
SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADOESTE CADERNO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

14/06/2015

TÉCNICO DE LABORATÓRIO / ÁREA:

BIOTERISTA

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém questões discursivas.três

2. O caderno de respostas será distribuído no início da prova. Ele é personalizado e não será substituído
em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

3. As folhas de respostas não poderão ser assinadas, rubricadas nem conter, em outro local que não o
apropriado, marcas ou sinais, pois serão despersonalizadas antes da correção. Qualquer símbolo,
sinal, desenho, recado, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou
rubrica, serão considerados elementos de identificação do candidato. Apresentando qualquer destes
elementos, a prova será desconsiderada, não corrigida e atribuir-se-lhe-á pontuação zero.

4. Questões respondidas em local inadequado, ou seja, fora do espaço destinado a cada questão,
mesmo que identificada a troca, e respostas a lápis, NÃO serão corrigidas e terão pontuação zero.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital,quatro horas
às instruções e à transcrição para o caderno de respostas. Você só poderá retirar-se definitivamente da
sala e do prédio após decorridas , e somente será permitido levar o caderno deduas horas de prova
prova a partir das , desde que permaneça na sala até esse horário.16 horas e 30 minutos

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, após a
entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas
respectivas assinaturas.

7. .AO TERMINAR, DEVOLVAO CADERNO DE RESPOSTAS AOAPLICADOR DE PROVA
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Prova Teórico-Prática com abordagem discursiva 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: BIOTERISTA

____Questão 01__________________________________________________________________

A contaminação das instalações e/ou de animais de um biotério demanda medidas imediatas para

garantir as condições de biossegurança do local. O conhecimento sobre os métodos de descarte é

fundamental para preservar as condições sanitárias do ambiente e, portanto, requer grande senso

de responsabilidade por parte do profissional que está executando o descarte. Descreva, de forma

detalhada, sobre os procedimentos de descarte, de material e animais, contaminados ou não.

(20 pontos)

____Questão 02__________________________________________________________________

Os procedimentos operacionais padrão (POPs) permitem a padronização das tarefas, garantindo a

seus usuários um serviço livre de variações indesejáveis em sua qualidade final. Dessa forma, os

POPs foram elaborados com o intuito de fixar condições, padronizar, definir e estabelecer regras e

recomendações, que devem ser seguidas por todas as pessoas do biotério. O uso adequado dos

equipamentos e materiais das dependências do biotério é uma das exigências estabelecidas nesses

protocolos. Descreva a forma correta de paramentação e os equipamentos de proteção individual

adequados durante o contato com os animais do biotério.

(10 pontos)

____Questão 03__________________________________________________________________

Um importante conceito de bem-estar dos animais é a homeostase, que significa que o animal está

em equilíbrio com seu ambiente interno (temperatura, conteúdo hídrico, etc.) e externo (temperatura

ambiente, som, etc.). A homeostase exige que o animal se adapte e tenha o controle em situações

diversas. Quando ela não puder ser mantida, pode ocorrer desconforto ou estresse com provável

manifestação  de  doença  ou  comportamento  anormal.  O  macroambiente  e  o  microambiente

interferem de forma direta na manutenção de homeostasia pelo animal. Descreva os fatores que

devem ser mantidos nesses ambientes para garantir o bem-estar dos animais.

(20 pontos)
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RASCUNHO
As folhas  para rascunho no caderno de provas serão de preenchimento facultativo e 

NÃO terão validade para a correção das provas.
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