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PROVA DE tsIOLOGIA

rNSTnUeOES
1. A prova tem a durag5o de 120 minutos e contempla um total de 44 perguntas.

2. Leia atentamente a prcrva e responda na F'olha de Respostas a todas as perguntas.

3. Para cada pergunta existem qriatrr: alternativas de resposta" 56 uma d que estS

correcta. Assinale apenas a alter"nativa correcta.

4. Para responder correctamente, basta marcar na alternativa escolhida como se

indica na Folha de Respostas" Exemplo, [*]
5" Use primeiro l6pis de carvdo do tipo HB. Depois passe esflerogr6fica (preta de

prefer€ncia) por cima do 15pis. Apague completamente todos os e(ros usando
uma borracha.

6. No fim da prova, entregue apenas a Folha de Respostas. N{o seri aceite
qualquer folha adicional.

7 . Ndo d pennitido o uso de celular durante a prova.

Lembre-se! Assinale
correctamente o seu

C6digo
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CITOLOGiA

1. O esquema a0 lado apresenta o
modelo do mosaico fluielo, que
actualnrente 6 o mais aceite para a
rnemlrrana celular.

A seta 1 indiea:

::

(D

d)Acido nuclSicoa) lipido b) proteina c) carboidratc d)Acido nuclSico

2. E pr*tica cornurn temperar a salada corn sal, pirrrenta-do-reino, vinagre e azeite, pordm, depois de
algum tempo, observamos que ;ls folhas vdo murchando. lsto se explica porque:

a) O meio 6 mais concentrado que as c6lulas.
b) O meio e nnenos corucentrad* que as e6lulas"
d) 0 rneio apresenta concentrapSc igual dr das celulas do vegetal.
d) As celulas do vegetal ficam tirgidas quando colocadas enr n'reio hipertonico^

O esquema ao lado representa basrc*mente o
processo da digestio intraceiular. A.s estruturas
numeradas 1, 2 e 3 representam, respecti.ramente:

a) ergastoplasma, fagossonra e vacuolo digestivo.
b) reticulo endoplasnrdtico !iso" cr:rnplexo de Golgi
e vac*olo digestivo.
c) ergastoplasma, complexa de Golgi e vac(olo
digestivo.
d) reticulo endopiasm6tic;r: liso, ergastoplasnla e
camplexo de Golgi.

4. Nas cdlulas, a destruigSo de organelos 6 funESo dos(as):
a)lisossr:mas b) nritocdndrias c)retlculo enduplasmdtico d)coniplexo de Golgi

6. A sintese de lipidios ocorre n0
a) reticulo enclopiasrn*tico rugost:
c)reticulo endaplasrnAtico Iiso

7. Cs tllacoides fazem parte dos:
a) cloroplastos b) ribossomas

a)1

C'J

b)citosol
d) nucl6olo

c) lisossomas

b)5

d)4

8. O organelo celular esquematizado ao lado 6 eneontrado em:

Pinocitose

i!
E
&

Fogocitose

Ciisrnocikrse

a) eucariontes c) plantas superiores apenas

d) desmossomas

5, No desenho abaixo, a regific onde $e verifica a maior sintese proteica 6 aporrtada peia seta:



2l {' tz l ';,

b)animais apenas d) hactenias e fungos

GENETICA

9. Observe o esquema abaixo.

I e ll indicam:

a) cromatideos-irmdos

c) cr':rnossomas nfro-homologos

b) cromatideos honn6logas

d) cromossomas homologos.

10. Apos observar atentamente os esquernss ea lado,
poderiarnos dizer que a celula

6 haploide ern relagSo a ll, porque tem;

a) numerr: impar de cromossornas
b) pelo menos um par de cromossomas
c) cromossornas hom6logos
d) urn representante de cada par de homdlogos

11. Na miiose, a drlplicagdo longitudinal dos cromossomasforrrrando clcis cromaticeos ocorre na:
a) interfase b) profase cltelofase d) anafase.

12. O gr*fico abaixo ilustra a variagfio da quantidaCe de DNA de urna celula durante sua vida.
A fase responsAvel peia dupiic*Eiio do DNA e:

a)A
b) E
c)c
d)D

13" Na figura ao lado estd representada uma das fases da rnitose.
A fase logo a Seguir 6 a:

a) interfase b) profase

c) metdfase d) anafase.

14. Maria possur a anomalia gen6tica autossomica recessiva chamacla galactosemia. lndividuas
galactosdmicos aptesentarn, e ntre outras manifestaqOes, a incapaci,Jade de degradar a lactose existente
no leite. Maria casou-se oom Jo6o, homem norrnal, cujo pai era galactosdmico. Este casal teve dois
filhos do sexo rnasculit'ro e normais. Marla estd gravida da terceira crianga e quer saber qual a
probabilidade de esta crianga ser do sexo feminino e ter a galactosemia. Assinale a alternativa correta.

a) 112 b) 1/4 c) 3/B d)314

15' No milho hd unr loca genico em que unr alelo domir:ante determina sen':enies lisas e a alelo recessivo,
sementes rllgosas. Do enuzamento de duras piantas corn sernentes lisas espera-se encontrar, entre os
descendentes

a) somente sementes lisas.
b) sementes lisas e rugosas na proporgio 1:1.
c) sementes lisas e rugosas na proporg6o 3.1.
d) somente sernentes lisas ou lisas e rugosas na proporp6o 3:1.

16. Uma pessoa pode ser do tipo sanguineo A, B, AB rcu O, caso seus globulos vermeihos apresentem, em
sua superficie, o carboidrato A, o *arboidrato B, ambos ou nenhum, respectivamente. Joana, cujo tipc

C6lula I C6lulo il

B,4 D r
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sanguineo e S, tem uma irrnd conr tipo AB. Os avos maternos s6o ambos do tipo A. Pode-se afirnrar

correctamente que a mde e o par cje Joana sfro, respectivamente,
a) homozig6tica A e homoziEdtico B. b) l'lornozigotica A e AB'
c) heterozigotica A e AB. d) heterozigrStica A e heteroziEdtico B.

FIS!OLOGIA VEGETA[.

17. Observe a equagfio a seguir" apresentada:
6COz + HzO -, Col-lrz0s + 6Oz

E uma equagf,o geral relativa d:
a)fotossintese, onde a igua serve corno dador de electr6es
b)fotossintese, onde a 69ua serve como aceitador"de electrdes
c) quirniossintese, on,Ce r: COz serve ccmo dadcr de electroes
d) respirar;ao aerobica, onde o Oz serue oomo aceitador de electroes

18. A fotossintese € um processo de uso de energia luminosa peias plantas para produzir compostos ric*s
em energia, visando manter seu metabolismo. Sobre esse processo, 6 correcto afirmar que:

a) aJreacAoes de escuro envolvem a fixagSo de carbono nurn ciclo qulrnico complexo, chamadc de

ciclo de calvin. que ocorre no citosol, mediaclo por enzimas pr"oduzidas pelo nucleo da celula.
b) os estomas s6o responsdveis pelo controle do processo fotossintdtico, retendo nas suas

cdluias-gi.rarda as enzimas necess*rias Fiara as reagdes da fase clara.
c) os diferentes tipos de clorofila s&o os rinicos pigmerrtos associadc':s d abscrqdo de luz no processo

fotossint6tico.
d) a etapa fotoquimica ou reaE6es de claro ocorrem nos tilacoides dos ciorcplastos, liberando
oxigenio resultante da foiolise da 6gua e produzindo NADPH e ATP

19. A fotossintese e um p,?"oc*sso eornplexo que ocorre eni duas fases: fase lurninosa e ciclo de Calvin"

Sobre as duas etapas da fotossintese, foram feitas as seguintes afirmativas:
l. Na fase luminosa, ocorre a cor:versSo da energia solar em energia quinrica.
l!. hia fase lurninosa, ocorre liberaqfro de oxiEenio, proelugdo de NADPTi e consumo de ATP.
lll. No ciclo de Calvin, r: COz atnrosf6r'ico 6 inoorporado errr rnoldculas org*nicas do cloroplasto.
lV. O Ciclo de Calvin necessita indiretan'rente <Ja luz, pois a produgSo de agilcar elepende do ATP e
NADPH produzidos na fase luminosa.

EstSo correctas:
b) ll, lll e lV. c) l, llle lV d) l, ll e lV.a) I, ll e lll.

20. A figura a seguir mostra urm grAfico da taxa de fotossintese de urna planta quando ela 6 exposia a

diferentes comprirnentos de onda.

Segundo o griifico, os fotossistemas dos vegetais
a) absorvenr mais errergia nos comprimentos de onda na faixa cic azul e dc verrnelho.

b) absorvenr mais energia no comprimento de onda na faixa d9 verde.
c) reflectenr energia principalmente ncs comprirnentos de onda na faixa cjo azt"ll e do vermelho.

d) apresentam a mesma eficiBncia fotcssirrt6tica para todo o espectro de luz visivei.

21. Actualmente um dos principais temas apresentacJos na mldia 6 a mudanga clim6tica global vinculada ao

aumento de gds carbonico atmosf6rico. Uma das principais rnaneiras de mitigagSo deste problema seria

Tax;r de
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o sequestro de carbono pelas plantas especialrnente pelas especies arboreas. Que p':6s.*sc, fisioiogrco
realizado pelas plantas captura o carbcno atmosf6rico?

22. A grAfico a seguir representa a intensidade de dois processos (1 e 2) em fungfro da intensidade luminosa
nurna determinada planta.

Considerando as informapdes apreseniadas no gr6fico, assinale a afirmativa INCCRRECTA:
a) O processo 1 ocorre apenas durante o dia, enquantcr o 2 ocorre tambdm ii noite.
b) Ern A, oconre o ponto de compensagSo da fotossintese (pontr: de compensapdo fotico).
c) Abaixo de A, o consumo rle glicose pela planta 6 rnaior do que a sua produgdo.
d) Em B, a prodr-rq5o de glicose na fotossintese s rnenor do que o consumo de glicose na resplraq&o.

23. A extrag*o de rnadeira 6, em riltima arrilise, urna actividade h;mana que depende <lo crescimentc de
plantas" Considerando qile esse crescrmento 6 uma incorporag6o de mat6ria presente no arnhiente, e
correcto dizer que a rnair:r percentagern de biomassa que compOe a rfladeira ser:a e proveniente de:

a) respiragfro.
c) fotossintese

a) gds carbdnico vindo do ar
c) mat6ria orgdnica vinda do solo

b) absorg6o de nutrientes pela raiz.
d) fotorrespiragSo.

*l
d
!e
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b) gds oxigdnio'rindo do ar
d) minerais vindos do solo.

ECOLOGIA

24. Os especialistas t6m observado que a ternperatura rnedia anual est6 aumentando. Uma das causas
desse aumento 6 o "efeito estufa", cuja ocorr6ncia se deve:

a) aumento da concentrag5o de rnon6xido de carbono na atmosfera.
b) aumento da concentrapSo de di6xido de carbono na atmosfera.
c) aumento da concentragdo de nitrogdnio na atmosfera.
d) eliminuigdo da concentrag&o da camada de ozono na atmosfera.

25. Relacione duasas duas colunas e assinale a aiternativa que apresenta a seou6ncia correcta:

1" Cornunidade
2. Populag5o
3. Ecossistema

( ) Conjunto de seres vivos e o meio onde vivem, com todas as interagSes que

esses seres mantGm entre si e com o meio.

( ) Conjunto de seres vivos de espdcies diferentes que vivem num determinado

espago, mantendo relacionamento.

( ) Con.junto de seres vivos da mesma esp6cie que vivern em deterrninado espago"

a)1,2e3 b)3,1e2 c)3,2e1 d) 1,3e2

EVOLUSAO

26. Analise o texto abaixn:
"Ern todo animal qire n6o tenha ainda se desenvaivldo completamente. r: uso frequente e repetido de um
orgio qualquer {oftalece, polrco a pouco, esse arg6o, desenvclve-o, aumenta-o, tornando-o mais forte,
com uma forga proporcional ao tempo de uso, enquant'r o desuso de tal orgao enfraquece-o aos poucos,
deteriora-o, climinui progressivant'ente suas faculdades e acaba pr:r faz6-lo desaparecer."

+nt€'tai$*S* ls m{****,a
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O texto acima deve ser atribuido a:

a) Darwin, para explicar a selec96o natural. b) Mendel, para explicar a gendtica.
c) Darwin, para explicar o evolucionismo. d) Lamanck, par? explicar o evolucionismo.

Z7,Para os Biologos, as espdcies hoje pnesentes na Terra descendem, por evolugSo, de esp6cies
ancestrais. Para tal conclusSo, foi importante o estudo dos f6sseis, considerando-se os fatos seguintes:
1) os organisnnos que hoje vivem na Terra nem $empre estiveram nela presentes.
2) dependends da 6poca estudada, encontran'r-se f6sseis diferentes.
3) as especies de muitos f6sseis encontrados j* se extinguiram.
4) h6 f6sseis de espBcies extintas que t6n'r semelhanpa corn esp6cies actuais. Est6 correta:

A)1,2,3e4; B) 1 e2apenas; C)2e3apenas; D)3e4apenas.

28. "Cientista americano demonstra que hurnancs e chimpanz6s apresentam 99,4% de semelhanga em seu
DNA, e reabre um debate da Spoca de Charies Earwin." Esta noticia nos coloca diante de urna
constatagdo de ordern filosofica: que a e*p6cie hurnana 6 rnais pr6xima dos chimpanzes do que se
poderia imaginar. Tal resultado nos faz concluir que:

A) o gorila 6 o ancestral do homem e do chirnpanzG.
B) os chirnpanz6s e os humanos compartilham urn ancestral cornlirn.
C) a especie hunnana evoluiu a partlr dos chinnpanzds.
D) os chimpanz6s e gorilas s5o mais aparentados que chimpanzEs e humanos.

FISIOLOGIA ANIIMAL

29. Na hemodi6lise, o sangue do doente 6 filtrado para retirar as impurezas e substdncias toxicas nele
acumuladas. Esse processo clinico substitui a fung6o do:

a) corapSo b) pulmdo c) figado d) rim.

30" Nos mamiferos, a circulag5o do sanEue e feohada, dupla e cornpleta. lsto significa qlte:
1. o sangue sempre flui no interior dos vasos;
2. numa voita completa, o sangue passa duas vezes no roragSo;
3. em algurn ponto do sistema circulat6rio, h6 nristura de sangues artcrial e venoso;
4. os sangues arlerial e venoso ndo se misturam.
Est3o correctas apenas:

a)Ze3 b)1e3 c)1,2e4 d)1,3e4.

31. Qual dos tecidos tem a fungdo de protepSo contra infec96es?
a) epitelial b) muscular c) conjuntlvo d) nervoso

32. Onde ocorre a digest6o das gorduras no Homem? '
a) apenas na boca b) boca e no est6mago
c) est6mago e no intestino d) boca e no intestino"

33. A bilis produzida pelo figado tem como funq6o:
a) Estimular a secregSo gAstrica b) Lubrificar a mucosa intestinal
c) Emulsionar as gorduras d) Frovocar contracgfro da vesicula

34. Cs 0nicos vertebrados corn a circulagfio simples e completa sdo:
a) apenas peixes b) os anflbios e r6pteis
c) apenas r6pteis d) as aves e mamiferos"

35. O bloqueio dos vasos linfdticos pela mimofilAria causa:
a) trombose linf6tica b) arteriosclerose c) elefantlase d) embolia end6rnica

36. Nos alv6olos pulrnonares, o sangue elimina
a) di6xido de carbono e absorve oxig6nrio b) rnon6xido de carbono e absorve oxig6nio
b) oxig6nio e absorye rnon6xido de carbono d) Oxigdnio e absorve di6xido de carbono.
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37. As doengas do aparelho digestivo sfio:
a) Gastrite; barriga de drgua; apendicite; (lceras.
b) Ulceras; hepatite; gastrite ; menigete"
c) Ulceras ; hepatite ; gastrite; apendicite.
d) Apendicite; estomacais; gastrite ; ulceras.

BOTANIGA

38. As gramfneas s6o monocotiledoneas caracterfsticas de eccssistemas campestres.
Assinale a afirmapfio correcta em relag6o a 6$sas plantas,

a) seu sistema radicular 6 pivotante.
b) suas flores sdo pentdmeras.
c) suas folhas apresentam nervuras paralelas.
d) seu principal processo de polinizaqdo 6 a zoofilia"

39. Ra[zes, caules, flores, fofhas, sementes e frutos estflo presentes apenas nas:
a)gimnosperrnas b) briofitas c) ptenid6fitas d) angiospermas

40. O Reino Vegetal foi dividido informalmente enn dois grandes Erupos: Cript6gamos e Fanerogamos,
considerando-se principalmente os aspectos reprodutivos. Abaixo, hd uma sdrie de exemplos de
vegetais, identificados por algarismos e algumas de suas principais caracterfsticas:
1) Plantas vasculares, com sementes, pordm sem frutos.
2) Plantas com sistema condutor de seiva, com flores, sernentes e frutos.
3) Plantas com sisterna condutor, corn ra(zes e sem sementes.
4) Plantas avasculares, com rizoides e sem sementes.
As caracteristicas descritas pelos algarismos de 1 a 4 representam, respectivarnente:

a) gimnospermas, angiospermas, pteridofitas e bri6fitas.
b) pteridofitas, angiospermas, gimnospermas e bridfitas.
c) pteridotitas, angiospermas, briofitas e girnnospernnas.
d) angiospermas, gimnospermas, pterid6titas e briOfitas.

41.Na moderna classificagSo, os seres vivos forann agrupados em cincer reinos biologicos com a
sequEncia. ..

a) Monera, protista, Fungi, plantae e Animalia.
b) Monera, Fungi, Protista, plantae e Animalia.
c) Protista, Plantae, Monera, Fungi e Animalia.
d) Protista, Monera, Plantae, Fungi e Anirnalia.

42. O liquen e uma associagdo entre um fungo e umia):
a) musgo b) alga c) polip6dio d) planta trepadeira.

43. A casuarina € uma planta que pertence ao Erupo das:
a) gimnospermicas, dicotiledoneas. c) anEiosp6rrnicas, dicotiledoneas.
b) gimnosp6rmicas, monocotiledoneas. d)angiospermicas, rnonocotiledoneas.

44. lndique as culturas que pertencem d mesma familia:
a) trigo-milho-arroz-feijEo-cebola
b) cebola-mapira-trigo-cacana-milho
c) trigo-milho-arroz-mexoeira-bamb0
d) arroz-milho-aloe-bambil-cebola.


