
ASSINATURA DO CANDIDATO



INSTRUÇÕES ____________________________________________________________________ 
 

1 -  Confira seu nome, número de inscrição e assine no local indicado na capa. 

 
2 -  Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 
 
3 -  A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 

Fiscais. 
 
4 -  Este caderno de provas contém questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas cada uma, indicadas 

com as letras A, B, C, D e E. 
 
5 -  Cada candidato deverá responder a 45 questões, de acordo com o seu Grupo de Cursos de A a E, 

conforme quadro abaixo. 
 
 

Grupo 
De 

cursos 
Cursos Provas 

A 
Ciência da Computação, Engenharia de Alimentos, Física, 
Matemática e Química. 

Física, Matemática e Química. 
Todas com questões de 1 a 15. 

B Administração e Ciências Contábeis. 
Física, Geografia e Matemática. 
Todas com questões de 1 a 15. 

C 
Arte-Educação, Ciências Econômicas, Comunicação 
Social, Filosofia, Geografia, História, Letras, Pedagogia, 
Secretariado Executivo, Serviço Social e Turismo. 

Geografia, História e Matemática. 
Todas com questões de 1 a 15. 

D Educação Física, Farmácia, Fisioterapia e Fonoaudiologia. 
Biologia, Física e Química. 

Todas com questões de 1 a 15. 

E 
Agronomia, Ciências Biológicas, Enfermagem, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, 
Nutrição e Psicologia. 

Biologia, Matemática e Química. 
Todas com questões de 1 a 15. 

 
6 -  Identifique as provas relativas ao seu curso, assinalando com um X o seu grupo de curso, no quadro 

acima. 
 
7 -  A Tabela Periódica dos Elementos - Anexo da Prova de Química - encontra-se inserida neste caderno. 
 
8 -  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. 
 
9 -  Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o 

círculo correspondente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul-escuro, e assine no local 
apropriado. 

 
10 -  Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, bem como 

rasuras e preenchimento além dos limites do círculo destinado para cada marcação anulam a 
questão. É de sua inteira responsabilidade a transcrição de suas respostas. 

 
11 -  Não haverá substituição, em hipótese alguma, da folha de respostas. 
 
12 -  Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso 

de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógios. O não-cumprimento 
dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste Processo Seletivo. 

 
13 -  Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para 

devolver, em separado, o caderno de provas e a folha de respostas, devidamente 
assinados. 

 
14 -  Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluindo o tempo destinado à transcrição de 

suas respostas.  
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BIOLOGIA - Questões de 1 a 15. 
 

Esta prova deverá ser respondida, 
EXCLUSIVAMENTE, pelos candidatos aos 
cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, 
Educação Física, Enfermagem, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Florestal, 
Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Medicina Veterinária, Nutrição e 
Psicologia. 

 
 INSTRUÇÃO: 

Para responder às questões, identifique 
APENAS UMA alternativa correta e marque 
a letra correspondente na Folha de 
Respostas. 

  
 
 
Questão 1___________________________ 

Uma alternativa energética nos dias atuais é o 
biogás. O esquema a seguir representa, de forma 
simplificada, um biodigestor. Nele, a partir da 
queima da matéria orgânica como o esterco ou 
bagaço de cana, obtém-se o biogás. Todas as 
alternativas referem-se aos produtos desse 
processo, EXCETO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Metano. 
B) gás carbônico. 
C) ácido sulfúrico. 
D) Oxigênio. 
E) vapor d’água. 
 
 
 
 
 
 

Questão 2___________________________ 

Praticamente todos os tumores malignos 
conhecidos são constituídos de células com 
mutações em diversos genes supressores de 
tumores, ou ausência completa desses genes. O 
primeiro gene a ser estudado foi o da 
retinoblastoma, um tumor maligno da retina que 
acomete crianças, pois, nos adultos, as células 
que originam esse tumor não mais proliferam. 
Portanto, se elas não proliferam, elas estão no 
período do ciclo celular denominado: 
 

A) S. 
B) G0. 
C) Prófase. 
D) Anáfase. 
E) Telófase. 
 
Questão 3___________________________ 

O gráfico a seguir refere-se ao ciclo menstrual de 
uma mulher normal. Sabendo-se que I indica o 
início do ciclo, analise as opções abaixo e 
assinale a INCORRETA. 
 

 

A) Em II, os folículos encontram-se em 
maturação por ação do LH. 

B) Em III, o estrógeno eleva o nível de LH. 
C) Em IV, ocorre a ovulação devido à 

concentração máxima de LH e FSH. 
D) Em V, o corpo-lúteo secreta progesterona 

ocorrendo o espessamento do endométrio. 
E) Em VI, ocorre a queda de LH, pára a 

produção de progesterona e o endométrio 
regride. 

 

Questão 4___________________________ 

Quando um neurônio é estimulado, ocorre uma 
mudança em seu estado elétrico, ficando o seu 
interior carregado positivamente pela entrada de 
íons sódio. Esse estado denomina-se: 
 

A) Arco-reflexo. 
B) Polarização. 
C) Repolarização. 
D) Mielinização. 
E) Despolarização 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Excrementos animais 
e restos de alimentos 
são misturados com 
água no alimentador 
do biodigestor 

1

Dentro do biodigestor, 
a ação das bactérias 
decompõe o lixo. 

2

Saída 
de gás 3 

 
As sobras 
servem 
Como 
fertilizantes 

4 
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Algas verdes 
(grupo externo) Briófitas Pteridózfitas Gimnospermas Angiospermas 

4 

3 

2 
1 

Questão 5___________________________ 

É um sintoma de uma pessoa com insuficiência 
da supra–renal. 
 
A) Aumento da pigmentação. 
B) Diminuição do metabolismo. 
C) Aumento da diurese. 
D) Diminuição de cálcio no sangue. 
E) Aumento de glicose no sangue. 
 
Questão 6___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir da análise do esquema acima e de seus 
conhecimentos, assinale a opção CORRETA 
sobre os processos numerados. 
 
A) Em 1, ocorre a liberação de energia para os 

vegetais. 
B) 2 é uma reação de decomposição total de 

moléculas orgânicas. 
C) 3 é responsável pela degradação da camada 

de  ozônio. 
D) 4 é resultado de processos de oxidação de 

moléculas inorgânicas. 
E) 5 ocorre somente na presença de luz e na 

ausência de oxigênio. 
 
Questão 7___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os números no cladograma, acima, indicam 
respectivamente: 
 
 
 
 
 

A) embriófitas, traqueófitas, espermatófitas, 
sementes no interior do fruto. 

B) clorofiladas, espermatófitas, fanerógamas, 
embriófitas. 

C) espermatófitas, criptógamas, clorofiladas, 
fanerógamas. 

D) traqueófitas, fanerógamas, traqueófitas, 
presença de flor. 

E) avasculares, espermatófitas, vasculares, 
ausência de ovário. 

 

Questão 8___________________________ 

Uma doença praticamente desconhecida dos 
profissionais de saúde brasileiros está se 
aproximando de nossas fronteiras e seu impacto 
pode ser agravado pelo modelo de 
desenvolvimento adotado na Amazônia. A 
infecção em questão é a bartonelose, causada 
pela bactéria Bartonella bacilliformis, transmitida 
pelo mesmo vetor da leishmaniose. Todos os 
fatores citados abaixo favorecem a propagação 
desta doença, EXCETO: 
 

A) migrações.  
B) queimadas. 
C) efeito estufa.  
D) desmatamento. 
E) inversão térmica. 
 

Questão 9___________________________ 

Níquel Náusea 

Fonte: www.niquel.com.br 
 

A tirinha apresenta uma situação de: 
 

A) comensalismo. 
B) parasitismo. 
C) competição. 
D) amensalismo. 
E) inquilinismo. 
 

Questão 10__________________________ 

Para formar uma nova espécie é necessário que 
ocorra os seguintes acontecimentos: 
 

 
 

A ordem CORRETA destes acontecimentos é: 
 

A) 1, 2, 3, 4. 
B) 2, 3, 1, 4. 
C) 4, 2, 3, 1. 
D) 3, 1, 4, 2. 
E) 4, 1, 3, 2. 

Seleção 
natural 

1 

Mutações 
 
3 

 

Isolamento  
geográfico 

2 

 

Isolamento 
reprodutivo 

4 

  ALGUÉM AÍ TEM UMA FACA? 

1 3 2 

4 

5 

Organismo 
mortos 

Dióxido de carbono 
na atmosfera 

Alimentação 
para os animais 
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Questão 11__________________________ 

 
Um indivíduo com doença celíaca não deve 
ingerir o alimento porque ele 
 
A) apresentará lesões intestinais, devido à 

ingestão de glúten. 
B) acumulará os carboidratos no sangue, 

elevando a taxa de glicose. 
C) armazenará gorduras no fígado, pois elas não 

serão metabolizadas. 
D) sintetizará hemácias anormais, devido à 

ingestão de vitaminas B1 e B2. 
E) terá osteoporose, porque não fixará o cálcio e 

o fósforo nos ossos. 
 
Questão 12__________________________ 

Um jacaré, um tubarão, uma ema e um macaco 
têm em comum: 
 
A) o número de pares de nervos cranianos. 
B) circulação fechada dupla e completa. 
C) rins mesonéfrons e excretam ácido úrico. 
D) fendas brânquias no desenvolvimento 

embrionário. 
E) epiderme queratinizada com glândulas 

sudoríparas.  
 
Questão 13__________________________ 

 
HERLIHY, Bárbara; MAEBIUS, Nancy. Anatomia e Fisiologia do 
Corpo Humano Saudável e Enfermo. São Paulo: Editora 
Monole Ltda,2002.p.277. 

 
 
 
 

Se um indivíduo apresenta eritrócitos como o 
esquematizado no desenho acima, podemos 
afirmar que ele 
 
A) é homozigoto para o sistema ABO. 
B) possui no plasma aglutininas A e B. 
C) pode doar sangue para o grupo O. 
D) recebe sangue do grupo A, B, O e AB.  
E) forma um só tipo de gametas. 
 
Questão 14__________________________ 

Os periquitos australianos apresentam grande 
diversidade de cores, determinadas por diversos 
genes. No entanto, na determinação das cores 
básicas da plumagem dessas aves (verde, azul, 
amarelo e branco) estão envolvidos apenas dois 
genes, cada um com dois alelos com segregação 
independente, como discriminado no quadro 
abaixo: 
 

Genótipo Fenótipo 
aabb Branco 
aaBB 
aaBb 

Amarelo 

AAbb 
Aabb 

Azul 

AABB 
AABb 
AaBB 
AaBb 

Verde 

 
A proporção de periquitos azuis esperada do 
cruzamento entre um macho branco com uma 
fêmea verde duplo heterozigota é de 
 
A) 1/2. 
B) 1/4. 
C) 1/8. 
D) 1/16. 
E) 1/64. 
 
Questão 15__________________________ 

As células hemopoiéticas apresentam acúmulo de 
cromatina no seu núcleo e um citoplasma denso 
e granular. Na sua superfície celular, elas 
expressam macromoléculas específicas, que são 
reconhecidas pelos receptores da membrana 
plasmática dos macrófagos que englobam essas 
células e as destroem. 
O trecho acima, descreve o fenômeno biológico 
denominado: 
 
A) mutação gênica. 
B) apoptose celular. 
C) defeito genético. 
D) anomalia cromossômica. 
E) crescimento celular. 


