
1

BIOLOGIA

01- Há muitas doenças endêmicas no Brasil que poderiam ser evitadas através de medidas profiláticas. A 
universalização de instalações sanitárias adequadas nos domicílios do país, por exemplo, reduziria,
significativamente, a incidência das seguintes doenças:

a) Esquistossomose, doença de Chagas e malária.
b) Esquistossomose, amarelão e ascaridíase.
c) Amarelão, doença de Chagas e dengue.
d) Amarelão, malária e febre amarela.
e) Ascaridíase, febre amarela e dengue.

02- Os agentes polinizadores podem ser os pássaros,  os insetos ou o vento. A polinização desencadeada pelo 
vento é denominada anemofilia, e as adaptações florais que facilitam esse tipo de polinização são:

a) Pétalas coloridas e glândulas odoríferas.
b) Pequena produção de pólen e glândulas odoríferas.
c) Estigmas pequenos e pétalas coloridas.
d) Corolas grandes e estiletes longos.
e) Filetes longos e grande produção de pólen.

03- Como a membrana da célula vegetal é semipermeável, sempre que a colocarmos numa solução cuja
concentração de solutos seja diferente da concentração do citoplasma, ocorrerá fluxo de água de um 
compartimento para outro. Este fenômeno, denominado de osmose, ocorre, por exemplo, quando utilizamos 
uma solução com óleo, vinagre e sal para temperar uma salada de alface. Com o passar do tempo, suas 
folhas murcham. Sobre esse fenômeno, considere as afirmativas a seguir.

I. As folhas de alface murcham porque o citoplasma de suas células é hipertônico em relação à solução do 
tempero.

II. As folhas de alface murcham porque o citoplasma de suas células é isotônico em relação à solução do 
tempero.

III. As folhas de Alface murcham porque a solução do tempero é hipertônica em relação ao citoplasma de 
suas células.

IV. As folhas de alface murchas recuperam a turgescência se forem colocadas em nova solução hipotônica.
Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e IV.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e III.
e) I, II e IV.

04- As membranas celulares das células animais, em especial das suas células epiteliais, apresentam diferentes
estruturas especializadas. Sobre estas estruturas, considere as afirmativas a seguir.

I. Desmossomos são estruturas especializadas de membrana que têm como finalidade aumentar a
aderência intercelular.

II. Microvilosidades são estruturas especializadas de membrana que têm como finalidade aumentar a
superfície de absorção de uma célula.

III. Nexos são estruturas especializadas de membrana que possibilitam a passagem de pequenas moléculas 
e íons entre duas células.

IV. Interdigitações são estruturas de membrana que diminuem a área de contato entre duas células e 
dificultam a troca de substâncias.

Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) I e IV.
c) III e IV.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.
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05- As plantas são seres vivos que apresentam, entre outras, duas importantes vias metabólicas: a fotossíntese 
e a respiração celular. Enquanto a primeira promove reações de síntese e acumula matéria orgânica, a 
segunda decompõe esta matéria orgânica, para a manutenção das atividades vitais. Sobre estes dois
processos metabólicos, considere as afirmativas a seguir.

I. No período diurno, as plantas respiram e o gás carbônico produzido é utilizado no processo de
fotossíntese.

II. No período diurno, todo oxigênio necessário à respiração da planta é retirado da atmosfera. 
III. No período noturno, a planta interrompe a fotossíntese, absorve oxigênio do ar e elimina gás carbônico.
IV. No período noturno, todo o oxigênio necessário à respiração da planta é proveniente da hidrólise da 

água, que ocorre nos cloroplastos.
Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.

06- O nitrogênio é um elemento importante na constituição de moléculas orgânicas, como proteínas e ácidos 
nucléicos, e apresenta um dinâmico ciclo na Natureza. Sobre a participação de bactérias em etapas deste 
ciclo, considere as afirmativas a seguir.

I. Há bactérias que fixam o nitrogênio do ar no solo.
II. Há bactérias que devolvem o nitrogênio para o ar, através de processos de desnitrificação.
III. Há bactérias que transformam compostos orgânicos nitrogenados em amônia.
IV. Há bactérias que transformam nitritos e nitratos em amônia.
Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) I e IV.
c) III e IV.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.

07- Considerando que, em uma cadeia alimentar, há transferência de energia de um nível trófico para outro, e 
que parte dessa energia é dissipada na forma de calor, a energia disponível para os organismos será:

a) Maior, quanto mais longa for a cadeia alimentar.
b) Maior, quanto mais distante o organismo estiver do início da cadeia alimentar.
c) Menor, quanto mais curta for a cadeia alimentar.
d) Menor, quanto mais próximo o organismo estiver do início da cadeia alimentar.
e) Menor, quanto mais distante o organismo estiver do início da cadeia alimentar.

O texto e o quadro a seguir referem-se às questões 08 a 10. 

“HOTSPOT é um termo criado pelo ecologista inglês Norman Myers e serve para designar áreas mundiais que 
concentram os mais altos índices de biodiversidade e onde as ações de conservação seriam mais urgentes.
Consideram-se HOTSPOT áreas com, pelo menos, 1500 espécies endêmicas de plantas e que tenham perdido 
mais de ¾ da sua vegetação original. Há 25 áreas no planeta consideradas HOTSPOT. Juntas, cobrem apenas 
1,4% da superfície terrestre e abrigam mais de 60% de toda biodiversidade animal e vegetal do planeta.” No Brasil, 
há duas áreas HOTSPOT, cujas características estão listadas a seguir.

(Disponível  em: < www.conservation.org.br/como/index >. Acesso em 26 ago. 2004.)

Áreas Clima Flora característica Fauna caracterísitica
01 Quente e úmido. Palmito, pau-brasil, cedro, peroba,

jacarandá, orquídeas, samambaias.
Mico-leão-dourado, onça-pintada, jaguatirica,
macuco.

02 Quente e seco. Arbustos, ipê, peroba-do-campo,
caviúna, gramíneas.

Lobo-guará, tamanduá, tatu, anta, seriema.

08- Assinale a alternativa que indica corretamente quais são as áreas 01 e 02, respectivamente.

a) Mata atlântica e cerrado.
b) Floresta amazônica e campos gerais.
c) Mata de cocais e caatinga.
d) Pantanal e vegetação litorânea.
e) Mata de araucárias e mangue.
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09- Sobre a biodiversidade, considere as afirmativas a seguir.

I. A degradação biótica de ambientes naturais e conseqüente perda de biodiversidade ocorrem devido à 
pouca importância econômica das espécies nativas.

II. O termo biodiversidade refere-se não só à variedade de vida no planeta, mas também à variabilidade 
genética dentro de populações e dentro de espécies.

III. A diversidade biológica é especialmente importante para a restauração do equilíbrio de ecossistemas 
que sofreram algum impacto.

IV. A biodiversidade não tem relação com o equilíbrio-e com a estabilidade dos ecossistemas.
Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, III e IV.

10- Para minimizar ações nocivas sobre as áreas ameaçadas,  a adoção de estratégias definidas por políticas 
públicas é fundamental. Sobre essas estratégias, considere as afirmativas a seguir.

I. Introdução de novas espécies de animais e de vegetais nas áreas de maior devastação.
II. Implantação de corredores ecológicos para criar conectividade entre fragmentos do Bioma.
III. Criação de banco genético, como reserva de germoplasma, com o objetivo de produzir sementes e 

mudas para o fomento de processos de recuperação.
IV. Promoção de campanhas de educação e conscientização da sociedade, para o estabelecimento de

condutas adequadas em ambientes naturais.
Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.

11- Em uma coleta na mata, um estudante capturou aranhas, formigas, besouros e escorpiões. A partir de
critérios morfológicos,  estes animais foram separados em 2 diferentes grupos. Sobre os critérios utilizados 
para a separação destes animais em 2 grupos, considere as afirmativas a seguir.

I. Presença ou ausência de apêndices articulados.
II. Presença ou ausência de antenas.
III. Presença ou ausência de segmentação no corpo.
IV. Presença ou ausência de quelíceras.

Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.

12- Enquanto algumas características são comuns a todas as classes de vertebrados, como, por exemplo, a 
presença de vértebras e de tegumento, outras características variam nas diferentes Classes. Sobre a Classe
Reptilia (répteis), considere as afirmativas a seguir.

I. Fecundação interna.
II. Coração com duas câmaras: um átrio e um ventrículo.
III. Temperatura do corpo variável, de acordo com o meio externo.
IV. Embrião com alantóide para armazenar excretas.

Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e IV.
b) II e III
c) II e IV.
d) I, II e III
e) I, III e IV.
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13- Transgenia e clonagem são técnicas biotecnológicas que estão ocupando importante espaço na mídia 
internacional. Sobre estes temas, considere as afirmativas a seguir.

I. Genes clonados em bactérias podem ser transferidos para indivíduos de uma outra espécie.
II. Organismos que recebem e incorporam genes de outra espécie são denominados transgênicos.
III. Clones de animais, como a ovelha Dolly, são indivíduos originados a partir do patrimônio genético de 

uma célula somática.
IV. As bactérias são incapazes de incorporar genes humanos e sintetizar proteínas que lhes são estranhas.
Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) I e IV.
c) III e IV.
d) I, II e III. 
e) II, III e IV.

14- O tecido conjuntivo propriamente dito é um verdadeiro campo de batalha de nosso corpo, pois é nele que se 
estabelecem vários mecanismos de defesa para a manutenção da integridade do organismo. Sobre estes 
mecanismos de defesa, considere as afirmativas a seguir.

I. Os anticorpos são produzidos pelos plasmócitos, células do tecido conjuntivo originadas a partir de 
linfócitos B.

II. Os fibroblastos são as células mais importantes no processo de remoção de restos celulares do tecido 
conjuntivo, através de mecanismos de fagocitose.

III. Os neutrófilos passam da corrente circulatória para o tecido conjuntivo através de movimentos de 
diapedese e, nesse tecido, exercem funções fagocitárias.

IV. Os linfócitos B são essencialmente responsáveis pela defesa de base celular, destruindo células
estranhas e são os principais responsáveis pela rejeição de enxertos. 

Estão corretas apenas as afirmativas:

a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.

15- Analise os gráficos a seguir.

Gráfico 01 Gráfico 02

(DOUGLAS,Carlos Roberto.Tratado de Fisiologia Aplicada à Ciência da Saúde. 4.ed. São Paulo: Robe Editorial, 2000. p.1119-1120.)

O gráfico 01 representa as concentrações plasmáticas de hormônios ovarianos e o gráfico 02 representa as 
concentrações plasmáticas de hormônios gonadotróficos, que regulam o ciclo sexual feminino normal. Se
uma mulher passar a ingerir, diariamente e em doses constantes, estrógeno e progesterona, através do uso 
de pílulas anticoncepcionais, ocorrerá:

a) Aumento das concentrações plasmáticas de FSH e LH.
b) Diminuição, a níveis basais, das concentrações plasmáticas de FSH e LH.
c) Aumento da concentração plasmática de FSH e manutenção dos níveis de LH.
d) Aumento da concentração plasmática de LH e manutenção dos níveis de FSH.
e) Manutenção das concentrações plasmáticas de FSH e LH.


