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Questão 01 

Para que um indivíduo, tendo um único alelo recessivo presente em seu material genético, possa 
expressar este alelo, ele deverá ser: 

A) heterozigoto 

B) heterogamético 

C) hemizigoto 

D) homozigoto 

 

Questão 02 

A figura abaixo é um exemplo de teia alimentar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Estão presentes, em um mesmo nível trófico: 

A) aranha, homem e carrapato 

B) mosquito, gavião e macaco 

C) mosquito, cobra e macaco 

D) homem, pássaro e bezerro 

 

Questão 03 

A presença do oxigênio, na respiração aeróbia, tem por função: 

A) fornecer os elétrons necessários à produção de energia para o metabolismo celular. 

B) captar átomos de carbono provenientes da degradação da glicose, formando CO2. 

C) auxiliar na conversão do NADP a NADPH, para disponibilizar íons para a cadeia respiratória. 

D) atuar como aceptor de prótons e elétrons para impedir a acidificação do meio, formando H2O. 
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Questão 04 

Observe os seguintes elementos utilizados para construção de heredogramas: 
 
 
 
 
 
 
Estes elementos significam, respectivamente: 

A) cruzamento preferencial, gêmeos dizigóticos, gêmeos univitelinos, indivíduo portador, aborto. 

B) endocruzamento, irmandade, gêmeos univitelinos, indivíduo afetado, indivíduo de sexo ignorado. 

C) endocruzamento, gêmeos dizigóticos, gêmeos univitelinos, indivíduo portador, indivíduo de sexo 
ignorado. 

D) gêmeos dizigóticos, endocruzamento, gêmeos idênticos, indivíduo afetado, indivíduo de sexo 
ignorado. 

 

 
Questão 05 

Reconheça, entre as opções abaixo, aquela que faz a associação correta entre os componentes do 
sistema de endomembranas e a função por eles exercida: 

A) retículo agranular – síntese de fosfolipídios e de glicolipídios para distribuição às membranas de 
função específica 

B) retículo granular – síntese de proteínas e transformação de lipídios sintetizados no citosol 

C) lisosomas – distribuição de material endocitado e oxidação de moléculas potencialmente tóxicas 
para a célula 

D) envoltório nuclear – delimitação e organização do material genético e controle de trocas com o 
citosol 

 
 
Questão 06 

O fluxo de seivas nos vegetais obedece a diferentes mecanismos físico-químicos. Indique a opção 
que descreve aquele relacionado a transporte da seiva elaborada. 

A) Princípio da tensão-coesão da água presente na seiva 

B) Gradiente crescente de concentração do solvente da área de consumo à área de produção 

C) Gradiente decrescente de concentração do soluto da área de produção à área de consumo 

D) Pressão negativa de solutos na raiz e pressão positiva nas folhas 

 
 
Questão 07 

O metano encontrado na atmosfera de Marte poderia ser resultado da presença de vida. Segundo 
esta hipótese, de acordo com as vias metabólicas presentes em organismos terrestres, o metano 
poderia ser produzido por: 

A) respiração anaeróbia. 

B) respiração aeróbia. 

C) fermentação propiônica. 

D) digestão enzimática. 
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Questão 08 

O que explica, na estrutura do estômato, o movimento de abertura e fechamento do ostíolo, ou poro 
estomático, é a(o): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) taxa de fotossíntese, que afeta a captação de vapor d’água. 

B) espessura diferencial das paredes da célula estomática, que respondem a diferenças osmóticas. 

C) alteração da pressão osmótica, que torna as células plasmolisadas. 

D) grau de umidade relativa do ar, que determina a taxa de transpiração da planta. 
 
 

Questão 09 

“Inédito no Brasil, o Diagnóstico Genético Pré-implantação ou PDG é uma forma sofisticada e 
precoce de diagnóstico pré-natal que visa a identificar embriões portadores de doenças genéticas. 
Através deste exame, casais poderão identificar embriões portadores de doenças genéticas antes de 
serem implantados no útero”. 

(in Diagnóstico Genético Pré-Implantação (PGD), http://genomic.locaweb.com.br. Acesso em 21/agosto/2007) 

O texto acima, que incita diversas questões médicas e éticas, refere-se a uma técnica utilizada no 
rastreamento de malformações que possam ser associadas a doenças genéticas, síndromes como, 
por exemplo, as de Edwards, Klinefelter e Turner. Nos exemplos citados, observamos aberrações 
cromossômicas numéricas, que têm em comum: 

A) ausência de cromosomas do conjunto diplóide 

B) alteração do número básico de cromosomas da espécie 

C) presença de cromosomas adicionais ao conjunto diplóide 

D) erros meióticos que levam a genomas incompletos 
 
 

Questão 10 

A hipótese endossimbionte já é aceita em função da existência de diversas evidências e argumentos 
a seu favor. Dentre as organelas celulares a seguir, as que poderiam ter origem por endossimbiose 
são: 

A) mitocôndrias, cloroplastos e centríolos. 

B) mitocôndrias, lisosomas e cloroplastos. 

C) cloroplastos, sistema golgiense e peroxisomas. 

D) sistema golgiense, centríolos e peroxisomas. 
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Questão 11 

Em um determinado jornal escolar, foram coletados os seguintes trechos de notícias: 
1- “Arquimedes, ao entrar na banheira, derramou água para fora”. 

2- “Um dos passageiros foi lançado à frente do ônibus no instante da freada”. 

3- “A corda esticou tanto que arrebentou”. 

4- “O leite encheu completamente o copo”. 

As observações acima se referem a diferentes propriedades da matéria. 

São elas, respectivamente: 

A) divisibilidade, inércia, compressibilidade e extensão 

B) impenetrabilidade, inércia, elasticidade e massa 

C) inércia, impenetrabilidade, elasticidade e extensão 

D) impenetrabilidade, inércia, divisibilidade e extensão 
 
 

Questão 12 

Considere os elementos hipotéticos abaixo.  Assinale a opção que os relaciona corretamente: 
 

A) (1) e (3) são isótopos, (2) e (3) são isótonos 

B) (3) e (4) são isóbaros, (2) e (3) são isótopos 

C) (1) e (3) são isótopos, (1) e (4) são isótonos 

D) (1) e (4) são isótonos, (3) e (4) são isóbaros 

 

 

Questão 13 

“Os cientistas acreditam que a produção de células sangüíneas está a cargo de células geradoras 
(stem cells) capazes de se multiplicar indefinidamente, diferenciando-se quando necessário (…). A 
capacidade de obter um suprimento puro de células geradoras de medula óssea poderia fornecer 
aos médicos uma importante ferramenta para salvar vidas humanas (...)”. 

(Texto traduzido e adaptado do artigo “Elusive Quarry”- Researchers are closing in the stem cells, de Tim Beardsley, 
publicado na revista Scientific American, vol. 265, no 3, 1991 in AMABIS, José Mariano, MARTHO, Gilberto Rodrigues. 

Biologia dos Organismos. Vol. 2. São Paulo: Ed. Moderna, 1995: 371) 
 
Esta técnica se baseia na: 

A) introdução de proteínas de interesse terapêutico que persistiriam pelo resto da vida do paciente. 

B) liofilização de células geradoras não sadias, de modo a torná-las células-tronco. 

C) seleção de células sadias, que se multiplicam, para substituir as células doentes. 

D) produção de hemoderivados para a cura genética definitiva dos hemofílicos. 

 

52 

25 X 
(1) 

54 

25 Y
(3) 

56 

27 J 
(2) 

54 

26 W 
(4) 
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Questão 14 

Em uma aula prática na Baía de Guanabara, foi encontrado um animal adulto, de cerca de 2cm, com 
as seguintes características: simetria bilateral, sem vértebras, metamérico, tronco sustentado por 
notocorda e sem mandíbula. Por esta descrição, podemos dizer que este animal pertence ao grupo 
dos: 

A) Anelídeos 

B) Moluscos 

C) Urocordados 

D) Cefalocordados 

 

Questão 15 

A Mata Atlântica é o segundo ecossistema mais ameaçado do planeta, sendo uma floresta úmida e 
tropical. A tabela a seguir contém algumas características de plantas presentes neste ambiente. 
 

Planta Presença de 
rizóides 

Presença de 
vasos 

condutores 

Presença de 
semente 

Presença 
de frutos 

(1) Sim Não Não Não 

(2) Não Sim Sim Não 

(3) Não Sim Sim Sim 

(4) Não Sim Não  Não 
 
Em relação às diferenças da umidade ambiental necessária para a reprodução sexuada dos 
diferentes grupos de plantas apresentadas, podemos afirmar que: 

A) é necessário um ambiente mais úmido para a planta (2) do que para a planta (1), visto que os 
anterozóides da planta (2) se deslocam pelo vento. 

B) a umidade só é importante para as plantas (3) e (4) e não para (1) e (2), visto que, nas últimas, a 
água não é necessária para o transporte de zoósporos e oosfera. 

C) é necessário um ambiente mais úmido para a planta (1) do que para a planta (2), visto que a 
planta (1) possui anterozóides, que são flagelados e dependem do meio líquido para se mover 
até a oosfera.  

D) é necessário um ambiente mais úmido para a planta (3) do que para a (1), visto que a planta (3) 
possui anterozóides, que dependem da água para se mover até a oosfera. 

 

 

Questão 16 

Ao medirmos nossa pressão no consultório médico, verificamos o comportamento de dois 
movimentos do coração: a sístole e a diástole. Assim, em uma pessoa com a pressão de 120 mmHg  
por 80mmHg (12 por 8), podemos dizer que: 

A) 80 é referente à pressão arterial e corresponde à diástole auricular. 

B) 120 é referente à pressão venosa e corresponde à diástole ventricular. 

C) 80 é referente à pressão venosa e corresponde à sístole auricular. 

D) 120 é referente à pressão arterial e corresponde à sístole ventricular. 
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Questão 17 

Diversas doenças estão relacionadas a mutações no material genético. Muitas delas, como a anemia 
falciforme, são decorrentes de uma mutação pontual, de apenas uma base nitrogenada em um 
códon no gene correspondente. Porém, mutações pontuais, com a alteração de apenas uma base 
nitrogenada, muitas vezes não resultam em substituição efetiva do aminoácido correspondente ao 
códon mutado. Isto se dá devido ao fato de: 

A) genes estruturais mutados não serem traduzidos. 

B) de o erro ser corrigido pela célula durante a tradução. 

C) o código genético ser repetitivo ou degenerado. 

D) o código genético ser universal. 

 

Questão 18 
Os esquemas X e Y abaixo apresentam a relação da hemoglobina com os gases respiratórios no 
transporte desses gases pelo sangue humano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
        X                              Y 

 

Com base na análise do esquema pode-se afirmar corretamente que:     

A) o esquema X corresponde à passagem de CO2 para os pulmões e o esquema Y corresponde à 
passagem de O2 para os tecidos. 

B) o esquema X corresponde à passagem de O2 para os tecidos e o esquema Y corresponde à 
passagem de CO2 para os pulmões. 

C) tanto o esquema X como o esquema Y correspondem à troca gasosa nos pulmões, sendo o 
primeiro relativo à absorção de O2 e o segundo a de CO2. 

D) tanto o esquema X como o esquema Y correspondem à troca gasosa nos pulmões, sendo o 
primeiro relativo à absorção de CO2 e o segundo a de O2. 

 

Questão 19 

Há alguns anos, descobriu-se vida com presença de seres pluricelulares e uma cadeia alimentar 
completa em profundezas marinhas, próximas a vulcões submersos, local onde não há penetração 
de luminosidade. Sabendo-se ser necessária a existência de produtores primários de matéria 
orgânica, poderíamos explicar a presença deste ecossistema através do(a): 

A) transporte de nutrientes pelas correntes marinhas. 

B) deposição de detritos orgânicos de seres mortos. 

C) presença de quimiossintetizantes. 

D) presença de cianobactérias. 
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Questão 20 

Qual das opções abaixo contém as características que proporcionam melhor adaptação ao 
ambiente terrestre? 

A) Pulmões não parenquimatosos, pele impermeável, exoesqueleto de quitina 

B) Membros locomotores, visão binocular, pêlos 

C) Tubo digestório completo, circulação fechada, respiração pulmonar 

D) Ovos com casca, pele impermeável, respiração pulmonar 

 

Questão 21 

Hoje, a classificação dos seres vivos admite três domínios: Archaea, Bacteria e Eucaria, que 
englobam, respectivamente, os seguintes representantes: 

A) metanogênicos, ascomicetos e protoctistas 

B) hipertermófilos, pneumococos e mixomicetos 

C) protoctistas, clamídias e vegetais 

D) cianobactérias, pseudomonas e animais 

 

Questão 22 
A excreção é o processo pelo qual os animais eliminam substâncias nitrogenadas tóxicas produzidas 
durante o metabolismo celular. A tabela abaixo indica diferentes excretas observados em diferentes 
grupos de animais: 
 

Grupo Amônia Uréia 
Ácido 
Úrico 

I ++ +  – 

II + ++ – 

III – – ++ 

 
Com relação aos dados da tabela, assinale a opção que contém os grupos de animais 
representados, respectivamente, pelos numerais I, II e III: 

A) mamíferos; anfíbios; insetos 

B) crustáceos; lagartos; peixes cartilaginosos 

C) equinodermas; mamíferos; aves 

D) moluscos; cobras; mamíferos 

 

Questão 23 

Nas fibras nervosas mielinizadas, o impulso nervoso é bem mais rápido do que nas fibras não 
mielinizadas. Isso ocorre porque: 

A) o impulso pula de um nódulo de Ranvier para outro. 

B) a mielina é excelente condutora de íons. 

C) fibras nervosas mielinizadas são menores. 

D) as células de Schwann aumentam a velocidade de transmissão. 
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Questão 24 

Os açúcares simples são conhecidos como monossacarídeos. De acordo com o número de carbonos 
na molécula, os monossacarídeos podem ser: 
 

Quantidade de 
carbono 3 4 5 6 

Monossacarídeo 
ou ose Triose Tetrose Pentose Hexose 

Fórmula C3H6O3 C4H8O4 C5H10O5 C6H12O6 

 
Os dissacarídeos são formados pela união de dois monossacarídeos. Qual das fórmulas abaixo 
poderia representar um dissacarídeo? 

A) C7H14O6  

B) C9H20O8   

C) C11H22O11 

D) C12H22O11 

 

Questão 25 

O gráfico abaixo mostra a variação do volume celular em função do tempo, em uma célula animal 
colocada em um meio de cultura hipertônico. Percebeu-se, depois de um certo tempo, que a mesma 
teve a sua superfície enrugada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A curva que melhor representa a situação acima descrita é: 

A) Z 

B) J  

C) Y 

D) W  

Volume 
celular 

Tempo 

W 

Z 

J 

Y 
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Questão 26 

O fenômeno da ressurgência das águas nos oceanos garante o aumento da produtividade primária 
porque: 

A) impede as trocas gasosas com o ar atmosférico. 

B) permite a descida de águas muito oxigenadas para a zona afótica. 

C) ocorre a subida de águas ricas em sais minerais para a zona eufótica. 

D) diminui o número de espécies e, portanto, a competição entre elas. 

 

Questão 27 

Abaixo está representado um coração humano em corte longitudinal e um gráfico que indica a 
variação da pressão sangüínea em uma das cavidades do coração. Este ciclo cardíaco, indicado 
pelas letras de A a O, dura menos de um segundo. 

(Adaptado de FUVEST 2006.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qual letra representa a etapa desse ciclo em que ocorre o fechamento das válvulas 
atrioventriculares? 

A) A 

B) E 

C) H  

D) L   

 

Questão 28 

Durante a guerra do Vietnã, os Estados Unidos lançaram 44 milhões de litros do “agente laranja” 
nas florestas deste país. Além do crime ambiental, esse veneno atingiu dois milhões de pessoas e 
também, indiretamente, seus descendentes, com mutações que levaram a graves deformações 
físicas e mentais. A razão destas alterações não terem sido adaptativas se deve ao fato de que: 

A) as mutações são aleatórias. 

B) a dosagem de veneno foi muito alta. 

C) o veneno foi diluído nas gerações seguintes. 

D) houve uma falha na evolução. 
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Questão 29 

Nos artrópodes, a pressão sangüínea é menor do que nos anelídeos porque: 

A) sua circulação é simples. 

B) sua circulação é lacunar. 

C) eles não possuem coração. 

D) suas artérias têm maior calibre. 

 

Questão 30 

Relacionando-se as colunas: 

(1) sarcodíneos (  ) apresentam bioluminescência e originam as marés vermelhas 

(2) esporozoários (  ) suas carapaças formam depósitos conhecidos como “terra de diatomáceas” 

(3) flagelados (  ) parasitas intracelulares sem estruturas de locomoção 

(4) dinoflagelados (  ) representante muito estudado é o T. Cruzi, agente da doença de Chagas 

(5) crisófitas (  ) podem reagir a estímulos químicos emitindo pseudópodos 
 
A seqüência correta é: 

A) 3 – 5 – 4 – 2 – 1 

B) 3 – 5 – 1 – 4 – 2  

C) 1 – 2 – 4 – 3 – 5  

D) 4 – 5 – 2 – 3 – 1 

 

Questão 31 

Alguns platelmintos terrestres podem atingir vários centímetros de comprimento. Como esses 
animais não possuem aparelho respiratório, o que garante o suprimento de oxigênio para todas as 
suas células é o fato deles: 

A) possuírem grande superfície relativa e pouca espessura. 

B) possuírem muitos vasos sangüíneos e células sangüíneas eficientes. 

C) possuírem metabolismo basal baixo e epiderme com microvilosidades. 

D) viverem em ambientes com grande pressão de O2, que aumenta a difusão desse gás. 

 

Questão 32 

Um dos grandes problemas da atualidade se reporta às fontes energéticas. A busca de novas 
alternativas tem sido contínua e todas têm apresentado vantagens e desvantagens. Das afirmativas 
abaixo, a única opção correta é: 

A) O gás natural, sendo um combustível renovável, é menos poluente que o petróleo. 

B) Usinas atômicas não produzem gases que agravam o efeito estufa. 

C) As hidrelétricas dificilmente serão afetadas por alterações climáticas. 

D) A utilização de etanol, como combustível, diminui a produção de ozônio. 
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Questão 33 

Qual das seguintes situações pode levar o organismo de uma criança a tornar-se imune a um 
determinado agente patogênico, por muitos anos, até mesmo pelo resto de sua vida? 

A) Inoculação de algumas moléculas constituintes do agente patogênico na mãe antes da gestação 

B) Transferência de anticorpos contra o agente patogênico, da mãe para o filho, durante a 
amamentação 

C) Introdução de algumas moléculas constituintes do agente patogênico no organismo da criança 

D) Introdução de anticorpos específicos contra o agente patogênico, no organismo da criança 
 
 

Questão 34 

A calvície hereditária na espécie humana pode ser explicada pela existência de um alelo 
autossômico influenciado pelo sexo, devido às diferenças hormonais entre os dois sexos. Um homem 
calvo, cujo pai era não calvo, casa com uma mulher não-calva cuja mãe era calva.  

A probabilidade de uma menina homozigota, nascida dessa união, ser calva, é de: 

A) 1/2 

B) 1/3 

C) 1/4 

D) 1/8 

 

 

Questão 35 
No início do século XX, cientistas alemães realizaram um importante experimento: extraíram lipídios 
de membranas de hemácias de diferentes mamíferos com acetona e colocaram-nos em água. 
Verificaram que a área que os lipídios ocuparam era sempre o dobro do esperado, como mostra a 
tabela a seguir: 
 
 

 
Animal 

Quantidade de 
sangue(ml) 

Área total das 
hemácias(m2) 

Área ocupada pela 
dispersão lipídica 

(m2) 

Cão 40 31,3 62 

Coelho 10 4,9 9,8 

Ser humano 1 0,47 0,92 

 
 
Indique a opção que justifica o resultado observado, a partir dos dados obtidos nesse experimento. 

A) Os lipídios se dispersam uniformemente no meio aquoso quando solubilizados. 

B) Existem mais lipídios que outras moléculas orgânicas formando as membranas. 

C) A membrana das células humanas é menor que as demais espécies. 

D) A membrana plasmática é formada por uma dupla camada de lipídios. 
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Questão 36 

Na grande imprensa, é comum se observar uma linguagem inadequada em relação a fenômenos que 
envolvem a evolução. Dentre os fragmentos de texto abaixo, assinale a única opção que apresenta 
uma concepção neodarwinista. 

A) “Vetores da malária mudaram seus hábitos para evitar o contato com o veneno”. 

B) “Bactérias que causam a tuberculose se adaptaram aos antibióticos”. 

C) “Mudanças no genoma foram selecionadas no decorrer dos anos”. 

D) “A evolução mostra um lento e constante progresso das espécies”. 

 

Questão 37 

O mal de Chagas é uma grave doença endêmica das áreas rurais da América Latina, pelas 
condições locais, que se constituem ideais para seu vetor. O agente etiológico, Trypanosoma cruzi, 
chegou aos Estados Unidos junto com migrantes latinos. Surpreendentemente, uma grande 
quantidade de americanos, que jamais haviam saído do país, contraiu a doença. Neste caso, o mais 
provável é que a contaminação dessas pessoas tenha ocorrido por: 

A) picadas de mosquitos 

B) contato com fezes de moscas 

C) propagação aérea de esporos 

D) transfusão sangüínea 

 

Questão 38 

As sardinhas da Califórnia foram comercializadas, pela primeira vez, no começo do século XX. Em 
1930, mais de 60.000 toneladas eram trazidas a terra, a cada ano. Em 1950, poucas sardinhas 
restaram. Curiosamente, a quantidade de outro peixe – a anchova – cresceu rapidamente. A partir do 
texto, podemos inferir que a relação ecológica existente entre a sardinha e a anchova é de: 

A) mutualismo  

B) competição 

C) inquilinismo 

D) protocooperação 

 

Questão 39 

Com o aumento do comércio internacional, o transporte marítimo passou a corresponder a 85% do 
total. Seres incrustados nas paredes dos navios ou trazidos na água de lastro são levados para 
várias partes do mundo em questão de dias. O problema ecológico descrito, e suas conseqüências 
para o meio ambiente, é: 

A) a magnificação trófica, em que as espécies do topo da cadeia alimentar são mais prejudicadas. 

B) a maré vermelha, em que os organismos responsáveis liberam toxinas e matam a biota local. 

C) a bioinvasão, em que as espécies exóticas podem alterar a biodiversidade local. 

D) a competição intraespecífica, em que as espécies menos adaptadas podem desaparecer. 
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Questão 40 

A membrana celular é impermeável à sacarose. No entanto, culturas de leveduras conseguem 
crescer em meio de água e sacarose. Isso é possível porque: 

A) as células das leveduras fagocitam as moléculas de sacarose e digerem-nas graças às enzimas 
dos lisosomas. 

B) as células das leveduras eliminam enzimas digestivas para o meio e absorvem o produto da 
digestão. 

C) a sacarose sofre isomerização transformando-se em galactose, mais facilmente absorvida. 

D) a sacarose se transforma em amido, por ação de enzimas das leveduras, e entra em suas 
células. 

 

Questão 41 

Os animais, salvo raras exceções, alimentam-se a partir da incorporação do material nutriente 
através do sistema digestório.  Quanto a esse processo, é correto afirmar que, no ser humano: 

A) a saliva amolece os alimentos e inicia a quebra do amido com auxílio da tripsina. 

B) a digestão de proteínas inicia-se no estômago, por ação da pepsina. 

C) os sais biliares emulsionam as proteínas, facilitando a ação das proteases. 

D) os nutrientes orgânicos são absorvidos pelas vilosidades do intestino grosso. 

 

Questão 42 

Qual das opções abaixo apresenta o(s) tipo(s) de respiração no(s) qual(quais) o oxigênio não 
depende do sistema circulatório para ser distribuído às células do organismo? 

A) Somente traqueal 

B) Somente cutânea 

C) Traqueal e cutânea 

D) Branquial e cutânea 

 

Questão 43 
A figura abaixo representa o sistema excretor de um anelídeo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre este sistema, é correto afirmar que: 

A) é uma estrutura que funciona independentemente do sistema circulatório. 

B) é composto de metanefrídios, que entram em contato com os fluidos corporais. 

C) é eficiente na extração de proteínas dos fluidos corporais. 

D) suas estruturas básicas são denominadas células-flama. 
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Questão 44 

Acerca dos fatores que atuam sobre a qualidade do solo, podemos dizer que: 

A) nos solos argilosos, a água é mais facilmente carreada para os lençóis freáticos. 

B) a presença de bactérias nitrificantes diminui o escoamento superficial. 

C) a cobertura vegetal inibe a ação erosiva da água e do vento por impedir que estas atinjam 
diretamente o solo. 

D) nos climas semi-áridos, somente o vento é fator de erosão. 
 

 

Questão 45 

A figura abaixo representa um dos estágios de desenvolvimento embrionário dos seres humanos.  A 
seu respeito, é correto afirmar que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) ectoderma e endoderma já se encontram definidos. 

B) é um desenvolvimento anormal, visto que há persistência da corona radiata. 

C) nesta fase, o embrião ainda não se encontra implantado no útero. 

D) todas as células do embrião, neste estágio, ainda são totipotentes. 
 

 

Questão 46 

O surgimento da notocorda funciona como indutor, no mesoderma, da formação do sistema nervoso.  
A seqüência correta do surgimento de estruturas do processo de neurulação é: 

A) goteira neural – tubo neural – cristas neurais 

B) membrana orofaríngea – cristas – tubo neural 

C) placa neural – tubo neural – goteira neural 

D) placa neural – goteira neural – tubo neural   
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Questão 47 

A “doença da vaca louca” ou encefalopatia espongiforme bovina é uma desordem cerebral fatal 
detectada originalmente em gado, e é causada pelos príons. Em relação a estes, podemos afirmar 
que: 

A) tratam-se de vírions que foram traduzidos, originando uma proteína que interfere no metabolismo 
celular. 

B) são proteínas encontradas nas células nervosas de todos os mamíferos, que podem sofrer 
alterações, tornando-se patogênicas. 

C) são resíduos do ciclo lítico de vírus de bactérias que, no rúmen dos bovinos, promovem 
processos infecciosos indo, via circulação sangüínea, ao cérebro. 

D) são proteínas dos capsídeos de certos vírus, que não são digeridas pela célula e, ao se dar a 
exocitose do vacúolo residual, promovem o processo infeccioso. 

 

 

Questão 48 

O processo fotossintético caracteriza-se, fundamentalmente, pela conversão de energia luminosa em 
energia química.  Quanto a esse processo, é correto afirmar que: 

A) o oxigênio molecular é produzido, durante a fotossíntese, a partir do gás carbônico da atmosfera. 

B) envolve duas fases: uma obrigatoriamente em presença de luz e outra que pode ocorrer sem luz. 

C) átomos de hidrogênio vindos da fotólise da água reagem com moléculas de monóxido de 
carbono. 

D) a molécula da água tem por função ser aceptora de elétrons para o ciclo de Calvin. 

 
 

Questão 49 

“Atualmente, já se pensa em aproveitar a capacidade dos vírus de invadir células para implantar 
genes ‘sadios’ em células portadoras de defeitos genéticos...” (Fundamentos da Biologia Moderna, 
Amabis e Martho, 2006). 

Os retrovírus apresentam, como característica que os potencializa como vetores de genes 
terapêuticos, a capacidade de: 

A) incorporar seu genoma ao da célula hospedeira, transferindo a informação desejada. 

B) promover a síntese de proteínas celulares responsáveis pela apoptose. 

C) produzir múltiplas cópias do gene desejado, no citoplasma, independente do DNA hospedeiro. 

D) apresentar o ciclo lítico, distribuindo cópias do genoma viral em capsídeos para outras células. 
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Questão 50 

O gráfico representa as variações das concentrações plasmáticas de dois hormônios ovarianos 
durante o ciclo menstrual de uma mulher: 

 

Quais são, respectivamente, os hormônios A e B?
A) luteinizante e folículo-estimulante 

B) folículo-estimulante e luteinizante 

C) progesterona e estrogênio 

D) estrogênio e progesterona 

 


