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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

População em situação de rua 

 

Um dos reflexos do intenso processo de exclusão social 

é a população em situação de rua que, em decorrência da ocupação 

do solo urbano estar baseada na lógica capitalista de apropriação 

privada do espaço mediante o pagamento do valor da terra, não 

dispõe de renda suficiente para conseguir espaços adequados para 

a habitação e, sem alternativas, utiliza as ruas da cidade como mo-

radia. Conforme definição da Secretaria Nacional de Assistência 

Social, a população em situação de rua se caracteriza por ser um 

grupo populacional heterogêneo, composto por pessoas com dife-

rentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza 

absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de habita-

ção convencional regular, sendo compelidas  a utilizar a rua como 

espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de forma 

permanente. 

               Entre os principais fatores que podem levar as pessoas a 

irem morar nas ruas estão: ausência de vínculos familiares, perda 

de algum ente querido, desemprego, violência, perda da autoes-

tima, alcoolismo, uso de drogas e doença mental.  

    Embora grande parte dos estu-

dos sobre esse tipo de população tenha sido realizada no século 

XX, há registros de sua existência desde o século XIV. Portanto, 

a população em situação de rua não teve a devida atenção nos sé-

culos anteriores, e sua abordagem pode ter sido impulsionada pelo 

aumento de seu contingente, visto que a cada ano mais indivíduos 

utilizam as ruas como moradia.  No Brasil, o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome realizou entre os anos 

de 2007 e 2008 uma pesquisa em 71 cidades brasileiras com po-

pulação superior a 300 mil habitantes (exceto São Paulo, Belo Ho-

rizonte, Recife e Porto Alegre). Os resultados dessa pesquisa fo-

ram divulgados em 2008, demonstrando que 31.922 pessoas utili-

zam as ruas como forma de moradia no país. Entretanto, esses nú-

meros são bem maiores, pois cidades importantes não fizeram 

parte desse levantamento. Apesar da realização de alguns progra-

mas sociais, poucas políticas públicas são desenvolvidas para so-

lucionar esse problema. As Organizações Não Governamentais 

(ONGs) e as Instituições Religiosas se destacam nos serviços de 

amparo a essas pessoas, atuando na distribuição de alimentos, rou-

pas e cobertores. Outro trabalho de assistência são os abrigos tem-

porários e os albergues que, de um modo geral, são considerados 

insuficientes para suprir a demanda dessa população.  

  O desinteresse do Estado influencia diretamente 

no comportamento da sociedade, haja vista que os moradores de 

rua são tratados, ora com compaixão, ora com repressão, precon-

ceito, indiferença e violência. Nesse sentido, devem ser desenvol-

vidas políticas que atuem na causa do problema, não somente em 

serviços de distribuição de alimentos e outros objetos, proporcio-

nando dignidade para todos os habitantes. 

                                           
(https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/populacao-situacao-rua.htm) 

 

01- Conforme o texto:  

 

A. A presença de uma parcela da população brasileira em 

situação de rua intensificou-se após estudos realizados 

recentemente, já que em outras épocas não havia resquí-

cios. 

B. As razões que condicionaram os cidadãos a se tornarem 

parte da população em situação de rua estão restritamente 

veiculadas ao abandono por membros familiares ou a 

perda de pessoas próximas. 

C. A utilização da rua como forma de moradia expõe a situ-

ação vivida por uma parte da sociedade brasileira, resul-

tado de um sistema excludente e movido pelo capital. 

D. Ações solidárias de uma parte da sociedade  e  de  ONG’s  

buscam solucionar esse problema de maneira que atenda 

a toda a população em situação de rua,  sem exceção. 

E. Medidas efetivas  para sanar as causas dessa condição de 

população em situação de rua pelo governo sobrepõem-

se às emergenciais e paliativas. 

 

02- No texto, há vários recursos linguísticos que retomam 

expressões e termos formando uma rede de  sentidos.  Assinale a 

alternativa em que os termos selecionados remetem, no texto, à 

expressão “população em situação de rua”: 

 

A. ‘principais fatores’ e ‘com população superior’ 

B. ‘grupo populacional heterogêneo’ e ‘mais indivíduos’ 

C. ‘pessoas utilizam as ruas’ e ‘parte desse levantamento’ 

D. ‘esse tipo de população’   e   ‘registros de sua existência’ 

E. ‘amparo a essas pessoas’ e  ‘comportamento da socie-

dade’ 

 

03- No fragmento: “... sendo compelidas a utilizar  a rua como 

espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de forma 

permanente.”, o vocábulo sublinhado pode ser substituído sem 

mudança semântica por: 

 

A. ... sendo  obrigadas a utilizar... 

B. ... sendo  influenciadas a utilizar... 

C. ... sendo puxadas a utilizar... 

D. ... sendo manipuladas a utilizar... 

E. ... sendo persuadidas a utilizar... 

 

04- No trecho: “... há registros de sua existência desde o século 

XIV.”, o fragmento sublinhado exerce função sintática semelhante 

ao que se destaca na alternativa: 

 

A. “... demonstrando que 31.922 pessoas utilizam...” 

B. “...os moradores de rua são tratados...”  

C. “... políticas que atuem na causa do problema...” 

D. “... não dispõe de renda suficiente...” 

E. “... processo de exclusão social é a população em situa-

ção de rua...” 

 

05- Considerando as normas da Ortografia vigente, é inadequado 

afirmar que: 

 

A. Em: “perda da autoestima”, o termo destacado deve ser 

grafado sem o hífen da mesma forma que ocorre com ‘se-

miárido’, ‘coautor’ e ‘infraestrutura’. 

B. Em: “aumento de seu contingente”, o vocábulo em des-

taque possui sua escrita com G, assim como os termos  

tigela’, restringem’ e ‘geringonça’. 

C. Em: “trabalho de assistência”, a palavra grifada grafa-se 

com SS, como também são grafadas as palavras ‘autos-

suficiente’, ‘digressão’ e ‘contrassenso’. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/populacao-situacao-rua.htm
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D. Em: “em decorrência da ocupação”, o termo grifado pos-

sui escrita com RR, como ocorre com os vocábulos ‘au-

torretrato’, ‘antirrugas’ e ‘contrarregra’.  

E. Em: “ora com compaixão”, grafa-se a palavra sublinhada 

com X, igual à escrita dos termos  ‘xenófobo’, ‘bolixe’ e 

‘enxumaçar’. 

 

06- No trecho: “a população em situação de rua que [...] não dispõe 

de renda suficiente”, emprega-se plenamente as normas da 

regência verbal. Indique a alternativa cujo enunciado diverge 

desses princípios estabelecidos pela norma culta. 

 

A. As situações precárias a que se submete a população em 

situação de rua no Brasil registram as marcas da exclusão 

social. 

B. A população em situação de rua da qual os governantes 

se esquecem recebe ajuda de uma pequena parcela da po-

pulação. 

C. A falta de uma moradia digna de que tantos cidadãos se 

queixam faz ressurgir problemas de séculos passados. 

D. As ruas da cidade nas quais mora a população em situa-

ção de rua demonstram a luta diária por espaço urbano e 

por sobrevivência. 

E. As condições dignas de habitação as quais sonha essa po-

pulação em situação de rua devem ser prioridade nas 

ações do Estado. 

 

07- Analise as proposições a seguir em relação  aos aspectos 

morfossintáticos presentes no texto e assinale a alternativa correta. 

 

A. No trecho: “a população em situação de rua se caracte-

riza”, tem-se um verbo em destaque que se encontra no 

mesmo tempo e modo do grifado em: ‘a população em 

situação de rua não teve’. 

B. No trecho: “No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome...”, a expressão em destaque 

caracteriza o nome “Ministério’ e exerce a função de ad-

junto adnominal. 

C. No segmento: “Entretanto, esses números são”, o ele-

mento de coesão destacado, denominado de pronome, 

possui a função de retomar o que já foi expresso anteri-

ormente e articular novas ideias ao texto. 

D. No trecho: “são considerados insuficientes”, a palavra 

sublinhada apresenta afixado a seu radical um prefixo de 

negação, o que caracteriza a formação por derivação pa-

rassintética. 

E. No trecho: “podem levar as pessoas a irem morar nas 

ruas”, os verbos grifados são classificados como regula-

res e exigem o mesmo tipo de complemento. 

 

08- No período: “... sua abordagem pode ter sido impulsionada 

pelo aumento de seu contingente, visto que a cada ano mais 

indivíduos utilizam as ruas como moradia.”, o enunciado em 

destaque pode ser reescrito sem alteração semântica por:  

 

A. ‘ ainda que a cada ano mais indivíduos utilizem as ruas 

como moradia. ’ 

B. ‘ já que a cada ano mais indivíduos utilizam as ruas como 

moradia. ’ 

C. ‘caso a cada ano mais indivíduos utilizassem as ruas 

como moradia. ’ 

D. ‘ ao passo que a cada ano mais indivíduos utilizam as 

ruas como moradia. ’ 

E. ‘ conforme a cada ano mais indivíduos utilizem as ruas 

como moradia. ’ 

 

 09- Considerando as regras da pontuação, analise os enunciados 

a seguir e marque a alternativa que não condiz com as exigências 

da norma culta. 

 

A. Em: “espaços adequados para a habitação e, sem alterna-

tivas, utiliza as ruas da cidade como moradia.”, o em-

prego das vírgulas justifica-se por isolar um adjunto ad-

verbial deslocado.  

B. Em “realizou entre os anos de 2007 e 2008 uma pesquisa 

em 71 cidades brasileiras com população superior a 300 

mil habitantes (exceto São Paulo, Belo Horizonte, Recife 

e Porto Alegre).”, o uso dos parênteses sinaliza um mo-

mento intercalado no texto em que há acréscimo de in-

formação. 

C. Em: “Portanto, a população em situação de rua não teve 

a devida atenção nos séculos anteriores”,  a vírgula foi 

empregada  para indicar o uso  da conjunção deslocada.   

D. Em: “Conforme definição da Secretaria Nacional de As-

sistência Social, a população em situação de rua se carac-

teriza por ser um grupo populacional heterogêneo”, a vír-

gula foi utilizada para separar as orações coordenadas as-

sindéticas. 

E. Em: “ausência de vínculos familiares, perda de algum 

ente querido, desemprego, violência, perda da autoes-

tima, alcoolismo, uso de drogas”, utilizam-se as vírgulas 

para separar termos de mesma função sintática. 

 

10- No que concerne a algumas relações semânticas ocorridas nos 

enunciados, analise as proposições e assinale a alternativa correta. 

 

A. No trecho: “composto por pessoas com diferentes reali-

dades, mas que têm em comum a condição de pobreza 

absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados”, o fra-

gmento destacado estabelece uma relação concessiva. 

B. No trecho: “Embora grande parte dos estudos sobre esse 

tipo de população tenha sido realizada no século XX, há 

registros de sua existência desde o século XIV.”, nota-se, 

no primeiro segmento, uma relação de proporção. 

C. No trecho: “Portanto, a população em situação de rua não 

teve a devida atenção nos séculos anteriores, e sua abor-

dagem pode ter sido impulsionada pelo aumento de seu 

contingente”, o segmento inicial é marcado pela relação 

de consequência. 

D. No trecho: “Entretanto, esses números são bem maiores, 

pois cidades importantes não fizeram parte desse levan-

tamento.”, o fragmento destacado traz uma relação de ex-

plicação. 

E. No trecho: “os moradores de rua são tratados, ora com 

compaixão, ora com repressão, preconceito, indiferença 

e violência.”, os fragmentos sublinhados estabelecem 

uma relação de adversidade. 
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11- No fragmento: “Combate à Fome”, a ocorrência da crase foi 

empregada plenamente. Assinale a alternativa em que o sinal 

indicativo de crase deve ser mantido ao substituir ‘Fome’ por:  

 

A. Desigualdades Sociais 

B. Miséria 

C. Preconceitos 

D. Condições indignas 

E. Ato de violência 

 

12- A redação dos enunciados está correta na alternativa: 

 

A. Ainda há muito a se discutir a cerca de soluções para a 

problemática da população em situação de rua. 

B. A falta de uma moradia  digna leva ao dezespero  a po-

pulação em situação de rua da cidade. 

C. No Brasil, tanto o Governo quanto a sociedade haveriam 

de propor soluções para a falta de moradia. 

D. É preciso que hajam ações da iniciativa privada  e políti-

cas de assistência emergencial para esse publico- alvo. 

E. A população de rua crescente cada vez mais no país pre-

cisam deixar, de ser invisível aos olhos da sociedade.  

 

13- Analise as proposições a seguir e assinale a alternativa correta: 

 

A. No período: “ Nesse sentido, devem ser desenvolvidas 

políticas que atuem na causa do problema”, a oração gri-

fada  tem função de adjunto adnominal, sinaliza um sen-

tido de restrição e é  classificada como   oração adjetiva. 

B. No fragmento: “mas que têm em comum”, a palavra des-

tacada  deve ser acentuada por se tratar da flexão do 

verbo ‘ter’, conjugado no tempo presente do indicativo, 

na terceira pessoa do singular.  

C. No trecho: “forma de moradia no país”, o vocábulo sub-

linhado está acentuado pela mesma regra de  ‘saí’, bala-

ústre’ e ‘constrói’. 

D. No trecho: “ mais indivíduos utilizam as ruas como mo-

radia.”, o elemento em destaque pertence à categoria das 

conjunções e traz ao contexto uma relação de conformi-

dade. 

E. No trecho: “ Os resultados dessa pesquisa foram divul-

gados em 2008”,  a expressão destacada ressalta o em-

prego do verbo na voz ativa. 

 

14- No que se refere às regras da concordância verbo-nominal, 

assinale a alternativa em que foram plenamente respeitadas: 

 

A. Em épocas passadas, a população em situação de rua 

nunca passou despercebida,  e muitas pessoas solidárias, 

nos grandes centros, dedicava uma parte do seu tempo a 

ajudar. 

B. Fazem-se urgente que movimentos solidários em prol da 

população em situação de rua seja evidenciado  pelas mí-

dias e sociedade. 

C. Na contemporaneidade, constata-se índices cada vez 

maiores de pessoas desabrigadas, porém nenhuma me-

dida imediata de solução é efetivada pelo governo. 

D. Cada um dos cidadãos brasileiros que fazem parte da po-

pulação em situação de rua parecem representarem um 

ser invisível diante de uma boa parcela da sociedade mo-

derna. 

E. As condições de precariedade que assolam a população 

em situação de rua no Brasil mostram que ainda há lacu-

nas em  uma democracia ausente de igualdade social 

plena. 

 

Poema tirado de uma notícia de jornal 

 

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da 

Babilônia num barracão sem número. 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

                                           
BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira: poesias reunidas. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1980. 

 

 

15- Considere as afirmações seguintes em relação ao texto e 

assinale a alternativa incorreta: 

 

A. O texto denomina-se como um poema, embora se eviden-

cie o caráter narrativo, caracterizado pela presença do 

personagem e de ações ocorridas num determinado 

tempo e espaço. 

B. Há um predomínio da função referencial, visto que se pri-

oriza a objetividade da linguagem, a transmissão da in-

formação ao interlocutor de maneira direta e clara, sem 

envolver aspectos subjetivos. 

C. O uso da variante culta da língua, sem ocorrência de 

transgressão, predomina ao longo de todo o texto, o que 

reforça o estilo da escrita formal no campo da notícia jor-

nalística. 

D. A estrutura do poema se destaca na formação de versos 

longos e curtos, como também, na escolha lexical por ter-

mos comuns para abordar, na arte literária, um assunto 

do cotidiano. 

E. Percebe-se, no  texto lírico, o teor crítico ao retratar a re-

alidade cotidiana do povo simples do Rio de Janeiro, 

como moradia precária,  viver na condição de favelado, 

ser um João comum, sem identidade definida. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
16- Na reciclagem da membrana plasmática animal, as células 

mantêm o seu tamanho pelos processos de retirada da membrana 

na superfície celular que será compensada pela devolução das 

membranas que envolvem as vesículas de secreção. Marque a 

alternativa que indica os processos responsáveis pela retirada da 

membrana na superfície celular. 

 

A. Transporte ativo e difusão facilitada 

B. Transporte passivo e difusão facilitada 

C. Fagocitose e pinocitose 

D. Difusão passiva e pinocitose 

E. Difusão facilitada e pinocitose 

 

17- As doenças lisossômicas são causadas por mutações nos genes 

que codificam as enzimas envolvidas no processo de digestão ce-

lular, resultando num acúmulo de metabólitos no interior dos li-

sossomos. A doença de POMPE, por exemplo, de herança autos-

sômica recessiva, é caracterizada pelo acúmulo de glicogênio no 

coração, fígado, rim, músculos, glândulas endócrinas, cérebro e 

medula espinhal provocada pela deficiência de uma determinada 

enzima. Marque a alternativa correspondente a essa enzima:      

 

A. Aminotransferase 

B. Fosfatase alcalina 

C. Gamaglutamil transpeptidase 

D. Alfa-glicosidase ácida 

E. Peptidase 

 

18- Os estereocílios são projeções citoplasmáticas da superfície 

celular encontrados em certas células epiteliais. Sobre os 

estereocílios, qual a resposta correta? 

 

A. Os estereocílios possuem estrutura e capacidade de mo-

vimentos semelhantes aos dos cílios verdadeiros. 

B. Os estereocílios assemelham-se aos microvilos em es-

trutura e capacidade de movimentos. 

C. Os estereocilios são estruturas que aumentam a superfí-

cie das células, como as do trato reprodutor masculino; 

ou são mecanorreceptores sensoriais, em células pilosas 

da orelha interna.  

D. Os estereocílios como os microvilos existem na maioria 

das células, embora não tão numerosos e organizados 

como os das células absorventes. 

E. Os estereocílios assemelham-se aos microvilos por se 

ramificarem e apresentarem comprimento longo. 

 

19- A herbicida aplicada às folhas de metabolismo C4 alcança as 

células da bainha do feixe vascular através da interação entre cé-

lulas vivas de vegetais que acontece por sinais químicos e por co-

municações intercelulares, processadas por canais de membrana 

plasmática que conectam citoplasmas de células vizinhas, possi-

bilitando a troca de moléculas de informações, funcionais, estru-

turais ou ainda de xenobióticos entre as células pertencentes a um 

mesmo grupo. Como são chamados esses canais de membrana 

plasmática ?  

 

A. Desmossomos 

B. Plasmodesmos 

C. Junções comunicantes 

D. Junções impermeáveis 

E. Canais iônicos 

 

20- O organismo tem a capacidade de converter substâncias 

tóxicas como corantes, conservantes ou mesmo medicamentos em 

substâncias de fácil excreção. Marque a alternativa correta da 

organela citoplasmática que aumenta significativamente em 

número quando ocorre essa desintoxicação. 

 

A. Complexo de golgi 

B. Reticulo endoplasmático liso 

C. Ribossomos 

D. Lisossomos 

E. Mitocondria 

 

21- A lactose é o carboidrato predominante nos leites dos mamí-

feros e nos produtos lácteos, hidrolisado pela enzima lactase. Na 

falta dessa enzima, a lactose é fermentada no cólon causando des-

conforto abdominal. É a chamada, intolerância à lactose. Diante 

dessas informações, marque a alternativa correspondente à hidró-

lise da lactose: 

 

A. Glicose + glicose 

B. Glicose + galactose 

C. Glicose + maltose 

D. Glicose + sacarose 

E. Glicose + lípase 

 

22- A engenharia genética investiu potencialmente no melhora-

mento do valor nutricional em cultivos de plantas. Cientistas de-

senvolvem plantio de arroz transgênicos que produzem grãos ama-

relos, contendo beta caroteno que nosso organismo utiliza para es-

timular a produção de vitamina.  O consumo desse arroz pode pre-

venir a deficiência de que tipo de vitamina? 

 

A. Vitamina E 

B. Vitamina K  

C. Vitamina A 

D. Vitamina B12 

E. Vitamina C 

 

23- A elastina é uma proteína que garante a elasticidade dos teci-

dos, admitindo que os mesmos deformem-se, mas voltem ao es-

tado nativo. É correto afirmar que: 

 

I. A elastina é encontrada nos vasos sanguíneos, pulmões, 

pele, cartilagem elástica. 

II. A elastina é produzida pelos fibroblastos e por leiomióci-

tos 

III. A elastina são proteínas hidrofílicas. 

IV. A esclerodermia é uma doença provocada pela alteração da 

produção da elastina. 

 

Assinale a alternativa com as afirmativas CORRETAS: 

 

A. I,II,III,IV 

B. I,III 

C. I,II 

D. I,III,IV 

E. III, IV 
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24- Os tecidos conjuntivos caracterizam-se pela variedade de 

células e pela abundância da matriz extracelular, que desenvolvem 

várias funções.  Sobre os tecidos conjuntivos, todas as alternativas 

estão incorretas, exceto: 

 

A. O tecido conjuntivo do adulto contém uma pequena 

quantidade de células mesenquimais, que podem ser lo-

calizadas na polpa dentária e ao redor de pequenos vasos 

sanguíneos, onde são chamadas de pericitos. 

B. Os fibroblastos são células maduras do tecido conjun-

tivo propriamente dito, com núcleo e complexo de Golgi 

pouco desenvolvido. Isso justifica a intensa atividade da 

produção dos componentes da matriz extracelular. 

C. As células dos tecidos conjuntivos são derivadas das cé-

lulas mesenquimais. O mesênquima é um tecido embri-

onário proveniente do endoderma. 

D. Os macrófagos são células pequenas, de núcleo ovóide, 

pouco comum no tecido conjuntivo propriamente dito. 

E. Os leucócitos são células transitórias, que participam da 

defesa imunológica do organismo. Mesmo em regiões 

afetadas por microrganismos, apresentam-se em número 

limitado no tecido conjuntivo. 

 

25- Sobre a classificação hierárquica de Carolus Linnaeus, além 

de nomear espécies, agrupou-as dentro de uma hierarquia de 

categorias cada vez mais inclusivas. Determine a alternativa que 

corresponde a essa ordem progressiva de categorias mais 

abrangente de classificação: 

 

A. Reino - gênero – Filo – Classe – Família -  Ordem - Es-

pécies 

B. Reino - Filo – classe – gênero -  Família -  Ordem -  Es-

pécies 

C. Espécies - gênero – Classe – Reino – Ordem – Filo -

Familia 

D. Reino – Filo- Classe – Ordem – Família – Gênero - Es-

pécies 

E. Espécies- Gênero – Filo – Família - Classe – Reino – 

Ordem  

 

26- Os moluscos são animais que podem participar da culinária, 

da produção de substâncias preciosas como as pérolas, da fabrica-

ção de tintas e da atuação em reciclagem de nutrientes; Porém, 

algumas espécies de moluscos podem ser considerados hospedeiro 

intermediário do ciclo de vida de uma determinada doença trans-

missível, parasitária, provocada por vermes trematódeos. O meca-

nismo de transmissão dessa doença é extremamente complexo e 

depende, além dos elementos diretamente envolvidos no ciclo de 

transmissão e dos fatores condicionantes inerentes a cada locali-

dade. Assinale a resposta correta referente a essa doença. 

 

A. Leishmaniose 

B. Doença de Chagas 

C. Esquistossomose 

D. Giardíase 

E. Amebíase 

 

 

 

 

 

27- A reprodução assexuada é um processo biológico que permite 

aos seres vivos a conservação da espécie, pelo aumento do número 

de indivíduos. Analise as afirmativas relacionadas à reprodução 

assexuada: 

 

I. A capacidade regenerativa do organismo é diretamente 

proporcional à posição ocupada pelo animal na escala zo-

ológica. 

II. A esquizogênese acontece em anelídeos marinhos como 

Eunice sp e Nereis sp. 

III. A gemiparidade pode acontecer em protozoários, espon-

jas ou em cnidários como a Hydra e os recifes de corais.  

 

Marque a alternativa correta: 

 

A. I e II estão corretas. 

B. II e III estão corretas. 

C. I e III estão corretas. 

D. I, II e III estão corretas. 

E. I, II e III estão incorretas. 

. 

28- O mercúrio (Hg) é um metal que pode ser encontrado no ar, 

no solo e na água. Mas, com o resultado das atividades antropogê-

nicas, através dos efluentes domésticos e industriais, das substân-

cias químicas de pesticidas e fungicidas aplicadas na agricultura, 

dos rejeitos da exploração mineral, os valores de mercúrio no am-

biente aquático tem extrapolado os padrões de normalidade. Altas 

concentrações no meio aquático demonstram o alto poder acumu-

lativo na biota. Marque a alternativa do componente biótico que 

acumula a maior quantidade de mercúrio na cadeia alimentar: 

 

A. o zooplâncton 

B. o fitoplâncton 

C. os peixes herbívoros 

D. os peixes carnívoros 

E. as aves piscívoras   

  

29- Com relação ao DNA mitocondrial, assinale a alternativa cor-

reta:  

 

A. O DNA apresenta-se em maior quantidade no núcleo da 

célula. Porém, na forma de cromossomo circular com 28 

genes, conhecidos por DNA mitocondrial estão presen-

tes também nas mitocôndrias. 

B. O DNA mitocondrial é responsável pela síntese de pro-

teínas da cadeia respiratória. 

C. A transmissão do genoma mitocondrial é realizada ex-

clusivamente pelo óvulo, sem a participação do esper-

matozóide. Todos os homens e mulheres apresentam ge-

noma mitocondrial de exclusivamente origem materna. 

D. As doenças mitocondriais são causadas pela deficiência 

mitocondrial secundária, como resultado de mutações 

herdadas ou espontâneas do DNAmt ou DNAn, levando 

à função anormal de proteínas ou moléculas de RNA 

que normalmente se localizam na mitocôndria. 

E. A disfunção mitocondrial não pode se tornar doença 

multissistêmica, de manifestação na infância ou na vida 

adulta, podendo ter apenas um padrão de herança ma-

terna. 
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30- Com relação às Três Leis de Newton: 1ª - Lei da Inércia; 2ª - 

Lei da Dinâmica e 3ª - Lei da Ação e Reação, podemos afirmar 

que: 

 

I. Newton enuncia a primeira Lei de Newton ou “Princí-

pio da Inércia”, no Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica, “Todo corpo continua em seu estado de 

repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, 

a menos que seja forçado a permanecer naquele estado 

por forças imprimidas sobre ele”.  

II. A segunda lei de Newton ou “Princípio Fundamental 

da Dinâmica’’, considera que a soma das forças que 

atuam sobre um corpo é igual ao produto de seu coefici-

ente de inércia pela sua aceleração. 

III. A terceira lei de Newton ou “Princípio da Ação e Rea-

ção”, a toda ação há sempre uma reação oposta e de 

igual intensidade: ou as ações mútuas de dois corpos um 

sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos 

opostos.  

 

Marque a alternativa correta: 

 

A. Somente a alternativa I está correta. 

B. Somente a alternativa II e III estão corretas. 

C. Somente a alternativa III está incorreta. 

D. Todas as alternativas estão corretas. 

E. Somente as alternativas I e III estão incorretas. 

 

31- Um paciente acometido pela bactéria Vibrio cholarae secreta 

uma toxina que aumenta a permeabilidade do Cloro no epitélio 

intestinal e aumenta a osmolalidade. Em conseqüência, elevadas 

quantidades de líquidos são drenados osmoticamente através do 

epitélio. Quase todo o líquido secretado é perdido para o meio 

externo, na forma de vômito ou em fezes aquosas frequentes. A 

morte acaba ocorrendo como resultado da hiponatremia, 

hipovolemia e perda de pressão sanguínea. A cólera pode ser 

tratada e a morte pode ser evitada de forma simples, utilizando a 

terapia de reidratação oral (TRO). De acordo com o texto, marque 

o tipo de epitélio intestinal a que se refere: 

 

A. Epitélio simples cúbico 

B. Epitélio transitório 

C. Epitélio simples colunar 

D. Epitélio pseudoestratificado 

E. Epitélio estratificado escamoso 

 

32- A reprodução sexual das espécies, através de sua vantagem 

biológica, permite que os organismos possuam uma seleção 

aleatória de genes de seus ancestrais. Os indivíduos com um 

complemento de gene que os torna melhor adaptados a seu 

ambiente tendem a ser melhores, permitindo a evolução por 

seleção natural dos indivíduos que possuem genes melhores. A 

informação do texto permite concluir que: 

 

A. Houve transmissão de novas características adquiridas. 

B. Houve recombinação gênica. 

C. Houve variação do número de cromossomos das espé-

cies. 

D. Houve regulação molecular no ciclo celular. 

E. Houve síntese de proteína. 

 

33- O estômago apresenta funções fisiológicas importantes. Com 

relação às funções de motilidade, marque a alternativa correta: 

 

I. As funções de motilidade do estômago são: Acomoda-

ção, via relaxamento receptivo, mistura, via contrações 

iniciadas pelas ondas lentas e retropulsão e, esvazia-

mento gástrico.  

II. A função da porção superior do estômago é acomodar a 

comida vinda do esôfago. 

III. A mistura mecânica e o maceramento do alimento ocor-

rem na metade inferior do estômago. 

 

A. Somente as alternativas I e II estão corretas. 

B. Somente a alternativa I está correta. 

C. As alternativas II e III estão incorretas. 

D. Todas as alternativas estão corretas. 

E. Todas as alternativas estão incorretas. 

 

34- O fígado é um órgão digestório que participa de processos fi-

siológicos relacionados ao metabolismo, a desintoxicação e a fun-

ção no sistema imune. De acordo com a funcionalidade do fígado, 

marque a alternativa correta:  

 

A. O fígado produz e secreta a bile hepática em quantidade 

suficiente para emulsificar os lipídeos no intestino del-

gado. 

B. O fígado tem a capacidade de armazenar vitaminas so-

lúveis em lipídeos como as vitaminas B12 ou Cobala-

mina e vitamina C. 

C. No processo de biotransformação,o fígado contém ál-

cool desidrogenase, que facilita a conversão do etanol 

em acetaldeído e nicotinamida-adenina-dinucleotídeo 

reduzido . 

D. O fígado produz lipoproteínas, fosfolipídeos, corpos 

cetônicos e colesterol, além de converter os aminoácidos 

e carboidratos em novos lipídeos.  

E. No processo de desintoxicação, o fígado recebe pela cir-

culação portal uma quantidade de uréia resultante de re-

ações que compõem o ciclo da uréia. 

 

35- Sobre os tecidos vegetais assinale a correta: 

 

A. As células parenquimáticas desempenham um impor-

tante papel na cicatrização de feridas, no processo de re-

generação, união de enxertos e iniciam a formação das 

estruturas adventícias, tais como raízes laterais a partir 

dos caules. 

B. A serina é uma substância gordurosa presente nas pare-

des das células epidérmicas das partes aéreas dos vege-

tais que serve para diminuir a perda de água.  

C. Nos vegetais, a epiderme possui funções como proteção 

mecânica contra o dessecamento, as trocas gasosas (es-

tômatos) e a absorção de água nos pêlos. 

D. As principais células de condução do floema de plantas 

vasculares inferiores e das angiospermas são as células 

crivadas e os elementos dos tubos crivados.  

E. Estômatos são aberturas na epiderme, formadas por duas 

células epidérmicas especializadas, as células-flama, 

que são cheias de cloroplastos e que mediante mudanças 

de formato ocasionam a abertura e fechamento da fenda 

em folhas ou caules jovens. 
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36- Com relação aos cnidários marque a alternativa correta. 

 

A. Os cnidários possuem a simetria bilateral, rede sensorial 

nervosa difusa, presença de células urticantes (cnidóci-

tos) para ataque e defesa, camada gelatinosa celular for-

mada a partir da ectoderme (mesogléia). 

B. Na forma polipóide dos cnidários, o exoesqueleto pode 

ser formado por serina, calcáreo duro ou material alóc-

tone. 

C. Na forma medusóide dos cnidários, a mesogléia forma 

o exoesqueleto que determina a forma do corpo do ani-

mal. 

D. Os cnidários usam os seus tentáculos para capturar a 

presa e levá-la à boca onde será digerida na cavidade 

gastrovascular utilizando-se de secreções de células 

glandulares. A captura das presas são realizadas por 

meio de células sensoriais e efetoras, os cnidócitos, lo-

calizados na parte externa da epiderme. Cada cnidócito 

tem um cílio modificado chamado cnidocílio, que é ar-

mado com uma estrutura perfurante chamada nemato-

cisto. 

E. As anêmonas marinhas realizam uma forma de reprodu-

ção chamada brotação, em que se separam da base e dei-

xam uma parte do disco pedal que se regenera em uma 

nova anêmona. 

 

37- Os moluscos são animais celomados, protostomados, 

habitantes de ambientes terrestres e aquáticos (Marinho e de água 

doce). Com o sistema digestório completo, a maioria dos 

moluscos não filtradores apresenta em sua boca uma estrutura que 

se assemelha a uma língua com dentículos de quitina que raspa as 

superfícies em busca de alimentos. 

Assinale a alternativa que contém essa estrutura. 

 

A. Nefrostômio  

B. Rádula 

C. Nefrídeos 

D. Músculos retratores 

E. Véliger 

 

38- De acordo com a introdução à genética, marque a alternativa 

correta: 

 

A. Os indivíduos heterozigotos possuem os mesmos alelos 

nos cromossomos homólogos, logo o seu genótipo e fe-

nótipo são iguais.  

B. Os indivíduos homozigotos possuem um alelo que ma-

nifesta em característica, enquanto o outro não se mani-

festa. Neste caso o indivíduo apresenta um genótipo di-

ferente do seu fenótipo. 

C. Os genes Alelos são genes de par diferente, que ocupam 

o mesmo locus em cromossomos homólogos. 

D. O genótipo é a constituição gênica do indivíduo que se 

considera tanto um ou mais pares de genes alelos. 

E. A mutação é um processo que corresponde a um erro na 

seqüência das bases nitrogenadas C, U, G e A do DNA 

durante a meiose. 

 

 

 

 

39- Considerando o segmento de um filamento de DNA com a 

seguinte  sequência de bases: DNA- ATGCCGAAATTTGCG, 

marque a alternativa  correspondente a  fita complementar de 

DNA. 

 

A. UACGGCUUUAAACGC 

B. TACGGCTTTAAACGC 

C. UACGGCTTTAAACGC 

D. TACGGCUUUAAACGC 

E. UCTGGCTTTAAACGC 

 

40- Os plastídios são organelas derivadas de cianobactérias, que 

são classificados de acordo com a presença ou ausência de pig-

mentos, ou com o tipo de substância acumulada, em três grandes 

grupos: cloroplastos, cromoplastos e leucoplastos. Analise a alter-

nativa correta que corresponde aos plastidios. 

 

A. Os cloroplastos são organelas celulares que contém 

como pigmento principal a clorofila, estando também 

presentes os pigmentos carotenóides, ambos associados 

à fotossíntese.  

B. Os cloroplastos são encontrados em toda a extensão das 

plantas, porém menos numerosos nas folhas.  

C. Os cromoplastos são plastídios que contém pigmentos 

carotenóides e que apresentam componentes da fotos-

síntese, sendo encontrados nas células de pétalas.  

D. Os leucoplastos são plastídios que possuem pigmentos e 

que podem armazenar várias substâncias como o amido, 

conhecidos por amiloplastos. 

E. O proplastídio é o precursor de todos os plastídios, ocor-

rendo na oosfera e nos tecidos parenquimáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


