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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS
 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE 

PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO UFG-2017

CADERNO DE QUESTÕES

ASSISTENTE DE 
LABORATÓRIO

  LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

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

2. O Caderno de Respostas será distribuído assim que a prova for iniciada. 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-o ao aplicador de prova.

3.  Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às
instruções e à transcrição para o caderno de respostas.

4. Iniciada a Prova Teórico-Prática, com caráter discursivo, você só poderá retirar-se de seu local de 
prova,sala e prédio, decorridas duas horas de seu início e somente será permitido levar o Caderno de 
Questões após três horas  desse início, desde que permaneça na sala até esse momento. É 
terminantemente vedado sair da sala de realização da prova, com quaisquer anotações, antes desse 
horário.

5. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo 
liberados somente após a entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala, no 
qual irão apor suas respectivas assinaturas.

6. AO TERMINAR, DEVOLVA O CADERNO DE RESPOSTAS AO APLICADOR DE PROVA.



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM
EDUCAÇÃO DA UFG/2017

ASSISTENTE DE LABORATÓRIO

____Questão 01_______________________________________________________________

O ágar  Mueller  Hinton  é  um meio  de  cultura  utilizado  em laboratório  de  microbiologia  para
realização de testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Para o preparo de um litro do ágar
Mueller  Hinton,  utilizam-se  38  gramas  do  meio  de  cultura  desidratado.  Descreva,
sequencialmente, o procedimento para o preparo de 250 mL desse meio até que ele fique pronto
para ser utilizado em placas de Petri.

(20 pontos)

____Questão 02_______________________________________________________________

Descreva,  sequencialmente,  os  procedimentos  necessários  para  reutilizar  placas  de  Petri
contaminadas com Pseudomonas aeruginosa para novo cultivo microbiano.

(15 pontos)

____Questão 03_______________________________________________________________

Descreva três métodos físicos de controle microbiano que empregam calor seco e cite, como
exemplo, dois tipos de materiais em que cada um desses métodos possa ser utilizado.

(15 pontos)
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