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INSTRUÇÕES 

 
1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Assine no local 

indicado. 
 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 
 
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo 

permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
4. Esta prova é composta por questões de múltipla escolha, com somente 

uma alternativa correta. 
 
5. Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela 

impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

 
6. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em 

cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta 
preta ou azul-escura. 

 
7. Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma 

mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo 
destinado para cada marcação anulam a questão.  

 
8. Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.
 
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os 

candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, 
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento destas 
exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

 
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 

Aguarde autorização para devolver, em separado, o caderno de prova 
e a folha de respostas, devidamente assinados. 

 
11. O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 

duração desta prova. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS 
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BIOLOGIA 
 
01- “Miniaturizando o que julgava ser o ambiente mais primitivo da 

Terra, Miller encheu frascos com gases (imitando a atmosfera) 
sobre uma superfície de água esterilizada (imitando os oceanos). 
Durante uma semana, bombardeou seu microcosmo de vidro 
com uma descarga elétrica semelhante ao relâmpago. O 
resultado foi a versão do biólogo evolucionista para os membros 
espasmódicos do monstro de Frankenstein, de Mary Shelley. A 
alanina e a glicina, duas substâncias químicas essenciais para as 
proteínas vivas, além de muitos outros compostos, haviam 
surgido espontaneamente nos frascos. No laboratório, portanto, 
cozinhando a partir do nada, os cientistas haviam repetido a 
origem pré-biótica não propriamente da vida, mas dos nutrientes 
necessários à auto-sustentação – uma espécie de alimento 
primevo.” (MARGULIS, Lynn; SAGAN, Dorion. O que é a vida?. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. p. 84.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. O experimento de Miller buscou reproduzir as 

condições iniciais da Terra, em conformidade com 
as teorias de Oparin e Haldane, para sintetizar 
compostos pré-bióticos. 

II. Segundo este experimento, que utilizou uma 
mistura de CH4, NH3, H2 e H2O, a atmosfera da Terra 
era francamente redutora. 

III. O experimento descrito no texto foi uma tentativa 
de Miller de consolidar, cientificamente, a teoria da 
geração espontânea da vida. 

IV. O experimento parte do princípio que a evolução da vida 
foi precedida por uma longa evolução química. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 

 
02- As células, embora apresentem uma arquitetura básica 

comum, mostram especificidades estruturais relacionadas 
às funções que desempenham. Analise, a seguir, as 
estruturas celulares e as funções por elas desempenhadas. 

Estruturas Funções 
I - Microvilosidades 
apicais 

A - Digestão intracelular 

II – Lisossomos B - Síntese protéica 
III – Peroxissomos C - Armazenamento, 

transformação e 
adensamento de substâncias 
excretadas pela célula 

IV - Complexo de Golgi D - Transformação do 
peróxido de hidrogênio em 
água e oxigênio 

V - Retículo 
endoplasmático granular 

E - Síntese de ATP 

VI - Mitocôndrias  F - Aumento da superfície de 
absorção da célula 

Assinale a alternativa que apresenta todas as 
correlações corretas. 

 

a) I D II F III A IV B V C VI E 
b) I A II B III D IV C V E VI F 
c) I F II A III D IV C V B VI E 
d) I E II A III C IV D V F VI B 
e) I F II C III B IV A V D VI E 

 
03- O tecido ósseo, apesar de sua aparente dureza, é muito 

plástico e experimenta constante renovação de sua matriz. 
É esse caráter plástico que permite, por exemplo, mudar a 
posição dos dentes por meio de aparelhos ortodônticos, 
que promovem reabsorção óssea na área pressionada do 
alvéolo dentário e formação óssea na área tracionada. 
Sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 

I. A síntese dos componentes inorgânicos da matriz 
óssea é feita por osteócitos, que secretam cristais 
de cálcio, na forma de hidroxiapatita, sobre os 
componentes orgânicos da matriz. 

II. Nos locais em que ocorre reabsorção de osso, os 
componentes orgânicos da matriz óssea são 
reabsorvidos por células especializadas 
denominadas osteoclastos. 

III. Nas zonas de formação de nova matriz óssea, os 
osteoblastos são a células responsáveis pela 
síntese dos componentes orgânicos da matriz. 

IV. Os principais componentes orgânicos e 
inorgânicos da matriz óssea são, respectivamente, 
a proteína colágeno e cristais de cálcio. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 

 
04- A diabete melito é uma doença que afeta milhões de 

pessoas em todo o mundo e caracteriza-se, 
essencialmente, pelo metabolismo deficitário de 
glicídios, o que acaba acarretando um quadro de 
hiperglicemia (excesso de glicose no sangue) e de 
poliúria (eliminação de grande volume de urina) no 
paciente, associado a uma sintomatologia específica 
como sede e fraqueza excessivas. Sobre os portadores 
de diabete melito, considere as afirmativas a seguir. 
I. Seus baixos níveis sangüíneos de insulina 

favorecem o aparecimento de quadros 
hiperglicêmicos. 

II. Como as suas células são pouco permeáveis à 
glicose, degradam proteínas e gorduras para a 
obtenção de energia. 

III. Produzem grande volume de urina, porque o 
aumento da concentração de glicose na urina 
reduz a reabsorção de água pelos túbulos renais. 

IV. As suas altas taxas de glicemia resultam da 
estimulação, pela insulina, da degradação de 
glicogênio hepático em glicose. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) I e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 

 
05- Imortais e multipotentes, essas células aparecem 

precocemente no mesoderma embrionário. Na vida 
pós-natal, são abrigadas na medula óssea e são 
responsáveis pela renovação das células do sangue. 
Sobre o texto, considere as afirmativas a seguir. 
I. O termo multipotente refere-se ao potencial dessas 

células para diferenciar-se em vários tipos 
celulares. 

II. O termo imortal refere-se à ilimitada capacidade de 
autoduplicação dessas células. 

III. A atividade mitótica dessas células é mantida 
mesmo após a sua diferenciação nos diversos 
tipos de células sangüíneas. 

IV. Por serem ainda muito indiferenciadas, essas 
células têm um patrimônio genético incompleto, 
quando comparadas às células diferenciadas. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 
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06- Analise as figuras a seguir. 

 
 

As figuras mostram procedimentos simples de higiene que, 
se adotados, evitariam a infestação pelo seguinte protozoário: 

 
a) Entamoeba hystolitica. 
b) Plasmodium vivax. 
c) Trypanosoma cruzi. 
d) Trichomonas vaginalis. 
e) Leishmania brasiliensis. 

 
07- “Os organismos cujos cérebros incluem apenas aquelas estruturas 

arcaicas e são destituídos de estruturas evolutivamente modernas 
— como os répteis, por exemplo — executam sem dificuldade a 
seleção de respostas. [...] É no entanto sabido que quando os 
organismos sociais se vêem confrontados com situações 
complexas e são levados a decidir em face da incerteza, têm de 
recorrer a sistemas no neocórtex, que é o setor mais moderno do 
cérebro em termos evolutivos. Existe uma notável correlação entre 
a expansão e subespecialização do neocórtex e a complexidade e 
imprevisibilidade dos meios ambientes com os quais os indivíduos 
conseguem lidar em virtude dessa expansão.” (DAMÁSIO, António 
R.  O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 156.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o sistema 
nervoso de vertebrados, considere as afirmativas a seguir. 
I. Os distintos grupos de vertebrados apresentam 

cérebros com diferentes níveis de complexidade. 
II. O neocórtex é exclusivo da espécie humana, 

únicos representantes dos organismos sociais a 
que se refere o autor.  

III. O neocórtex é a mais recente aquisição evolutiva 
do cérebro e é bastante desenvolvido em primatas 
e, especialmente, no homem. 

IV. O desenvolvimento do neocórtex foi um fator 
decisivo para a adaptação da espécie humana a 
diferentes meios ambientes.  

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV.   
 

08- “Conhecendo os genes, é possível entender melhor o 
funcionamento de um organismo. No caso da bactéria 
Herbaspirillum seropedicae, ela foi escolhida para ser o 
primeiro organismo a ter seu genoma seqüenciado no 
Paraná, devido ao seu potencial como biofertilizante. Essa 
bactéria é encontrada no interior de plantas de grande 
importância agrícola, como o trigo, arroz, cana-de-açúcar, 
sorgo e milho, e tem capacidade de produzir amônia a 
partir do nitrogênio da atmosfera.” (AMARO Chico, 
Genoma Paraná. Notícia, Londrina, 24 nov. 2004, p. 6.) 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é 
correto afirmar que a bactéria Herbaspirillum seropedicae é 
um microrganismo: 

 

a) Tóxico às culturas de arroz, sorgo e cana-de-açúcar, 
entre outros, por produzir amônia, uma substância 
nociva às plantas. 

b) Que apresenta uma relação de comensalismo com as 
plantas com as quais se relaciona. 

c) De importância econômica por ser fixador de 
nitrogênio do ar, podendo dispensar a adubação das 
plantas por compostos nitrogenados. 

d) Que foi introduzido pelo homem nas culturas citadas 
no texto, somente depois de conhecido o seu 
seqüenciamento genético. 

e) Que teve seu genoma seqüenciado pelo fato de ser 
utilizado em mistura de fertilizantes aplicáveis às 
culturas citadas no texto.  

 
09- No início do século XX, quando certas espécies de 

cochonilhas causaram severos estragos em 
plantações no sul da Califórnia, muitos produtores de 
plantas ornamentais fumigavam suas plantações com 
gás cianeto. O método mostrou-se eficiente no 
controle desta praga, contudo, após vários anos de 
utilização deste tratamento, o gás matou menos 
insetos, e a cochonilha recuperou seu status de praga. 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. Indivíduos resistentes ao cianeto tiveram maior sucesso 

reprodutivo a partir das fumigações com este gás. 
II. Quando as populações de cochonilha foram 

fumigadas regularmente com cianeto, a freqüência 
dos genes de resistência ao cianeto aumentou em 
função do tempo. 

III. A aplicação de cianeto induziu o aparecimento de 
cochonilhas resistentes. 

IV. Os genes que conferem resistência ao cianeto 
estavam presentes em baixas freqüências nas 
populações de cochonilhas que ainda não haviam 
sido expostas ao cianeto. 

Estão corretas apenas as afirmativas:  
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 

 
10- A bactéria Escherichia coli foi cultivada em um meio, onde 

a única fonte de nitrogênio disponível era o isótopo 
“pesado” 15N. Após várias gerações, quando todo o DNA 
das bactérias havia incorporado 15N, a cultura foi 
transferida para um meio contendo o isótopo “leve” 14N. 
Sabendo-se que o nitrogênio é utilizado por estas bactérias 
na síntese de novos nucleotídeos para a produção de 
novas moléculas de DNA, amostras de DNA da primeira e 
da segunda geração de células, crescidas em meio com 
14N, foram analisadas quanto à sua densidade. 
Considerando como “pesado” o DNA, dupla-hélice, 
marcado com 15N e como “intermediário” o marcado com 
14N e 15N, é correto afirmar que: 

 

a) A primeira geração de células será totalmente 
constituída por DNA dupla-hélice do tipo 
“intermediário”. 

b) A primeira geração de células será totalmente 
constituída de DNA dupla-hélice do tipo “leve”. 

c) A segunda geração de células será constituída de 
DNA dupla-hélice do tipo “leve” e tipo “pesado”, em 
iguais proporções.  

d) A segunda geração de células será constituída 
exclusivamente de DNA dupla-hélice do tipo “leve”. 

e) A segunda geração de células será constituída de 
DNA dupla-hélice do tipo “pesado” e tipo 
“intermediário” em iguais proporções. 
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11- A seqüência de reações bioquímicas, a seguir, 
representa a síntese do pigmento melanina na pelagem 
de camundongos. 

 
 

Sabendo-se que os alelos A e B produzem enzimas 
funcionais (A e B) e que os alelos a e b produzem enzimas 
inativas, assinale a alternativa que indica corretamente a 
proporção esperada de camundongos com pelagem preta, 
aguti e albina, respectivamente, na primeira geração de um 
cruzamento entre AaBb x AABb. 

 
a) 3 : 9 : 4 
b) 9 : 3 : 4 
c) 9 : 6 : 1 
d) 12 : 2 : 2 
e) 12 : 4 : 0 

 
12- O esquema a seguir representa a segmentação de um 

ovo humano e mostra a formação de um blastocisto. 
Com base no esquema e nos conhecimentos sobre o 
tema, considere as afirmativas a seguir. 

 

 
 

I. As células indicadas pela letra A originarão o embrião. 
II. As células indicadas pela letra B originarão o saco 

vitelino, o alantóide e a cavidade amniótica. 
III. As células presentes nas figuras I a IV são haplóides. 
IV. O processo representado no esquema ocorre no 

interior da tuba uterina. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 

 
13- Um estudante, em uma viagem de estudos, fez as 

seguintes observações sobre raízes de plantas que 
encontrou em diferentes lugares: 
Observação 1 : As raízes partem do caule e dirigem-se 
verticalmente para o solo envolvendo o tronco de uma 
outra planta. Quando atingem o solo, tais raízes aí 
penetram e se ramificam. 
Observação 2 : Raiz central muito desenvolvida, 
penetrando verticalmente no solo, com ramificações 
desprezíveis. 
Observação 3: A partir de raízes que crescem próximo 
à superfície do solo, horizontalmente, desenvolvem-se 
outras raízes que saem para fora da terra. 
Observação 4: Partem de uma mesma região da 
extremidade do caule, lembrando uma “cabeleira”. É 
impossível distinguir a raiz principal quer pela sua 
posição, quer pelo seu desenvolvimento. 
Com base nas observações descritas pelo estudante, é 
correto afirmar: 

 
a) As raízes descritas nas observações 1 e 2 

apresentam geotropismo negativo. 
b) A observação 4 descreve uma raiz fasciculada, típica 

de monocotiledôneas. 

c) As raízes descritas nas observações 2 e 4 são 
características de plantas que crescem em regiões 
alagadas. 

d) A relação ecológica descrita entre as plantas da 
observação 1 é de competição. 

e) A raiz descrita na observação 3 é característica de 
solos muito secos e apresenta geotropismo positivo. 

 
14- Analise o esquema, a seguir, que representa um 

ecossistema marinho ao longo da Costa na Califórnia. 
 

 
Dado: Kelps são grandes algas utilizadas para a fabricação 
de fertilizantes, e proporcionam refúgio e área de 
alimentação para larvas de peixe. 

 
Se a atividade de pesca humana neste ecossistema for 
intensa o suficiente para reduzir o estoque de peixes, 
afetando seriamente a sua população, é correto afirmar 
que neste ecossistema ocorrerá: 

 

a) Aumento da população de kelps. 
b) Redução das populações de ouriços-do-mar, mariscos 

e lagostas. 
c) Redução da população de lontras-do-mar. 
d) Aumento da população de orcas. 
e) Aumento da população de focas e leões-marinhos. 

 
15- “Nos Estados Unidos há alguns obstáculos, baseados em 

certas formas de religião, para a simples aceitação da 
evolução. Mas entre a maioria de nós que aceitamos a 
evolução, muitas pessoas relutam em abrir mão do 
conforto do progresso, do gradualismo, do determinismo, 
do adaptacionismo. Por isso Darwin não é bem 
compreendido. Se você sair e fizer um levantamento das 
atitudes comuns nos Estados Unidos entre as pessoas que 
estão muito satisfeitas com a idéia da evolução e que até 
poderiam dizer-se darwinianas, muito poucas entendem o 
real conteúdo da teoria de Darwin.” (GOULD, Stephen Jay. 
In: KAYZER, Win. Maravilhosa obra do acaso. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1998. p. 96.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. Nos Estados Unidos há grupos religiosos que 

rejeitam a teoria da evolução. Estes grupos são 
especialmente constituídos por pessoas que 
defendem o criacionismo. 

II. Para compreender Darwin, deve-se partir do 
princípio que a evolução incorpora conceitos de 
progresso, de gradualismo, de determinismo e de 
adaptacionismo. 

III. Muitas pessoas, apesar de aceitarem bem a idéia de 
evolução, não compreendem efetivamente o que a 
teoria de Darwin propõe para a evolução biológica. 

IV. A evolução da vida na Terra evidenciou claro 
determinismo, atingindo o seu objetivo com o 
surgimento do homem, a partir de primatas 
precursores. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV.   




