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Nome do Candidato: Nº de Inscrição

Curso:

1. Este caderno de prova destina-se exclusivamente aos candidatos aos cursos de Engenharia de
Pesca e Engenharia Florestal.

2. Confira se este caderno contém 03(três) questões de Biologia e a prova de Redação. Verifique se
não há imperfeições gráficas. Caso exista algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.

3. Utilize os espaços apropriados para rascunho, transferindo as versões finais para as respectivas
Folhas de Respostas.

4. Devolva, obrigatoriamente, todo o material desta prova ao fiscal.
5. Não haverá substituição de sua Folha de Respostas, por isso, preencha-a com atenção.
6. As Folhas de Respostas deverão ser preenchidas com caneta esferográfica preta ou azul, fabricada

em material transparente.
7. Não dobre ou amasse as Folhas de Respostas.
8. Esta prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8h e seu término às 12h

(horário local).
9. Você só poderá deixar a sala levando consigo este Caderno de Prova depois de decorridas 03(três)

horas do início da prova.
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BBiioollooggiiaa

Questão - 01

Antônio possui um pequeno sítio na zona rural de Macapá onde cria animais e produz
mandioca. Embora esteja infestado por um tipo de parasita que adquiriu alimentando-se das
verduras de sua horta, ele trabalha muito cuidando de um bode e de uma das vacas atacadas
por carrapatos e morcegos hematófagos. Eventualmente, as sobras da cultura são fornecidas
para as crias. Com base nesta teia alimentar, cite:
a) O nível trófico ocupado por Antônio quando se infestou com o parasita.
b) O número de heterótrofos mencionados no texto.
c) O nível trófico que está faltando nessa teia alimentar para torná-la completa.
d) A relação ecológica estabelecida entre o carrapato e o morcego hematófago.

Rascunho:

Questão - 02
Os cogumelos são seres vivos eucariontes que apresentam parede celular e um polissacarídeo
de reserva. Embora apresentem algumas características de plantas, não pertencem ao reino
Plantae. Sendo assim, responda:
a) A que reino pertence esses seres vivos?
b) Por que eles não são classificados como vegetais?
c) De que forma os cogumelos digerem os alimentos necessários à sua sobrevivência?
d) O que são corpos de frutificação?
e) De que forma os corpos de frutificação podem ser aproveitados pelo homem?
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Rascunho:

Questão - 03

Analise a notícia abaixo.

“Ao menos 25 pessoas foram infectadas pela doença de Chagas, em Coari (363 km de Manaus,
AM), após consumirem suco de açaí durante a Semana Santa. A bebida foi preparada
artesanalmente por uma comunidade local que reuniu cerca de 200 pessoas para comemorar o
feriado”.

(Folha On Line, 5/5/2007)

Considerando essa notícia e o assunto relacionado a ela, responda:
a) Qual é o agente causador da doença de chagas?
b) De que forma pode ter ocorrido a contaminação do suco?

Rascunho:


