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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas oficiais da prova 

Teórico-Prática com abordagem discursiva. Essas respostas foram utilizadas como referência no processo de 

correção. Foram também consideradas corretas outras respostas que se encaixaram no conjunto de ideias 

que corresponderam às expectativas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento no que se 

refere à competência e/ou habilidades na utilização de conceitos e/ou técnicas específicas. Respostas 

parciais também foram aceitas, contudo, a pontuação a elas atribuída considerou os diferentes níveis de 

acerto. 
 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
R:  

1) Calcular o volume necessário de solução de ácido nítrico: 12,8 mL. 

2) Trabalhar em uma capela e usar EPIs (luvas, jaleco e óculos). 

3) Com auxílio de uma pera e de uma pipeta graduada, medir o volume de ácido nítrico encontrado.  

4) Adicionar um determinado volume de água no Becker ou na proveta graduada. 

5) Adicionar o volume ácido nítrico pipetado no Becker ou na proveta que contenha a água. 

6) Completar o volume de água para 400 mL utilizando proveta ou balão volumétrico. 

7) Colocar o volume final em vidro escuro para estocagem da solução. 

8) Colocar rótulo indicando o nome da solução, a concentração, a data e o técnico responsável.  

Cálculo do volume: Resposta: 12,8 mL. 

Para encontrar a concentração em molar da solução concentrada, pode-se fazer o seguinte cálculo: 

1) o HNO3 tem massa molar de 63 g/mol 

63 g/mol x 0,4 litros (da solução solicitada) x 0,5 M (concentração molar em mol/litro) = 12,6 gramas. 

Cada milílitro de ácido nítrico concentrado a 65% (p/p) 65 gramas por 100 gramas de solução; e tem massa 
de 1,51 gramas por mL (massa específica).  

2) Massa específica x concentração para encontrar o fator de diluição: 

1,51 g/mL x 0,65 g/g = 0,98 g/mL 

3) 12,6 g / 0,98 = 12,8 mL para obtenção da solução a 0,5 molar. 
(10 pontos) 

 



 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

R:  

Procedimento da técnica 

1- Identificar um tubo com o número da amostra do paciente e preparar uma suspensão de hemácias a 5% 
(19 gotas de salina + 1 gota do concentrado de hemácia).  

2- Identificar 7 tubos com o número da amostra do paciente e as seguintes identificações – AntiAB, AntiA, 
AntiB, AntiD, ReversaA (RA), RervesaB(RB).  

3- Colocar uma gota dos antissoros correspondentes Anti-AB, Anti-A, Anti-B, em cada tubo.  

4- Adicionar uma gota da suspensão de hemácias do paciente aos tubos com os antissoros. 

5- Nos tubos RA e RB, colocar, em cada um, duas gotas de soro/plasma e adicionar uma gota de suspensão 
do reagente de hemácias A1 e B, respectivamente. 

6- Homogeneizar todos os tubos e centrifugá-los por 15 segundos de 3000 a 3600 rpm. Agitar levemente os 
tubos, realizando a leitura, um a um, sobre um fundo branco ou aglutinoscópio. Ler e anotar a intensidade da 
aglutinação (de 0 a 4+). 

 
 (10 pontos) 

 


