
01. A doença de Chagas afeta mais de oito milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma 
doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros 
ou chupanças. 
Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é  
 
a) o consumo de carnes de animais silvestres que são hospedeiros do vetor da doença.    
b) a utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro.    
c) a ausência de saneamento básico que favorece a proliferação do protozoário em regiões habitadas por 

humanos.    
d) a poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas do inseto transmissor 

da doença.    
e) o desmatamento que provoca a migração ou o desaparecimento dos animais silvestres dos quais o 

barbeiro se alimenta.    
 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia os versos da música “Águas de Março”, de Tom Jobim, para responder à(s) questão(ões). 
 
É pau, é pedra, é o fim do caminho 
É um resto de toco, é um pouco sozinho 
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã 
É um belo horizonte, é uma febre terçã 
São as águas de março fechando o verão 
É a promessa de vida no teu coração 
 
(www.radio.uol.com.br) 
 
O sapo, a rã e a febre terçã não fazem parte dos versos apenas por uma necessidade de rima, também têm 
relação com as chuvas que caem em regiões de clima tropical  
 
 
02. A febre terçã, a qual um dos versos se refere, é um sintoma característico da  
 
a) malária, adquirida pela picada de mosquitos que ocorrem em regiões quentes e úmidas.    
b) febre tifoide, adquirida por ingestão de água de poços e açudes que receberam águas trazidas pelas 

enxurradas e contaminadas por fezes de pessoas infectadas.    
c) dengue, adquirida pela picada de mosquitos que são mais numerosos na época das chuvas.    
d) esquistossomose, adquirida através do contato com água de lagoas que se formam com as chuvas, nas 

quais podem ocorrer caramujos vetores da doença.    
e) leptospirose, causada por vírus presente na urina dos ratos, que se mistura com as águas de enchentes 

provocadas pelas chuvas.    
 
03. Planta encontrada no sapato de suspeito. Esse foi o título de uma reportagem publicada em um jornal. 
O texto dizia que o sapato foi levado a um especialista do Instituto de Botânica, que identificou a amostra 
como sendo uma alga clorofícea (verde). 
 
Atualmente as algas não são consideradas como plantas verdadeiras porque  
a) não possuem organelas membranosas em suas células.    
b) não possuem os mesmos pigmentos que as plantas.    
c) não apresentam tecidos especializados.    
d) não usam água como matéria prima para a fotossíntese.    
e) não possuem flores.   
 
04. Assinale a alternativa correta quanto aos protozoários.  
 
a) Os protozoários de água doce possuem vacúolos pulsáteis ou contráteis, que permitem a digestão através 

da clasmocitose.    
b) As amebas são protozoários do filo Sarcodina e se movimentam por meio de cílios.    
c) Os protozoários são unicelulares, eucariontes e heterotróficos. Vivem na água ou no solo, livres ou em 

associações com outros seres vivos. Sua digestão é intracelular.    



d) A reprodução assexuada das amebas ocorre por esquizogonia, originando duas células filhas.    
e) Os paramécios são protozoários do filo Mastigophora e se locomovem por meio de cílios. 
 
05. Leia atentamente as proposições abaixo referentes aos fungos. 

 

I. São organismos eucariontes, heterótrofos, que obtêm alimentos por absorção de nutrientes do meio. 

II. A maioria possui corpo composto de muitos filamentos delgados, denominados hifas. O conjunto de hifas 

do corpo de um indivíduo recebe o nome de micélio; este pode se diferenciar em vegetativo e reprodutor. 

III. O ciclo de vida dos fungos pode ser dividido em duas fases: assexuada, caracterizada pela formação de 

esporos haploides por mitose, e sexuada, caracterizada pela fusão do citoplasma, seguida pela fusão 

dos núcleos e depois pela formação de esporos diploides por mitose. 

Assinale a alternativa que apresenta a(s) proposição(ões) correta(s).  

a) Apenas I e II     

b) Apenas I     

c) Apenas II    

d) Apenas III    

e) Apenas II e III    

 
06. Os três domínios da vida são conhecidos como Bacteria, Archaea e Eukarya. O domínio Eukarya inclui 
três reinos de eucariontes multicelulares: Plantae, Fungi e Animalia. Evidências recentes sugerem que os 
reinos Fungi e Animalia apresentam parentesco mais íntimo entre si do que o apresentado com o reino 
Plantae. 
 

 
 
De acordo com a figura acima, a relação de parentesco entre os reinos Fungi e Animalia é melhor 
representada pelo(s) cladograma(s).  
a) I.    
b) III.    
c) I e II.    
d) II e IV.    
e) I e III.    
 
07. Existe um dito popular que pergunta: "Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?". Sendo a galinha 

uma ave, do ponto de vista biológico e evolutivo, a alternativa correta para responder a essa questão é:  

a) o ovo, pois as aves são todas ovíparas.    
b) o ovo, pois as aves descendem dos répteis, que também põem ovos.    
c) a galinha, pois o ovo surgiu nas aves posteriormente.    
d) o ovo, que deu origem às aves e depois aos répteis.    
e) a galinha, pois os répteis que originaram as aves não punham ovos.    
   
08. A figura representa uma hipótese das relações evolutivas entre alguns grupos animais.  



 
De acordo com essa hipótese, a classificação dos animais em Vertebrados e Invertebrados 
 a) está justificada, pois há um ancestral comum para todos os vertebrados e outro diferente para todos os 

invertebrados.  
b) não está justificada, pois separa um grupo que reúne vários filos de outro que é apenas parte de um filo. 
c) está justificada, pois a denominação de Vertebrado pode ser considerada como sinônima de Cordado.  
d) não está justificada, pois, evolutivamente, os vertebrados estão igualmente distantes de todos os 

invertebrados.  
e) está justificada, pois separa um grupo que possui muitos filos com poucos representantes de outro com 

poucos filos e muitos representantes. 
 
09. Em uma gincana escolar foi proposta uma tarefa envolvendo conhecimentos de botânica. Para acertar 

a tarefa, os alunos deveriam considerar as características a seguir e escolher a alternativa que combinasse 

corretamente com o exemplo da planta. 

 

I - Fase esporofítica dominante sobre a gametofítica. 

II - Protalos haploides originados dos esporos. 

III - Esporófitos reunidos em cones ou estróbilos. 

IV - Semente com endosperma triploide. 

V - A planta adulta é o gametófito. 

 

Assinale a alternativa que os alunos deverão escolher:  

a) I e II são características de musgos.    

b) II e V são características de pinheiros.    

c) III e V são características de gramíneas.    

d) III e IV são características de samambaias.    

e) I e IV são características de tomateiros. 

 
10. Analise a seguinte ilustração. 
 



 
 
A parasitose que pode ter sua incidência reduzida por esse simples hábito é a  
a) filariose.    
b) cisticercose.    
c) leishmaniose.    
d) ancilostomose.    
e) esquistossomose.    
 
11. Dupla humilhação destas lombrigas, humilhação de confessá-las a Dr. Alexandre, sério, perante irmãos 
que se divertem com tua fauna intestinal em perversas indagações: “Você vai ao circo assim mesmo? Vai 
levando suas lombrigas? Elas também pagam entrada, se não podem ver o espetáculo? E se, ouvindo lá de 
dentro, as gabarolas do palhaço, vão querer sair para fora, hem? Como é que você se arranja?” O que é 
pior: mínimo verme, quinze centímetros modestos, não mais — vermezinho idiota — enquanto Zé, rival na 
escola, na queda de braço, em tudo, se gabando mostra no vidro o novelo comprovador de seu justo gabo 
orgulhoso: ele expeliu, entre ohs! e ahs! de agudo pasmo familiar, formidável tênia porcina: a solitária de 
três metros.  
 
ANDRADE, C. D. Boitempo. Rio de Janeiro: Aguiar, 1988. 
 
O texto de Carlos Drummond de Andrade aborda duas parasitoses intestinais que podem afetar a saúde 
humana. Com relação às tênias, mais especificamente, a Taenia solium, considera-se que elas podem 
parasitar o homem na ocasião em que ele come carne de  
a) peixe mal-assada.    
b) frango mal-assada.    
c) porco mal-assada.    
d) boi mal-assada.    
e) carneiro mal-assada.    
 

12. Na figura abaixo, vê-se que os personagens programam como passarão o verão. Este diálogo é válido 

para o comportamento dos vírus. Sobre eles, pode-se afirmar: 

 

a) Nas viroses humanas, como a sífilis, o tempo de incubação é o período compreendido entre o contágio e 

o desaparecimento dos sintomas. 

b) Os vírus atendem às premissas fundamentais da teoria celular e por isto são considerados seres vivos. 

c) Na gripe, o uso de antibióticos contribui para a diminuição dos sintomas e, após, alguns dias, promove a 

cura definitiva da virose. 

https://djalmasantos.files.wordpress.com/2014/02/011.jpg


d) Na estrutura molecular da maioria dos vírus, o material genético será DNA ou RNA, e estará envolvido 

por um capsídeo proteico. 

e) Na AIDS, o HIV utiliza a transcriptase reversa da célula para produzir uma molécula de RNA a partir do 

DNA viral. 

 

13. A pandemia de gripe de 2009 (inicialmente designada como gripe suína e, em abril de 2009, como gripe 

A) é um surto global de uma variante de gripe suína, cujos primeiros casos ocorreram no México em meados 

do mês de março de 2009, vindo a espalhar-se pelo mundo. O vírus foi identificado como Influenza A subtipo 

H1N1, uma variante nova da gripe suína. Os sintomas da doença são o aparecimento repentino de febre, 

tosse, dor de cabeça intensa, dores musculares e nas articulações, irritação nos olhos e fluxo nasal. 

                     Fonte – pt.wikipedia.org/wiki/Gripe_suína 

Sobre os vírus, assinale a alternativa correta. 

a) Os vírus são organismos acelulares, com metabolismo próprio, formados por uma cápsula de proteínas 

– o capsídeo. 

b) Os vírus contêm, no interior do capsídeo, DNA e RNA. O conjunto formado pelo capsídeo e pelo ácido 

nucleico é denominado de cápsula proteica. 

c) Sua reprodução ocorre no interior da célula hospedeira; fora desta não possuem metabolismo e 

permanecem inertes, razão por que são denominados parasitas intracelulares obrigatórios. 

d) Os novos vírus formados são semelhantes ao original, pois não são capazes de sofrerem mutações. 

e) A medida profilática mais eficiente no combate às infecções virais, como a da gripe AH1N1 A, é o uso de 

antibióticos que estimulam nosso organismo a produzir interferon. 

 

14. Sidney Harris é um reconhecido cartunista norte-americano que publica em periódicos dedicados à 

pesquisa científica desde 1955. Seu humor gráfico ilustra casos fictícios que remetem a fatos conhecidos 

da ciência de forma leve, engraçada e inteligente. Algumas questões desta prova tiveram como inspiração 

os cartuns do seu livro “A Ciência Ri”, publicado em 2007 pela editora UNESP. 

 

Responda esta questão, referente a vacinas, assinalando os parênteses com V(verdadeiro) ou F (falso). 

( ) Vacinas compõem-se de bactérias, de vírus ou, ainda, de microrganismos patogênicos inteiros, 

enfraquecidos ou mortos, que são introduzidos em animais. 

( ) Vacinas simulam infecções patogênicas, pois desencadeiam a produção de um agente infeccioso que 

deixará o organismo imune ou resistente ao agente verdadeiro. 

( ) O organismo vacinado é protegido graças à memória imunológica, a qual reconhecerá o agente 

patogênico em futuras infecções, aumentando a eficiência do sistema imune para combatê-lo. 

https://djalmasantos.files.wordpress.com/2013/10/111.jpg


A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

a) V – V – V. 

b) F – V – F. 

c) V – F – F. 

d) F – F – V. 

e) V – F – V. 

 

15. Quatro casos de contaminação pela bactéria Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) foram 

confirmados em Pernambuco, na tarde de ontem (22/10/2010). Essa bactéria, também conhecida como a 

superbactéria, está trazendo preocupações, por isso os meios de comunicação estão divulgando notícias 

para esclarecimento da população. 

A Klebsiella pneumoniae carbapenemase é transmitida principalmente em ambientes hospitalares, onde a 

baixa imunidade de pacientes favorece a proliferação. O risco principal é para pacientes com baixa 

imunidade em UTIs, centros cirúrgicos e emergências. Porém nem todos os que entrarem em contato com 

a KPC ficarão doentes. A pessoa pode ficar apenas colonizada pela bactéria. Se estiver saudável e com 

imunidade reforçada, a pessoa corre poucos riscos. 

O controle da transmissão entre pacientes e o uso correto de antibióticos são as principais providências. A 

proliferação pode ser barrada com o isolamento de pacientes que apresentem sintomas e também de 

pessoas contaminadas e que não tenham sinais. 

As bactérias são disseminadas de paciente a paciente por meio de mãos mal higienizadas de profissionais 

de saúde e de visitantesem hospitais. Porisso a lavagem das mãos com sabão ou com álcool gel é 

importante, para evitar o transporte de germes. O simples 

contato de pele pode não transmitir a bactéria, mas ajuda a espalhá-la pelo ambiente. 

A KPC é encontrada em fezes, na água, no solo, no trato gastrointestinal, em vegetais, frutas e nos cereais. 

Provoca normalmente pneumonia e infecções urinárias.  

http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1 &section=Geral&newsID=a3085493.xml [adapt.]. 

Com base em seus conhecimentos e no texto, é correto afirmar que a Klebsiellapneumoniae 

carbapenemase é um (a): 

 

a) Eucarioto que tem uma capacidade proliferativa superior às demais bactérias existentes, pois ela 

desenvolveu mecanismo de variabilidade genética através da reprodução sexuada. 

b) Procarioto e, para evitar a contaminação, as pessoas sadias que visitam pacientes nos hospitais devem 

tomar antibiótico e lavar as mãos antes de fazerem as visitas. 

c) Procarioto e é mais provável que uma pessoa doente seja vítima da superbactéria do que uma pessoa 

sadia, pois a capacidade de defesa do organismo dos pacientes nos hospitais está mais debilitada. 

d) Cianobactéria, e as pessoas que estão contaminadas não podem sofrer procedimentos cirúrgicos nem 

transfusão de sangue, pois esta é uma das principais formas de transmissão. 

e) Eucarioto, e pessoas com infecções urinárias e pneumonia devem procurar os hospitais, pois estes são 

os sintomas da doença. 

 

Gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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