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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
1. Após autorização, verifique se este caderno está completo ou se contém imperfeições gráficas. Caso
contenha defeito, solicite ao aplicador a sua troca.
2. Este caderno contém as provas de Biologia, com 6 questões, de Química, com 6 questões e a prova de
Redação. Utilize os espaços em branco para rascunho.
3. O desenvolvimento das questões deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, nos
respectivos Cadernos de Respostas. Resoluções a lápis não serão corrigidas e terão pontuação zero.
4. A duração das provas será de 5 horas, já incluídas nesse tempo a leitura dos avisos e a coleta de
impressão digital.
5. A tabela periódica dos elementos químicos está disponível, para consulta, na segunda-capa deste
caderno.
6. Você só poderá se retirar definitivamente da sala e do prédio a partir das 17h30min.
7. AO TERMINAR, DEVOLVA OS CADERNOS DE RESPOSTAS E A FOLHA DE REDAÇÃO AO
APLICADOR DE PROVA.
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BIOLOGIA
▬▬▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os cientistas sugerem que os primeiros seres vivos da Terra eram os procariotos primitivos
e que seres mais complexos evoluíram a partir destes organismos. Duas hipóteses são propostas
para explicar essa evolução: (a) hipótese heterotrófica e (b) hipótese autotrófica. Construa um argumento que defenda a hipótese heterotrófica e outro que defenda a hipótese autotrófica. (5,0 pontos)
▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto a seguir.
A ciclagem da água na Amazônia é um fenômeno natural importante para todo o Brasil e países vizinhos, sendo responsável por grande parte da oferta de vapor de água para a região
centro-sul. Os ventos prevalecentes na Amazônia, oriundos do
Oceano Atlântico, trazem a cada ano uma quantidade de água,
na forma de vapor, calculada em 10 trilhões de m3. Entretanto,
a precipitação local é 50% maior do que esse total.
FEARNSIDE, Philip M. Acta Amazônica, v. 36, n. 3, 2006, p. 397. (Adaptado).

a) Considerando que não haja corrente de ventos no sentido oeste-leste e com base no ciclo hidrológico, explique o processo responsável pela diferença entre a quantidade de vapor de água que
(2,5 pontos)
chega à Amazônia e a quantidade de precipitação local.
b) Apresente uma ação antrópica na Amazônia que pode afetar negativamente a oferta do vapor de
água para a região Centro-Sul.
(2,5 pontos)
▬▬▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Durante visita ao Parque Nacional das Emas, situado no estado de Goiás, um grupo de estudantes do Ensino Médio observou e anotou algumas características da vegetação típica da região,
tais como: espécies arbóreas e arbustivas com raízes profundas, caules com casca grossa suberizada e folhas coriáceas cutinizadas. Explique como essas características, observadas pelo grupo, contribuem para manter a hidratação dos tecidos vegetais.
(5,0 pontos)
▬▬▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o trecho do poema a seguir.
A seca de setenta
O sertanejo assistido
Não quer guerra, só paz
Não carece fugir da seca
Sua terra lhe satisfaz
Molhada, nela dá tudo
Com labuta lhe dá mais.
Chove, por exemplo, hoje
eis o festim do agreste
canta o sapo na lagoa
e o passarinho no cipreste
cupim cria asa e voa
com pouco o mato se veste.
BANDEIRA, Pedro Francisco. Disponível em:
<http://www.jangadabrasil.com.br/marco43/cn43030.htm>. Acesso em:
29 set. 2008.

a) O trecho do poema apresenta vários organismos do Reino Animalia. Identifique quais são esses
organismos e classifique-os pelas classes, destacando duas características típicas de cada uma
(2,5 pontos)
delas.
b) Explique a importância da lagoa para o sucesso reprodutivo do sapo, referido no poema.
(2,5 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em 2008, comemora-se o centenário da morte de Machado de Assis, o Bruxo do Cosme
Velho. O trecho abaixo usa diálogos presentes na obra machadiana e retrata uma informação biológica interessante.
Pena irônica molhada na tinta de melancolia – lições de um bruxo
“ – Perdão, mas o senhor não tem filhos?
– É verdade. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.
– Mas evitou-se por intenção ou acaso?
O velho inclina a cabeça e medita um pouco.
– Creio que por acaso. Ou por força da natureza, que tudo pode e tudo transforma.
Não vá pensar que Carolina e eu recorremos ao remédio que previne a concepção
para sempre, e de que ouço falar na rua do Ouvidor.”
PÓLVORA, Hélio. Disponível em: <http://www.vidaslusofonas.pt/machado_de_assis.htm>. Acesso em: 29 set. 2008.

a) Considerando que as personagens do texto não possuam nenhuma alteração cromossômica ou
mutação nas células germinativas, cite duas causas biológicas da infertilidade.
(2,5 pontos)
b) Na época em que estas frases foram escritas, a pílula anticoncepcional feminina ainda não havia
sido desenvolvida, contudo a técnica da vasectomia já era conhecida. Descreva como esses dois
(2,5 pontos)
métodos podem prevenir a concepção.
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▬▬▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
As figuras abaixo representam dois padrões eletroforéticos de RNA mensageiro (mRNA) e
proteína, expressos por um mesmo gene. A seta indica que a migração do mRNA e da proteína está
ocorrendo no sentido decrescente de massa molecular.
mRNA

Proteína

Figura A

mRNA

Proteína

Figura B

Considerando que o padrão representado na figura A corresponde a um gene selvagem, explique
por que somente o conteúdo de proteína foi alterado no padrão apresentado na figura B.
(5,0 pontos)

▬▬▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

