
COMISSAO DE EXAMES
EXAME DE ADMISSAO DE BIOLOGIA -zOIi

1. A prova tem a duragEo de 120 minutos e contempla 40 quest6es
2. Assinale correctamente o seu c6digo de candidatura
3. Paracadaquestdo assinale apenas a alternativa correcta

i 4. N6o 6 permitido o uso de qualquer dispositivo electr6nico (m6quina de calcular, telem6veis, etc.) t'iarar\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\rrrrrrr('

Citologia
1. O que determina a posigdo dos amino6cidos na formagdo da cadeia polipeptfdica 6:

A. O ribossoma; B. O RNA riboss6mico; C. O RNA fansportador; D. O DNA

2. A mol6cula de DNA, que constitui o material gen6tico dos seres vivos, pode ser encontrado:
A. No citoplasma
C. No ribossoma

3. Os gl6bulos vermelhos e os 6vulos sdo respectivamente:
A. C6lulas nervosas e reprodutoras
C. Celulas sanguineas e epiteliais

B. Apenas no nricleo
D. No nricleo, no cloroplasto e na mitocOndria.

B. C6lulas dipl6ides e hapl6ides
D. C6lulas musculares e reprodutoras

4. Na divisSo de uma cdlula ocorre tanto a divisdo do citoplasma como a do ntcleo. A divisSo do nricleo e do citoplasma
correspondem, respectivamente :

A.Amet6faseetel6fase B. A an6fase e pr6fase C. A andfase e atel6fase D. Ainterfase e apr6fase

5. Que alternativa indica respectivemente as fung6es correspondentes aos organelos celulares representados?
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*$d m' 6 * A. Respiragdo, fotossfntese, sintese proteica, armtvenamento de secregao.
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BotAnica
6. A que grupo pertencem as plantas que produzem estr6bilos?

A. Filicineas B. Gimnospdrmicas C. Pterid6fitas D. Bri6fitas

D. Basidiomycetes
7. Alguns cogumelos s6o comestiveis. Em que classe de fungos pertencem os cogumelos?

A. Ascomycetes B. Zygomycetes C. Deuteromycetes

8. As plantas carnivoras s6o vegetais que complementam sua nutrig6o com pequenos animais, e, mais raramente,
vertebrados. NAO constitui uma caracteristica dessas plantas a:

A. absorgSo de subst6ncias inorg6nicas do solo. B. aus6ncia de flores como estruturas reprodutoras.
C. capacidade dercalizar processos fotossintdticos. D. obtengio de nitrog6nio a partir de proteinas animais.

g. Considere os seguintes organismos:
I. algas II. Bri6fitas III. fterid6fitas IV. angiospermas
Gdmetas masculinos flagelados, que necessitam de 6gua para encontrar os gdmetas femininos, sdo encontrados
somente em:
A. I e II B.III e IV C. I,II e III C. I,III e IV
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Sistemdtica
10. Considerando as categorias taxon6micas, pode-se afirmar que seres vivos de uma mesma classe pertencerSo d

(ao):
A, Mesma ordem B. Mesmo filo C. Mesma familia D. Mesmo gdnero

11. Na classificagdo dos seres vivos, indica o que representa uma bactdria: 
'

A. Um animal B. Um fungo C. Um protozoirio C. Nenhuma alternativa est6 correcta

12. A Candida albicans,causadora de micoses que atingem os dedos dos p6s e as mucosas vaginais, 6 classificada

como:
A. Um virus

13. Assinale a opgSo que representa uma caracteristica ausente no reino Fungi:
A. Reprodugdo assexuada B. RespiragSo anaer6bica C. Nutrigdo heterotr6fica

B. Um protozoiirio C. Umfungo

B. Cniddrios

D. Uma bactdria

D. Cdlula procari6tica

14. Na hist6ria evolutiva aceita pela maioria dos zo6logos, o primeiro grupo de animais a apresentar simetria

bilateral acompanhada do processo de cefalizagdo 6 o dos:
A. Artr5podes

Fisiologia Vegetal

C. Platelmintos D. Equinodernos

15. Qual das seguintes afirma96es 6 incorrecta em relag6o ir fotossintese?
A. A fotossintese decorre em duas s6ries de reac96es: fotoquimicas e quimicas
B. Na fotossintese, as reac96es fotoquimicas ocorrem nas tilac6ides
C. Durante o processo da fotossintese 6 formada a glicose
D. O produto final da fotossintese 6 uma proteina

16. H6planks que, embora saturadas de 5gua, continuam a absorvO-la, eliminando o excesso atravds de poros especiais

e sob forma liquida. Estes poros e o fen6meno envolvido recebem, respectivamente, os nomes de :

A. hidat6dos e gutagSo B. hidat6dos e transpiragdo C. est6matos e transpiragdo D. estdmatos e exsudagSo

17. O gr6fico a seguir mostra as taxas de absorgdo e de transpiragdo de uma planta durante 24horus.

A an6lise do gr6fico permite afirmar que

A. a absorgdo 6 sempre mais intensa do que a transpiragdo

B. a absorgdo s6 ocorre durante as horas iluminadas do dia

C. a transpiragdo cessa totalmente durante a noite
D. os dois processos s6o mais intensos em torno das 16 horas

18. A capilaridade e a transpiragdo, segundo a teoria da coes6o-tens5o, sdo dois fen6menos respons6veis pelo (a):
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A. transporte de seiva elaborada apenas.

C. transporte de seiva bruta apenas.

B. entrada de 6gua nas rafzes.
D. transporte de seiva bruta e elaborada.

19. Qual das afirma96es sobre os processos metab6licos est6 correcta:

A. O ciclo de Krebs ocolre no citoplasma das cdlulas.
B. O rendimento em ATP's da oxidagdo total de uma mol6cula de glicose 6 de 28.

C. A fosforilagdo oxidativa 6 o processo metab6lico de sintese de ATP a partir da energia liberada pelo transporte de

electrdes na cadeia respirat6ria.
D. A ATP sintetase, ao mesmo tempo em que forma ATP, transfere ions cloreto paraamatrizmitocondrial.

Fisiologia Animal
20. N; organismo humano, os receptores sensoriais respons6veis pelo sentido do olfacto podem ser classificados

como:
A. Proprioreceptores B. Mecanoreceptores C. Quimioreceptores D. Termoreceptores
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23.
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21. Os hormOnios participam da regulagdo de v6rias fungdes fisiol6gicas, como a activagdo metab6lica e a regulagio
da temperatura. O horm6nio que modula esses processos d produzido pela:

A. Tir6ide B. Hip6fise C. Supra-renal D. Paratir6ide

22. Umapessoa cujas gldndulas gdstricas n6o produzem 6cido clorfdrico certamentelter6 dificuldades na digestSo de:
A. Amido B. Gorduras C. Proteinas D. Vitaminas

Nos eritroblastos ocorre intensa sintese de hemoglobina. Essa sintese relaciona-se directamente com:
O complexo de Golgi B. As mitoc6ndrias C. Os lisossomas D. Os ribossomas

24. A degradagdo dos amino6cidos ingeridos na alimentagdo gera como subproduto a am6nia. Nos mamiferos, a
am6nia 6 transformada em ureia. Esse processo ocoffe:

A. No pdncreas B. No figado C. Nos rins D. No bago

25. A presenga de substdncias t6xicas na urina resulta de um processo rcalizado no rim a que se denomina:
A. ReabsorgSo tubular B. Filtragdo glomerular C. ReabsorgSo activa D. Absorgdo tubular

26. Dois neurdnios fazem conex6o, como 6 mostrado na figura a seguir:

Assinale a alternativa que apresenta uma afirma96o CORRETA em relagdo d figura.
A. As setas 1 e 3 indicam, respectivamente, axOnio e dendrito do neurdnio A.
B. Os mediadores quimicos do impulso nervoso s6o liberados especialmente pela estrutura indicada pela seta 2.
C. A propagagdo do impulso nervoso se d6 no sentido neur6nio B --* neurOnio A.
D. O neur6nio B 6 mais r6pido na condugdo do impulso neryoso que o neurOnio A

Ecologia
27. Os liquenes s6o associagSes obrigat6rias entre certos fungos e certas algas. Nesse tipo de associagdo, as algas

podem ser classificadas como:
A. Produtores B. Consumidores C. Decompositores D. Parasitas

28. A grande importdncia ecol6gica das algas planct6nicas reside no facto de elas proporcionarem:
A. O equilibrio da temperatura dos oceanos
B. A produgSo de oxig6nio na terra

C. O equilibrio da salinidade dos oceanos
D. A ciclagem do nitrog6nio nos oceanos

D. Habitat

29. A comunidade de um lago onde se criam tikipias 6 o conjunto:
A. Dos seres vivos e dos componentes abi6ticos do lago B. De todos os seres vivos do lago
B. Das til6pias e dos outros animais do lago C. Das til6pias e da vegetagdo do lado

30. Qual dos conceitos ecol6gicos a seguir abrange mais elementos da biodiversidade:
A. Populagdo B. Nicho C. Comunidade

Gen6tica
31. O DNA e o RNA s6o macromoldculas compostos por nucleotideos. Esses nucleotideos s6o constituidos por um

grupo fosfato, um agtcar e uma base azotada. Os agucares do DNA e RNA s6o respectivamente:
A. Glicose e Ribose C. Galactose e Desoxirribose
B. Ribose e Desoxirribose D. Desoxirribose e Ribose

As unidades estrutural e funcional do material gendtico s6o respectivamente:
Nucleosideo e gene B. Base azotadae grupo fosfato C. Nucleotideo e gene D. Gene e nucleotideo

33. Um dos conceitos chaves da gen6tica 6 termo heterozig6tico. Este conceito refere-se:
A. Ao gene B. Ao fen6tipo C. Ao alelo
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32.
A.

D. Ao gen6tipo



34. Em relagio i gen6tica dos grupos sanguineos do sistema ABO e Rh, um individuo do grupo ARh+, duplamente

heterozig6tico, pode ser filho de casal:

A. AADD x OODD B. AADd x AODD C. AAdd x AADd D' OODD x AODD

35. Os alelos para os gfupos sanguineos A e B s6o ambos domilrantes. Assim, em um individuo do grupo AB'

teremos um caso de:

A. Domindncia comPleta
B. Domin6nciaincomPleta
EvolugSo
36. Em uma experi€ncia Francesco Redi colocou em cada um dos oito frascos de vidro um pedago de carne' Quatro

frascos dos oito foram cobertos (com pedago de gaze).Ap6s alguns dias, apareceram larvas de moscas nos frascos

que n6o tinham sido cobertos e nenhuma lirva aparec",u ,o1 fr_ascos cobertos. Essa experiOncia ilustra:

A. Teiria celular C' Origem da cdlula

B. Biogdnese D' Abiog6nese

37. O texto a seguir faz refer6ncia d origem da vida na terra:
,,O processo metibfulrco no qual os seres vivos empregam energia 

-luminosa 
na produQdo de compostos orgdnicos exige

um' grau elevado de complertdade estrutural e fuictoial. Isso implica que os primeiros seres vivos possuiam um sistema

enzimdtico b ast ant e des envolvi do."
Assinale a alternativa que associa correctamente o texto d teoria sobre a origem da vida:

B. HiP6tese autotr6ficaA. Abiog6nese
C. Hip6iese heterotr6fica D' Biogdnese

C. Codomin6ncia
D. Recessividade relativa

C. Lamarck e Darwin
D. Lamarck e Mendel

38. Considere as seguintes afirmagdes:

O gafanhoto d verde porque vive no capim.

O gafanhoto vive melhor no capim porque d verde.

As afirmag6es acima seriam atribuidas respectivamente, d:

A. Darwin e Lamarck
B. Darwin e Pasteur

39. Charles Darwin, em seu liwo I origem das espdcies, reconhece que, em seu sentido literal a expressdo selecaao

natural6 inadequado. De acordo com o significado que ele atribuiu a essa expressa, selecgdo natural designa:

A. O surgimento de novas formas C. A persistencia do mais apto

B. A so6reviv0ncia do mais forte D' A origem comum dos seres vivos

40. A imagem representa o processo de evolugSo das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse

processo, a partir de urn ancestral simples, os difeientes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas

que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes'

-Embi!d6!a {ftqlst Pllnlr6}

Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade gen6tica?

A. As sementes aladas, que favorecem a dispersdo a6rea

B. Os gr6os de p6len, que garantem a polinizagdo cnruada 
.

C. Os irutos, que p.o-brem uma maior eficiOncia reprodutiva

D. Os vasos condutores, que possibilitam o transporte da seiva bruta
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