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Boa Prova!

LÍNGUA PORTUGUESA

a)
b)
c)
d)
e)

Leia os itens seguintes, que formam um texto, para responder às questões 01 e 02.
01- Marque o item que expressa o tema central desse
texto.

03- Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha
a que representa a melhor opção estilística.

a) Se a data da Abolição marcará no Brasil o fim do
predomínio agrário, o quadro político instituído no
ano seguinte quer responder à conveniência de
uma forma adequada à nova composição social.
b) Existe um elo secreto estabelecendo entre esses
dois acontecimentos e numerosos outros uma
revolução lenta, mas segura e concertada, a única
que, rigorosamente, temos experimentado em
toda a nossa vida nacional.
c) Processa-se, é certo, sem o grande alarde de algumas convulsões de superfície, que os historiadores exageram freqüentemente em seu zelo,
minucioso e fácil, de compendiar as transformações exteriores da existência dos povos.
d) Perto dessa revolução, a maioria de nossas agitações do período republicano, como as suas similares das nações da América espanhola, parecem
desvios na trajetória da vida política legal do Estado comparáveis a essas antigas “revoluções palacianas”,
e) tão familiares aos conhecedores da história européia.

a) Os portugueses foram pioneiros da conquista do
trópico para a civilização e eles tiveram, nessa
proeza, sua maior missão histórica. E sem embargo de tudo quanto se possa alegar contra sua
obra, forçoso é reconhecer que eles foram não
somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do
Velho Mundo achou-se tão bem armado para se
aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas da linha equinocial, onde os homens
depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.
b) Foram os portugueses os pioneiros da conquista
do trópico para a civilização, tendo nessa proeza
sua maior missão histórica. Não obstante tudo
quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é
reconhecer que eles foram não somente os portadores efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo
achou-se tão bem armado para se aventurar à
exploração regular e intensa das terras próximas
da linha equinocial, onde os homens depressa
degeneram, segundo o conceito generalizado na
era quinhentista.
c) Os portugueses é que foram os pioneiros da
conquista do trópico para a civilização, e eles
tiveram nessa proeza sua maior missão histórica.
Independentemente de tudo quanto se possa
alegar contra sua obra, nós temos forçosamente
de reconhecer que eles foram não somente os
portadores efetivos como os portadores naturais
dessa missão. Nenhum outro povo do Velho
Mundo achou-se tão bem armado para se aventurar na exploração regular e intensa das terras
próximas da linha equinocial, onde os homens
depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.

(Sérgio Buarque de Holanda)

02- Marque V diante das asserções corretas e F diante
das falsas e depois escolha a seqüência certa.
( ) Em: “Se a data da Abolição marcará no Brasil o
fim do predomínio agrário ...”, (A.1 e 2 da opção a da
questão 01) empregando-se no presente a forma
verbal, altera-se o sentido do enunciado.
( ) Em “... estabelecendo entre esses dois acontecimentos e numerosos outros uma revolução lenta...” (A.1, 2 e 3 da opção b da questão 01), o autor poderia ter usado uma oração adjetiva desenvolvida
mantendo o mesmo sentido.
( ) Em “...temos experimentado em toda a nossa vida
nacional...” (A.4 e 5 da opção b da questão 01), pode-se
dispensar o artigo sem prejuízo da ortodoxia gramatical.
( ) Em “Processa-se, é certo, sem o grande alarde de
algumas convulsões de superfície...” (A.1 e 2 da opção c da questão 01), o sujeito implícito é “elo secreto”.
( ) Em “comparáveis a essas antigas revoluções palacianas” (A. 5 e 6 da opção d da questão 01), o termo
sublinhado opõe-se conceitualmente, no texto, a
“revolução lenta, mas segura e concertada” (A. 3 da
opção b da questão 01).
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V, F, F, V, V
F, V, V, F, V
F, V, F, F, V
F, V, V, F, F
F, F, V, V, F

d) Pioneiros da conquista do trópico para a civilização, tiveram os portugueses, nessa proeza, sua
maior missão histórica. E, sem embargo de tudo
quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é
reconhecer que foram não somente os portadores
efetivos como os portadores naturais dessa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo achouse tão bem armado para se aventurar à exploração regular e intensa das terras próximas à linha
equinocial, onde os homens depressa degeneram, segundo o conceito generalizado na era quinhentista.
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e) Os portugueses, que foram pioneiros da conquista
do trópico para a civilização, tiveram, nessa proeza, a maior missão histórica deles. Sem embargo
de tudo quanto possamos alegar contra sua obra,
forçosamente nós temos de reconhecer que eles
foram não somente os portadores efetivos como
os portadores naturais dessa missão. Nenhum
outro povo do Velho Mundo achou-se tão bem
armado para se aventurar à exploração regular e
intensa das terras próximas à linha equinocial,
onde os homens depressa degeneram, segundo o
conceito generalizado na era quinhentista.

e) Não foi, portanto, uma civilização tipicamente
agrícola o que instauraram os portugueses no
Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi,
primeiramente, porque a tanto não conduzia o
gênio aventureiro que os trouxe à América; por
outro lado, por causa da escassez de
trabalhadores
rurais,
e
finalmente
pela
circunstância de não ocupar a atividade agrícola,
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.
05- Assinale a opção cuja afirmação vai ao encontro do
que defende Arthur Caplan no texto abaixo.

04- Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha
a que representa a melhor opção estilística.

Autores têm escrito sobre os riscos que as maquinações das biotecnologias na medicina supostamente
trariam à natureza humana, pela modificação de sua
base biológica (com clonagem, certas técnicas de reprodução assistida, modulação do comportamento
por remédios e genética).

a) Não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses
no Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi, em
primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que os trouxe à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores
rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade agrícola não ocupar, então, em Portugal,
posição de primeira grandeza.
b) Não foi, conseqüentemente, uma civilização tipicamente agrícola o que instauraram os portugueses no Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi,
em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o
gênio aventureiro que os trouxe à América; em
seguida, devido à escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade
agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição
de primeira grandeza.
c) A civilização que os portugueses instauraram no
Brasil com a lavoura açucareira não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola.
Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não
conduzia o gênio aventureiro que trouxe os portugueses à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela
circunstância de a atividade agrícola não ocupar,
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.
d) Não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agrícola aquela que os portugueses instauraram no Brasil com a lavoura açucareira. Não
o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gênio aventureiro que trouxe os portugueses à América; em seguida, por causa da escassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela circunstância de a atividade agrícola não ocupar,
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.
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Arthur Caplan diz que essas alegações não são muito convincentes. Afirma, com propriedade: “A própria
natureza humana tem mudado drasticamente em reação à tecnologia”. E mais: “Tampouco há razão para
glorificar uma fase particular da evolução da natureza
humana e declará-la sacrossanta.”
(Adaptado de Marcelo Leite).

a) Deve-se lutar para preservar a natureza humana,
que, conforme comprovações científicas, é una e
imutável.
b) É necessário chamar a atenção para todos os
riscos do avanço da ciência, mesmo para os não
imediatamente identificáveis e mensuráveis, para
evitar que ocorram mudanças na natureza humana e que ela se deteriore.
c) A mensuração dos riscos da pesquisa científica
pode ser falaciosa caso sejam desprezadas as
mudanças já ocorridas na base biológica da natureza humana.
d) É consensual a idéia de que a base biológica da
humanidade deve ser mantida e, para que não
seja desvirtuada, deve-se respeitar a relação entre
fato – determinações biológicas – e norma – dogmas a que se deve obedecer.
e) A pesquisa biomédica é muito perigosa para ser
levada adiante e, portanto, cabe ao Estado, por
meio de legislação, proibir os estudos da genética.
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06- A _______ intelectual de Nabuco provém de suas
________ e é por isso que nele ______, mais do
que o artista, o pensador político. É uma tradição
espiritual que ele conserva e eleva a um grau superior, ainda que a______ vocação política se alie
______ sensibilidade artística.

08- Leitor, que já tens direito _____ uma cadeira na câmara ________ ; que já estás _______ na fatal casa
dos –enta, _______ se começa a rolar pelo plano
inclinado dos pés-de-galinha nas ______ de lua; leitor benévolo, que és pai e avô de fresca data,
_______ alguns minutos de atenção.

(Baseado em Graça Aranha)

(Baseado em França Júnior)

a)

qualidade

raízes

acentua-se

esta

a

b)

riqueza

raízes

se acentua

esta

à

c)

carreira

influências

marca-se

tal

d)

essência

origens

se acentua

e)

vivência

raízes

acentua-se

a)

a

à

b)

a

essa

a

c)

à

essa

à
d)

a

e)

à

07- Marque a opção correta a respeito de aspectos
gramaticais do texto abaixo.
Hoje, há dois tópicos que determinam a atitude tolerante-liberal em relação ao outro: o
respeito à diferença, a receptividade a ela, e o
temor obsessivo do molestamento – em síntese,
5 o outro não representa problema, desde que
sua presença não seja intrusiva, contanto que o
outro não seja de fato o outro...
E é isto que vem emergindo com intensidade
cada vez maior como o “direito humano” central
10 na sociedade capitalista avançada: o direito de
não ser molestado, isto é, de ser mantido a uma
distância segura dos outros. Uma estrutura similar
faz-se claramente presente na maneira como nos
relacionamos com a exploração capitalista: não há
15 nada de errado com tal exploração se ela for contrabalançada com atividades filantrópicas – primeiro, a pessoa acumula seus bilhões, depois, os
restitui (em parte) aos necessitados.

vitalícia
perpétua
de
honra
perpétua
vitalícia

aboletado
assentado
assentado
parado
estacionado

donde
de onde
das
quais
da qual
donde

conjunções
fases
fases
casas
conjunções

prestame
prestaime
presteme
presteme
prestaime

Nas questões 09 a 12, baseadas em Manuel Bandeira, escolha o segmento do texto que não está isento
de erros gramaticais e de ortografia, considerando-se
a ortodoxia gramatical.
09- a) As duas grandes sombras de Ouro Preto, aquelas
em que pensamos invencivelmente a cada volta
de rua, são o Tiradentes e o Aleijadinho.
b) É ainda hoje difícil formar um juízo seguro sobre
Joaquim José da Silva Xavier.
c) Alguns de seus companheiros da Inconfidência
falaram dele desdenhosamente nos depoimentos
da devassa.
d) O Coronel Domingos Vieira chama-lhe “malvado”.
e) Cláudio Manuel da Costa asseverou de que o alferes era homem de tão fraco talento, que nunca
serviria para tentar-se com ele um levante.

(Adaptado de Slavoj Zizek)

10- a) A verdade é que Gonzaga, Cláudio Manuel da
Costa, Alvarenga eram homens requintados, letrados, a quem a vida corria fácil, ao passo que o alferes sempre lutara pela subsistência.
b) Antes de alistar-se na tropa paga, vivera da profissão que lhe valera o apelido.
c) Não obstante, foi ele talvez o único a demonstrar
fé, entusiasmo e coragem na aventura de 89.
d) Descoberta a conspiração, enquanto os outros não
procuravam outra coisa se não salvar-se, ele revelou a mais heróica força de ânimo, chamando a si
toda a culpa.
e) Com coragem, serenidade e lucidez, até o fim, enfrentou a pena última.

a) A forma verbal existe pode substituir “há” (A.1)
sem que haja prejuízo para a correção gramatical.
b) O pronome “isto” (A.8) refere-se especificamente
ao "direito de não ser molestado" (A.10 e 11).
c) A referência do pronome “ela” (A.3) é “atitude tolerante-liberal” (A. 1 e 2).
d) Seria correta a inserção da vírgula antes do pronome relativo “que”(A.1), pois ele introduz uma
explicação a respeito dos dois tópicos que serão
enumerados.
e) Sem necessidade de ajustes no período, o conector “se”(A.15) pode corretamente ser substituído
pela conjunção caso.
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11-

12-

a) Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu em
1738 e era filho natural do mestre de obras português, Manuel Francisco Lisboa.
b) Aleijadinho teve vários irmãos paternos. Um deles, o
Padre Félix, também trabalhou na talha.
c) Antônio Francisco freqüentou apenas a classe de
primeiras letras.
d) Sabe-se que, depois de adulto, a sua principal leitura era a Bíblia, alimento de sua arte, toda ela de
inspiração religiosa.
e) Os livros de medicina é provável que os lessem em
busca de conhecimento para tratamento e lenitivo
de sua medonha enfermidade.

e) Já tive ocasião de mostrar quanto me parecem precárias três afirmativas de Euclides da Cunha: a
questão do cruzamento; a fatalidade da luta das
raças e o autoctonismo do homem americano. / Já
tive ocasião de mostrar como me parecem precárias
três afirmativas de Euclides da Cunha: a questão do
cruzamento; a fatalidade da luta das raças e o autoctonismo do homem americano.
(Baseado em Roquette Pinto)

14- a) Do interior das fazendas coloniais nos vem, através
das páginas de Antonil, uma impressão de operosidade intensiva. Há ali a vibração e o estrondo de um
pequeno mundo humano e febre de labor. / Do interior das fazendas coloniais nos vêm, através das
páginas de Antonil, impressões de operosidade intensiva. Há ali a vibração e o estrondo de um pequeno mundo humano e febre de labor.
b) Dadas as condições especiais daquela sociedade,
nesse dilema se transforma outro: ou a desclassificação social, ou a posse de uma grande massa
operária. Dadas às condições especiais daquela
sociedade, esse dilema se transforma em outro: ou
a desclassificação social, ou a posse de uma grande massa operária.
c) Essa considerável massa trabalhadora é indispensável à manutenção e à prosperidade de um grande
engenho. / Indispensável essa considerável massa
trabalhadora à manutenção e à prosperidade de um
grande engenho.
d) O sesmeiro seiscentista está colocado entre as pontas de um verdadeiro dilema: tem que escolher entre a vida vegetativa dos decaídos, ou a cultura em
grande escala. / O sesmeiro seiscentista está colocado entre as pontas de um verdadeiro dilema: tem
de escolher entre a vida vegetativa dos decaídos,
ou a cultura em grande escala.
e) Das roças ao picadeiro, dos picadeiros às moendas,
das moendas às tachas, das tachas às formas, das
formas aos terreiros de secagem, dos terreiros às
tulhas, e às caixas, e às tropas, e aos armazéns da
costa, o trabalho dos engenhos, na fabricação do
açúcar, se complica, se desdobra, se multiplica em
mil ações, que exigem, para a sua perfeita execução, uma massa operária considerável. / Das roças
ao picadeiro, dos picadeiros às moendas, das moendas às tachas, das tachas às formas, das formas
aos terreiros de secagem, dos terreiros às tulhas, e
às caixas, e às tropas, e aos armazéns da costa, o
trabalho dos engenhos, na fabricação do açúcar
complica-se, desdobra-se, multiplica-se em mil
ações, que exigem, para a sua perfeita execução,
uma massa operária considerável.

a) À antiga Vila do Carmo pode-se ir de trem ou de
automóvel.
b) Indo de trem, entra-se na cidade atravessando o
Ribeirão do Carmo, mas a estrada de rodagem penetra nela pelo alto de São Pedro, aonde está a
igreja do mesmo nome, hoje contígua à residência
episcopal.
c) O risco de São Pedro seria, segundo Diogo de Vasconcelos, de Antônio Pereira de Sousa Calheiros.
d) Nada se pôde apurar, contudo, quer quanto à sua
autoria, quer quanto à data do início das obras.
e) Uma pia batismal tem gravado o ano de 1743, dado
como sendo o do começo das obras.
Nas questões 13 e 14, marque o item em que uma das
sentenças não está gramaticalmente correta.

13- a) A literatura depende muito de condições subjetivas,
raramente satisfaz apenas os sentidos, exige colaboração, embora muitos acreditem que as obras
literárias possam brotar de cérebros insulados. / A
literatura depende muito de condições subjetivas,
raramente satisfaz apenas aos sentidos, exige colaboração, embora muitos acreditem que as obras
literárias possam brotar de cérebros insulados.
b) Um povo não perde os seus mais fortes determinantes se recebe, aceita e pratica a pintura e a música
de outra origem, mas dificilmente adotará literatura
estranha sem perda de alguns de seus valores. /
Um povo não perderá os seus mais fortes determinantes se receber, aceitar e praticar a pintura e a
música de outra origem, mas dificilmente adotará
literatura estranha sem perda de alguns de seus
valores.
c) No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram
um “sistema” interessantíssimo, que a cerca de trezentos anos desenvolve-se. / No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram um “sistema” interessantíssimo, que há cerca de trezentos anos se desenvolve.
d) Quando surgiu Euclides da Cunha, nossa literatura
podia enumerar grandes nomes pertencentes ao
“sistema” de que falei há pouco. / Quando surgiu
Euclides da Cunha, nossa literatura podia enumerar
grandes nomes pertencentes ao “sistema” de que
faz pouco falei.
Analista - TCU - 2004

(Baseado em Oliveira Viana)
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Nas questões 15 e 16, marque o item que contém erro
gramatical ou de ortografia.

( ) Essas não seriam senão medidas paliativas, remendos administrativos, para facilitar a difícil conciliação
entre vida privada e vida profissional, não fosse a
reengenharia do tempo uma aposta em que está em
jogo o reconhecimento da diversidade de homens e
mulheres, de sua incontornável igualdade de direitos
e de aspiração à liberdade e à felicidade.
( ) A reengenharia do tempo é uma tentativa de repensar o cotidiano de homens e mulheres, com vistas a
aumentar sua qualidade de vida e seu produto de
felicidade bruto.
( ) É, portanto, a reengenharia do tempo um exercício
cujo objetivo último é reabrir a discussão sobre o sentido da vida, relembrar a importância dos atos gratuitos, dos laços de afeto e solidariedade.

15- Desde o momento em que(A) os portugueses puseram
o pé (e a boca) na Terra Brasilis, eles depararam(B)
com mais de 300 línguas indígenas. O idioma português travou uma luta de resistência e assimilação por
três séculos, enfrentando culturas, dialetos africanos e
muitas línguas. A evangelização(C) de índios e negros,
a política de imposição da língua portuguesa adotada
pela Coroa e o marquês de Pombal em 1770 e a integração ao mercado exportador são fatores decisivos
para se entender(D) essa grande mistura que formou,
e forma, a nossa língua, um dos elementos da unidade
nacional que só conseguiu se impor as vésperas(E) da
Independência, no século XIX.

(Adaptado de Rosiska Darcy de Oliveira)

(Baseado em Luiz Carlos Villalta)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

A
B
C
D
E

18- Com relação aos aspectos gramaticais e textuais do
trecho abaixo, assinale a opção correta.

16- Gonçalves Dias nasceu em 1823, no Maranhão, filho de
João Manuel Gonçalves, comerciante português, e de
Vicência Ferreira, índia mestiça(A). Em 1838, embarcou para Portugal, onde(B) se matriculou no curso de
Direito, em Coimbra. Suas primeiras produções literárias se iniciam(C) por volta de 1840, entre elas a sua
mais conhecida poesia, a Canção do exílio (1843). Em
1851, em uma de suas viagens etnográficas(D) para o
Norte, passa pelo Maranhão com a intenção de se casar com o grande amor de sua vida, Ana Amélia, uma
jovem de 14 anos. O pedido foi recusado pela mãe da
moça, por causa da origem mestiça e bastarda do poeta. O romance entre o dois serviu de inspiração para
Aluísio Azevedo – O mulato. Após essa decepção amorosa, faz um casamento de conveniência. Somavamse(E) a essas frustrações um forte sentimento de inferioridade de origem.

A tragédia de Édipo é o primeiro testemunho que
temos das práticas jurídicas gregas. Como todo
mundo sabe, trata-se de uma história em que pessoas – um soberano, um povo –, ignorando uma certa
5 verdade, conseguem, por uma série de técnicas,
descobrir uma verdade que coloca em questão a
própria soberania do soberano. A tragédia de Édipo é
um procedimento de pesquisa da verdade que obedece exatamente às práticas judiciárias gregas da10 quela época.
(Adaptado de Michel Foucault)

a) Seria mantida a correção gramatical, mas haveria
mudança do sentido original do texto, caso as palavras “certa” (A.4) e “própria”(A.7) estivessem pospos-

(Baseado em Beatriz de Moraes Vieira)

a)
b)
c)
d)
e)

tas ao substantivo a que estão relacionadas.
b) O segmento “trata-se de uma história em que pessoas” (A.3 e 4) estaria igualmente correto se assim estivesse escrito: trata-se a história de pessoas que.
c) A oração “Como todo mundo sabe” (A.2 e 3) poderia

A
B
C
D
E

ser substituída, sem que se alterasse o sentido do
texto, por Já que é sabido.
d) Mantendo-se a correção gramatical, no trecho “conseguem, por uma série de técnicas,” (A.5), o verbo
poderia estar flexionado no pretérito, dado que expressa um fato passado, e no singular, em concordância com a expressão nominal “um povo” (A.4).

17- Os trechos seguintes constituem um texto, mas estão
desordenados. Ordene-os de forma a comporem um
texto coeso e coerente e, a seguir, assinale a opção
correta.
( ) É uma proposta que envolve medidas práticas, como
a alteração dos horários da administração pública,
dos serviços públicos e das escolas; a diminuição ou
a remodelagem dos tempos de trabalho, flexibilizados nas empresas; mudanças nos espaços de trabalho.
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3–1–2–4
2–1–4–3
4–3–1–2
2–3–1–4
4–3–2–1

e) Seria mantida a correção do período (A.7 a 10) caso a
última oração estivesse assim expressa na voz passiva: que são obedecidas exatamente as práticas
judiciárias gregas daquela época.
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Nas questões 19 e 20, baseadas em Machado de Assis,
assinale o item em que uma das sentenças não foi pontuada corretamente.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU
21- A respeito da terminologia dos cargos do Ministério Público, à luz da organização administrativa do Ministério
Público da União e da Constituição Federal, assinale a
opção correta.

19- a) Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade
minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e
estupefação. / Longa foi a agonia, longa e cruel, de
uma crueldade minuciosa e fria, repisada, que me
encheu de dor e estupefação.
b) Conhecia a morte de oitiva; quando muito, tinha-a
visto já petrificada no rosto de algum cadáver, que
acompanhei ao cemitério. / Conhecia a morte de
oitiva, quando muito; tinha-a visto já petrificada no
rosto de algum cadáver, que acompanhei ao cemitério.
c) Talvez espante ao leitor, a franqueza com que lhe
exponho e realço a minha mediocridade; advirta que
a franqueza é a primeira virtude de um defunto. /
Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe
exponho e realço a minha mediocridade; advirta que
a franqueza é a primeira virtude de um defunto.
d) Fiquei prostrado. E contudo era eu, nesse tempo,
um fiel compêndio de trivialidade e presunção. /
Fiquei prostrado. E, contudo, era eu, nesse tempo,
um fiel compêndio de trivialidade e presunção.
e) Às vezes caçava, outras dormia, outras lia, lia muito,
outras enfim não fazia nada. / Às vezes caçava;
outras dormia, outras lia, lia muito, outras, enfim,
não fazia nada.

a) Procurador do Estado é membro do Ministério Público Estadual.
b) Procurador de Justiça é membro da primeira instância do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
c) Procurador da República é membro do Ministério
Público Federal.
d) Procurador do Trabalho é membro da terceira instância do Ministério Público do Trabalho.
e) Procurador-Geral do Estado é o chefe do Ministério
Público Estadual.
22- À luz da Lei Complementar nº 75/93, julgue os itens
abaixo a respeito do perfil constitucional do Ministério
Público da União (MPU).
I. O MPU é instituição permanente.
II. O MPU defende os interesses individuais disponíveis.
III. Incumbe ao MPU medidas paleativas para a garantia
do respeito à ordem jurídica.
IV. O MPU exerce o controle interno da atividade de polícia judiciária.
O número de itens corretos é:

20- a) – Fizeste bem, Cubas; andaste perfeitamente. / Fizeste bem, Cubas. Andaste perfeitamente.
b) Este ar não é só puro. É balsâmico; é uma transpiração dos eternos jardins. / Este ar não é só puro. É
balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins.
c) Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma por
dez. / Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se, por si mesma, por dez.
d) Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a
lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o
modo de compensar uma janela fechada, é abrir
outra. / Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei
sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada
é abrir outra.
e) E eu espraiava todo o meu ser na contemplação
daquele ato, revia-me nele, achava-me bom, talvez,
grande. / E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato, revia-me nele, achava-me
bom, talvez grande.

a)
b)
c)
d)
e)

23- À luz da autonomia constitucional do Ministério Público
e da legislação infraconstitucional, analise as assertivas
abaixo.
I.

Há três modalidades de autonomias para o Ministério
Público: funcional, administrativa e financeira.
II. Todos os ramos do Ministério Público gozam da autonomia funcional, administrativa e financeira, inclusive o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas.
III. A capacidade de gerir e aplicar os recursos orçamentários destinados à instituição destaca uma expressão da autonomia financeira do Ministério Público.
IV. Cabe exclusivamente ao Ministério Público, o projeto
de criação de cargos e fixação de subsídios.
São assertivas corretas
a)
b)
c)
d)
e)
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zero.
um.
dois.
três.
quatro.
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I e III.
I e IV.
II e III.
III e IV.
II e IV.
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24- Com relação às disposições estatutárias especiais
da carreira dos membros do Ministério Público da
União, assinale a opção correta.

26- Assinale a opção correta entre as assertivas abaixo
relacionadas à chefia do Ministério Público da União
à luz da CF e da Lei nº 75/93.

a) Os cargos das classes iniciais serão providos por
nomeação, em caráter vitalício, mediante concurso público genérico para todos os ramos.
b) A vitaliciedade somente será alcançada após três
anos de efetivo exercício.
c) É facultada a transferência de membros de um
para outro de seus ramos.
d) O cargo de procurador-geral do trabalho é de provimento vitalício.
e) Poderão inscrever-se no concurso para membro
do Ministério Público da União bacharéis em Direito formados há pelo menos dois anos, de comprovada idoneidade moral.

a) O procurador-geral da República é escolhido por
meio de lista tríplice, elaborada pela classe.
b) O procurador-geral da República deve ser, necessariamente, um membro do Ministério Público
Federal.
c) O procurador-geral da República não pode delegar nenhuma de suas atribuições.
d) O procurador-geral da República pode prover e
desprover os cargos das carreiras do Ministério
Público Estadual com a anuência do procuradorgeral de Justiça daquele estado-membro.
e) O procurador-geral da República tem mandato de
2 anos, sem limite para o número de reconduções.

25- À luz da Constituição Federal e da Lei Orgânica do
Ministério Público da União, julgue os itens abaixo a
respeito dos princípios institucionais do Ministério
Público.

27- A respeito da competência do Ministério Público Federal, assinale a assertiva incorreta.
a) Interpor recurso extraordinário das decisões da
Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade.
b) Exercer o controle externo da atividade da polícia
do Distrito Federal.
c) Atuar nas causas de competência do Superior
Tribunal de Justiça.
d) Atuar nas causas de competência do Supremo
Tribunal Federal.
e) Atuar nas causas de competência de quaisquer
juízes e tribunais para defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas.

I. O pedido de arquivamento de inquérito policial
pelo procurador-geral da República não pode ser
objeto de retratação por novo titular do cargo.
II. O princípio da independência funcional significa,
entre outras considerações, que cada membro e
cada órgão do Ministério Público gozam de independência para exercer suas funções em face dos
outros membros e órgãos da mesma instituição.
III. No Ministério Público, existe hierarquia funcional
entre a chefia do Ministério Público e seus membros, devendo os pareceres e pronunciamentos
ministeriais ser aprovados pela chefia da instituição.
IV. Pelo princípio da unidade, todo e qualquer membro do Ministério Público pode exercer quaisquer
das atribuições previstas na legislação constitucional e infraconstitucional.
São assertivas incorretas
a)
b)
c)
d)
e)

28- A respeito da escolha e das atribuições do procurador-geral de Justiça, assinale a opção incorreta.
a) É nomeado pelo governador do Distrito Federal
com a anuência do presidente da República.
b) Podem concorrer ao cargo os membros do Ministério Público do Distrito Federal com mais de cinco
anos de exercício nas funções da carreira atendidas outras condições previstas em lei complementar.
c) Nomeia o corregedor-geral do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios.
d) Determina a abertura de correição, sindicância ou
inquérito administrativo.
e) Coordena as atividades do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios.

I e III.
I e IV.
II e III.
III e IV.
II e IV.
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29- Não participa do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União:
a)
b)
c)
d)
e)

d) abandono de cargo.
e) aceitação ilegal de cargo ou função pública.

o procurador-geral da República.
o procurador-geral do Trabalho.
o procurador-geral da Justiça Militar.
o corregedor do Ministério Público Federal.
o vice-procurador geral da República.

34- Fazem jus à pensão por morte do servidor público
federal, exceto
a)
b)
c)
d)

o cônjuge, mesmo que titular de aposentadoria.
o filho inválido, enquanto durar a invalidez.
o menor sob tutela até 21 anos de idade.
a mãe e o pai, ainda que sem a prova da
dependência econômica.
e) a pessoa designada maior de 60 anos, ainda que
sem vínculo de parentesco, que viva sob a dependência econômica do servidor.

30- Com relação ao controle da atividade policial exercido pelo Ministério Público da União e aos poderes
jurídicos dados ao MPU para o exercício dessa atividade, assinale a opção incorreta à luz da Lei Complementar nº 75/93.
a) Pode ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais.
b) Promove a ação penal por abuso de poder.
c) Conhece imediatamente sobre a prisão de qualquer pessoa por autoridade federal, distrital ou
estadual.
d) Requisita a instauração de inquérito policial sobre
fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial.
e) Tem acesso a quaisquer documentos relativos à
atividade-fim policial.

35- Sobre as penalidades aplicáveis aos servidores públicos federais por infração disciplinar, é correto afirmar que
a)
b)
c)
d)

são elencadas em numerus clausus.
prevêem a imposição de multa.
incluem a suspensão de direitos políticos.
não guardam relação com a gravidade da falta
praticada.
e) dispensam, em certas hipóteses, a garantia da
ampla defesa.

31- Não é (são) órgão(s) do Ministério Público Federal
a)
b)
c)
d)
e)

36- Indique qual das hipóteses abaixo não possibilita a
interrupção das férias.

os procuradores da República.
os procuradores Regionais da República.
o Conselho Superior do Ministério Público Federal.
o Colégio de Procuradores da República.
o procurador distrital.

a)
b)
c)
d)
e)

32- Com relação aos afastamentos dos membros do Ministério Público da União, assinale a assertiva correta.

37- Assinale a assertiva correta a respeito das hipóteses
de elegibilidade e de exercício de mandato eletivo
por servidor público federal.

a) Podem afastar-se até oito dias consecutivos por
motivo de casamento.
b) Podem afastar-se para comparecer a seminários
ou congressos só no País.
c) Podem exercer cargo eletivo não devendo afastarem-se durante a campanha.
d) Podem ministrar cursos e seminários destinados
ao aperfeiçoamento dos membros da instituição e
de servidores da Administração Pública em geral.
e) Podem, independente de autorização do procurador-geral, freqüentar curso de aperfeiçoamento e
estudo no exterior.

a) Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, sempre ficará afastado do cargo.
b) Tratando-se de investidura no cargo de vereador,
independente da compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo
da remuneração do cargo eletivo.
c) No caso de afastamento do cargo, o servidor cessa de contribuir para a seguridade social no cargo
em que se encontrava em exercício.
d) Investido no mandato de prefeito, será afastado do
cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
e) O servidor público não pode candidatar-se a cargo
eletivo.

33- À luz da legislação orgânica do Ministério Público da
União, não é caso de demissão dos membros do
Ministério Público da União
a) lesão aos cofres públicos.
b) desrespeito ao princípio do promotor natural.
c) improbidade administrativa.
Analista - TCU - 2004

Calamidade pública.
Comoção interna.
Convocação para júri.
Convocação para serviço militar.
Motivo de interesse particular relevante.

9

Área: Pericial - Especialidade: Biologia

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

38- A respeito da estabilidade dos servidores públicos e
dos membros do Ministério Público da União (MPU)
com base na Constituição Federal e legislação correspondente, assinale a opção correta.

41- Uma das formas de organização de macromoléculas é
pela repetição de subunidades. Essa forma de organização dá-se pela configuração:

a) Ambos se tornam estáveis após o decurso do
mesmo lapso temporal de exercício.
b) São estáveis os servidores públicos federais após
3 anos de efetivo exercício.
c) A vitaliciedade é um atributo comum aos servidores públicos e aos membros do Ministério Público.
d) Os estáveis não podem ser demitidos.
e) Os membros do MPU são estáveis após três anos
de exercício.

a)
b)
c)
d)
e)

42- Macromoléculas com a capacidade de conter e transmitir informações genéticas são:
a)
b)
c)
d)
e)

39- A respeito dos institutos da reintegração, recondução
e readaptação, assinale a opção correta.
a) A reintegração é o retorno à atividade de servidor
aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
b) Não poderá haver reintegração do servidor que já
tiver completado 60 anos de idade.
c) A recondução é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.
d) A readaptação será efetuada em cargo de atribuições afins, independente de habilitação e de concurso público.
e) A reintegração não acarreta em nenhuma hipótese a disponibilidade do servidor.

Somente DNA (ácido desoxirribonucléico).
Somente RNA (ácido ribonucléico).
DNA e RNA.
RNA e Proteínas.
DNA e Proteínas.

43- A disposição espacial de uma molécula protéica é predeterminada pela (s):
a)
b)
c)
d)
e)

estrutura terciária.
interações hidrofóbicas.
ligações iônicas ou eletrostáticas.
seqüência de aminoácidos.
estrutura secundária.

44- São estágios responsáveis pela produção de energia no
interior de uma célula animal:

40- Nos termos da Lei nº 8.112/90, assinale a assertiva
correta a respeito da responsabilidade do servidor.

( ) Produção de acetil CoA (Coenzima A);
( ) Produção de NADH (Nicotina Adenina Dinucleotídeo);
( ) ATP (Adenosina Trifosfato).
Marque a opção que tenha a seqüência correta.

a) O servidor só responde civil e administrativamente
pelo exercício irregular de suas atribuições.
b) Tratando-se de dano causado à Administração,
responderá o servidor perante a Fazenda Pública
em ação regressiva.
c) A obrigação de reparar o dano estende-se aos
sucessores e contra eles será executada, até o
limite do valor da herança recebida.
d) As sanções civis, penais e administrativas não
poderão cumular-se, sendo independentes entre
si.
e) A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal por falta
de provas.
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de folhas betas.
de hélices.
da estrutura tridimensional.
das ligações covalentes.
das ligações não covalentes.

a)
b)
c)
d)
e)

V, V, V
V, V, F
F, V, V
V, F, F
F, F, V

45- Três são os principais tipos de mutação, a saber: gênicas, estruturais e numéricas, e os efeitos dessas na
freqüência gênica depende da
a) migração de indivíduos de uma população para outra, implicando o fluxo de genes.
b) variação do fundo genético, ao acaso, de geração em
geração.
c) diferença na viabilidade e fertilidade dos indivíduos.
d) adaptabilidade que os portadores apresentam, para a
sobrevivência e reprodução, no meio ambiente da
espécie.
e) comunidade de indivíduos entrecruzáveis, que compartilham determinado fundo genético.
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46- Entre os fatores que podem alterar a composição genética das populações podem ser citados:

51- Técnica que possibilita localizar uma seqüência específica de DNA ou RNA, com grande precisão e sensibilidade é

( ) Seleção Natural
( ) Deriva Genética
( ) Mutação
( ) Reprodução
Marque a opção que tenha a seqüência correta.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

F, F, V, V
V, V, V, F
F, V, F, V
V, V, F, F
V, F, V, F

52- A expressão gênica pode ser regulada em diferentes
momentos no caminho do DNA à molécula de proteína.
São etapas de controle no compartimento nuclear
( ) controle Transcricional;
( ) controle de Processamento do RNA;
( ) controle de Transporte de RNA;
( ) controle de Tradução.
Marque a opção que tenha a seqüência correta.

47- A análise de moléculas de DNA isoladas por clivagem
com endonucleases de restrição, separadas por eletroforese em gel, identificadas por blotting e hibridizadas é
conhecida por:
a) PCR
b) RFLPs (Restriction Fragment Length
Polymorphisms)
c) Northen Blotting
d) Southern Blotting
e) DNA Footprinting

a)
b)
c)
d)
e)

a) proteínas ativadoras de genes que se ligam a pequenas seqüências definidas de DNA.
b) proteínas regulatórias de genes que se ligam a pequenas seqüências definidas de DNA.
c) proteínas repressoras de genes que se ligam a pequenas seqüências definidas de DNA.
d) proteínas promotoras de transcrição de genes.
e) fatores de transcrição que alteram a geometria da
dupla hélice.

Proteínas
Açúcares
Lipídeos
RNA
DNA

49- O contato direto célula-célula ou por meio de moléculas
de adesão (CAM) ou intermediado por moléculas de
natureza química são eventos relacionados com:

54- Organismos transgênicos são produzidos através da
inserção de genes modificados por engenharia de DNA
em células

a)
b)
c)
d)

a organização estrutural de tecidos.
a comunicação funcional entre células.
o sistema endolisossomal.
o sistema de transporte através da membrana plasmática.
e) a homeostase tecidual.

( ) da linhagem somática;
( ) da linhagem germinativa;
( ) tumorais.
Marque a opção que tenha a seqüência correta.

50- As proteinas G representam:

a)
b)
c)
d)
e)

a) moléculas relacionadas com a produção de GTP
(Guanidina trifosfato).
b) receptores-canais, regulados por neurotransmissores.
c) receptores-enzimas, relacionados com enzimas.
d) transdutores intramembrana entre as moléculas
receptoras e as moléculas efetoras.
e) moléculas de adesão celular.
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V, V, V, F
V, F, V, F
F, F, V, V
V, V, F, F
F, V, F, V

53- O controle do gene a ser transcrito, entre milhares, em
uma célula dá-se através de

48- Com a técnica de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) é possível amplificar biomoléculas de:
a)
b)
c)
d)
e)

seqüenciamento.
clonagem.
hibridização de ácidos nucléicos.
engenharia genética.
mapa de restrição.
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V, V, V
V, F, V
V, F, F
F, F, V
F, V, F
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59- A modificação de bactérias por engenharia de DNA para síntese de uma proteína animal desejada pode trazer
benefícios, tais como

55- A localização de genes responsáveis pela variação genética em fenótipos ocorre em técnicas de
a)
b)
c)
d)
e)

clonagem molecular.
hibridização.
melhoramento genético.
engenharia genética.
seqüenciamento de genes.

( ) produção da proteína em grandes quantidades;
( ) utilização da proteína com finalidades médicas, como
droga ou como vacina;
( ) aumento do o valor da proteína como recurso alimentar.

56- O ganho genético por meio de técnicas de melhoramento genético em rebanhos bovinos, nos últimos anos, é
devido a fatores como:

Marque a opção que tenha a seqüência correta.
a)
b)
c)
d)
e)

( ) Seleção de machos como resultado da inseminação
artificial;
( ) Seleção de fêmeas através da recuperação oocitária;
( ) Resistência a doenças;
( ) Adaptabilidade e fertilidade.
Marque a opção que tenha a seqüência correta.
a)
b)
c)
d)
e)

60- As três enzimas necessárias para a utilização da lactose
como alimento pelas bactérias, cuja codificação corresponde a uma unidade genética comum – operon lac – são

F, V, F, V
V, V, F, F
V, F, V, F
F, F, V, V
V, F, F, V

a) frutosidade, indutase e acetilase.
b) β-glicosidade, permease e transacetilase.
c) maltosidase, indutase e acetilase.
d) β-lactosidase, permease e transacetilase.

57- A obtenção de ATP em bactérias anaeróbicas por meio
da conversão de moléculas orgânicas, reduzidas em
uma variedade de ácidos orgânicos, é conhecida como
um processo de
a)
b)
c)
d)
e)

e) β-galactosidase, permease e transacetilase.
61- Indique qual dos itens abaixo pode ser considerado como patenteável pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de
1996, que regulamenta os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais.

fotossíntese.
cadeia transportadora de elétrons.
fosforilação oxidativa.
reação fotoquímica.
fermentação.

a) Germoplasma e genoma de seres vivos.
b) Métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal.
c) Genes e enzimas isolados de organismos vivos não
modificados.
d) Microrganismos transgênicos e métodos de diagnóstico in vitro.
e) Extratos vegetais com princípios ativos aplicáveis na
medicina.

58- O uso do vírus da varíola como arma de destruição em
massa em ataques bioterroristas seria eficiente tendo
em vista que
( ) a varíola é uma doença extremamente contagiosa;
( ) a vacinação contra a varíola sofreu descontinuidade,
pois a Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou a doença erradicada em 1980;
( ) manifestações como perda de sangue, colapso cardiovascular e infecções causadas pelas pústulas levam os indivíduos infectados pelo vírus à morte;
( ) permanece estável no ambiente durante anos e é
manipulado com facilidade.

62- A concessão da carta de patente não é vitalícia e é determinada pela legislação de cada nação. Indique qual
é o prazo de vigência de patentes no Brasil, de acordo
com a Lei nº 9.279.
a) Patente de invenção tem validade de 20 anos a partir
da data de depósito do pedido de patente.
b) Patente de invenção tem validade de 17 anos a partir
da data de concessão da patente.
c) Patente de invenção tem validade de 20 anos a partir
da data de concessão da patente.
d) Patente de invenção tem validade de 7 anos a partir
da data de concessão da patente.
e) Patente de invenção tem validade de 15 anos a partir
da data de depósito do pedido de patente.

Marque a opção que tenha a seqüência correta.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, V, F
V, F, V, V
V, F, F, F
V, V, F, V
F, V, V, F
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V, V, V
F, V, V
V, V, F
F, F, V
F, V, F
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63- O método de marcação e recaptura nos permite estimar
o tamanho das populações animais. Nesse método
uma amostra é capturada, marcada e, depois, solta. O
processo é repetido, e o número de animais marcados
da segunda amostra é anotado e essa proporção está
relacionada com o tamanho da população. Apenas como ilustração suponha que, em uma determinada área
do cerrado, capturemos 4 lobos-guarás, marquemo-los
e os liberemos. Dias depois, na segunda amostra da
coleta, 5 lobos foram capturados, dos quais 1 estava
marcado. Indique quais são as probabilidades de
recaptura de somente um lobo já marcado, se os tamanhos das populações forem iguais a 8, 15 e 25 animais
a)
b)
c)
d)
e)

66- Em relação ao solo, podemos dizer que
a) os íons de hidrogênio tendem a deslocar cátions das
micelas e aumentar a fertilidade.
b) o conteúdo de argila e húmus determina a capacidade
de retenção de nutrientes para as plantas.
c) as partículas de argila e húmus apresentam cargas
positivas na superfície atraindo cátions de potássio e
cálcio.
d) argila e húmus são considerados partículas instáveis,
pois não retêm os íons menores do solo.
e) quando sofre intemperização, as partículas de argila
quebram-se e a fertilidade aumenta.

0,125; 0,066 e 0,040
0,071; 0,439 e 0,450
0,062; 0,033 e 0,020
0,065; 0,372 e 0,390
0,071; 0,142 e 0,284

67- Numere a segunda coluna de acordo com os termos da
primeira e, em seguida, assinale a opção correta.

64- Em relação ao ambiente marinho e seus habitantes,
numere a segunda coluna de acordo com a primeira e,
em seguida, assinale a opção correta.
1. Afótica

2. Pelágica

3. Bentônica

4. Intersticial

a)
b)
c)
d)
e)

( ) fauna representada por organismos que vivem entre grãos de
areia.
( ) fauna representada por carnívoros ou consumidores de detritos
ou de suspensão.
( ) fauna representada por organismos livre-natantes ou supensos
na água.
( ) fauna representada por organismos de fundo, na superfície ou
abaixo da superfície do fundo do
piso oceânico.

( )

2.Planejamento
ambiental

( )

3. Desenvolvimento sustentável

( )

4. Monitoramento
ambiental

( )

a)
b)
c)
d)
e)

1–4–3–2
4–3–2–1
2–1–4–3
3–2–1–4
4–1–2–3

Elaboração de conjunto de
metas, diretrizes e ações destinadas a organizar o uso dos
recursos naturais.
Realização de medições ou observações sistemáticas do ambiente no tempo e no espaço.
Compatibilização do crescimento econômico com a proteção ambiental, minimizandose os impactos sobre os recursos naturais.
Atribuição de custos monetários aos bens e direitos ambientais, aos danos, à recuperação e investimentos em tecnologia de processos no controle
ambiental.

1–2–3–4
4–1–3–2
2–4–3–1
2–4–1–3
3–1–2–4

68- Considera-se como impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas que
afetam
( ) a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
( ) as atividades sociais e econômicas;
( ) a biota (flora e fauna);
( ) as condições estéticas do meio ambiente;
( ) as condições sanitárias e a qualidade dos recursos
do ambiente.
Marque a opção que tenha a seqüência correta.

65- A conseqüência direta da entrada direta de rejeitos orgânicos na água, como esgoto in natura ou lavagem de
viveiros é
a) aumento da produção biológica primária e grande biomassa de algas.
b) aumento do oxigênio devido à decomposição do material pelas bactérias aeróbicas.
c) equilíbrio de produção de oxigênio e de consumo pela
respiração.
d) aumento da diversidade de algas, de larvas de insetos
e de peixes.
e) diminuição do assoreamento devido à deposição da
matéria orgânica.
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1. Valoração ambiental

a)
b)
c)
d)
e)
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V, F, V, F, V
V, F, V, V, V
V, V, V, F, V
V, V, V, V, V
V, F, V, F, F

Área: Pericial - Especialidade: Biologia

69- A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe
sobre Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA com
apenas 19 artigos marcou a história da legislação brasileira e, por meio de alterações sucessivas ao longo dos
anos, tem sido mantida atualizada. É correto dizer que
essa Lei introduziu em nossa legislação

72- Considerando a Figura abaixo onde o tamanho dos organismos individuais é aproximadamente proporcional
ao número de espécies descritas no táxon mais alto
que ele representa podemos afirmar que

( ) compromisso com o desenvolvimento sustentável;
( ) conceitos básicos como os de meio ambiente, degradação da qualidade ambiental, poluição e recursos ambientais;
( ) a responsabilidade civil por danos causados ao meio
ambiente;
( ) o princípio da educação ambiental em todos os níveis
de ensino e da comunidade.
Marque a opção que tenha a seqüência correta.
a)
b)
c)
d)
e)

F, F, F, F
V, V, F, F
V, F, V, F
F, F, V, V
V, V, V, V

a) as Gimnospermas representam os organismos
com maior riqueza de espécies conhecida no reino
Plantae.
b) os Arthropoda não insetos e os Mollusca apresentam maior riqueza de espécies do que os
Amphibia, Reptilia, Aves e Mammalia juntos.
c) os Dípteros são os animais de maior riqueza de espécies no planeta.
d) os Fungi possuem mais espécies conhecidas do que
os crustáceos e peixes juntos.
e) os protistas são tão ricos em espécies quanto os
Echinodermata, Cnidária e Platyhelminthes.

70- Assinale a opção que melhor representa os três diferentes níveis de diversidade biológica.
a)
b)
c)
d)

Diversidade genética, de espécies e de ecossistema.
Diversidade de ambientes, comunidades e animais.
Diversidade de plantas, animais e comunidades.
Diversidade de alelos, de morfoespécies, de populações.
e) Diversidade de ecossistemas, recursos naturais
aquáticos e terrestres.

73- Baseado na equação logística ou diferencial que descreve
o crescimento populacional, dN/dt =r°N (1-N/K), é falso dizer que:

71- Dois dos principais fatores responsáveis pelas extinções e ameaças de extinção de vertebrados no mundo
são
a)
b)
c)
d)
e)

a) a taxa exponencial de aumento diminui linearmente
com o tamanho da população.
b) quando N excede a capacidade de suporte a população diminui.
c) K representa o número de indivíduos que o ambiente
pode suportar.
d) a taxa absoluta de crescimento (dN/dt) atinge o mínimo quando o tamanho da população é a metade de
k.
e) r° representa a taxa intrínseca de crescimento exponencial da população.

perda de habitat e predadores.
produção de lixo e super exploração.
perda de habitat e introdução de espécies exóticas.
super-exploração e poluição por produtos químicos.
doenças e efeito estufa.
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74- As técnicas de coletas de plantas e animais são bastante variáveis e dependem dos objetivos da pesquisa. Alguns organismos são analisados e liberados enquanto
outros devem ser preservados para estudos posteriores. Assinale a opção incorreta em relação às técnicas
de preservação.

77- Indique qual dos seguintes grupos de organismos
pertence ao mesmo nível taxonômico.
a)
b)
c)
d)
e)

a) O preparo de peles para estudo ou coleções denomina-se taxidermia e é usada geralmente para mamíferos e aves.
b) As plantas são preservadas a seco em folhas de papel, após serem prensadas em pranchas de madeira
e secas em estufas.
c) Peixes, anfíbios e répteis são fixados e mantidos em
álcool a 70%.
d) Os nematódeos e platelmintos são mantidos vivos
em solução fisiológica e, em seguida, são fixados em
formol acético.
e) Os invertebrados de corpo mole são mantidos em
álcool para evitar a contração corporal e a quebra de
apêndices.

78- De acordo com a sistemática filogenética, podemos
dizer que a afirmação incorreta em relação à classificação dos vertebrados é
a) todos os Tetrapoda possuem embriões apresentando
membrana amniótica.
b) todos os Myxinoidea (feiticeiras) e Petromyzontoidea
(lampreias) carecem de mandíbulas.
c) todos os peixes Elasmobranchii (tubarões e arraias) e Holocephali (quimeras) possuem esqueleto
cartilaginoso.
d) todos os animais conhecidos popularmente como
anfíbios (salamandras, rãs e cecílias) e répteis (serpentes) são considerados Tetrapoda.
e) todos os mamíferos possuem pêlos, maxila inferior
formada pelo osso dentário, glândulas mamárias e
desenvolvimento da endotermia.

75- Em relação aos vários grupos de plantas, é correto afirmar que
a) palmeiras, musgos e leguminosas são plantas vasculares que se reproduzem sexualmente por meio de
sementes.
b) pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas apresentam tubo polínico importante aquisição que possibilitou a independência da água para a fecundação.
c) as espécies de Pteridófitas apresentam diferentes
formas, tamanhos e cores e podem ser componentes
do fitoplancton.
d) nas Briófitas o caule costuma ser subterrâneo e as
folhas formadas por folíolos com esporos na superfície inferior.
e) monocotiledôneas apresentam flores trímeras, pólen
uniaperturado, um cotilédone, venação foliar paralelinérvia e crescimento secundário raro.

79- Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, e
assinale a opção correta.

76- As plantas com flores se tornaram dominantes no mundo inteiro entre 80 a 90 milhões de anos atrás. As possíveis razões para esse sucesso incluem todas as
adaptações exceto
a)
b)
c)
d)

resistência à seca e ao frio.
produção de sementes em cones ou estróbilos.
evolução da deciduidade.
enorme diversidade química incluindo formas de defesas contra doenças e herbívoros.
e) evolução de mecanismos especializados de polinização e dispersão.
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Fungi, Monera e Chlorophyta.
Insecta, Mammalia e Mollusca.
Apis, Homo e Drosofila.
Lepidoptera, Primata e Bryophyta.
Leguminosae, Formicinae e Sphyngoidea.

1. Porífera

( )

2. Annelida

( )

3. Uniramia

( )

4. Nematoda

( )

5. Cnidária

( )

6. Echinodermata

( )

7. Platyhelminthes

( )

a)
b)
c)
d)
e)
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Simetria radial ou bilateral, sistema vascular aqüífero, marinhos.
Presença de tecidos e órgãos,
cutícula complexa, parasitas ou
não.
Ausência de cavidade do corpo,
exceto pelo intestino de fundo
cego.
Simetria radial, cavidade gastrovascular, presença de nematocistos.
Organização tissular restrita,
filtradores, sesséis, aquáticos.
Corpo segmentado, sistema circulatório fechado, habitat variável.
Presença de exoesqueleto, sistema traqueal, terrestres e água
doce.

1–2–4–6–5–7–3
5–3–2–7–6–4–1
4–6–3–5–1–2–7
3–6–4–1–5–7–2
6–4–7–5–1–2–3
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80- Em relação à biogeografia é falso dizer que
a) longos períodos de isolamento levaram à produção de
formas únicas de vida em muitas regiões da terra.
b) regiões biogeográficas correspondem às massas de
terras isoladas há muitos milhões de anos pelo deslocamento continental.
c) os deslocamentos continentais ocorreram até o final do
cretáceo há 70 milhões de anos.
d) as grandes regiões amplamente aceitas são Neártica, Paleártica, Etiopiana, Oriental, Australiana e
Neotropical.
e) condições ambientais semelhantes dentro de cada
região levaram à evolução de soluções semelhantes.

Analista - TCU - 2004

16

Área: Pericial - Especialidade: Biologia

