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Biologia

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

Questões de 1 a 15

Instruções

 QUESTÃO 1

Bio -

As figuras I e II ilustram duas visões de uma membrana celular. Em I, é possível observar uma micrografia eletrônica
da membrana plasmática e, em II, uma representação gráfica tridimensional.  (ALBERTS et al, 2004).

A membrana plasmática é responsável por manter a integridade celular como um sistema químico coordenado.

Sobre a membrana plasmática, é correto afirmar, exceto:

A) Apresenta camada dupla de moléculas de fosfolipídios, entre as quais há moléculas de proteínas encaixadas ou embutidas.

B) Os lipídios da camada dupla funcionam como receptores de membrana e possuem um importante papel no reconhecimento

de substâncias produzidas pelo organismo ou provenientes do meio externo.

C) O transporte ativo é o transporte de substâncias através da membrana plasmática que ocorre contra um gradiente de

concentração.

D) A osmose consiste na difusão da molécula de água através da membrana, a favor do gradiente de concentração.

E) A pinocitose é um tipo de endocitose na qual a membrana plasmática se invagina e engloba partículas líquidas muito

pequenas.

 QUESTÃO 2

Sobre as funções do retículo endoplasmático liso em uma célula eucariótica, é correto afirmar:

A) É responsável pelo processo de ciclose, que consiste na síntese de ribossomos.

B) Apresenta um papel fundamental na síntese de proteínas, devido aos ribossomos que se encontram aderidos à sua superfície.

C) Está relacionado com o processo de secreção celular e síntese de polissacarídeos, além de transporte de substâncias.

D) É responsável pela sustentação e pela manutenção da forma celular, principalmente nas células animais, que não possuem

parede celular.

E) Apresenta papel importante na síntese de lipídios e transporte de substâncias, além de participar da neutralização de

substâncias tóxicas.

 QUESTÃO 3

A mosca da fruta ou Drosophila melanogaster apresenta 8 cromossomos em suas células somáticas. (LOPES, 2002).

Após a mitose, para a multiplicação de suas células somáticas, e nas meioses reducional e equacional, para a formação dos

gametas desse animal, a mosca da fruta apresentará, respectivamente, os números de cromossomos:

A) 8, 4 e 4. C)  8, 6 e 4. E)  8, 8 e 4.

B) 4, 4 e 4. D)  4, 8 e 6.

Esta prova deverá ser respondida EXCLUSIVAMENTE pelos candidatos aos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Educação
Física, Enfermagem, Engenharia Florestal, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição e Psicologia.
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 QUESTÃO 4
No ano de 2011, foi comemorado o 189o aniversário de Gregor
Mendel.

Sobre as contribuições de Mendel para a genética, é correto
afirmar:

A) De acordo com a primeira Lei de Mendel, a informação
genética encontra-se mantida na molécula de DNA, a qual
é composta por duas hélices de nucleotídeos enroladas
ao longo de um eixo.

B) O albinismo obedece à segunda lei de Mendel, uma vez
que se trata de uma característica determinada por um
alelo dominante, que promove a síntese de uma enzima
inativa na transformação de substâncias precursoras em
melanina.

C) A ausência de dominância em uma característica
determina uma proporção fenotípica igual à genotípica, e
esse caso invalida o princípio estabelecido na primeira
Lei de Mendel, pois não há relação de dominância e
recessividade entre os alelos de um gene.

D) A separação independente de dois pares diferentes de
alelos, proposta pela segunda Lei de Mendel, somente
é válida para pares de alelos localizados em
cromossomos não homólogos.

E) Um casal, ambos com o fenótipo da polidactilia, poderá
gerar descendentes sem a anomalia.

 QUESTÃO 5
O heredograma mostra a incidência de uma característica
genética em um grupo familiar:

I. O caráter em estudo representa uma herança
autossômica.

II. É uma herança ligada ao sexo como gene localizado no
cromossomo Y.

III. O caráter em estudo é condicionado por um alelo
recessivo ligado ao cromossomo X.

IV. A probabilidade de os indivíduos II-1 e II-4 terem uma
criança do sexo feminino normal é de ¼.

A alternativa que apresenta a sequência de afirmações corretas é

A) I e II. D)  II e IV.

B) I e III. E)  III e IV.

C) II e III.

 QUESTÃO 6
As espécies mudam com o decorrer do tempo.
Hoje existem milhões de espécies de organismos
vivos sobre a Terra, incluindo bactérias, fungos,
plantas e animais. Todas elas procedem de um
antepassado comum, conforme uma grande
quantidade de provas biológicas reunidas por
estudos científicos. Porém não é a mesma
variedade de organismos vista há milhões de
anos, quando havia espécies muito diferentes das
atuais e outras que foram extintas. A teoria da
evolução trata das evidências da origem dos
seres vivos e das mudanças lentas e graduais
que sofreram desde seu aparecimento até os dias
atuais. (A EVOLUÇÃO..., 2011).

Com base nos conhecimentos sobre o assunto, é correto
afirmar:

A) A partir do desenvolvimento da genética pela descoberta
das leis de Mendel, em 1900, permitiu-se a
reinterpretação da teoria da evolução de Lamarck, na qual
as características adquiridas poderiam ser hereditárias.

B) Na Lei da transformação das espécies proposta por
Darwin, as alterações dos indivíduos de uma dada
espécie eram explicadas por uma ação do meio, pois os
organismos, passando a viver em condições diferentes,
iriam sofrer alterações das suas características.

C) A hipótese da geração espontânea ditava que os seres
vivos estariam organizados num plano, designado Scala
Naturae, mutável, pela qual os organismos, assim
formados, teriam a possibilidade de alterar algumas de
as suas características básicas.

D) As maiores críticas às teorias darwinistas estão
relacionadas com a dificuldade em explicar o surgimento
de estruturas complexas, que  dificilmente teriam origem
em apenas um acontecimento, por ação da seleção
natural.

E) O neodarwinismo salienta que a causa da variação
genética das populações ocorre por um único fator
predisponente: o aparecimento de fenômenos aleatórios,
como as mutações.

 QUESTÃO 7
Segundo a teoria de Oparin, a vida na Terra poderia ter sido
originada a partir de substâncias orgânicas formadas pela
combinação de moléculas, como metano, amônio, hidrogênio
e vapor de água, que compunham a atmosfera primitiva da
Terra. A esse processo seguiram-se a síntese proteica nos
mares primitivos, a formação dos coacervados e o surgimento
das primeiras células.

Considerando-se os processos de formação e as formas de
utilização dos gases oxigênio e dióxido de carbono, a
sequência mais provável dos primeiros seres vivos na Terra foi

A) autotróficos, heterotróficos anaeróbicos e heterotróficos
aeróbicos.

B) heterotróficos anaeróbicos, heterotróficos aeróbicos e
autotróficos.

C) autotróficos, heterotróficos aeróbicos, heterotróficos
anaeróbicos.

D) heterotróficos anaeróbicos, autotróficos, heterotróficos
aeróbicos.

E) heterotróficos aeróbicos, autotróficos, heterotróficos
anaeróbicos.

Bio -
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Como é possível observar na charge, dentre as doenças reincidentes, a dengue configura, no momento atual, a mais
importante arbovirose que afeta o homem e constitui-se  sério problema de saúde pública no mundo. Especialmente
nos países tropicais, pode ser observado que as condições do ambiente, associadas à pouca efetividade no controle,
favorecem o  desenvolvimento e a proliferação do  Aedes aegypti, mosquito vetor da dengue. (MOSQUITO..., 2011).

Com base nos conhecimentos gerais sobre a dengue clássica e a hemorrágica, bem como do inseto vetor, é correto afirmar:

A) A dengue pode ser transmitida por uma única espécie de mosquito conhecida (Aedes aegypti), que pica durante a noite,
ao contrário do mosquito comum, que pica durante o dia e a noite.

B) A transmissão da dengue ocorre de duas formas: pelo ciclo homem-Aedes
aegypti-homem, no qual fêmea pica a pessoa infectada, mantém o vírus
na saliva e o retransmite, e pela transmissão pelo contato de um doente
ou de suas secreções com uma pessoa sadia.

C) Existem quatro tipos do vírus da dengue, que causam sintomas distintos,
mas o avanço do vírus tipo 4, pelo Brasil, é uma ameaça à saúde pública,
pelo próprio vírus em si, que é mais perigoso do que os outros tipos.

D) Os sintomas da dengue hemorrágica não devem ser tratados com
medicamentos à base de ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios, como
aspirina e AAS, diferentemente da dengue clássica, uma vez que esta pode
aumentar o risco de hemorragias.

E) O único modo de evitar a transmissão da dengue é a eliminação do mosquito
transmissor, combatendo os focos de acúmulo de água, locais propícios
para a criação do mosquito.

 QUESTÃO 8

 QUESTÃO 9
A crise na usina nuclear Daiichi, de Fukushima, despertou preocupações sobre os efeitos para a saúde da exposição
à radiação. (COMO..., 2011)  (QUAIS SÃO..., 2011).

Com base nos conhecimentos sobre níveis de radiação e sobre as formas de como pode ameaçar a saúde, é correto afirmar:

A) O risco de um acidente nuclear passa a ser a entrada de material contaminado na cadeia alimentar humana, por meio
do consumo da água, de vegetais ou de carne de animais mantidos com alimentação contaminada.

B) Embora as contaminações por radiação possam alterar o DNA das células, estas modificações não podem se estender
por gerações.

C) Se material radiativo entra no corpo, as radiações alfa e beta, com energia mais alta que raios gama e raios-X, tornam-
se mais perigosas, pois são capazes de penetrar no tecido, provocando maiores danos.

D) Uma dose muito alta de radiação recebida em minutos é significativamente menos nociva que a mesma dosagem acumulada
durante algum tempo.

E) A radiação provoca doenças do sangue, porque promove destruição dos órgãos hematopoiéticos, como a medula óssea,
o baço e os rins.

 QUESTÃO 10

Tradicionalmente chamamos de répteis, um grupo de animais possui, em comum, a ectotermia e a pele recoberta por
escamas. Esse grupo inclui diversas linhagens (lagartos, serpentes, anfisbenas, quelônios e jacarés), embora algumas
delas sejam pouco aparentadas entre si. Por exemplo, sabe-se hoje que os jacarés são mais aparentados às aves do
que aos lagartos, às cobras e às tartarugas, embora, na prática, os jacarés continuem sendo tratados junto com esses
animais, dentro do grupo que chamamos de répteis. (MONTEIRO, 2008).

Com base nos conhecimentos sobre esse grupo de vertebrados, é correto afirmar:

A) A grande maioria desses animais é constituída por animais pertencentes à base da cadeia trófica.
B) Excretam principalmente ureia e amônia, composto nitrogenado com baixa toxicidade, que necessita de pouca água para

ser eliminado.
C) No curso da evolução, os répteis foram os primeiros vertebrados a dominar efetivamente o ambiente terrestre, devido aos

seus ovos, que podiam desenvolver-se fora do ambiente aquático e ao seu padrão circulatório constituído por um coração
com quatro câmaras bem divididas.

D) Alguns répteis, como as tartarugas, podem permanecer algumas horas embaixo d’água, prendendo a respiração e, para
isso, o organismo funciona lentamente, o coração bate devagar, em um fenômeno chamado taquicardia.

E) O sistema digestivo é completo, com glândulas bem desenvolvidas, como fígado e pâncreas, terminando em cloaca, e sua
respiração é estritamente pulmonar.
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 QUESTÃO 11

Esse esquema ilustra a evolução das plantas a partir de uma alga ancestral.  Os números 1, 2, 3 e 4 representam
características ou aquisições evolutivas dos grupos vegetais correspondentes. (LOPES, 2011).

Com base nas informações apresentadas e em uma análise cuidadosa desse esquema, é correto afirmar, exceto:

A) 1 apresenta o gametófito como fase predominante em seu ciclo de vida.

B) 2 indica um ancestral que apresenta como aquisição vasos condutores de seiva.

C) Somente a partir de 4 surgem as fanerógamas, que independem da água para a fecundação.

D) Para o grupo que se origina a partir de 4, ocorre uma grande diversificação dos processos de polinização e dispersão
das sementes.

E) 3 representa uma inovação evolutiva das gimnospermas, em relação às pteridófitas.

 QUESTÃO 12

Considere as ilustrações em A e em B.

Após uma análise  cuidadosa desse esquema e com base
nos conhecimentos sobre o sistema digestório, assinale com
V as afirmações verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) O álcool etílico, alguns sais e a água podem ser
absorvidos diretamente no estômago, porém, em sua
maioria, os nutrientes são absorvidos pela mucosa do
intestino delgado, de onde passa para a corrente
sanguínea.

(  ) O início do intestino grosso chama-se duodeno, que é o
local onde o suco intestinal e a bílis transformam o bolo
alimentar em quimo.

(  ) No intestino delgado, a absorção dos nutrientes ocorre
nas vilosidades intestinais, que facilitam a absorção, pois
aumentam a superfície de absorção.

(  ) Na absorção, os nutrientes passam do tubo digestivo para
a corrente sanguínea e daí para todas as células do corpo.

(  ) O intestino grosso absorve a água  lentamente, de modo
que  o material alimentar demora a tomar a consistência
típica do bolo fecal. 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é

A) F F V V F C)  V F V V F E)  F V F F V
B) F V V F V D)  V V V F F
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 QUESTÃO 14
Assinale com V as afirmações verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) Na contração muscular, os miofilamentos diminuem de tamanho e os sarcômeros ficam mais curtos e toda célula muscular
se contrai.

(  ) Cada miofibrila corresponde a um conjunto de dois tipos principais de miofilamentos: os de miosina, finos, e os de actina,
expessos.

(  ) O encurtamento dos sarcômeros ocorre em função do deslizamento dos miofilamentos finos sobre os grossos, havendo
maior sobreposição entre eles.

(  ) No processo de contração, a banda I diminui de tamanho, pois os filamentos de actina deslizam sobre os de miosina, penetram
na banda A e reduzem a largura da banda H.

(  ) As células musculares esqueléticas, diferentemente das células musculares lisas de um adulto, mantêm a capacidade de
divisão e conseguem reparar o músculo lesado.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é

A) F F V V F C)  V F V V F E)  F V F F V

B) F V V F V D)  V V V F F

Questões 13 e 14

Observe, no esquema, as indicações de I a VI, relacionadas com o tecido muscular e, com base nos  conhecimentos sobre
estrutura e função dos tecidos musculares, responda às questões a seguir.

 QUESTÃO 13
A alternativa que apresenta duas indicações corretas é

A) I - miofibrila e V - banda A.
B) II - sarcômero  e VI - banda A.
C) III - banda I e IV - banda H.
D) VI - linha Z e I - fibra muscular.
E) II - miofibrila e V - banda H.

 QUESTÃO 15
Todos os seres vivos se relacionam com outros, tanto da mesma espécie quanto de espécies distintas. Estas podem
ser harmônicas, quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos; ou desarmônicas, quando, pelo
menos, um se prejudica. Um exemplo de relação ecológica é a do peixe-palhaço, que passa todo o tempo perto das
anêmonas-do-mar. Ele se esconde do perigo e dorme no meio dos tentáculos venenosos da anêmona. Às vezes,
chega mesmo a roubar alimento da boca de sua protetora, embora também traga comida para um lugar onde ela
alcance. Esse pequeno peixe, ao contrário de outros, está a salvo dos ferrões da anêmona. (RELAÇÕES, ..., 2011).

Com base nessas informações sobre o peixe-palhaço e a anêmona-do-mar, assinale a proposição que representa, corretamente,
o tipo de relação ecológica entre essas duas espécies.

A) Comensalismo, na qual uma espécie se beneficia, mas sem causar prejuízos à outra.
B) Parasitismo, o peixe-palhaço retira da anêmona-do-mar nutrientes para garantir a sua sobrevivência, debilitando-a.
C) Mutualismo,  indivíduos de espécies diferentes que se encontram pouco associados,  sem criar vínculo de dependência

e  ambos se beneficiam.
D) Protocooperação, associação bilateral na qual apenas uma se beneficia, contudo tal associação não é obrigatória, podendo

cada espécie viver isoladamente.
E) Amensalismo, associação em que apenas uma espécie  se beneficia, procurando abrigo ou suporte no corpo de outra espécie,

sem prejudicá-lo.




