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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. Após autorização 
confira a opção para Língua Estrangeira Moderna correspondente à sua 
inscrição.

 
3.       A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo 
permitidas perguntas aos Fiscais.

 
4.       Nesta prova, há dois tipos de questões:

Questão discursiva, na prova de Redação.
Questões de múltipla escolha, nas provas de Língua Portuguesa, Literatura e 
Língua Estrangeira Moderna, em que há 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, a folha definitiva da 
redação, 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: 4 HORAS

 

1
 

 
SALA-CARTEIRA

  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
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BIOLOGIA 
 
01- Várias evidências sugerem que as mitocôndrias e os cloroplastos tiveram uma origem evolutiva comum, ou 

seja, originaram-se de organismos procariontes que estabeleceram simbiose com uma outra célula. Com 
base na frase anterior e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. Tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos possuem DNA circular, semelhante ao das células 

procariontes. 
II. Os cloroplastos desempenham função semelhante à das cianobactérias, razão pela qual podem ter 

evoluído a partir de um ancestral comum a estas. 
III. As mitocôndrias e os cloroplastos são capazes de duplicar seu DNA e se dividirem por fissão binária. 
IV. A simbiose foi vantajosa para as duas organelas porque elas são incapazes de sintetizar proteínas. 
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. 

 
02- Analise as imagens a seguir que representam, respectivamente, uma mitocôndria e um cloroplasto. 

 
 

Com base nos conhecimentos sobre a morfologia e funções destas organelas, assinale a alternativa correta. 
 

a) A letra a na mitocôndria indica o local onde ocorre a glicólise, enquanto a letra a no cloroplasto indica o local 
onde ocorre a fase clara da fotossíntese. 

b) A letra b na mitocôndria indica a matriz, onde ocorre o ciclo de Krebs, e a letra b no cloroplasto indica o 
estroma, onde ocorre a fase escura da fotossíntese. 

c) A letra a, em ambas as organelas, indica o local da síntese de carboidratos, que leva ao consumo de O2, CO2 e 
H2O. 

d) A letra b, em ambas as organelas, indica o local onde ocorrem os processos de duplicação do DNA e de 
síntese de ATP.  

e) As letras a e b, em ambas as organelas indicam, respectivamente, as membranas lipoprotéicas que sintetizam 
carboidratos e a matriz ou estroma que utilizam o carboidrato para produzir ATP. 

 
03- O processo de respiração dos seres vivos se dá pela troca de gás carbônico e oxigênio. Nos animais, este 

processo pode ocorrer através de diferentes tipos de respiração como a pulmonar, observada nos 
mamíferos, a cutânea, que ocorre em anfíbios e a branquial, em peixes ósseos. Com base no texto e nos 
conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. Os processos de respiração que ocorrem na pele dos anfíbios e no pulmão de mamíferos são exemplos 

de analogia entre esses órgãos. 
II. A embriologia comparativa demonstra que a respiração cutânea dos anfíbios e a branquial dos peixes 

ósseos são homólogas. 
III. Golfinhos e tubarões, embora anatomicamente semelhantes, apresentam órgãos respiratórios 

diferentes, o que mostra um fenômeno de convergência adaptativa. 
IV. A respiração pulmonar e a branquial são exemplos de mutação e de recombinação gênicas que 

favorecem a atuação da seleção natural. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 
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04- Os protozoários e a maioria das algas pertencem ao reino Protista. Os protistas apresentam dimensões que 
variam de alguns micrômetros, nos protozoários, a 60 metros de comprimento, nas algas colônias. Muitos 
deles têm vida livre, mas alguns estabelecem associações simbióticas e mesmo parasitárias. Com base no 
texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. Os protistas são organismos eucariontes, pois possuem núcleo envolvido por membrana, podendo 

sofrer divisão por meiose e por mitose. 
II. Os protistas possuem parede celular rígida, constituída por celulose, e que protege o organismo das 

variações de concentração iônica do meio. 
III. Os protozoários se locomovem pela emissão de pseudópodos, caso das amebas; ou pelo batimento de 

cílios, caso dos paramécios. 
IV. As algas são autotróficas, por possuírem cloroplastos que realizam fotossíntese, enquanto os 

protozoários são heterotróficos, por incorporarem alimento do meio.  
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

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

 
05- Analise a imagem a seguir. 
 

 
 

Com base na imagem e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: 
 

a) A etapa 1 representa uma célula diplóide que dará origem a um ovo heterolécito. 
b) A etapa 2 representa um fenômeno que ocorre graças à presença de enzimas em um ovócito telolécito. 
c) A etapa 3 representa a formação de um ovo do tipo telolécito. 
d) A etapa 8 representa a implantação de um blastocisto, originado de um ovo oligolécito. 
e) A etapa 9 representa um embrião que se desenvolveu pela segmentação de um ovo centrolécito. 

 
06- “[...] Esta, por sua vez, está separada do meio por uma fronteira, a membrana celular, que é resultante da 

organização de moléculas dinamicamente integradas. Essa membrana não só é continuamente construída pela rede 
como se constitui em elemento participante da rede. A moderna biologia molecular reconhece nas membranas 
celulares inúmeros mecanismos de participação ativa no metabolismo celular. Se não existisse a membrana, a rede 
não se manteria, pois a dinamicidade das relações moleculares se esfacelaria e a unidade autopoiética encontraria 
o seu fim, ao qual denominamos morte.” (BRUSCHI, L. C. Rede autopoiética: a vida da vida. Londrina: UEL, 2003. p. 
43.) 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. A unidade autopoiética dos organismos vivos é a célula, que só existe como tal, graças à presença da 

membrana plasmática.  
II. Um dos exemplos de dinamicidade das relações moleculares é a presença de proteínas na membrana, 

que funcionam como poros ou como receptores. 
III. A membrana é importante na manutenção do meio interno, pois possui permeabilidade seletiva e 

capacidade de reconhecimento do meio circundante. 
IV. As moléculas se organizam nas membranas com as suas regiões apolares – hidrofóbicas – voltadas 

para os meios intra e extracelular, enquanto as suas regiões polares – hidrofílicas – estão voltadas para 
o interior da bicamada. 

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. 
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07- Nos vertebrados e nos vegetais superiores, há tecidos e estruturas que desempenham funções análogas. 
Analise o quadro a seguir. 

 

FUNÇÕES TECIDOS E ESTRUTURAS 
A) REVESTIMENTO I – TECIDO EPITELIAL DE REVESTIMENTO 
B) SUSTENTAÇÃO II – XILEMA 
C) PREENCHIMENTO III – TECIDO ÓSSEO 
D) TRANSPORTE DE NUTRIENTES IV – EPIDERME 
 V – COLÊNQUIMA 
 VI – ESCLERÊNQUIMA 
 VII – TECIDO CONJUNTIVO FROUXO 
 VIII – VASOS SANGUÍNEOS 
 IX – FLOEMA 
 X – PARÊNQUIMA 

 

Assinale a alternativa que indica, corretamente, a correspondência entre as funções, listadas na coluna da 
esquerda, e os tecidos e estruturas, listados na coluna da direita. 

 

a) A: I, III e IV B: V e X C: VII e IX D: II, VI e VIII 
b) A: IV e X B: I e III C: VI, VII e IX D: II, IV e VIII 
c) A: III, IV e V B: I e VI C: VIII e IX D: III, IV e V 
d) A: II e V B: I e IV C: VI, VIII e X D: III, VII e IX 
e) A: I e IV B: III, V e VI C: VII e X D: II, VIII e IX 

 
08- Analise a imagem a seguir. 
 

 
Fonte: Scientific American Brasil, n. 27, p. 78, ago. 2004. 

 

Os movimentos musculares são controlados pelo sistema nervoso central. Com base nessa informação, na 
imagem e nos conhecimento sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. O movimento mostrado na imagem é voluntário e é decorrente da atividade de músculos estriados 

esqueléticos, que são estimulados por terminações nervosas motoras. 
II. A energia consumida no movimento mostrado na imagem é fornecida pelo ATP, que, em parte, é obtido 

a partir do metabolismo da glicose. 
III. O movimento mostrado na imagem é controlado pelo sistema nervoso autônomo, envolvendo neurônios 

sensitivos e motores. 
IV. O movimento mostrado na imagem é desencadeado graças à presença, nas células musculares, de 

proteínas contráteis, como a actina e a miosina. 
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. 

 
09- Lineu (1707 – 1778), naturalista sueco, agrupou os seres vivos de acordo com o grau de semelhança, ou 

seja, pelas características morfológicas comuns. Mais tarde, o próprio naturalista considerou que aspectos 
como reprodução e presença de glândulas mamárias viriam aproximar animais aparentemente tão diversos 
como o cão, o morcego e o homem. A zoologia moderna classifica os vários animais de acordo com alguns 
conceitos de Lineu. Espécies (E) semelhantes entre si são agrupadas em um conjunto maior, denominado 
Gênero (G). Gêneros semelhantes entre si são agrupados em Família (Fa), estas em Ordem (O), Ordens em 
Classe (C) Classes em Filo (Fi) e estes últimos em Reino (R). O número de representantes, em cada 
categoria, é sempre menor em relação à anterior. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
assinale a alternativa que indica, corretamente, a relação entre as diferentes categorias utilizadas na 
classificação de seres vivos. 

 

a) R < Fa > Fi < C 
b) O > E > G < Fa 
c) E > Fi > C < R 
d) Fi > Fa > O < C 
e) C < O > Fa < G 
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10- Analise a imagem a seguir. 

 
Fonte:BROWNE,Dik. O melhor de Hägar. Quadrinhos. Porto Alegre: L&PM,1986. p. 25. 

 

A tira mostra um personagem irritado, em vista dos animais estarem claramente visíveis, facilitando a 
caçada. Na natureza, observa-se que a presa desenvolve mecanismos que permitem que a mesma seja 
confundida com o ambiente, protegendo-a do predador. Com base na imagem e nos conhecimentos sobre o 
tema, é correto afirmar: 
 

a) O fenômeno observado na tira caracteriza o mimetismo, onde os animais se confundem com a vegetação 
presente no meio.  

b) Os animais mostrados na tira, desde que tivessem a capacidade de realizar o fenômeno denominado de 
homocromia, poderiam camuflar-se. 

c) Os personagens da tira estão envolvidos em um processo de homotipia. 
d) A atitude agressiva do caçador mostrado na tira, em relação à caça, é um exemplo característico de antibiose. 
e) O predatismo que ocorre na tira mostra uma competição intra-específica entre caça e caçador. 
 

11- Durante o inventário de um industrial milionário, surge uma outra mulher solicitando participação na partilha 
da herança, alegando ser o industrial pai de seu filho. A viúva e seus dois filhos exigem que exames de 
sangue sejam realizados para decidir o assunto. Um dos filhos do industrial é do grupo sangüíneo O, 
enquanto o outro é do grupo sangüíneo AB. O pretenso herdeiro é do tipo B. O teste dos grupos sangüíneos 
M e N, que são regulados por um par de alelos codominantes, revelou que o pretenso filho é do grupo M, 
enquanto que o industrial era do grupo N. Com base na situação descrita e nos conhecimentos sobre o 
tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. O filho do grupo O tem genótipo ii, o filho AB tem genótipo IAIB, portanto seu pai deve ser IAi ou IBi. 
II. O pretenso herdeiro pode ter genótipo IBIB ou IBi e, por esse motivo, pode ser filho do industrial.  
III. O industrial tem genótipo LNLN e o pretenso filho tem genótipo LMLM, excluindo qualquer possibilidade 

de paternidade. 
IV. O genótipo do industrial deve ser ii e LMLN e o pretenso filho IBi e LMLN, confirmando a paternidade.  
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

 
12- Analise a letra da cantiga a seguir. 
 

[...] “A barata diz que tem um sapato de veludo 
É mentira da barata, o pé dela é que é peludo 
Há, há, há, há, há, há 
O pé dela é que é peludo 
Há, há, há, há, há, há 
O pé dela é que é peludo” [...] 

 

Sobre o animal de que fala a cantiga infantil, considere as afirmativas a seguir. 
I. Pertence ao filo Artrópode e apresenta metamorfose incompleta ou hemimetábolo. 
II. É um invertebrado da classe dos insetos e apresenta exoesqueleto constituído por quitina. 
III. Possui corpo segmentado em forma de anéis repetitivos como nos anelídeos. 
IV. Apresenta, em seu processo de crescimento, ecdises ou mudas. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
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13- Os fungos fazem parte de um reino constituído por cerca de 200.000 espécies. Conseguem viver 
praticamente em todos ambientes, seja aquático ou terrestre. A reprodução dos fungos pode ser sexuada ou 
assexuada. A maioria deles reproduz-se por esporos. Algumas espécies de fungos são importantes para o 
homem, pois participam de processos de fermentação alcoólica, de fabricação de antibióticos, de produção 
de alimentos e de decomposição de organismos mortos. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
tema, é correto afirmar: 

 

a) Fungos com reprodução assexuada são constituídos por células poliplóides. 
b) A patogenicidade é a característica comum aos fungos que se desenvolvem em meio terrestre. 
c) Através de processos de fotossíntese, os fungos participam da purificação do ar. 
d) Em meio terrestre, a dispersão dos esporos é facilitada pelo seu pequeno tamanho. 
e) Em meio aquático, os fungos, além de contribuírem com a cadeia alimentar, fixam nitrogênio. 
 

14- A engenharia genética envolve a aplicação de procedimentos que levam à alteração do genoma de um 
organismo. Esses procedimentos são chamados de tecnologia do DNA recombinante e consistem de um 
conjunto de técnicas que permite identificar, isolar e multiplicar genes dos mais diversos organismos. Essa 
tecnologia permite extrair o DNA de qualquer material biológico e, utilizando as enzimas de restrição, cortá-
lo em pontos específicos. Esse segmento de DNA isolado, que pode ser um gene, é multiplicado centenas 
de vezes e pode, a partir deste estado, ser utilizado em diferentes aplicações. Com base no texto e nos 
conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
I. Os organismos que recebem e incorporam genes de outro organismo são chamados de transgênicos. 
II. O organismo que recebe o segmento de DNA é capaz de sintetizar a proteína codificada por aquele 

segmento. 
III. A engenharia genética pode ser utilizada para determinar a proximidade entre organismos na escala 

evolutiva. 
IV. Os organismos que tiveram seu genoma alterado pela engenharia genética são inférteis, ou seja, são 

incapazes de se reproduzir. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

 
15- O Reino Vegetal é dividido em dois grandes grupos: criptógamas e fanerógamas. As fanerógamas, também 

denominadas espermatófitas, são divididas em angiospermas e gimnospermas, de acordo com 
determinadas características. Analise o quadro a seguir. 

 

Tipos  Características 
I. Gimnospermas A. Produzem frutos 
II. Angiospermas B. Possuem estróbilos e sementes 

C. Não produzem frutos 
D. Produzem flores 
E. Têm esporos femininos em forma de megásporos 

 

F. Produzem sementes 
 

Com base nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que correlaciona, corretamente, os dois tipos 
de fanerógamas, listados na coluna esquerda, com as respectivas características, listadas na coluna direita. 
 

a) I – A, D, E.        II – B, C, F. 
b) I – A, B, F.        II – C, D, E. 
c) I – B, C, F.        II – A, D, E. 
d) I – B, C, E.        II – A, D, F. 
e) I – B, D, F.        II – A, C, E. 

 
MATEMÁTICA 
 
01- A organização de um evento esportivo pretende, na coreografia de abertura, posicionar 372 pessoas 

formando pequenos arcos de modo que, no primeiro arco, estejam 20 pessoas e, para cada um dos arcos 
seguintes, estejam duas pessoas a mais do que no arco anterior. O número de arcos formados pelas 
pessoas é: 

 

a)   9 
b) 11 
c) 12 
d) 15 
e) 20 
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