PROVA DE BIOLOGIA
Questões numeradas de 16 a 30
QUESTÃO 16
Célula é a menor parte com forma definida que constitui um ser vivo, dotada de capacidade de autoduplicação.
Representa a unidade estrutural e funcional dos organismos vivos. Todas as alternativas a seguir apresentam
características de células eucariontes, EXCETO
A)
B)
C)
D)

Presença de nucléolo.
Divisão celular por fusão binária.
Ribossomos 80S.
DNA combinado com proteínas.

QUESTÃO 17
Classificação científica, taxonomia ou classificação biológica designa o modo como os seres vivos são agrupados e
categorizados. Observe a tirinha abaixo.

Assinale a alternativa que apresenta a categoria taxonômica para a separação dos personagens da tirinha baseada
no objeto da discussão deles.
A) Família.
B) Reino.
C) Espécie.
D) Ordem.
QUESTÃO 18
As alternativas a seguir estão relacionadas com teorias evolutivas. Analise-as e assinale aquela em que há relação
CORRETA entre a teoria e a respectiva característica.
A) Fontes de variabilidade: diferenças entre indivíduos da mesma espécie.
B) Lamarckismo: indivíduos menos e outros mais adaptados em uma população.
C) Convergência evolutiva: origem espontânea.
D) Darwinismo: espécies diferentes adaptam-se a ambientes semelhantes.
QUESTÃO 19
Todos os seres vivos são formados por células, necessitam de alimento, precisam respirar, são capazes de se
reproduzir, possuem uma composição química formada por substâncias orgânicas e inorgânicas e estão divididos
em cinco reinos. As afirmativas a seguir estão relacionadas a esse assunto. Analise-as e assinale a alternativa
CORRETA.
A) Animais invertebrados, vertebrados, mamíferos e fungos são exemplos de seres vivos do Reino Metazoa.
B) Monera é o reino composto por organismos pluricelulares que possuem um núcleo organizado.
C) Seres unicelulares e procariontes fazem parte do reúno Protista.
D) Reino Metaphyta contém os seres pluricelulares, autótrofos com células revestidas por celulose.
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QUESTÃO 20
As hepatites virais são infecções sistêmicas cuja fisiopatologia se baseia na resposta inflamatória hepática ao vírus.
O quadro abaixo mostra comparações entre tipos de hepatites virais. Analise-o.

Picornaviridae

Hepadnaviridae

Flaviviridae

Deltaviridae

Caliciviridae

As afirmativas abaixo estão relacionadas ao quadro apresentado e ao assunto. Analise-as e assinale a alternativa
CORRETA.
A) Os anticorpos produzidos contra os vírus das hepatites A, C, D e E possuem a mesma especificidade porque
todos esses vírus são constituídos de RNA.
B) Pacientes infectados com qualquer um dos vírus apresentados podem passar por um processo de imunização
ativa natural.
C) Infecção pelo HIV torna o indivíduo susceptível somente às infecções causadas pelos vírus da hepatite B, C e D
devido à sua forma de contágio.
D) As infecções causadas pelos vírus da hepatite A e E não apresentam fase crônica e nem fase aguda.
QUESTÃO 21
Tem sido demonstrada a necessidade de mudança no estilo de vida através de uma alimentação equilibrada e
prática regular de atividade física para a prevenção e tratamento da síndrome metabólica. A inatividade física possui
uma forte relação com a presença dos componentes dessa síndrome. Portanto, o exercício físico é um importante
fator na sua prevenção e tratamento porque provoca modificações em uma série de respostas fisiológicas. As
afirmativas a seguir mostram a relação entre alguns hormônios e exercício físico. Analise-as e assinale a alternativa
CORRETA.
A) O hormônio do crescimento (GH), além de ser um potente agente anabólico, inibe diretamente a lipólise.
B) Os níveis plasmáticos de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) aumentam, de maneira constante, durante o
exercício e não dependem do volume de oxigênio.
C) À medida que os níveis plasmáticos de glicose no sangue diminuem, ocorre estimulação da glicogenólise
hepática pelo aumento gradual da concentração plasmática de insulina.
D) As endorfinas são um tipo de opioide liberado durante o exercício e estão relacionadas à maior tolerância à dor,
ao controle do apetite, à redução da ansiedade, da raiva e da tensão.
QUESTÃO 22
O parênquima é o principal representante do sistema fundamental de tecidos; é encontrado em todos os órgãos da
planta e forma um contínuo por todo o corpo vegetal. As alternativas abaixo se referem a tipos de parênquima.
Analise-as e assinale a que corresponde ao parênquima de preenchimento.
A) Ocorre nos órgãos aéreos dos vegetais, células com paredes primárias delgadas, numerosos cloroplastos e
intensamente vacuoladas. É envolvido com a fotossíntese, convertendo energia luminosa em energia química,
armazenando-a sob a forma de carboidratos.
B) Armazenamento de diferentes substâncias ergásticas, resultantes do metabolismo celular.
C) Encontrado no córtex e medula do caule e no córtex da raiz. Células isodiamétricas, vacuoladas, com pequenos
espaços intercelulares.
D) Contém grandes espaços intercelulares. Promove a aeração nas plantas aquáticas, além de conferir-lhes leveza
para a sua flutuação.
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QUESTÃO 23
O esquema abaixo mostra eventos relacionados ao processo de divisão celular. Analise-o.
• Em células animais:
um sulco de
clivagem separa as
células-filhas;
• Em células vegetáis:
uma placa celular, o
precursor de uma
nova parede celular,
separa as célulasfilhas.

• Os centrômeros se
dividem em dois;
• As cromátides-irmãs
(agora chamadas de
cromossomos) são
puxadas em direção
a polos opostos;
• Algumas fibras do
fuso mitótico
começam a alongar
a célula.

I

II

• Os cromossomos se
alinham na placa
metafásica;
• Cada uma das
cromátides-irmãs se
liga à fibra do fuso
mitótico que vieram
de polos opostos.

• Os cromossomos se
condensam e se
tornam visíveis;
• As fibras do fuso
mitótico emergem
dos centrossomos;
• A membrana nuclear
se rompe;
• Os centrossomos se
movem em direção
a polos opostos.

III

IV

Considerando o esquema e o assunto abordado, assinale a alternativa correspondente aos eventos da anáfase.
A) II.
B) I.
C) IV.
D) III.
QUESTÃO 24
“A pobreza pode deixar profundos e permanentes efeitos biológicos em crianças pequenas, fazendo com que elas
corram mais riscos de sofrer problemas de saúde e ter renda mais baixa quando se tornarem adultas.”

I Realização Pessoal
II Estima

Moralidade,
criatividade,
espontaneidade,
solução de problemas,
ausência de preconceitos,
aceitação dos fatos.
Autoestima, confiança, conquista,
respeito dos outros, respeito aos outros.

Amor/

Amizade, família, intimidade sexual.

IV Segurança

Segurança do corpo, do emprego, de recursos, da
moralidade, da família, da saúde, da propriedade.

III Relacionamento

V Fisiologia

Respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção.

Comparando o fragmento de texto com o esquema, assinale a alternativa que corresponde ao item da pirâmide
menos relacionado às condições de pobreza de um indivíduo.
A) II.
B) III.
C) IV.
D) V.
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QUESTÃO 25
Biotecnologia envolve o uso das tecnologias que utilizam organismos vivos, ou produtos elaborados a partir deles,
para criar ou modificar produtos para fins específicos. Suas principais aplicações estão relacionadas às areas da
medicina, agricultura, produção de alimentos e meio ambiente. O quadro abaixo mostra alguns benefícios da
biotecnologia.
III III IV VVI -

Aumento da produção de alimentos.
Obtenção de alimentos mais nutritivos e com propriedades medicinais.
Desenvolvimento de técnicas terapêuticas para doenças que ainda não têm cura, como o câncer, ou cujos
tratamentos não são tão eficientes.
Produção de medicamentos, além de hormônios, anticorpos e insulina.
Uso da biorremediação para controlar e eliminar a contaminação nos ambientes.
Produção de produtos biodegradáveis para reduzir a poluição ambiental.

Analise as alternativas a seguir e assinale a que apresenta o benefício diretamente relacionado ao processo de
clonagem.
A) III.
B) I.
C) VI.
D) V.
QUESTÃO 26
As zoonoses são enfermidades naturalmente transmissíveis entre os animais e o homem, representando uma
importante ameaça à saúde e ao bem-estar da população. Apesar do progresso, das medidas de controle e da
cobertura com serviços de saúde, essas doenças continuam registrando altas taxas de ocorrência nas zonas
urbanas e rurais. A figura abaixo se refere a uma dessas doenças. Analise-a.

Sintomas em humanos
Indisposição
Febre Irregular

Colocar telas nas janelas
e embalar sempre o lixo.

Palidez da pele

Anemia

O mosquito-palha
carrega o parasita
no organismo. Ao
picar um animal,
ele o transmite.

Nos cães, o
parasita se
desenvolve e se
reproduz,
provocando a
doença.

Falta de
apetite

Outro mosquito
pica o cachorro
contaminado,
adquire novamente
o parasita e pica o
homem.

Sintomas em animais
Fadiga
Inchaço do
abdômen
devido ao
aumento do
fígado e do
baço.

Anemia

Febre

Manter a casa limpa e
o quinal livre dos
criadouros de insetos.

Hemominas
Dedetização em
áreas de risco.

Perda de
peso

Lesões oculares
(conjuntivite,
ceratite, uveíte
anterior, panoftalmite

EDITORIA DE ARTE/NELSON FLORES - FONTE: GERÊNCIA DE CONTROLE DE ZOONOSES.

Analise as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a doença indicada na figura.
A) Leptospirose.
B) Toxoplasmose.
C) Leishmaniose.
D) Teníase/Cisticercose.
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QUESTÃO 27
Com 91 mil casos de Zika, 802 mil de dengue e 39 mil de chikungunya, o Brasil vive, desde 2015, uma epidemia das
três doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti (Agência Brasil – 26/4/2016). A tendência, no entanto, é que
as ações de combate ao mosquito reduzam a incidência das doenças. Todas as alternativas abaixo apresentam
possíveis medidas de combate a esse mosquito e diminuição das doenças provocadas por ele, EXCETO
A) Promoção da vigilância entomológica (características, presença, índices de infestação, avaliação da eficácia dos
métodos de controle) relacionada à vigilância epidemiológica, rede laboratorial e de saneamento.
B) Cuidado em tomar água fervida e/ou filtrada.
C) Abordagem eco-bio-social com aplicação de conceitos e práticas relacionados à educação social e ao cuidado
com o meio ambiente.
D) Uso de dispositivos plásticos em ambientes domiciliares, contendo inseticidas de liberação lenta e contínua, com
durabilidade do efeito por até 20 dias.
QUESTÃO 28
Heredogramas são representações do mecanismo de transmissão das características dentro de uma família. Por
meio dos heredogramas torna-se mais fácil identificar os tipos de herança genética e as probabilidades de uma
pessoa apresentar uma característica ou doença hereditária. Todas as alternativas abaixo são características de
uma herança autossômica recessiva, EXCETO
A) Em geral, os indivíduos afetados resultam de cruzamentos consanguíneos.
B) O caráter aparece tipicamente apenas entre irmãos, mas não em seus pais, descendentes ou parentes.
C) Em média, 25% dos irmãos do propósito são afetados.
D) A incidência é mais alta nos homens do que nas mulheres.
QUESTÃO 29
O citoesqueleto é uma estrutura celular, espécie de rede, composta por um conjunto de três tipos diferentes de
filamentos proteicos. O esquema abaixo mostra esses três filamentos. Observe-o.

II

I

III

Considerando o assunto abordado e a figura apresentada, analise as alternativas abaixo e assinale a que apresenta
uma função de II.
A) Movimentos dos cílios e flagelos.
B) Migração dos cromossomos na divisão celular.
C) Manutenção das organelas e do núcleo em seus lugares.
D) Sustentação para a membrana plasmática.
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QUESTÃO 30
Observe o heredograma abaixo.

Considerando a ilustração acima e o assunto abordado, assinale a alternativa correspondente à probabilidade de os
casais 4 e 5 da geração IV terem um filho com a característica implícita.
A) 1/4.
B) 1/6.
C) 1/2.
D) 2/3.

PROVA DE FÍSICA
Questões numeradas de 31 a 35
QUESTÃO 31
Uma pessoa de massa M sobe numa balança que está dentro de um elevador em repouso. A balança registra o
módulo P0 do peso dessa pessoa. O elevador sobe com aceleração de módulo a, e o módulo do peso registrado é Ps
(Figura A). O elevador então diminui a velocidade, para e, em seguida, inicia a descida com aceleração de mesmo
módulo a (Figura B), momento em que a balança registra o módulo Pd do peso da pessoa. O módulo da aceleração
da gravidade no local é g.

Figura B

Figura A

Elevador

Elevador

a

a

Balança

Balança
É CORRETO afirmar que:
A)
B)
C)
D)

P0 = Ps = Pd.
P0 > Ps, P0 < Pd.
P0 < Ps, P0 = Pd.
P0 < Ps, P0 > Pd.
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