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INSTRUÇÕES 

 
01. Preencha abaixo seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado. 
 
02. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.  
 
03. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não 

sendo permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
04. Esta prova é composta por questões de múltipla escolha, com somente 

uma alternativa correta. 
 
05. Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela 

impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

 
06. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em 

cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta 
preta ou azul-escura. 

 
07. Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma 

mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo 
destinado para cada marcação anulam a questão.  

 
08.  Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.
 
09. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os 

candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, 
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento destas 
exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

 
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 

Aguarde autorização para devolver, em separado, o caderno de 
prova e a folha de respostas, devidamente assinados. 

 
11. O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 

duração desta prova. 
 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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BIOLOGIA 
 
01- Com base nos conhecimentos sobre evolução biológica, considere as afirmativas a seguir. 

I. A evolução biológica pressupõe uma finalidade, atingida com o surgimento do homem. 
II. As características de um indivíduo, adquiridas durante sua existência e em decorrência de sua 

interação com o meio, são transmitidas aos filhos. 
III. O isolamento de grupos de indivíduos da população original é um fator indutor de especiação. 
IV. A mutação e a recombinação gênicas são ferramentas imprescindíveis para o processo evolutivo. 
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. 

 
02- Considere a seguinte projeção futurista: No ano de 2.100, astronautas são enviados ao espaço com a 

missão de verificar se, em um planeta recém-descoberto, existe vida semelhante à da Terra. Os cientistas 
integrantes da missão coletam amostras de rochas e de organismos vivos e as submetem a análises 
macroscópicas, microscópicas e químicas. A partir dos resultados obtidos dessas análises, eles 
concluem que a vida encontrada no novo planeta é similar à da Terra. Com base no texto e nos 
conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. Através da análise química das rochas constatou-se a presença de elementos essenciais ao 

desenvolvimento das plantas como manganês, cobre e ferro. 
II. Observou-se que os organismos transmitiam suas características genéticas aos seus descendentes.  
III. Concluiu-se que fatores ambientais não interferiam na composição das rochas. 
IV. Os organismos coletados foram colocados em diferentes ambientes e algumas espécies 

demonstraram capacidade de adaptação.  
Confirmam a semelhança das formas de vida 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. 

 
03- O texto a seguir refere-se à luz como uma fonte nutritiva pura. 

“Então um velho estalajadeiro disse: 
‘Fala-nos do comer e do beber’.  
E ele respondeu: 
‘Pudésseis viver do perfume da terra e, como uma planta, nutrir-vos da luz’ 
Mas já que deveis matar para comer e roubar do recém-nascido o leite de sua mãe para saciar vossa sede, fazei 
disso um ato de adoração.” (GIBRAN, G. K. O Profeta. Rio de Janeiro: Record, s.d. p. 21.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que apresenta corretamente 
os organismos capazes de sobreviver nutrindo-se exclusivamente da luz solar. 

 
a) Briófitas, Cnidários e Leveduras. 
b) Pteridófitos, Angiospermas e Briófitas. 
c) Cnidários, Poríferos e Gimnospermas. 
d) Poríferos, Cianobactérias e Cogumelos. 
e) Pteridófitos, Cogumelos e Poríferos. 

 
04- O ciclo celular compreende o processo de formação e crescimento de uma célula. É durante o ciclo que 

as células duplicam seu DNA e se dividem em duas células filhas. Esse ciclo é dividido em Interfase, que 
apresenta três fases seqüenciais denominadas G1, S, G2 e Mitose, que apresenta as fases prófase, 
metáfase, anáfase e telófase. Sobre o ciclo celular, é correto afirmar: 

 
a) Em um mesmo organismo, os diferentes tipos celulares têm os seus ciclos celulares com idêntica duração. 
b) Na fase S da interfase, ocorre síntese de histonas no citoplasma e duplicação do DNA no núcleo. 
c) Tecidos embrionários caracterizam-se por ter ciclos celulares relativamente longos. 
d) A duplicação do DNA é um fenômeno que ocorre ao longo do processo mitótico. 
e) O período G1 do ciclo celular está compreendido entre o fim da duplicação do DNA e o início da mitose. 
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05- O Vírus da Imunodeficiência Humana, conhecido como HIV (do inglês: Human Immunodeficiency Virus), 
pertence à classe dos retrovírus e é causador da Aids. Ao entrar no corpo humano, pode ficar silencioso 
e incubado por muitos anos. Esta fase denomina-se assintomática, pois a pessoa infectada não 
apresenta sintoma ou sinal da doença. O período entre a infecção pelo HIV e a manifestação dos 
primeiros sintomas da Aids irá depender, principalmente, do estado de saúde da pessoa. O HIV age nas 
células do sistema imunológico, que começam a funcionar com menos eficiência. Com o tempo, a 
capacidade do organismo em combater doenças comuns diminui, deixando a pessoa sujeita ao 
aparecimento de vários tipos de doenças e infecções. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
tema, é correto afirmar: 

 

a) O vírus da aids, por possuir DNA como material genético, duplica-se apenas quando infecta uma célula. 
b) O material genético do vírus, ao penetrar em uma célula, é transcrito em RNA que, por sua vez, é traduzido 

em proteínas da célula hospedeira e de novos vírus. 
c) As células hospedeiras sobrevivem à infecção pelos vírus, razão pela qual a doença permanece por muitos 

anos no organismo.  
d) O material genético do HIV, ao ser incorporado ao DNA nuclear e ao mitocondrial, interrompe a transcrição 

nessas duas organelas. 
e) Uma das características do retrovírus é a capacidade de utilizar a célula hospedeira para transcrever as 

novas moléculas de RNA virais. 
 
06- A hidroponia é uma técnica agrícola de cultivo de plantas em uma solução aerada e balanceada que 

contém água e todos os nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento. É uma técnica indicada para 
regiões de solo escasso ou pobre em nutrientes. Embora a hidroponia seja empregada na agricultura 
desde a antiguidade, pesquisas recentes tornaram-na um método alternativo para a produção de 
alimentos com maior eficiência. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 

 

a) A absorção de água e de sais minerais pela raiz é possível graças à diferença na pressão de turgor entre a 
água e as células da raiz. 

b) A hidroponia dispensa a utilização de hormônios como giberilina e auxina para o crescimento e 
desenvolvimento das plantas. 

c) Na hidroponia, minerais que seriam obtidos a partir da atmosfera são acrescentados à solução na qual a 
planta se desenvolve. 

d) A aeração da água é importante para a obtenção do oxigênio necessário ao processo de fotossíntese. 
e) Macronutrientes, como nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e carbono são adicionados à água, por serem 

essenciais aos processos de síntese de proteínas e açúcares. 
 

07- Apesar da grande diversidade, os diferentes grupos de animais têm desenvolvimento biológico 
semelhante. Para o desenvolvimento de um indivíduo, a partir de um zigoto, são necessárias mitoses 
sucessivas e processos de migração celular. Uma etapa fundamental do desenvolvimento animal é a 
gastrulação. Com base nos conhecimentos sobre embriologia, é correto afirmar: 
 

a) Na gastrulação de Ouriço-do-mar, por invaginação, formam-se o ectoderma e o endoderma.  
b) Na gastrulação de insetos, por recobrimento, surgem o ectoderma, o mesoderma e o arquêntero.  
c) Na gastrulação de anfioxos e anfíbios, por delaminação, formam-se o ectoderma, o mesoderma e o 

endoderma.  
d) Na gastrulação de répteis e de aves, por segmentação, desenvolvem-se o ectoderma, o mesoderma e o 

endoderma. 
e) Na gastrulação de mamíferos, por imigração, formam-se o ectoderma, o mesoderma, o arquêntero e o 

blastóporo. 
 

 

08-  “Os resultados revelam que a variedade de espécies de peixes, moluscos, crustáceos, microorganismos e plâncton 
de vários tipos é muito maior do que a encontrada na mesma profundidade em oceanos de regiões de clima 
temperado. Imaginávamos que o mar profundo seria monótono e homogêneo no mundo inteiro, mas tudo indica que 
nas águas tropicais a riqueza é maior.” (E nas profundezas ... Biodiversidade. In: Super Interessante, p. 76-77, out. 
2005.) Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. O plâncton (do grego planktons, que significa errante), é composto de organismos aquáticos, 

animais e vegetais, livres e flutuantes e, geralmente, microscópicos. 
II. Alguns moluscos marinhos apresentam uma ou duas conchas de carbonato de cálcio e brânquias 

localizadas na cavidade do manto. 
III. Os crustáceos são animais exclusivamente marinhos, que apresentam um exoesqueleto gelatinoso e 

têm simetria radial. 
IV. Os peixes cartilaginosos apresentam fendas branquiais enquanto os peixes ósseos possuem 

brânquias protegidas por opérculo. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) I, II e IV.  
e) II, III e IV. 
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As imagens a seguir referem-se às questões 09 e 10. 
 

 
 
09- As células representadas incluem: uma célula procarionte (Fig. 1), uma célula eucarionte vegetal (Fig. 2) e 

uma célula eucarionte animal (Fig. 3). Cada uma delas é caracterizada por aspectos morfológicos ultra-
estruturais, como a presença ou a quantidade de determinadas organelas. Com base nas imagens e nos 
conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. A energia produzida e utilizada pelos três tipos celulares provém de mitocôndrias. 
II. A figura 1 corresponde a uma célula caracterizada pela ausência de organelas envolvidas por 

membrana. 
III. Nos três tipos celulares, o DNA está separado do citoplasma pelo envoltório nuclear. 
IV.  As células das figuras 1 e 2 apresentam paredes celulares que diferem em sua composição química. 
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. 
 

10- Ainda com base nas imagens e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. As organelas apontadas pela letra a e f são responsáveis, respectivamente, pela síntese de proteínas 

que serão secretadas para o meio extracelular e proteínas que serão utilizadas pela própria célula. 
II. As estruturas apontadas pela letra b representam o centro de controle das atividades celulares e 

contêm o material hereditário a ser dividido entre as células-filhas. 
III. A organela apontada pela letra c sintetiza moléculas de carboidratos, enquanto a organela indicada 

pela letra d utiliza os carboidratos como fonte de energia para a geração de ATP.  
IV. A letra e aponta um par de centríolos que participa do processo de divisão mitótica dos três tipos 

celulares representados. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e IV. 
d) I, II e III 
e) II, III e IV. 
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11- A imagem  a seguir refere-se às células que compõem o tecido nervoso do Sistema Nervoso Central dos 
vertebrados. 

 

 
Com base na imagem e nos conhecimentos sobre tecido nervoso, é correto afirmar: 
 

a) A estrutura indicada pela letra a tem como função a conexão sináptica entre os neurônios e as células 
glandulares e sensoriais. 

b) A estrutura apontada pela letra b é uma região do neurônio especializada na transmissão de impulso para 
uma célula efetora. 

c) A estrutura apontada pela letra c representa a região terminal de um axônio e é o local onde ocorre a 
liberação de mediadores químicos. 

d) A célula indicada pela letra d conduz os estímulos captados do meio ambiente externo e interno em direção 
ao corpo do neurônio. 

e) A célula apontada pela letra e estimula o processo de contração nas células musculares estriadas 
esqueléticas. 

 
12- Ao tomar conhecimento de uma espécie de gramínea que colonizava o solo contaminado por minerais 

como chumbo e zinco, um botânico resolveu estudar o fenômeno. Para tal, montou um experimento e 
obteve os seguintes resultados: 

      
TIPO DE GRAMÍNEA TIPO DE SOLO PARA O 

PLANTIO 
RESULTADO DO PLANTIO 

Gramínea coletada em solo 
contaminado 

Contaminado Desenvolvimento normal 

Gramínea coletada em solo 
contaminado 

Sadio Desenvolvimento tardio 

Gramínea de pastagem Contaminado Desenvolvimento tardio* 
Gramínea de pastagem Sadio Desenvolvimento normal 

*3 meses depois, estas plantas morreram. 
 
Com base nas informações apresentadas e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a 
seguir. 
I. A seleção artificial ocorreu no momento em que o homem modificou o meio ambiente pelo acréscimo 

de minerais ao solo. 
II. Segundo o neodarwinismo, a mutação, a recombinação gênica e a reprodução sexuada permitem a 

existência de uma população adaptada às condições ambientais. 
III. Este experimento é um exemplo clássico da lei de uso e desuso, responsável pela seleção natural 

dos indivíduos. 
IV. O surgimento de uma gramínea adaptada a um solo contaminado por minerais, é um exemplo típico 

de especiação. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 
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13- Analise a imagem a seguir. 
 

 
Chico Bento. Maurício de Souza Produções. Rio de Janeiro: Globo, n. 192, s.d., p. 11. 

 
O lobo-guará (Crysocyon brachyurus), um canídeo brasileiro ameaçado de extinção, não é um voraz 
comedor de galinhas como acreditam as pessoas. Pesquisas recentes demonstram que este animal 
possui uma dieta bastante equilibrada e composta de pequenos animais como roedores e frutas típicas 
do cerrado. Segundo os pesquisadores, ao consumir frutas, esse animal torna-se um ótimo dispersor de 
sementes, motivo suficiente para repensar o papel de vilão que a cultura popular lhe atribui. (Adaptado de: 
A dieta equilibrada do lobo-guará. In: Pesquisa FAPESP n. 52, p. 30-31, abr. 2000.)  
Com base no quadrinho, no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 

 
a) Consumidores que se alimentam de animais e frutas são classificados como onívoros. 
b) Decompositores quimiossintetizantes são animais que se alimentam de insetos e frutas. 
c) Produtores de alimentos são animais consumidos por carnívoros e onívoros. 
d) Consumidores que se alimentam de herbívoros são classificados como primários ou frugívoros.  
e) Uma comunidade é constituída de produtores e decompositores fotossintetizantes. 

 
14-  Em vertebrados, o sistema circulatório supre as células de oxigênio e de nutrientes e recolhe os 

produtos de excreção resultantes do metabolismo celular. Para cumprir essa finalidade, o sistema 
circulatório está constituído de sangue, coração e vasos, cujas funções são, respectivamente, manter o 
oxigênio e nutrientes, funcionar como uma bomba propulsora e circular o sangue entre os sistemas e 
órgãos. A circulação pode ser simples ou dupla, completa ou incompleta. Com base no texto e nos 
conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 

 
I. A circulação incompleta de répteis e de anfíbios é resultante da mistura de sangue arterial e venoso 

nas cavidades cardíacas. 
II. Em aves e em mamíferos, a circulação do sangue é dupla, pois circulam sangue arterial e venoso 

pelos átrios e ventrículos. 
III. Uma circulação é simples e completa quando o sangue circula uma única vez pelo coração e não há 

mistura de sangue arterial e venoso, como ocorre em peixes. 
IV. A presença de dois átrios e de um ventrículo no coração de peixes, de anfíbios e de répteis 

determina, nessas classes de vertebrados, uma circulação simples e incompleta. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 

 
15- As técnicas de biologia molecular têm permitido a inserção de segmentos novos de DNA em células 

vegetais e animais permitindo a adição de novas características a essas células. Esse fenômeno, 
denominado de transgenia, pode ser útil como, por exemplo, melhorar a resistência das plantas à seca e 
às doenças ou permitir a produção de insulina humana em células de porco. As novas funções 
desempenhadas pelas células que sofreram esse processo são resultado da transcrição da mensagem 
do DNA inserido em: 

 
a) RNA ribossômico que é traduzido em proteínas específicas. 
b) Proteínas específicas que são traduzidas em RNA transportador. 
c) RNA mensageiro que é traduzido em RNA ribossômico. 
d) Proteínas específicas que são traduzidas em RNA ribossômico. 
e) RNA mensageiro que é traduzido em proteínas específicas. 
 


