
Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO – Área: BIOLOGIA – Ní vel D 
 
QUESTÃO 21 
 
Resposta ao recurso: QUESTÃO ANULADA 
Justificativa: No comando da questão, deveria ser uma solução de 5 mol/L, e não 10 mol/L. A alternativa 
correta seria então letra D. 
 
 
 
QUESTÃO 22 
 
Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARI TO 
Justificativa: O contexto deixa claro que os valores referem-se à molaridade. 
 
 
 
QUESTÃO 24 
 
Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARI TO 
Justificativa: A resposta proposta pelo recurso (C) utiliza elermeyer para preparo da solução em questão. 
Esse tipo de vidraria tem limitações para uso no preparo de soluções, pois indica apenas o volume 
aproximado, e não o volume exato. 
 
 
 
QUESTÃO 25 
 
Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARI TO 
Justificativa: O termo luva de borracha se refere normalmente às luvas de borracha butílica, que seguem o 
procedimento da questão. Outros tipos de material – látex, neopreno, etc recebem outras denominações. 
 
 
 
QUESTÃO 26 
 
Resposta ao Recurso: QUESTÃO ANULADA 
Justificativa: Não há alternativa com a combinação correta. 
 
 
 
QUESTÃO 28 
 
Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARI TO 
Justificativa: na alternativa correta não e afirma que os objetos perfuro-cortantes vão ser colocados em saco 
plástico. A alternativa diz que o recipiente contendo os objetos perfuro-cortantes são jogados em sacos 
plásticos. 
 
 
 
QUESTÃO 31 
 
Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARI TO 
Justificativa: Em laboratórios com Nível de Contenção NB2, não é exigido o treinamento dos técnicos. Para 
esse tipo de laboratório, não é caráter obrigatório o treinamento, apesar de ser desejado que os técnicos 
conheçam as normas. 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 34 
 
Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARI TO 
Justificativa: ao padronizar todas as ações para que diferentes técnicos possam compreender e executar, 
da mesma maneira, uma determinada tarefa, o POP garante serviços ou produtos aos usuários, em 
qualquer nível.  A eaboração de POPs faz parte da boa conduta de qualquer laboratório de qualidade, 
sendo inclusive importante para que se consiga a acreditação dos mesmos. 
 
 
 
QUESTÃO 37 
 
Resposta ao Recurso: QUESTÃO ANULADA 
Justificativa: Na alternativa (E) que seria correta, não deveria constar a frase abaixar a platina”. Esta frase 
faz com que a alternativa E seja errada também. 
 
 
 
QUESTÃO 38 
 
Resposta ao Recurso: QUESTÃO ANULADA 
Justificativa: Conteúdo da questão não consta no programa do edital do concurso. 
 
 
 
QUESTÃO 39 
 
Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARI TO 
Justificativa: A questão está clara. O conteúdo entre parênteses reforça os objetos aos quais o termo 
AMBOS se refere. 
 
 
 
QUESTÃO 40 
 
Resposta ao Recurso: RETIFICAÇÃO DO GABARITO 
Mediante análise dos recursos, indica-se a alteração do gabarito para a alternativa C. 
 
 
 
QUESTÃO 47 
 
Resposta ao Recurso: QUESTÃO ANULADA 
Justificativa: Na alternativa correta (A) deveria estar “a ser amplificada DA fita do DNA” ao invés de ser 
amplificada em cada fita do DNA” 
 
 
 
QUESTÃO 49 
 
Resposta ao Recurso: MANTEM-SE A RESPOSTA DO GABARI TO 
Justificativa: Na Resposta D, afirma-se que a colchicina deve ser adicionada após 24 horas de cultura. Está 
errado: a colchicina deve ser adicionada 1 hora antes de se completar o 2o. ou o 3o. ciclo (ou seja, se cada 
ciclo tem em torno de 24 horas, a colchicina deveria ser adicionada ao se completarem 47 horas, ou ao se 
completarem 71 horas). Se adicionada após completar o ciclo (24, 48 ou 72), a maioria das células estará 
em interfase. 
 


