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NÚCLEO COMUM 

 
1. A respeito do Instituto de Tecnologia do Paraná – 

TECPAR, nos termos estabelecidos no seu Regimen-
to Interno, leia as alternativas e assinale a que estiver 
INCORRETA. 

 
A) A Unidade de Gestão Superior é composta pelo 

Conselho de Administração, Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal e Divisão de Tecnologia da In-
formação. 

B) O Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR é 
uma empresa pública, com personalidade jurídica 
de direito privado, com patrimônio próprio, auto-
nomia administrativa e financeira, que adota boas 
práticas de governança corporativa e está capaci-
tado para utilizar os instrumentos de gestão em-
presarial. 

C) A Unidade de Gestão Superior é composta pelo 
Conselho de Administração, Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal. 

D) As Unidades Administrativas e Financeiras são 
compostas pela Divisão Financeira, Divisão de In-
fraestrutura, Divisão de Materiais e Logística, Di-
visão Contábil, Divisão de Tecnologia da Informa-
ção e Divisão de Desenvolvimento de Pessoas.  

E) A Diretoria Executiva é constituída pelo Diretor 
Presidente, Diretor de Biotecnologia Industrial, Di-
retor de Desenvolvimento Tecnológico e Diretor 
de Administração e Finanças. 

 
2. Segundo o estabelecido no Regimento Interno do 

Instituto Tecnológico do Paraná – TECPAR, analise 
as proposições a seguir sobre as atribuições da Uni-
dade de Negócio TECPAR Educação: 

 
I. Promover cursos de capacitação profissional para 

atender a demandas específicas por qualificação 
identificadas exclusivamente em instituições pú-
blicas. 

II. Aproveitar as competências existentes no 
TECPAR, tais como a infraestrutura de laborató-
rios, a equipe de pesquisadores especializados e 
o conhecimento gerado nas pesquisas realizadas, 
para desenvolver conteúdos educacionais de alto 
valor agregado para a sociedade paranaense e 
brasileira. 

III. Apoiar programas especiais ligados ao sistema 
paranaense de CT&I no que tange ao desenvol-
vimento, implementação e coordenação de proje-
tos educacionais, de formação e capacitação de 
pessoas. 

IV. Conduzir suas ações, compromissos e demais re-
lações de acordo com os princípios estabelecidos 
no Código de Conduta do TECPAR. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Todas as proposições estão corretas. 
B)  Estão corretas somente as proposições I, II e III. 
C) Estão corretas somente as proposições II, III e IV. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 DE JANEIRO DE 2014 
 
 

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO  
TECNOLÓGICO 

 
 

Duração total da prova: 5 horas 
 

 

 
O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 

NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER 
RASURAS. 

 

 

 

 

 
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 

TECPAR 
 

Concurso Público – Edital n. 01/2013. 
 

 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as 
orientações dos fiscais. 
2. A compreensão e a interpretação das questões consti-
tuem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais 
não poderão interferir. 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço        correspondente, 
conforme o modelo:  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta       
azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora 
anulará a questão. 
4. Assinar o cartão-resposta da Prova Objetiva. 
5. Preenchimento do cartão de Redação. 
-Não se identificar no cartão de redação. 
-Não assinar o cartão da redação  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta       
azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
 

 

CÓDIGO DE PROVA   
204 
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D) Estão corretas somente as proposições II e III. 
E) Estão corretas somente as proposições I e IV. 

 
3. Com base no Regimento Interno do Instituto Tecnológi

co do Paraná – TECPAR, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) É atribuição da Incubadora Tecnológica de Curiti-

ba orientar a tomada de decisão da Diretoria Exe-
cutiva no que se refere à aprovação de propostas 
de projetos, de modo a garantir o alinhamento 
destes com os objetivos estratégicos do TECPAR. 

B) Compete às divisões vinculadas à Diretoria de 
Administração e Finanças elaborar e gerenciar os 
planos de ação que compõem o planejamento es-
tratégico do TECPAR. 

C) É atribuição do Escritório de Projetos promover a 
atração de empresas de base tecnológica e ino-
vadora para as diversas regiões do Paraná, bem 
como sistematizar a organização delas. 

D) Compete à Diretoria de Administração e Finanças 
propiciar condições para a manutenção e melhoria 
contínua do sistema de gestão das unidades sob 
sua direção. 

E) Compete à Diretoria de Biotecnologia Industrial 
propor o estabelecimento de políticas relaciona-
das à gestão de pessoas, gestão financeira, ges-
tão de materiais e serviços, gestão contábil e ges-
tão de infraestrutura. 

 

4. A respeito do Código de Conduta do Instituto Tecno-
lógico do Paraná – TECPAR, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
I. O Código de Conduta do Instituto Tecnológico do 

Paraná – TECPAR tem como objetivo disseminar 
um conjunto de princípios que deverão nortear as 
ações e os relacionados do Instituto e dos colabo-
radores, entre si e com relação a todas as partes 
interessadas.  

II. O Código de Conduta do Instituto Tecnológico do 
Paraná – TECPAR representa a vontade instituci-
onal de seus gestores de realizar suas atividades 
sob a égide da legalidade, da moral e da ética ex-
clusivamente nas ações individuais. 

III. O Instituto Tecnológico do Paraná – TECPAR ela-
borou seu Código de Conduta porque acredita 
que relacionamentos sadios e permanentes são 
mantidos a partir de interações em que prevale-
cem o respeito ao ser humano, à verdade, à ho-
nestidade, à moralidade, ao meio ambiente, à di-
versidade e à vida.  

IV. O Código de Conduta do Instituto Tecnológico do 
Paraná – TECPAR é um guia para ação. Seu tex-
to representa a vontade institucional de seus ges-
tores de realizar suas atividades sob a égide da 
legalidade, da moral e da ética exclusivamente 
nas ações coletivas. 

 
A) Todas as assertivas estão corretas. 
B) Estão corretas somente as assertivas I, II e III. 
C) Estão corretas somente as assertivas II e III. 

D) Estão corretas somente as assertivas I e IV. 
E) Estão corretas somente as assertivas I e III. 

 
5. O Código de Conduta do Instituto Tecnológico do 

Paraná – TECPAR estabelece Princípios Gerais que 
nortearão a conduta de seus colaboradores. Dos prin-
cípios abaixo relacionados, assinale aquele que NÃO 
integra o rol estabelecido pelo Código de Conduta 
TECPAR. 

 
A) Repudiar com severidade qualquer atitude guiada 

por preconceitos relacionados à origem, cor, ida-
de, religião, convicção filosófica ou política, classe 
social, incapacidade física e quaisquer outras for-
mas de discriminação. 

B) Preservar a ordem jurídica, utilizando os princípios 
da legalidade, da impessoalidade, igualdade, mo-
ralidade, livre mercado e eficiência como determi-
nantes da atuação do TECPAR no mercado e de-
finindo a distinção entre interesses pessoais e 
profissionais.  

C) Zelar pela imagem interna e externa da empresa e 
valores institucionais, bem como pelo cumprimen-
to das exigências legais em vigor. 

D) Estimular a responsabilidade social, como institui-
ção comprometida que é com o município, o esta-
do e a União, contribuindo com ações em prol do 
desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade.  

E) Prezar pela veracidade e sigilo de todas as infor-
mações veiculadas interna e externamente, vi-
sando uma relação de respeito e compromisso 
com todas as partes envolvidas com o TECPAR. 

 
6. Nos termos definidos pelo Código de Conduta do Ins-

tituto Tecnológico do Paraná (TECPAR), os colabores 
devem observar em relação ao empregador os se-
guintes princípios: 

 
I. Manter em sigilo absoluto as informações exclusi-

vamente confidenciais. Em relação às demais in-
formações, a divulgação a terceiros será permitida 
em observância ao princípio da publicidade.  

II. Zelar, cuidar e proteger a higiene, limpeza e ma-
nutenção de todas as instalações do TECPAR e 
atender às normas internas de segurança.  

III. Primar e zelar pelo nome do TECPAR e não se 
utilizar de seu cargo ou função para obter benefí-
cios, salvo nas hipóteses nas quais não ocorrer 
prejuízo ao empregador. 

IV. Proteger a propriedade intelectual do TECPAR e 
de terceiros.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Todas as assertivas estão corretas. 
B) Estão corretas somente as assertivas I, II e IV. 
C) Estão corretas somente as assertivas II e III. 
D) Estão corretas somente as assertivas II e IV. 
E) Estão corretas somente as assertivas I e IV. 

 
7. Sobre os conceitos de empregado e empregador, 

assinale a alternativa CORRETA. 
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A) Considera-se empregador a empresa, individual 
ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 
pessoal de serviço. 

B) Considera-se empregado a empresa, individual ou 
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 
pessoal de serviço. 

C) Não se equiparam ao empregador os profissionais 
liberais, as instituições de beneficência, as asso-
ciações recreativas ou outras instituições sem fins 
lucrativos que admitirem trabalhadores como em-
pregados. 

D) Considera-se empregador toda pessoa física que 
prestar serviços de natureza não eventual a em-
pregador, sob a dependência deste e mediante 
salário.  

E) Considera-se autônomo toda pessoa física que 
prestar serviços de natureza não eventual a em-
pregador, sob a dependência deste e mediante 
salário. 

 
8. Sobre a jornada de trabalho, é INCORRETO afirmar, 

segundo o estabelecido na CLT: 
 

A) considera-se empregado toda pessoa física que 
prestar serviços de natureza não eventual a em-
pregador, sob a dependência deste e mediante 
salário. 

B) não serão descontadas nem computadas como 
jornada extraordinária as variações de horário no 
registro de ponto não excedentes de cinco minu-
tos, observado o limite máximo de dez minutos di-
ários. 

C) não serão descontadas nem computadas como 
jornada extraordinária as variações de horário no 
registro de ponto não excedentes de dez minutos, 
observado o limite máximo de vinte minutos diá-
rios. 

D) o tempo despendido pelo empregado até o local 
de trabalho e para o seu retorno, por qualquer 
meio de transporte, não será computado na jorna-
da de trabalho, salvo quando, tratando-se de local 
de difícil acesso ou não servido por transporte pú-
blico, o empregador fornecer a condução.  

E) poderão ser fixados, para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, por meio de acordo 
ou convenção coletiva, em caso de transporte for-
necido pelo empregador, em local de difícil acesso 
ou não servido por transporte público, o tempo 
médio despendido pelo empregado, bem como a 
forma e a natureza da remuneração. 

 
9. A respeito do trabalho extraordinário (hora extra), 

assinale a alternativa CORRETA, segundo o  
estabelecido na CLT. 

 
A) A duração normal do trabalho poderá ser acresci-

da de horas suplementares, em número não ex-
cedente de 1 (uma), mediante acordo escrito entre 
empregador e empregado, ou mediante contrato 
coletivo de trabalho. 

B) A duração normal do trabalho poderá ser acresci-
da de horas suplementares, em número não ex-
cedente de 3 (três), mediante acordo escrito entre 
empregador e empregado, ou mediante contrato 
coletivo de trabalho. 

C) A duração normal do trabalho poderá ser acresci-
da de horas suplementares, em número não ex-
cedente de 4 (quatro), mediante acordo escrito 
entre empregador e empregado, ou mediante con-
trato coletivo de trabalho. 

D) A duração normal do trabalho poderá ser acresci-
da de horas suplementares, em número não ex-
cedente de 5 (cinco), mediante acordo escrito en-
tre empregador e empregado, ou mediante contra-
to coletivo de trabalho. 

E) A duração normal do trabalho poderá ser acresci-
da de horas suplementares, em número não ex-
cedente de 2 (duas), mediante acordo escrito en-
tre empregador e empregado, ou mediante contra-
to coletivo de trabalho. 

 
10. A respeito da economia brasileira no ano de 2013, 

assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A maior mina de ouro já descoberta no Brasil, Li-
bra, na bacia de Santos, foi vendida em outubro 
de 2013 para um consórcio que contou com a par-
ticipação de empresas internacionais. 

B) Segundo números divulgados em outubro de 2013 
pelo Banco Central, em setembro de 2013, a re-
ceita cambial referente aos gastos dos turistas es-
trangeiros que estiveram no Brasil bateu mais um 
recorde histórico. A entrada de dólares via turismo 
no país chegou a U$ 505 milhões. 

C) A baixa do dólar no ano de 2013 resultou em 
grande aumento das viagens de brasileiros para o 
exterior. A moeda americana acumulou nesse ano 
a maior baixa frente ao real desde o ano de 2008.  

D) O primeiro trem bala brasileiro começou a operar 
no ano de 2013. O meio de transporte mais rápido 
do país conta com 11 estações, sete no estado de 
São Paulo e quatro no Rio de Janeiro. O percurso 
entre as estações de Campo de Marte, na Capital 
Paulista, e Barão de Mauá, no Rio, é feito em uma 
hora e trinta minutos, a uma velocidade de 350 
quilômetros por hora. 

E) Na última reunião de 2013, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco Central elevou a ta-
xa básica de juros da economia em 0,50 ponto 
porcentual, para 35 % ao ano. 

 
11. Para procurar sinônimos, palavras diferentes com o 

mesmo significado, o Microsoft Word dispõe de uma 
ferramenta que pode ser facilmente encontrada em: 

 
A) menu revisão – clicar em ortografia e gramática, 

clicar em sinônimos e digitar a palavra a ser anali-
sada. 

B) menu sinônimos – selecionar a palavra que será 
analisada e pressionar CTRL + S. 

C) menu sinônimos – selecione a palavra a ser anali-
sada e clicar em dicionário de sinônimos. 
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D) menu revisão – clicar em ortografia e gramática, 
clicar em dicionário de sinônimos e digitar a pala-
vra a ser analisada. 

E) menu revisão – selecionar a palavra a ser anali-
sada e clicar em dicionário de sinônimos. 

 
12. Utilizando o motor de busca do Google, deseja-se 

fazer uma pesquisa sobre antígenos e listar somente 
o sítio do TECPAR. Qual é a forma CORRETA de 
pesquisa? 

 
A) Antígenos in http://www.tecpar.com.br  
B) Antígenos site: http://www.tecpar.br/ 
C) Antígenos sítio = http://www.tecpar.com.br  
D) Antígenos + http://www.tecpar.com.br  
E) Antígenos + “tecpar” 

 
13. Sobre manipulações de tabelas utilizando o Microsoft 

Word, é CORRETO afirmar: 
 

A) após a inserção de uma tabela, para que linhas e 
colunas sejam adicionadas, é necessário entrar 
no menu “configurar tabela” e preencher quantas 
linhas a mais a tabela deve conter.  

B) após a inserção de uma tabela, é possível inserir 
linhas abaixo, colunas à esquerda, e, para fazer a 
exclusão de uma tabela, basta pressionar a tecla 
delete. 

C) após a inserção de uma tabela, é possível inserir 
linhas abaixo, colunas à esquerda, alterar o mode-
lo (design) da tabela. 

D) o menu “configurar tabela” permite que se faça 
configurações de estilos de bordas, inserção de li-
nhas e colunas. 

E) o menu “configurar tabela” permite apenas que se 
faça configurações de estilos e bordas das tabe-
las. 

 
14. Em um computador, um recurso fundamental para a 

organização de arquivos, programas e gerenciamento 
de informações são: 

 
A) os arquivos mortos. 
B) as tabelas dinâmicas. 
C) as tabelas, apenas. 
D) as pastas e subpastas. 
E) os gerenciadores de arquivos. 

 
15. Para que se possa navegar em sites, é inserida uma 

URL (Localizador-Padrão de Recursos) contendo o 
endereço do site que se deseja visitar. Para que isso 
ocorra, devemos inserir o endereço URL em: 

 
A) barra de endereços.  
B) barra de URL. 
C) protocolo HTTP. 
D) WWW (World Wide Web). 
E) HTTP utilizando WWW. 

 
16. Qual é o diretório padrão em que são armazenados as 

pastas dos usuários comuns do sistema Linux? 

A) /meus documentos. 
B) /documentos. 
C) /etc. 
D) /usr. 
E) /home. 

 
17. Utilizando o Open Office Calc, João deseja fazer o 

cálculo da média de idade dele, de José e de Maria; 
para isso, João utilizou a fórmula (=MÉDIA($B2:$B4)), 
a qual fez a média de 18 anos na coluna Idade 1(B5). 
João arrastou as fórmulas de B5 para C5. Qual o valor 
da média que ficará na coluna Idade 2 (C5)? 

 

 
 

A) 19. 
B) 18. 
C) 57. 
D) 14. 
E) 23. 

 
18. José inseriu, linha a linha, o nome de seus colegas no 

Writer do Open Office 4 e necessita fazer uma orde-
nação dos nomes em ordem alfabética. O que José 
deve utilizar para essa ordenação? 

 
A) José somente conseguirá fazer a ordenação ma-

nualmente. 
B) José terá que copiar os nomes para o Calc e fazer 

a ordenação, pois o Writer não possui essa funci-
onalidade. 

C) José terá que inserir os nomes em uma tabela pa-
ra fazer a ordenação, pois esta funciona somente 
dessa maneira. 

D) José poderá utilizar a ferramenta de classificação 
do Writer, clicando no menu Ferramentas e classi-
ficar. 

E) José poderá utilizar a funcionalidade “Ordem de A 
até Z”, que está disponível no menu Ferramentas. 

 
19. Sobre o corretor ortográfico do Microsoft Word 2007, é 

CORRETO afirmar que: 
   

A) não é possível adicionar novas palavras no corre-
tor ortográfico do Word. 

B) ao adicionar uma nova palavra que não exista no 
dicionário padrão do Word, a palavra é consultada 
no dicionário on-line do Word. 
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C) o corretor ortográfico do Word pode sinalizar erros 
por meio de linhas vermelhas e verdes; as linhas 
vermelhas sinalizam palavras grafadas incorreta-
mente e as verdes sinalizam erros gramaticais.            

D) ao adicionar uma nova palavra ao dicionário, 
quando for feita nova verificação gramatical, o cor-
retor pedirá para ignorar a correção. 

E) o Corretor gramatical do Word não pode ser de-
sabilitado/desligado.  

 
20. Utilizando Microsoft Excel e os valores A1=5 e B1=4 e 

executando a fórmula  
 

=MÉDIA(((SOMA(A1:B1)*2)+B1)/2), o resultado final é: 
 

A) 5,5. 
B) 9. 
C) 18. 
D) 6,5. 
E) 11. 

 
Leias as frases para responder à questão 

 
Igrejas, sinagogas, mesquitas e templos de outras re-
ligiões se encheram para lembrar Mandela.  
A luta de Mandela contra o apartheid enviou ao mun-
do uma mensagem de reconciliação e paz.  
A mensagem de paz ultrapassa qualquer raça e reli-
gião.  
Em outras partes do mundo ocorreram homenagens a 
Mandela.  
Na palestina as igrejas realizaram um serviço religioso 
especial. 

 
21. Marque a alternativa que integra, de modo coeso e 

coerente, todas as informações presentes no excerto. 
 

A) Igrejas, sinagogas, mesquitas e templos de outras 
religiões se encheram para lembrar Mandela, cuja 
luta contra o apartheid enviou ao mundo uma 
mensagem de reconciliação e paz que ultrapassa 
qualquer raça e religião. Em outras partes do 
mundo, também ocorreram homenagens ao fale-
cido líder sul-africano, como na Palestina, onde as 
igrejas realizaram um serviço religioso especial. 

B) Igrejas, sinagogas, mesquitas e templos de outras 
religiões se encheram para lembrar Mandela, pois 
a luta desse homem contra o apartheid enviou ao 
mundo uma mensagem de reconciliação e paz 
que ultrapassa qualquer raça e religião. Em outras 
partes do mundo, onde ocorreram homenagens a 
Mandela as igrejas, por exemplo, realizaram um 
serviço religioso especial, segundo a palestina. 

C) Igrejas, sinagogas, mesquitas e templos de outras 
religiões se encheram para lembrar Mandela, para 
quem a luta contra o apartheid enviou ao mundo 
uma mensagem de reconciliação e paz a qual ul-
trapassa qualquer raça e religião, na palestina, 
como em outras partes do mundo, ocorreram ho-
menagens a Mandela onde as igrejas realizaram 
um serviço religioso especial. 

D) A luta de Mandela contra o apartheid enviou ao 
mundo uma mensagem de reconciliação e paz, 
por isso essa mensagem ultrapassa qualquer raça 
e religião. As igrejas, sinagogas, mesquitas e 
templos de outras religiões se encheram para 
lembrá-lo, ocorreram também, em outras partes 
do mundo, homenagem ao líder político. 

E) A luta de Mandela contra o apartheid enviou ao 
mundo uma mensagem de amor e paz, porque 
essa mensagem ultrapassa qualquer raça e reli-
gião. Em razão disso, igrejas, sinagogas, mesqui-
tas e templos de outras religiões se encheram pa-
ra lembrar o líder religioso. Na palestina, como em 
outras partes do mundo onde ocorreram homena-
gens a Mandela. As igrejas realizaram um serviço 
religioso diferenciado. 

 
22. Assinale a alternativa que apresenta o uso adequado 

da norma padrão. 
 

A) As empresas do mundo digital tem a fama de ser 
irreverente e inovadora. Na realidade, sofrem dos 
mesmos dramas que todas as corporações. 

B) As empresas do mundo digital têm a fama de ser 
irreverentes e inovadoras. Na realidade, sofre dos 
mesmos dramas que toda as corporações. 

C) As empresas do mundo digital têm a fama de ser 
irreverentes e inovadoras. Na realidade, sofrem 
dos mesmos dramas que todas as corporações. 

D) As empresas do mundo digital têm a fama de se-
rem irreverente e inovadora. Na realidade, sofrem 
dos mesmos dramas que todas as corporações. 

E) As empresas do mundo digital tem a fama de se-
rem. irreverentes e inovadoras. Na realidade, so-
fre dos mesmos dramas que todas as corpora-
ções. 

2030: Os Jetsons estavam certos 

“Os Jetsons” foi um desenho que fez muito sucesso 
no Brasil durante a década de 80. A animação retrata-
va o cotidiano de uma família na metade do século 
XXI, com direito a robôs como empregados, carros 
voadores, projetores e tudo aquilo que a imaginação 
da época imaginava como sendo o futuro. 
As previsões para 2030 se aproximam muito disso. 
Guardando as devidas proporções, muito das tecno-
logias que faziam as crianças da época encherem-se 
de assombro saem da ficção para se tornar realidade. 
Fonte: <http://www.tecmundo.com.br/previsoes/5085-tudo-o-que-
voce-pode-esperar-da-tecnologia-ate-2030.htm> 
 

23. De acordo com o texto, é CORRETO afirmar: 
 

A)  “Os Jetsons” foi um desenho animado que encan-
tou os brasileiros na metade do século XXI. 

B) Nos anos 1980, carros voadores, projetores e ro-
bôs como empregados eram uma visão imaginati-
va sobre como seria o futuro, retratado na anima-
ção. 
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C) No segundo parágrafo, a expressão “as crianças 
da época” se refere às crianças de 2030, as quais 
terão acesso às novas tecnologias. 

D) No 2º parágrafo, o pronome “isso” refere-se ao 
sucesso do desenho “Os Jetsons”. 

E) Na expressão “robôs como empregados”, “como” 
é uma conjunção causal, que explica o motivo de 
robôs serem empregados. 

 

Leia o seguinte texto, que servirá de base para as 
questões 24 e 25. 

 

Já na próxima década: 2020 
 

O mundo conectado 
 

Você chega a sua casa, coloca seus óculos e com 
apenas uma palavra, faz com que imagens comecem 
a ser exibidas em suas lentes. Enquanto caminha da 
sala para a cozinha, você visualiza seus sites favoritos 
e basta um comando de voz para que você baixe 
aquela foto com resolução de 1 gigapixel tirada com 
sua câmera. 
A cena descrita mais parece ter saído de um filme de 
ficção científica, mas é o dia a dia de alguém segundo 
as previsões de analistas e consultores de tecnologia. 
Além disso, também é o sonho de cada pessoa apai-
xonada por tecnologia. 
Fonte: <http://www.tecmundo.com.br/previsoes/5085-tudo-o-que-
voce-pode-esperar-da-tecnologia-ate-2030.htm> 
 

24. Em relação aos processos de formação das palavras 
do texto, é CORRETO afirmar: 

 
A)  “apaixonada” é derivada por prefixação, como 

“afônico” 
B) “filme” é composta por aglutinação, como “aguar-

dente” 
C) A forma verbal “visualizar” é uma derivação pa-

rassintética, como “anoitecer” 
D) “dia a dia” é uma composição por justaposição, 

como “passatempo” 
E) “voz” é uma abreviação, como “MEC” (Ministério 

da Educação e Cultura) 
 

25. De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar: 
 

A) Na 2ª frase do texto, os verbos “caminhar” e “vi-
sualizar” estão conjugados no presente do indica-
tivo, e indicam que as ações são realizadas no 
momento em que o interlocutor lê o texto “O mun-
do conectado”. 

B) Na 1ª frase do texto, os pronomes possessivos 
“sua”, “seus” e “suas” são um recurso coesivo, 
pois estabelecem uma relação de referência com 
o pronome “você”, a quem o texto é dirigido. 

C) A cena descrita no 1º parágrafo poderia ter sido 
retirada de um filme de ficção científica, no entan-
to, segundo o autor, retrata o cotidiano tecnológi-
co de alguém em um futuro próximo. 

D) Na 2ª frase do texto, a conjunção “enquanto” co-
necta duas orações que indicam ações realizadas 
simultaneamente. 

E) Na 2ª frase do texto, a expressão “para que” é um 
conector que indica finalidade, e pode ser substi-
tuído por “a fim de que”. 

 

Segurança segundo Isaac Asimov 
 

Isaac Asimov é considerado o pai da robótica, princi-
palmente por conta da "Série da Fundação" e demais 
livros que abordam o tema. Em "Eu, robô", por exem-
plo, ele retrata um mundo em que humanos e robôs 
coexistem pacificamente. Pois em 2030 isso já estará 
acontecendo. 
Segundo Marshall Brain em seu livro “Robot Nation” 
(Nação robótica, em uma tradução livre), em vinte 
anos será possível encontrar robôs à venda com a 
mesma facilidade com que vemos geladeiras hoje em 
dia. Além disso, a inteligência artificial desenvolvida 
será tão evoluída que as máquinas poderão facilmen-
te substituir o ser humano em determinadas tarefas. 
Pesquisadores da DARPA (Defense Advanced Rese-
arch Projects Agency, sigla em inglês para Agência de 
Projeto de Pesquisas em Defesa Avançada) já estão 
desenvolvendo a inteligência robótica para que carros 
possam ser dirigidos como em uma espécie de piloto 
automático avançado. A proposta é, até 2030, fazer 
com que os robôs consigam identificar e compreender 
o ambiente de forma que possam conduzir um veículo 
de maneira segura sem ninguém ao volante. 
Fonte: <http://www.tecmundo.com.br/previsoes/5085-tudo-o-que-
voce-pode-esperar-da-tecnologia-ate-2030.htm> 
 

26. De acordo com o texto, é CORRETO afirmar: 
 

A) O pronome “isso”, no primeiro parágrafo, refere-se 
a Isaac Asimov, pai da robótica. 

B) Segundo a obra de Marshall Brain, o desenvolvi-
mento da inteligência artificial permite que as má-
quinas substituam o homem em todas as ativida-
des humanas. 

C) A agência DARPA desenvolve projetos de inteli-
gência robótica nos dias atuais, o que permite que 
os carros já ofereçam um piloto automático avan-
çado, uma espécie de robô que conduz o veículo 
sem ninguém ao volante. 

D) “Série da Fundação” é o título de um livro que 
aborda o tema da robótica, um entre outros que 
foram escritos por Isaac Asimov. 

E) No segundo parágrafo, a expressão “além disso” 
é um conector que relaciona a 2ª frase à 1ª , esta-
belecendo o sentido de comparação. 

 

27. Leia o texto e indique a alternativa que contém uma 
afirmação INCOMPATÍVEL com o conteúdo do texto. 

 

Mascote aprovado. 
Já o nome... 

 
Escolhido como mascote da Copa do Mundo de 2014, 
o tatu-bola foi quase uma unanimidade: agradou a 
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ambientalistas – que veem nessa escolha uma forma 
de angariar atenção para a preservação de animais 
da caatinga, como o próprio tatu ameaçado de extin-
ção –, crianças e à comunidade internacional encan-
tada com bichinho tão exótico. O problema está nas 
opções de nome para o mascote que foram colocadas 
para votação popular: Fuleko, Zuzeco e Amijubi. Os 
nomes não ganharam muita adesão entre os brasilei-
ros e, nas redes sociais, virou piada.(...) Gazeta do 
povo, 21/09/12. 

 
A) Pelo título, antes mesmo de se ler a notícia, já é 

possível prever que ela informa o fato de o mas-
cote da Copa ter tido boa aceitação, porém não 
ter acontecido o mesmo em relação às opções pa-
ra seu nome. 

B) A palavra agradou está implícita antes da palavra 
crianças.  

C) Os dois-pontos (usados na 1ª primeira frase) po-
dem ser substituídos pela palavra pois, sem gerar 
alteração de sentido da informação. 

D) A frase final apresenta um problema em relação à 
norma padrão da língua; para assegurar correção 
gramatical uma possibilidade seria esta alteração: 
... nas redes sociais, o assunto virou piada. 

E) A finalidade desse texto é opinar sobre o assunto: 
o mascote da Copa do Mundo 2014. 

 

28. Na seção “Fale Conosco” da revista Galileu 
(Dez/2013) foram publicadas as três cartas, a seguir, 
em resposta à pergunta dirigida aos leitores: Qual sua 
opinião a respeito da polêmica sobre os testes em 
animais? 

 
Se a medicina chegou aonde chegou, praticamente 
tudo que avançamos foi graças a testes em animais. 
Devemos lutar por ética, não banir o uso deles. Não 
sejamos hipócritas!                                                                                
                                                               Felícia, São Paulo. 
 
Esmolam nos semáforos e desviamos o olhar ou pu-
lamos sobre o corpo de um coitado na calçada, e va-
mos falar de proteção aos animais? Que tal começar 
com a raça humana?     

                                                                                                                                           
Amille, Itatiba (SP) 

 
A ciência está nesta prática primitiva há bastante tem-
po. Se não questionarem, estes testes nunca deixarão 
de existir. Alternativas já existem muitas, e só vão 
aumentar quando a sociedade rejeitar os testes.                    
                                                    
                                                        Graziela Alves, Aracajú. 

 
Qual das alternativas contém uma afirmação FALSA 
em relação ao conteúdo das cartas apresentadas? 

 
A) Os três autores das cartas defendem que o uso 

de animais para testes científicos foi importante, 
mas está na hora de a ciência encontrar alternati-
vas para substituí-los. 

B) Enquanto Graziela defende que é hora de a popu-
lação manifestar-se contra o uso de animais como 

cobaias, Amille questiona a passividade da socie-
dade diante da falta de condições dignas de mui-
tas pessoas. 

C) Para Felícia, o uso de animais em testes científi-
cos deve ter limites éticos estabelecidos, porém, 
ela defende que para os avanços científicos eles 
são essenciais. 

D) Para Graziela, existe a possibilidade de a ciência 
encontrar alternativas para substituir animais em 
pesquisas. 

E) Felícia é favorável ao uso de animais em testes 
de laboratório enquanto Graziela rejeita esse tipo 
de procedimento. 

 
29. Analise o cartaz e marque a alternativa FALSA. 
 

 
 

A) O uso de 1ª pessoa nas formas verbais torna o 
texto mais acessível a leitores de baixa escolari-
dade. 

B) As imagens, além de tornarem o texto mais atrati-
vo visualmente, servem de complemento à infor-
mação escrita. 

C) O objetivo do texto é fornecer instruções ao públi-
co para o qual a campanha está dirigida. 

D) Pelo tipo de imagem utilizada no cartaz, deduz-se 
que o público-alvo dessa campanha são as crian-
ças. 

E) Entre o enunciado que está no alto e as cinco de-
clarações que compõem o texto existe uma rela-
ção de causa e efeito. 

 
30. O zebrafish, mais conhecido como paulistinha, é uma 

espécie de peixe que está começando a ser usada 
nos estudos com cobaias de laboratório. O quadro 
abaixo apresenta dados que permitem a comparação 
entre duas espécies de cobaias. Analise-o e, depois, 
indique a alternativa que apresenta uma assertiva 
FALSA em relação à conclusão que se pode tirar da 
comparação entre ambas. 
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Rato Zebrafish 

Semelhança genética  
(com ser humano)                        85% 

Semelhança genética 
(com ser humano)                      70% 

Fecundação                               Interna Fecundação                          Externa 

Desenvolvimento do embrião     Interno Desenvolvimento do embrião         
Externo 

Embrião                      Não transparente Embrião                      Transparente 
Produção de filhote  10 filhotes/2 meses Produção de filhotes    100 ovos/dia 

Tempo até a idade reprodutiva   85 dias Tempo até a idade reprodutiva              
60 a 90 dias 

Manutenção diária                       R$ 8,00 Manutenção diária                R$ 0,60 
Fonte: Galileu, nº 269, dez/2013, p.21 

 
A) O zebrafish se apresenta como uma cobaia me-

lhor que o rato em alguns quesitos. 
B) O zebrafish tem custo menor, reprodução maior e 

mais rápida, por isso têm se mostrado uma alter-
nativa para serem usados como cobaias em pes-
quisas. 

C) Considerando-se que o texto está publicado na 
seção de divulgação científica da revista, pode-se 
inferir que o quadro comparativo foi para compro-
var que o rato perderá seu lugar como cobaia em 
experimentos científicos. 

D) Os peixes perdem para os ratos em um quesito 
importante quando se trata de pesquisa: seu ge-
noma. 

E) O zebrafish, no máximo, em três meses já se tor-
na adulto. No quesito desenvolvimento, ele não 
apresenta vantagem em relação ao rato. 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
31. De acordo com os itens abaixo, qual deles não é con-

siderado uma vidraria de laboratório? 
 

A) Balança analítica. 
B) Pipeta. 
C) Tubo de ensaio. 
D) Balão volumétrico. 
E) Proveta. 

 
32. A vidraria básica do laboratório tem vários tamanhos e 

formas e pode ser utilizada em procedimentos de tes-
tes específicos, preparação ou armazenamento de re-
agentes. Com base nessa informação, marque a úni-
ca alternativa CORRETA. 

 
A) A utilização do becker  é precisa para a realização 

de medidas não críticas ou estimativas. 
B) O tubo de ensaio é um dos utensílios menos úteis 

em laboratório e são utilizados em poucas técni-
cas. 

C) As pipetas são utilizadas normalmente para arma-
zenar líquidos. Os dois tipos básicos são: volumé-
trica ou de transferência e graduadas ou de medi-
das. 

D) Os materiais de laboratório podem estar acondici-
onados de qualquer forma, independente do seu 
tipo, forma etc. 

E) As vidrarias podem ser fabricadas utilizando vidro 
cristal ou borossilicato. 

 

33. A balança eletrônica tem como sua principal caracte-
rística uma resposta de pesagem rápida, leitura está-
vel, funções completas. A balança é um instrumento 
ideal para pesagens precisas e análise de qualidade 
em fábricas, minas e empresas, institutos de pesqui-
sas científicas, inspeção de produtos, instituições de 
testes, laboratórios de análises clínicas. Com base no 
seu aprendizado, em que deve estar registrado o con-
trole de qualidade da balança e o que deve estar re-
gistrado e armazenado nele? 

 
A) O registro de análise só deve conter o número de 

registro da amostra.  
B) O registro de análise não deve conter referências 

às especificações e uma descrição completa dos 
métodos de ensaio com os quais a amostra foi 
analisada, incluindo os limites. 

C) O registro de análise é um documento interno a 
ser usado pelo analista para registrar informações 
acerca da amostra, os procedimentos de ensaios, 
cálculos e os resultados das análises. Pode ser 
completado com os dados brutos obtidos na aná-
lise. 

D) O registro de análise deve ser assinado pelo ana-
lista(s) responsável, verificado, aprovado e assi-
nado por ele mesmo. 

E) Não há necessidade de registros, pois a precisão 
da balança já garante a qualidade da pesagem e 
do resultado. 

 
34. A utilização de calor em ambiente úmido é um dos 

métodos mais eficazes de destruição de microrganis-
mos. A morte das células microbianas por ação do ca-
lor úmido resulta da desnaturação das proteínas e da 
desestabilização da membrana citoplasmática. Ocorre 
quando as células são sujeitas a temperaturas superi-
ores à temperatura máxima de crescimento dos mi-
crorganismos em causa. A esterilização por calor 
úmido é efetuada em autoclave, que consiste em uma 
câmara com vapor de água saturado à pressão, acima 
da pressão atmosférica, a que corresponde, em locais 
ao nível do mar, uma temperatura de ebulição da 
água de 121ºC. Com base no texto acima, qual a fun-
ção de uma autoclave dentro de um laboratório?   

 
A) Secagem. 
B) Esterilização. 
C) Estabilização do ambiente. 
D) Umidificação do ambiente. 
E) Lavagem de vidraria. 

 
35. A centrifugação é um processo de separação em que 

a força centrífuga relativa gerada pela rotação da 
amostra é usada para sedimentar sólidos em líquidos 
ou líquidos imersíveis de diferentes densidades, sepa-
rando-os. É usada em diferentes aplicações laborato-
riais, industriais e domésticas. O que é a centrifuga-
ção diferencial? 

 
A) É a separação obtida pela velocidade das partícu-

las na centrifugação diferencial. 
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B) É a separação de células intactas e núcleos den-
sos das partículas na centrifugação diferencial. 

C) É a separação obtida por densidade da centrifu-
gação diferencial. 

D) É a separação obtida principalmente com base no 
tamanho das partículas na centrifugação diferen-
cial. 

E) É a separação das amostras, obtida por densida-
de e tamanho das partículas. 

 
36. As estufas bacterianas são estruturas com o objetivo 

de acumular e conter o calor no seu interior, manten-
do assim uma temperatura maior no seu interior que 
ao seu redor. Normalmente, é composta de uma caixa 
e uma fonte de calor. Para o Laboratório de Microbio-
logia, qual a principal função da estufa bacteriana?  

 
A) Esteriliza a seco toda vidraria convenientemente 

acondicionada, à temperatura de 170 a 200 oC por 
1-2 horas.  

B) Favorece o crescimento de microrganismos aeró-
bios, pela dissolução do oxigênio no meio, através 
da agitação da mesa, em movimentos rotatórios. 

C) Utilizado na conservação de culturas de microrga-
nismos sob baixa temperatura, diminuindo o tem-
po de geração. 

D) Favorece o crescimento de microrganismos pela 
incubação na temperatura adequada. 

E) Esteriliza a úmido toda a vidraria convenientemen-
te acondicionada, à temperatura de 170 a 200 ºC 
por 1-2 horas. 

 
37. A célula representa a menor porção de matéria viva. 

São as unidades estruturais e funcionais dos orga-
nismos vivos. A nível estrutural, podem ser compara-
das aos tijolos de uma casa; a nível funcional, podem 
ser comparadas aos aparelhos e eletrodomésticos 
que tornam uma casa habitável. Cada tijolo ou apare-
lho seria como uma célula. Alguns organismos, tais 
como as bactérias, são unicelulares (consistem em 
uma única célula). Outros organismos, tais como os 
seres humanos, são pluricelulares. O corpo humano é 
constituído por 10 trilhões de células mais 90 trilhões 
de células de microrganismos que vivem em simbiose 
com o nosso organismo. Com base nesse relato, qual 
a diferença entre as células da fígura? 

 

 

A) Procarionte apresenta nucleoide e a eucarionte 
apresenta núcleo. 

B) Procarionte apresenta membrana e a eucarionte 
somente membrana. 

C) Procarionte e eucarionte apresentam núcleos. 
D) Procarionte apresenta núcleo e eucarionte apre-

senta nucleoide. 
E) Procarionte apresenta núcleo e a eucarionte apre-

senta nucleotídeo. 
 
38. A manutenção e procedimentos de controle de quali-

dade devem ser feitos nos espectrofotômetros em in-
tervalos específicos recomendados pelo fabricante. 
Com relação ao controle de qualidade em espectrofo-
tometria, marque a alternativa INCORRETA. 

 
A) O comprimento de onda correto é verificado 

usando uma célula fotoelétrica ou vidro de óxido 
de hólmio, que tem uma absorbância máxima a 
determinado comprimento de onda.  

B) A verificação do comprimento de onda deve ser 
feita anualmente, de acordo com as instruções do 
fabricante e após cada ajuste da lâmpada.  

C) Para ter a segurança de que os resultados de es-
pectrofotômetro são fidedignos, uma curva padrão 
deve ser construída para cada instrumento, ao 
início de cada dia de trabalho, quando forem usa-
dos reagentes novos e após cada reparo ou repo-
sição da lâmpada.  

D) Os controles devem ser corridos simultaneamente 
em cada conjunto para obter as indeterminações 
do processo.  

E) O espectrofotômetro deve ser checado para luz 
perdida antes do uso. Isso é feito verificando que 
a transmitância percentual é zero quando a pas-
sagem de luz é desbloqueada. 

 
39. 1 microlitro (µl) é igual a: 
 

A) 0,0001 mililitros. 
B) 0.00001 mililitros. 
C) 0.000001 mililitros.  
D) 0,001 mililitros.  
E) 0.0000001 mililitros. 

 
40. Ao chegar uma amostra no laboratório, o primeiro 

procedimento a seguir é: 
 

A) Cadastrá-la de acordo com as normas do labora-
tório. 

B) Dividi-la em amostras para uso nos ensaios pro-
gramados. 

C) Proceder com o armazenamento em geladeira. 
D) Conferir a amostra e encaminhá-la ao setor ins-

trumental. 
E) Nenhuma das alternativas. 

 
41. Segurança é um tópico que deve estar em primeiro 

lugar nos pensamentos e ações de profissionais en-
volvidos com o objetivo de qualidade no fornecimento 
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de cuidados à população e ao trabalhador. As três 
classificações de riscos no laboratório são:  

 
A) risco físico, carcinógeno e biológico. 
B) risco físico, mutágeno e químico. 
C) risco físico, cáustico e biológico. 
D) risco físico, vidrarias e químico. 
E) risco físico, químico e biológico. 

 
42. Fogo é um risco potencial no local de trabalho e, infe-

lizmente, incêndio no laboratório não é incomum. Pro-
dutos inflamáveis devem ser armazenados em armá-
rios à prova de fogo, longe de fontes de calor e em 
área bem ventilada, é preciso cuidado ao manusear o 
bico de Bunsen, as vestimentas e extintores de incên-
dio do tipo adequado devem estar facilmente disponí-
veis e um cobertor de incêndio acessível, no caso de 
roupas pegarem fogo. O profissional de laboratório 
deve ser capacitado frequentemente por meio de trei-
namento de simulação de incêndio e reconhecer os 
exemplos de sinais de segurança para fogo. Assinale 
a alternativa que contém exemplos de sinais de segu-
rança para fogo. 

 
A) Exemplo de sinais de segurança para fogo, extin-

tores de diversos tipos de fogo, localizador de ex-
tintor, avisos de riscos de corrosão e saída de 
emergência. 

B) Exemplo de sinais de segurança para o perigo 
químico, extintores de diversos tipos de fogo, lo-
calizador de extintor, avisos de líquidos inflamá-
veis e saída de emergência. 

C) Cuidado com o risco de fogo, extintores de diver-
sos tipos de fogo, localizador de extintor, avisos 
de líquidos inflamáveis e saída de emergência. 

D) Exemplo de sinais de segurança para radiação, 
extintores de diversos tipos de fogo, localizador de 
extintor, avisos de líquidos inflamáveis e saída de 
emergência. 

E) Exemplo de sinais de segurança para os produtos 
tóxicos, extintores de diversos tipos de fogo, loca-
lizador de extintor, avisos de líquidos inflamáveis 
e saída de emergência. 

 
43. Na maioria dos procedimentos de laboratório, é crítico 

o uso de reagentes com o pH adequado. O pH é a 
expressão do grau de acidez ou alcalinidade de uma 
solução. O pH metro usa um eletrodo para medir o 
pH. O medidor é acertado com uma solução de pH 
conhecido, antes de cada medição, e pode ser forne-
cido digitalmente ou de uma escala tipo galvanômetro. 
Uma solução com pH de 8.5% é?  

 
A) Alcalina. 
B) Ácida. 
C) Ponto neutra. 
D) Base. 
E) Cetona. 

 
44. Uma mudança de pH de uma unidade, tal como a 

mudança de 5 para 6, realmente representa uma mu-
dança da ordem de 10 vezes na concentração de: 

A) tolueno. 
B) manganês. 
C) solutos. 
D) hidrogênio. 
E) selênio. 

 
45. Em muitos procedimentos de laboratório, os reagen-

tes devem ser reconstituídos a partir de um pó por 
adição de água. A água da torneira não é adequada 
para preparo de reagentes porque contém impurezas 
e é por isso que a água destilada ou deionizada é re-
comendada. 

 
Como se dá o processo dessa técnica? 

 
A) Filtragem. 
B) Deionizador. 
C) Destilador. 
D) Esterelização. 
E) Deionizador e depois destilador. 

 
46. A epidemiologia pode ser conceituada como uma 

ciência que estuda a distribuição de doenças (enfer-
midades), assim como a de seus determinantes, na 
população humana. 
 
Esses determinantes são conhecidos em epidemiolo-
gia como: 

 
A) enfermidades. 
B) doenças. 
C) fatores de risco. 
D) fator genético. 
E) tipo de hemoglobina. 

 
47. Os protozoários constituem um grande conjunto de 

organismos unicelulares, em que vemos partes da cé-
lula diferenciando-se para exercer determinada fun-
ção, destinadas à locomoção e apreensão de alimen-
tos. A sua forma varia, podendo ser ovoides, esféri-
cos, estrelados e de contornos bizarros. Embora exi-
bam diferenças marcantes na forma e no tamanho, há 
estruturas fundamentais, que são:   

 
A) membrana, o citoplasma e o nucleoide. 
B) membrana, o citoplasma e o núcleo. 
C) membrana, o citoplasma e as organelas. 
D) membrana, o citoplasma e os pseudópodes. 
E) membrana, o citoplasma e os flagelos. 

 
48. Clostridium perfrigens é uma bactéria patogênica cu-

jas fazem parte do grupo de Doenças Transmitidas 
por Alimentos (DTAs). As cepas de C. perfringes são: 

 
A) Gram negativas, na forma de cocos, aeróbicas es-

tritas e imóveis. 
B) Gram positivas, na forma de diplococos, anaeró-

bicas estritas e imóveis. 
C) Gram positivas, na forma de bastonete, anaeróbi-

cas estritas e móveis. 
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D) Gram positivas, na forma de bastonete, anaeróbi-
cas estritas e imóveis. 

E) Gram positivas, na forma de bastonete, aeróbicas 
estritas e móveis. 

 
49. Em relação à esterilização pelo vapor sob pressão, 

assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A ação conjunta entre três fatores essenciais tem-
peratura, pressão e umidade contribui para uma 
destruição completa de esporos resistentes. 

B) O vapor de água na câmara de esterilização não é 
responsável para a esterilização sob pressão. 

C) A esterilização sob ação do calor é a responsável 
por contribuir o crescimento bacteriano. 

D) A esterilização pelo vapor sob pressão é realizada 
pela estufa de secagem. 

E) A umidade entra na câmara de esterilização pela 
parte superior do equipamento.  

 
50. A respeito dos princípios de utilização de equipamen-

tos de laboratório, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O espectrofotômetro seleciona o comprimento de 
onda de um componente e determina a concen-
tração da solução, definindo a variação da absor-
vância e da transmitância dessa solução, não exi-
gindo soluções padrão para comparação. 

B) Autoclave é um equipamento utilizado para esteri-
lização de materiais de laboratório por meio de ca-
lor seco sob pressão. 

C) Estufa é um equipamento que esteriliza por calor 
úmido, sendo desnecessário o controle da tempe-
ratura interna. 

D) O microscópio é o equipamento essencial para a 
identificação de água contaminada por meio de 
luz ultravioleta. 

E) As etapas para a obtenção de água destilada por 
meio de um destilador incluem: evaporação da 
água, captação e condensação do vapor gerado e 
disponibilização da água estéril e livre de resíduos 
sólidos. 

 
51. Assinale a alternativa CORRETA em relação às vidra-

rias utilizadas em laboratórios. 
 

A) O erlenmeyer apresenta boca larga e um bico uti-
lizado para a pesagem de substâncias. 

B) Os balões volumétricos são menos precisos para 
a pesagem de substâncias. 

C) O kitassato apresenta fundo chato, boca estreita e 
uma conexão para acoplar mangueira para suc-
ção. 

D) O béquer apresenta fundo chato e lados inclina-
dos, e é utilizado para conter líquidos, misturar so-
luções e(ou) medir volumes não exatos. 

E) Os tubos de ensaio são utilizados para medição 
de volume com somente de 1 ml. 

 
52. Qual espécie convencional de roedor é mais utilizada 

como modelo experimental em laboratório? 

A) Rato. 
B) Camundongo. 
C) Hamster. 
D) Coelho. 
E) Furão. 

 
53. Os riscos ocupacionais são classificados em grupos 

de acordo com sua natureza. As cores correspondem 
a cada um dos riscos ocupacionais. Portanto, assinale 
a cor correspondente ao risco biológico em laborató-
rio.   

 
A) Cor marrom. 
B) Cor azul. 
C) Cor verde. 
D) Cor vermelha. 
E) Cor amarela. 

 
54. Com relação aos corantes utilizados em bacteriosco-

pia, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O lugol utilizado na coloração de gram cora as 
bactérias de azul.  

B) As bactérias gram + ficam vermelhas e as gram - 
ficam azuis.  

C) Entre os corantes de Gram, o mais importante é o 
álcool – ácido resistente.  

D) A fucsina é considerada um mordente (corante) 
da coloração de Gram.  

E) A coloração de gram foi elaborada única e exclu-
sivamente para realizar a coloração dos bacilos 
álcool-ácidos resistentes.  

 
55. As bactérias Gram positivas são:   
 

A) sensíveis à ácida sódica. 
B) insensíveis aos detergentes catiônicos. 
C) insensíveis aos detergentes aniônicos. 
D) insensíveis a sulfas. 
E) sensíveis (cora) com violeta de genciana. 

 
56. Ao chegar uma amostra no laboratório de microbiolo-

gia, devemos semeá-la primeiramente em qual meio 
de cultura?  

 
A) Meio líquido ou caldo. 
B) Meio sólido. 
C) Meio diferencial. 
D) Meio indicador. 
E) Meio semissólido. 

 
57. O Ágar-ágar é o agente gelificante mais usado em 

meios de cultura, obtido de algas marinhas agarofíti-
cas, principalmente Gelidium, Gracilaria e Pterocladia. 
Caso o meio não tiver Ágar: 

 
A) deixar de molho por alguns minutos e então aque-

cer em banho fervente. 
B) o aquecimento também pode ser feito em chapa 

fria, magnética ou não. 
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C) agitar o material até a complexa dissolução, 
aquecendo, se necessário.  

D) podem sofrer variação de pH depois da esteriliza-
ção. 

E) devem ser fundidos e homogeneizados com solu-
ção de hidróxido de sódio (NaOH) 

 
58. As micobactérias produzem uma parede celular de 

estrutura singular, no qual o peptídeoglicano contém 
ácido N-glicolilmurâmico em vez de adido N-
acetilmurâmico, encontrado na maioria de outras bac-
térias. As micobactérias são: 

 
A) aeróbicas estritas, Gram positivas, em forma de 

bastão. 
B) anaeróbicas estritas, Gram positivas, em forma de 

bastão. 
C) aeróbicas estritas, Gram negativas, em forma de 

bastão. 
D) aeróbicas estritas, Gram negativas, em forma de 

cocos. 
E) aeróbicas estritas, Gram positivas, em forma de 

estreptococos. 
 
59. A tuberculose humana é uma doença infecciosa cau-

sada por algumas micobactérias do complexo Myco-
bacterium tuberculosis. A principal maneira de trans-
missão dá-se por meio de:  

 
A) diplococos. 
B) cocos. 
C) bacilos. 
D) riquitsias. 
E) estreptococos. 

 
60. Para que se faça o descarte correto de resíduos, é 

necessário que se realize primeiramente testes de re-
atividade para que não haja acidentes devido à in-
compatibilidade entre as substâncias. Considerando 
os testes de reatividade, afirma-se que:  

 
I. Reatividade com água: coloque o resíduo próximo 

a um pequena quantidade de água e observe se 
há geração de vapores, aquecimento chama ou 
qualquer reação violenta. 

II. Presença de cianetos: acrescentar a uma amostra 
do resíduo AgNO3 e observar se ocorre a forma-
ção de sólido branco. 

III. Corrosividade: determinar o pH com papel indica-
dor ou eletrodo de vidro. 

IV. Inflamabilidade: borrifar o líquido sobre uma cha-
ma. 

V. Presença de sulfetos: acidificar a amostra com 
HCl. Papel embebido em acetato de chumbo fica 
enegrecido. 

 
Pela análise das afirmativas, conclui-se que somente 
estão CORRETAS:  
 
A) I, II e III.  
B) I, III e V.  

C) II e IV.  
D) I, III, IV e V.  
E) II, III e V.  
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REDAÇÃO 

 
 

A partir da leitura dos textos de apoio, elabore um texto de opinião manifestando seu ponto de vista sobre a 
afirmação popular de que “a falta de ética no serviço público brasileiro não tem mais como ser controlada.” 
Os textos de apoio estão relacionados ao tema “A ética profissional no serviço público”.  Selecione deles o 
que julgar pertinente, articule o conteúdo selecionado com suas experiências de leituras anteriores e siga 
estas instruções: 

 
a) Seu texto deverá ter rigorosamente de 15 (mínimo) a 20 linhas (máximo);  
b) O uso da coletânea é motivador; sua redação será anulada se você apenas reproduzir fragmentos dos 

textos lidos; 
c) Não coloque título; 
d) Não coloque seu nome ou assinatura na folha de redação. 

 
                                                      TEXTO 1 

Em 1994 foi editado o Decreto n. 1.171, que instituiu o Código de Ética do Servidor Público. Todavia, esse 
Código não teve a devida divulgação. Por essa razão e, também, pela ausência de um órgão central que pu-
desse supervisionar e coordenar as comissões de ética nele previstas, não foram tais comissões implanta-
das em todos os órgãos e entidades, como determinado. De qualquer modo, pode-se afirmar que esse Códi-
go constitui a primeira tentativa de se estabelecer um sistema de gestão da ética no Brasil.(...) 
José Leovegildo Oliveira Morais http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/42998 Acesso em 
23/11/13 

 
                                                       TEXTO 2 

(...) A ética reside nos pequenos gestos, na forma cortês de atendimento ao cidadão, no cumprimento com 
zelo das suas tarefas, na observância de deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. 
Constitui ato de improbidade, causando lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação ou dilapidação dos bens ou haveres. O auferimento de qual-
quer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou 
atividade também constituem ato de improbidade, importando enriquecimento ilícito. (Lei 8429/92)  
Karla Borges: A ética no serviço público  
http://www.bahianoticias.com.br/principal/artigo/592-a-etica-no-servico-publico.html Acesso em 23/11/13 

 
                                                       TEXTO 3 

(...) Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, coordenado pelo Prof. Marcos Fernandes, diz que a corrupção 
custa para o Brasil, anualmente, 3,5 bilhões de reais. Não é por outro motivo que se diz que o Brasil tem fo-
me de ética, mas passa fome pela falta dela... 
Bruno C. da Luz Pontes (Procurador Federal). Ética e compromisso do servidor público federal. 
http://www.fortium.com.br/blog/material/etica.e.Compromisso.Publico.Bruno.Pontes.pdf 

 
                                                                          TEXTO 4 

 
Mãe Coragem e seus filhos (Bertolt Brecht) 

 
Chegará o dia em que a página será virada 
para nós. 
Ele está próximo. 
  
Nós, o povo, poremos fim então 
À grande guerra dos grandes senhores. 
 
Os mercadores, com todos os seus lacaios 
E sua dança de guerra e morte, 
Serão para sempre descartados 
Pelo novo mundo do homem comum. 
Chegará o dia, mas a hora de sua chegada 
Depende de mim, depende de ti. 
Quem ainda não está marchando conosco, 
Que trate de pôr o pé na estrada sem demora. 
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                                                                        TEXTO 5 
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REDAÇÃO – Rascunho 
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