
INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, Nº de inscrição e assine no local indicado abaixo.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo

permitidas perguntas aos Fiscais.
4. Este Caderno de Provas contém questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas

cada uma, indicadas com as letras A, B, C, D e E.
5. Cada candidato deverá responder a 45 questões, de acordo com o seu Grupo

de Cursos de A a E conforme quadro abaixo.

6. Identifique as provas relativas ao seu Curso, assinalando com um X o seu
grupo de curso, no quadro acima.

7. A Tabela Periódica dos Elementos - Anexo da Prova de Química - encontra-se
inserida neste Caderno.

8. 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.

9. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em cada
questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta esferográfica de
tinta preta ou azul-escuro e assine no local apropriado.

10. 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. É de sua inteira responsabilidade a
transcrição de suas respostas.

11. Não haverá substituição, em hipótese alguma da folha de respostas.
12. 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 Processo Seletivo.

13. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde
autorização para devolver, em separado, o caderno de provas e a folha de
respostas, devidamente assinados.

14. Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluindo o tempo destinado à
transcrição de suas respostas.

ASSINATURA DO CANDIDATO

BIOLOGIA / FÍSICA
GEOGRAFIA / HISTÓRIA
MATEMÁTICA / QUÍMICA

Universidade Estadual do Centro-Oeste

1º Vestibular de 2007

04/09/06

Grupo
de

Cursos
Cursos Provas

A

B

C

D

E

Administração, Ciências Contábeis.

Arte-Educação, Ciências Econômicas,
Comunicação Social, Filosofia, Geografia,
História, Letras, Pedagogia, Secretariado
Executivo, Serviço Social, Turismo.

Educação Física, Farmácia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia.

Agronomia, Ciências Biológicas,
Enfermagem, Engenharia Ambiental,
Engenharia Florestal, Medicina Veterinária,
Nutrição, Psicologia.

Física, Geografia e Matemática.
Todas com questões de 1 a 15.

Geografia, História e Matemática.
Todas com questões de 1 a 15.

Biologia, Física e Química.
Todas com questões de 1 a 15.

Biologia, Matemática e Química.
Todas com questões de 1 a 15.

Ciência da Computação, Engenharia de
Alimentos, Física, Matemática, Química.

Física, Matemática e Química.
Todas com questões de 1 a 15.

2



 

QUESTÕES de 1 a 15

Esta prova deverá ser respondida,
EXCLUSIVAMENTE, pelos candidatos aos cursos
de Agronomia, Ciências Biológicas, Educação
Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental,
Engenharia Florestal, Farmácia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição e
Psicologia.

INSTRUÇÃO:
Para responder a essas questões, identifique APENAS
UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra
correspondente no Cartão de Respostas.

-----------------------------------------------------------------------  Questão 1

Os dois cientistas que descobriram a estrutura da molécula
mencionada na ilustração abaixo foram

Fonte: GONICK, L. WHEELIS, M. Introdução ilustrada à genética. São Paulo:

Editora Harbra, 1995. p.122.

A)  Carl Linné e Augste Weissman.
B)  James Watson e Francis Crick.
C)  Théodore Schwann e J. Schleiden.
D)  Robert Hooke e Rudolphe Virchow.
E)  Lazzaro Spallanzani e Gregor Mendel

-----------------------------------------------------------------------  Questão 2

No início do ciclo de reações, o acetil CoA reage com o ácido
oxalacético, formando o ácido cítrico. A seguir, ocorre uma
série de reações catalisadas por enzimas em que o citrato é
degradado em uma nova molécula de oxaloacetato.
A reação descrita no texto acima ocorre na seguinte organela
citoplasmática:
A)  Mitocôndria.
B)  Cloroplasto.
C)  Lisossomo.
D)  Retículo agranular.
E)  Complexo de Golgiense.

BIOLOGIA -----------------------------------------------------------------------  Questão 3

O nosso organismo emprega a resposta inflamatória em
processos infecciosos ou em qualquer outro processo que
cause lesões nos tecidos de revestimentos externos ou
internos. Os sintomas de inflamação são a vermelhidão e o
inchaço, acompanhados de calor e dor. Uma das substâncias
envolvidas nesse processo é a (são os)
A)  secretina.
B)  heparina.
C)  histamina.
D)  anticorpos.
E)  colecistocinina.

-----------------------------------------------------------------------  Questão 4

A reação química representada abaixo ocorre no

A) rim.
B) fígado.
C) pulmão.
D) estômago.
E) pâncreas.

-----------------------------------------------------------------------  Questão 5

O desenho abaixo representa um corte em embrião de
camundongo com doze dias. Todas as afirmativas são corretas
sobre esse embrião, EXCETO

Fonte: PURVES, W. Vida, a ciência da biologia. Porto Alegre: Artmed
Editora, 2002.p.767.

A) A seta indica os arcos branquiais.
B) A coluna vertebral substituiu a notocorda.
C) Os somitos transformaram-se na medula espinhal.
D) O mesencéfalo e o prosencéfalo originaram-se do

ectoderme.
E) Na fase de gástrula, ele apresenta três folhetos

embrionários.

-----------------------------------------------------------------------  Questão 6

Os exames colpocitológico e histológico do colo do útero
podem ser utilizados para a detecção de lesões ou neoplasias
intraepiteliais no trato genital. Eles são importantes para o
diagnóstico de
A) HPV
B) HIV
C) H5N1
D) Rotavírus
E) Hepatite A
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----------------------------------------------------------------------  Questão 7

Sobre os embriões, indicados pelos números 1 e 2,
resultantes do processo de fertilização, representado no
diagrama abaixo, é CORRETO afirmar que

Fonte: PURVES, W. Vida, a ciência da Biologia. Porto Alegre: Artmed

Editora, 2002.172.

A) 1 apresenta uma monossomia e 2  uma trissomia.
B) 1 possuirá 47 cromossomos e 2 possuirá  45

cromossomos.
C) 1 poderá apresentar síndrome de Down e 2 síndrome de

Turner.
D) as células resultantes nos processos 1 e 2 são triplóides.
E) as alterações nos processos 1 e 2  ocorrem, devido à

multiplicação errada do DNA.

----------------------------------------------------------------------  Questão   8

O esquema abaixo representa a filogenia dos animais.

Fonte: AMABIS, M., MARTHO, G. Biologia dos Organismos. São

Paulo:Editora Moderna, 2004.p.286.

A única característica CORRETA nessa filogenia é a de
número
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

----------------------------------------------------------------------  Questão  9

Na cebola, a cor do bulbo depende da interação de dois pares
de genes com segregação independente A e B. O gene A
permite a manifestação da cor, enquanto o seu alelo a inibe a
cor. Observe a via esquematizada abaixo, em que SP indica
ausência de cor, S1 indica a cor amarela e S2 a cor vermelha,
E

0 
e E

1
 são enzimas e PF é o produto final. A partir dos dados

e de seus conhecimentos, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O gene a é epistático e B/b é hipostático.
B) O genótipo AAbb produzirá bulbos de cor amarela.
C) O genótipo Aa BB manifestará o fenótipo vermelho.
D) O cruzamento  entre  diíbridos  manterá  a  proporção  de

9:3: 3:1.
E) O fenótipo de um indivíduo B_ dependerá da ação de gene

A/a.

----------------------------------------------------------------------  Questão 10

A quantidade de dióxido de carbono vem aumentando
significativamente na atmosfera. Nos últimos 100 anos a sua
concentração passou de 0,029% para quase 0,04% da
composição atmosférica. É uma conseqüência desse fato
A) a proliferação de dinoflagelados causando a maré vermelha.
B) a diminuição significativa da temperatura média na

superfície terrestre.
C) a combinação irreversível com a molécula de hemoglobina,

inutilizando-a para o transporte de oxigênio.
D) a eutrofização de ambientes aquáticos ocasionando a

multiplicação de bactérias aeróbias.
E) a redução do pH da água do mar e a alteração do equilíbrio

entre os íons carbonato e bicarbonato.

----------------------------------------------------------------------  Questão 11

A ingestão de água potável e filtrada é uma das medidas
profiláticas para as seguintes doenças:
A) Esquistossomose, filariose, febre tifóide.
B) Teníase, ascaridíase, ancilostomose.
C) Leishmaniose, cisticercose e chagas.
D) Salmonelose, botulismo e tétano.
E) Amebíase, cólera e giardíase.
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----------------------------------------------------------------------  Questão 12

A figura abaixo representa a germinação de uma planta. Sobre
ela, é CORRETO afirmar que

Fonte: RAVEN P., EVERT, R.   EICHHORN, S. Biologia vegetal.

Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogam, 1992. p.410.

A) a sua raiz é classificada como axial.
B) o endosperma presente na semente é diplóide.
C) as suas folhas possuem nervuras paralelinerveas.
D) a semente permite classificá-la como monocotiledônea.
E) o tecido responsável pela origem do caule é o xilema.

----------------------------------------------------------------------  Questão 13

A tirinha abaixo representa um exemplo de

ZÉ MALÁRIA

Fonte: www.uol.com.br, GLAUCO, 2006

A) transmissão de características adquiridas.
B) formação de novas espécies.
C) mutação gênica.
D) seleção natural.
E) coevolução.

---------------------------------------------------------------------  Questão 14

A substância química que atua na sinapse nervosa é
A) ocitocina
B) miosina
C) heparina
D) serotonina
E) fenialanina

---------------------------------------------------------------------  Questão 15

A fotografia abaixo destaca uma estrutura presente na
epiderme de uma folha.

Fonte: AMABIS, M., MARTHO, G. Biologia dos organismos. São Paulo:

Editora Moderna, 2004.p. 213.

Sobre ela, é CORRETO afirmar que
A) a estrutura destacada tem por função atrair insetos

polinizadores.
B) as células acessórias com todas as células da epiderme

são clorofiladas.
C) o oxigênio difunde-se para o meio interno da folha através

do ostíolo durante a fotossíntese.
D) o ostíolo abre-se quando a planta é submetida a altas

concentrações de gás carbônico.
E) a abertura e o fechamento do ostíolo dependem da turgidez

das células-guarda.

*  *  *
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Realização:

Rua Conceição do Pará, 612 - Santa Inês
CEP: 31080-020 - BH/MG

Tel.: (31) 3481-2222 - Fax: (31)3481-2142
iade@iadenet.com.br

.iadenet.com.br


