
CARGO: TÉCNICO EM BIOTECNOLOGIA 

PROVA PRÁTICA 

ESPELHO 

QUESTÃO 1:  
 
O hidróxido de sódio é bastante utilizado em vários experimentos realizados no 
laboratório, por exemplo, para ajustar o pH de um meio de cultura. Então, o candidato 
deverá preparar 250 mL de uma solução de hidróxido de sódio com concentração de 
0,5 mol/L.  
Dados: Massa molecular: Hidrogênio = 1 g/mol, Oxigênio = 16 g/mol e Sódio = 23 
g/mol.  
Esta questão tem como objetivos principais avaliar se o candidato sabe: i) montar a 
formula molecular de um composto, ii) fazer os cálculos para preparo de uma solução, 
iii) usar a balança corretamente, iv) escolher as vidrarias corretas (por este motivo 
solicitou-se a mais do que necessário), v) manipulação durante o preparo e vi) como 
deve ser armazenada a solução com base na sua característica e a forma de etiqueta-
la.  
 
Cálculos:  
Massa molecular do hidróxido de sódio (NaOH) = 23 + 16 + 1 = 40 g/mol 
𝑀 =

 ×
          0,5 𝑚𝑜𝑙/𝐿 =

× ,  
               𝑚 = 5 𝑔 

Logo será necessário pesar 5 g de hidróxido de sódio.  
 
Antes do procedimento foi verificado se o candidato estava com EPIs corretos, não 
estava com acessórios e se lavou a mão.  
 
Etapas principais do procedimento: 
 

1. Realizar os cálculos da massa a ser pesada. 
2. Fazer a pesagem, 5 g de hidróxido de sódio, verificando se a balança está 

corretamente tarada após adicionar a vidraria (Becker) a ser utilizada durante 
a pesagem. 

3. Retirar o material da balança e tará-la. Caso tenha sujado, limpar a balança.  
4. Após a pesagem, adicionar água destilada ao hidróxido de sódio pesado 

(menor do que o volume da solução) e homogeneizar com auxílio do bastão 
de vidro. 

5. Transferir a solução para o balão volumétrico de 250 mL, com um auxílio do 
bastão de vidro para não perder solução ou ficar nas paredes (antes do 
menisco – parte superior).  

6. Adicionar novamente água destilada no Becker, homogeneizar e transferir 
para o balão volumétrico, garantindo que todo o material foi transferido. Esta 
etapa por ser repetida.  

7. Completar o volume com água destilada até o menisco, sendo verificada a 
posição correta do operador no procedimento de visualizar o menisco.  



8. Tampar o balão e homogeneizar a solução.  
9.  Após, escolher o frasco de plástico (apropriado para solução de hidróxido de 

sódio), ambientá-lo e transferir a solução do balão volumétrica para o frasco.  
10. Identificar a solução preparada rotulando o frasco. No rótulo deve conter o 

nome da solução, concentração, data do preparado e responsável pela 
preparação (código do candidato).  

 
 

QUESTÃO 2 
 
A contagem em placas é um método utilizado com frequência para medir populações 
microbianas e um dos métodos utilizado é o Spread-plate. Quando uma contagem em 
placas é feita, é importante que somente um número limitado de colônias se 
desenvolva na placa e para assegurar que o número de colônias esteja na faixa de 
contagem, o inóculo inicial é diluído várias vezes, em um processo chamado de 
diluição seriada. Então, nesta etapa, o candidato deverá preparar as soluções diluídas 
para realizar o método de contagem em placas na próxima questão (Questão 3). Logo, 
nesta etapa (Questão 2), o candidato deverá preparar duas diluições (10-5 e 10-6) da 
solução microbiana da levedura Saccharomyces cerevisiae utilizando o material 
disponível. 
 
Esta questão tem como principais objetivos avaliar se o candidato tem conhecimento 
de: i) trabalhar corretamente em condições assépticas; ii) manipulação de vidrarias; 
iii) cálculos de diluições; iv) fazer diluições; e v) conhecimentos sobre procedimentos 
de biossegurança.  
 
Etapas principais do procedimento: 
 

1. Primeiramente, o candidato deve avaliar as vidrarias e soluções 
disponibilizadas para verificar o procedimento de diluição seriada a ser 
realizada, a qual está detalhada nos passos a seguir. 

2. Após, é necessário solicitar para acender a chama do bico de Bunsen ou 
lamparina. As etapas subsequentes devem ser realizadas numa zona próxima 
a chama, com o raio no máximo de 20 cm a 30 cm, para garantir a esterilidade 
durante o procedimento. 

3. Com o auxílio da alça de inoculação, devidamente esterilizada na chama e 
esfriada antes do contato com o microrganismo, deve ser transferido uma 
certa quantidade da cultura (presente na placa de Petri) para um tubo de 
ensaio contendo a solução diluente, com o objetivo de preparar o inóculo (a 
amostra). A solução deve ser homogeneizada em vórtex. Nesta etapa é 
verificado, também, a forma de segurar e abrir a placa de Petri e a forma de 
manipulação da alça de inoculação. 

4. Desta amostra, deve-se ser transferido de forma asséptica, 1 mL para o frasco 
de frasco de diluição que contém 99 mL de solução salina (solução diluente). 
Nesta etapa é verificado a forma de manipulação da pipeta (bem como o uso 
da pera) e a forma estéril de conduzir o procedimento.  



5. Após, homogeneizar o conteúdo do frasco de diluição, através de movimentos 
manuais. Com isso, é obtido uma diluição de 10-2. 

6. Então, 1 mL da mistura do frasco de diluição deve ser transferido para um tubo 
de ensaio, contendo 9 mL da solução diluente, usando uma pipeta estéril e o 
procedimento deve ser realizado na zona de esterilidade. Após, a mistura deve 
ser homogeneizada em agitador tipo vórtex. Com este procedimento é obtido 
a diluição de 10-3.  

7. Então, este procedimento (descrito no item 6) é repetido: transferir 1 mL deste 
tubo de ensaio (diluição 10-3) para um outro tubo de ensaio contendo 9 mL de 
diluente, homogeneizar em agitador tipo vórtex, obtendo assim a diluição 10-

4.  
8. Após, com os mesmos cuidados citados no item 6, é retirando-se 1 mL da 

diluição 10-4, com auxílio da pipeta, transferir para um tubo de ensaio, 
contendo 9 mL da solução diluente, e homogeneizar. Com este procedimento 
é obtido a diluição 10-5.  

9. Logo após, com os mesmos cuidados citados no item 6, é retirando-se 1 mL da 
diluição 10-5, com auxílio da pipeta, transferir para um tubo de ensaio, 
contendo 9 mL da solução diluente, e homogeneizar. Com este procedimento 
é obtido a diluição 10-6.  

10. Durante a pipetagem é necessário verificar a presença de bolhas de ar para 
não interferir no volume pipetado. 

11. Durante o procedimento, é importante a identificação do frasco de diluição e 
dos tubos de ensaio para ter um controle das diluições realizadas e para 
armazenamento destas para a etapa posterior (Questão 3).  

 
  



 

QUESTÃO 3 
 
O candidato deverá selecionar uma das diluições preparadas no experimento 
conduzido na Questão 2 e realizar o espalhamento da cultura microbiana em placas 
pelo método Spread plate.  
 
Esta questão tem como principais objetivos avaliar se o candidato tem conhecimento 
de: i) trabalhar em condições de esterilidade; ii) manipulação de vidrarias, 
principalmente Placa de Petri e alça de Drigalsky; iii) realizar o espalhamento de 
culturas em placa; iv) saber o que deve ser feito após o espalhamento e v) 
conhecimentos sobre procedimentos de biossegurança.  
 
Etapas do procedimento: 

1. Solicitar para acender a chama do bico de Bunsen ou lamparina. As etapas 
subsequentes devem ser realizadas numa zona próxima a chama, com o raio 
no máximo de 20 cm a 30 cm, para garantir a esterilidade durante o 
procedimento. 

2. Escolher a diluição 10-5 ou 10-6. 
3. Abri o tubo de ensaio, correspondente a diluição selecionada, passar a boca 

do tubo na chama para esterilizar a região;  
4. Retirar 0,1 mL da diluição, usando uma pipeta estéril, e transferir para a placa 

de Petri contendo o meio sólido. É necessário verificar se não tem bolha de ar 
na pipeta para garantir o volume correto na pipetagem. Aquecer novamente 
a boca do tubo de ensaio, antes de tampá-lo.  

5. Flambar a alça de Drigalsky, sendo necessário solicitar álcool etílico para este 
procedimento, não flambando a alçar seca.  

6. Espalhar a cultura com o auxílio da alça de Drigalsky sobre a superfície do meio 
de cultura.  

7. Inverter a placa de Petri com a cultura espalhada;  
8. Identificá-la com o nome da cultura microbiana, diluição selecionada, data e 

responsável pela operação (código do candidato). 
 

 

 

 

  



 

QUESTÃO 4  
 
A maioria das observações iniciais dos microrganismos é feita por meio de 
preparações coradas, podendo ser colorações básicas ou diferenciais. Um exemplo de 
coloração diferencial importante é a Coloração de Gram. Essa coloração foi 
desenvolvida em 1884 pelo bacteriologista dinamarquês Hans Christian Gram e é um 
dos procedimentos de coloração mais úteis, pois classifica as bactérias em dois 
grandes grupos: gram-positivas e gram-negativas, com base nas características da 
parede celular. Então, o candidato deverá realizar as etapas da coloração de Gram, 
utilizando a levedura Saccharomyces cerevisiae, e classificá-la Gram positivo ou Gram 
negativo.  
 
Esta questão tem como objetivo avaliar se o candidato sabe: i) em qual tipo de 
microrganismo pode ser realizado o Teste de Coloração Gram. Caso deseje realizar o 
teste para após concluir a classificação do microrganismo e/ou a aplicação do teste, 
os objetivos seriam: ii) executar o procedimento de coloração de Gram, iii) manusear 
uma cultura, iv) fazer o esfregaço numa lâmina, v) utilizar o microscópio, vi) identificar 
os microrganismos como Gram positivo ou Gram negativo ou que a técnica não se 
aplica, vii) conhece os procedimentos de biossegurança, e viii) utilizar os EPIs. 
 
Resposta: A técnica de Coloração de Gram é aplicada para organismos procariontes, 
bactérias, e o microrganismo solicitado na questão é organismo eucarionte, a 
levedura Saccharomyces cerevisiae, que é um organismo eucarionte, logo não pode 
ser classificada como Gram positiva ou Gram negativa.  

 
O procedimento de coloração de Gram, segundo o Manual de Microbiologia Básica de 
autoria de Soares, J. B; de Casimiro, A. R.; Albuquerque, L. M. B, é:  

1. Fazer um esfregaço fino na lâmina com o auxílio da alça de inoculação e secá-
la com o auxílio da chama.  

2. Cobrir o esfregaço com cristal violeta por 1 minuto.  
3. Lavar com água corrente. 
4. Cobrir o esfregaço com lugol por 1 minuto. 
5. Descorar com álcool 95% v/v. 
6. Lavar com água corrente. 
7. Contra-corar com safranina 0,25% m/v por 20 segundos. 
8. Lavar com água corrente e secar entre duas folhas de lenço de papel 

absorvente. 
9. Observar ao microscópio óptico com objetiva de imersão, sendo necessário 

usar óleo de imersão.  
 
 

 
 


