, em posição invertida.
A função do tubo de Duhram é coletar
A) os açúcares intermediários do processo.
B) os compostos férricos das bactérias fermentadoras.
C) o carboidrato principal da fermentação.
D) o gás produzido pelas bactérias.
8
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20. O método de Kirby e Bauer é o mais utilizado para a determinação de sensibilidade
antimicrobiana.
Em relação a esse método, é correto afirmar:
A) A inoculação da bactéria no meio deve ser feita por semeadura em placa pela técnica de
pour plate.
B) O ágar manitol, na concentração de 1,5 a 2,0%, é o meio mais adequado, pois permite a
livre difusão da droga.
C) A concentração do antibiótico no meio diminui à medida que aumenta a distância desta
em relação ao disco.
D) A espessura do ágar na placa deve ser de 1mm, para facilitar a difusão do antibiótico no
meio.

21. A identificação preliminar de estreptococos e estafilococos é baseada na morfologia. No
entanto, uma diferenciação segura entre esses dois grupos bacterianos é feita pela prova da
A) coagulase, que é positiva para estreptococos.
B) urease, que é positiva para os estreptococos.
C) catalase, que é positiva para os estafilicocos.
D) oxidase, que é positiva para estafilococos.

22. Considere as afirmativas abaixo, sobre as técnicas de semeadura em meio de cultura.
I

A técnica em picada, realizada em tubo contendo meio semi-sólido, é utilizada para se
verificar a motilidade bacteriana.

II

A técnica em estria reta, realizada em meio sólido inclinado, é utilizada para se verificar
a dependência da bactéria em relação ao oxigênio.

A técnica de esgotamento consiste em se obter a rarefação do inóculo, de modo a
formar colônias isoladas.
A técnica de pour plate consiste em se adicionar o inóculo bacteriano na placa contendo
IV
meio sólido e, depois, espalhá-lo uniformemente com a alça de Drigalski.
III

Dessas afirmativas estão corretas:
A) II e IV
B) I e IV
C) II e III
D) I e III

23. Durante o período da janela imunológica o resultado de um teste para HIV será
A) positivo, pois, como existe quantidade suficiente de vírus circulantes, eles podem ser
detectados pelo método ELISA.
B) negativo, pois não é possível a detecção dos anticorpos circulantes contra o vírus da
imunodeficiência adquirida.
C) negativo, pois os vírus estão dentro da célula não sendo detectados na circulação
sanguínea.
D) positivo, pois já existe a alta concentração de anticorpos circulantes contra o vírus da
imunodeficiência adquirida.
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24. Para ser admitido no setor de imunologia, o técnico de um laboratório deve estar imunizado
contra o vírus da
A) hepatite B.
B) hepatite D.
C) hepatite C.
D) hepatite E.

25. A reação de VDRL de uma amostra do soro de um paciente com história clínica de sífilis deu
resultado negativo. Nessa situação, suspeita-se que tenha ocorrido uma reação pró-zona.
O fenômeno pró-zona ocorre quando
A) o paciente não tenha produzido ainda anticorpos específicos para o T. pallidum.
B) há um excesso de anticorpos no soro, em relação à concentração de antígenos.
C) o soro do paciente é muito diluído, em relação à quantidade de antígenos.
D) há uma reação cruzada entre a cardiolipina e os antígenos do T. pallidum.

26. O método de imunodifusão de Mancini é
A) utilizado para a determinação de anticorpos em meio líquido.
B) uma reação de aglutinação.
C) uma reação de dupla imunodifusão.
D) utilizado para a determinação quantitativa de antígenos.

27. A correlação correta entre as reações sorológicas e os reagentes é
Reação

Reagentes

A)

aglutinação passiva reversa

látex adsorvido com anticorpo antivírus da hepatite +
soro do paciente.

B)

aglutinação direta

látex adsorvido com antígenos do citomegalovírus +
soro do paciente.

C)

técnica de Ouchterlony

gel de ágar contendo anticorpo + antígeno particulado

D)

floculação

tubo contendo
complemento

antígeno

solúvel

+

proteínas

do

28. O paciente F. P. S., 27 anos de idade, com suspeita clínica de dengue, chegou a um
laboratório com a requisição de um teste de ELISA, para a pesquisa de anticorpos contra o
vírus da dengue.
Para a realização desse exame, o técnico deve coletar
A) o soro em tubo de tampa amarela contendo o gel separador heparina e centrifugar o tubo
a 4.000 rpm, por 15 minutos.
B) o sangue em tubo de tampa lilás contendo EDTA, homogeneizar o sangue por inversão,
aguardar a formação do coágulo e retirar o soro.
C) o sangue em tubo de tampa vermelha e, após a retração do coágulo, centrifugá-lo, a
3000rpm, por 10 minutos.
D) o soro em tubo com tampa cinza contendo citrato de sódio, homogeneizar o sangue por
inversão e aguardar a formação do coágulo.
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29. A figura abaixo representa as etapas de uma reação sorológica de ELISA.

Com base na figura, é correto afirmar:
A) O conjugado é um anticorpo marcado com uma enzima específica para a porção Fc do
anticorpo do soro do paciente.
B) O substrato cromogênico, ao reagir com a enzima ligada ao anticorpo do soro do
paciente, dá uma reação colorida.
C) Trata-se de uma reação de ELISA direta, pois é utilizada para pesquisa de anticorpos.
D) Trata-se de uma reação de ELISA indireta, pois é utilizada para pesquisa de antígenos.

30. Em um tubo, foram misturados, inicialmente, soro de um paciente e partículas do vírus da
rubéola. Em seguida, foram adicionadas hemácias de carneiro. Se no soro do paciente
houver anticorpo contra o vírus da rubéola, o resultado do teste será a
A) inibição da hemaprecipitação.
B) precipitação das hemácias.
C) hemaglutinação passiva.
D) inibição da hemaglutinação.
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