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Questão Tema(s) predominante(s) Itens do Edital 

51 Diferenças entre as metodologias de RFLP e PCR 5.4.2 Regiões repetitivas e polimorfismos. 

6.2 Técnica de PCR. 

6.3 Técnicas de identificação usando o DNA. 

52 Identificação e tipagem de sangue humano em amostras forenses 10 Noções de imunologia. 

53 Técnicas de coleta, transporte e preparo de amostras de DNA 6.3 Técnicas de identificação usando o DNA. 

8.2 Biologia de microrganismos. 

54* Herança genética para os grupos sanguíneos 2. Padrões de herança genética 

55 Teste de Hardy-Weinberg 3 Genética de populações. 

3.1 Teorema de Hardy-Weinberg. 

56 Equilíbrio genético de Hardy-Weinberg: teste do P-quadrado 3 Genética de populações. 

3.1 Teorema de Hardy-Weinberg. 

57 Técnicas de coleta, transporte e preparo de amostras de DNA 6.3 Técnicas de identificação usando o DNA. 

58 Eletroforese em gel de fragmentos de restrição de DNA obtidos a 

partir de amostras de sangue (DNA mitocondrial) 

6.3 Técnicas de identificação usando o DNA. 

59 Eletroforese em gel de fragmentos de restrição de DNA obtidos a 

partir de amostras de sangue (padrões de banda) 

6.3 Técnicas de identificação usando o DNA. 

60 Eletroforese em gel de fragmentos de restrição de DNA obtidos a 

partir de amostras de sangue (sequência de análise) 

6 Técnicas de biologia molecular. 

6.2 Técnica de PCR. 
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6.3 Técnicas de identificação usando o DNA. 

61 Fontes de DNA no sangue (eritrócitos?) 6.3 Técnicas de identificação usando o DNA. 

62 Sequenciamento de DNA utilizando didesoxinucleotídios 6.1 Sequenciamento do DNA. 

63 Sequenciamento de DNA x PCR 6.1 Sequenciamento do DNA. 

6.2 Técnica de PCR. 

64 Sequenciamento de ácidos nucléicos (massa molecular de oligômeros) 6.1 Sequenciamento do DNA. 

65 Técnica de PCR com DNA desnaturado 6.2 Técnica de PCR. 

66 Técnica de PCR (oligonucleotídios sintéticos?) 6.2 Técnica de PCR. 

67 Técnica de PCR (magnésio como inibidor da polimerase?) 6.2 Técnica de PCR. 

68 Etapas da técnica de PCR (temperatura etc.) 6.2 Técnica de PCR. 

69 Número de cópias após alguns ciclos de reações da Técnica de PCR. 6.2 Técnica de PCR. 

70 Biomoléculas utilizadas em análises filogenéticas. 4.1 Análise filogenética. 

71 Teoria da evolução de Darwin (origem das espécies: mutações do 

ancestral?) 

4.2 Seleção natural, mutação, deriva, fluxo 

gênico. 

4.3 Especiação. 

72 Enzima fotoliase (correções de alterações no DNA?). 1.1 Estrutura e função de ácidos nucleicos. 

5.1 Replicação. 

5.2 Mutação, recombinação e reparo do DNA. 

73 Falhas no pareamento de bases do DNA (mecanismos de reparo) 1.1 Estrutura e função de ácidos nucleicos. 
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5.1 Replicação. 

5.2 Mutação, recombinação e reparo do DNA. 

74 Funções das DNA glicosilases (homologias entre DNA glicosilases de E. 

coli e de eucariotos?) 

1.1 Estrutura e função de ácidos nucleicos. 

5.1 Replicação. 

5.2 Mutação, recombinação e reparo do DNA. 

75 Replicação do DNA (se ocorrer mutação em bases?) 5.1 Replicação. 

5.2 Mutação, recombinação e reparo do DNA. 

76 Mecanismos de resistência a antibióticos (modificações de sequências 

do DNA) 

8.3 Microrganismos patogênicos. 

77 Trocas de fragmentos de DNA entre microrganismos (resistência 

transferida). 

8.3 Microrganismos patogênicos. 

78 Normas de Biossegurança que regulamentem a manipulação genética 

de microrganismos patogênicos em laboratório 

8.3 Microrganismos patogênicos. 

79 Classes de risco em laboratórios de microbiologia 8.3 Microrganismos patogênicos. 

80 Fluxo gênico (evolução); alterações gênicas 4.2 Seleção natural, mutação, deriva, fluxo 

gênico. 

81 Neodarwinismo, seleção natural, o fluxo gênico e a deriva genética 4.2 Seleção natural, mutação, deriva, fluxo 

gênico. 
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82 Teorema de Hardy-Weinberg X mutação, migração, deriva genética e 

seleção natural. 

3.1 Teorema de Hardy-Weinberg. 

4.2 Seleção natural, mutação, deriva, fluxo 

gênico. 

83 Frequências gênicas em populações pequenas; oscilação ou deriva 

genética. 

4.2 Seleção natural, mutação, deriva, fluxo 

gênico. 

84 Análise Filogenética X Evolução 4.1 Análise filogenética. 

85 Significância estatística X Probabilidade. 18 Bioestatística. 

86 Florestas exploradas; exploração madeireira; desmatamento 19 Avaliação de impactos ambientais e 

valoração de danos ambientais. 

21 Biologia da conservação. 

21.1 Gestão, conservação e manejo de 

recursos naturais. 

21.2 Gestão e manejo em unidades de 

conservação. 

87 Desmatamento x Sucessão Primária 19 Avaliação de impactos ambientais e 

valoração de danos ambientais. 

21 Biologia da conservação. 

21.1 Gestão, conservação e manejo de 

recursos naturais. 
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21.2 Gestão e manejo em unidades de 

conservação. 

88 Análise da exploração madeireira 19 Avaliação de impactos ambientais e 

valoração de danos ambientais. 

21 Biologia da conservação. 

21.1 Gestão, conservação e manejo de 

recursos naturais. 

21.2 Gestão e manejo em unidades de 

conservação. 

89 Queimadas; exploração florestal 19 Avaliação de impactos ambientais e 

valoração de danos ambientais. 

21 Biologia da conservação. 

21.1 Gestão, conservação e manejo de 

recursos naturais. 

21.2 Gestão e manejo em unidades de 

conservação. 

90 Impacto de clareiras sobre a fauna; desmatamento x habitat 19 Avaliação de impactos ambientais e 

valoração de danos ambientais. 

21 Biologia da conservação. 
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21.1 Gestão, conservação e manejo de 

recursos naturais. 

21.2 Gestão e manejo em unidades de 

conservação. 

91 Desmatamento x Compactação do solo. 19 Avaliação de impactos ambientais e 

valoração de danos ambientais. 

21 Biologia da conservação. 

21.1 Gestão, conservação e manejo de 

recursos naturais. 

21.2 Gestão e manejo em unidades de 

conservação. 

92 Corte raso na região amazônica? (lei de conservação) 21.2 Gestão e manejo em unidades de 

conservação. 

93 Risco de incêndios florestais x Madeireiras. 19 Avaliação de impactos ambientais e 

valoração de danos ambientais. 

21 Biologia da conservação. 

21.1 Gestão, conservação e manejo de 

recursos naturais. 

94 Características gerais da madeira (amostras para análise). 13.2 Identificação anatômica de madeiras. 
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95 Determinação da cor da madeira (escala padronizada de cores para 

solos: Munsell soil color charts). 

13.2 Identificação anatômica de madeiras. 

96 Classificação da textura da madeira. 13.2 Identificação anatômica de madeiras. 

97 Impactos do represamento de rios (montante). 16 Recursos hídricos. 

19 Avaliação de impactos ambientais e 

valoração de danos ambientais. 

98 Impactos do represamento de rios (estuários; jusante). 16 Recursos hídricos. 

19 Avaliação de impactos ambientais e 

valoração de danos ambientais. 

99 Resolução do CONAMA n.º 001/1986; estudo de impacto ambiental; 

demanda bioquímica de oxigênio. 

26.8 Resolução do CONAMA nº 1/1986 

(alterada pelas Resoluções nº 11/1986, nº 

5/1987 e nº 237/1997). 

100 Impacto da construção da barragem na população de caranguejos. 19 Avaliação de impactos ambientais e 

valoração de danos ambientais. 

21.1 Gestão, conservação e manejo de 

recursos naturais. 

101 Represamento; compensação ambiental; unidade de conservação. 21.1 Gestão, conservação e manejo de 

recursos naturais. 

102 Oligotrofização? 17 Poluição e controle ambiental. 
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17.2 Ensaios de toxicidade de efluentes e de 

produtos solúveis e insolúveis com organismos 

de diversos níveis tróficos. 

103 Crescimento populacional de cianobactérias em águas de 

reservatórios. 

17 Poluição e controle ambiental. 

17.2 Ensaios de toxicidade de efluentes e de 

produtos solúveis e insolúveis com organismos 

de diversos níveis tróficos. 

104 Técnica de contagem convencional de células para identificação de 

espécies de cianobactérias por microscopia óptica; conhecimento 

taxonômico com base na análise morfológica. 

17.2 Ensaios de toxicidade de efluentes e de 

produtos solúveis e insolúveis com organismos 

de diversos níveis tróficos. 

105 Toxinas produzidas por cianobactérias em águas de reservatórios 17.2 Ensaios de toxicidade de efluentes e de 

produtos solúveis e insolúveis com organismos 

de diversos níveis tróficos. 

106 Técnica de contagem celular; nível de toxinas na água. 17.2 Ensaios de toxicidade de efluentes e de 

produtos solúveis e insolúveis com organismos 

de diversos níveis tróficos. 

107 O Brasil segue o padrão internacional de concentrações admissíveis de 

microcistina, saxitoxinas e cilindrospermopsinas??? 

17.2 Ensaios de toxicidade de efluentes e de 

produtos solúveis e insolúveis com organismos 

de diversos níveis tróficos. 
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108 Impacto da construção da barragem na população de caranguejos. 19 Avaliação de impactos ambientais e 

valoração de danos ambientais. 

21.1 Gestão, conservação e manejo de 

recursos naturais. 

109 Biomas brasileiros 15 Biogeografia. 

 

110 Formação de rochas sedimentares na nascente 19 Avaliação de impactos ambientais e 

valoração de danos ambientais. 

22 Noções de geologia, paleontologia e 

pedologia. 

111 Entomologia forense: cálculo de intervalo pós-morte 12.5 Entomologia forense. 

112 Entomologia forense: densidade de pulas sobre o cadáver 12.5 Entomologia forense. 

113 Entomologia forense: uso de instrumentos cortantes 12.5 Entomologia forense. 

114 Entomologia forense: técnicas para coleta e transporte de larvas 12.1 Código Internacional de Taxonomia 

Zoológica. 

12.2 Identificação e classificação taxonômica 

da fauna silvestre brasileira. 

 

115 Entomologia forense: coleópteros? 12.1 Código Internacional de Taxonomia 
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Zoológica. 

12.2 Identificação e classificação taxonômica 

da fauna silvestre brasileira. 

116* Espécimes do gênero Amanita. 13.1 Taxonomia vegetal. 

117 Conceitos de biopirataria 14 Biopirataria e tráfico de animais, vegetais e 

outros materiais de origem biológica. 

118 Disposições da Convenção da Organização das Nações Unidas sobre 

Diversidade Biológica 

14 Biopirataria e tráfico de animais, vegetais e 

outros materiais de origem biológica. 

119 Tráfico de animais silvestres 14 Biopirataria e tráfico de animais, vegetais e 

outros materiais de origem biológica. 

120 O que fazer com animais silvestres apreendidos? (tucanos e araras 

azuis) 

 

14 Biopirataria e tráfico de animais, vegetais e 

outros materiais de origem biológica. 


