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INSTRUÇÃO:
Para responder a  essas  questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque
a letra correspondente na Folha de Respostas.

BBBBBIOLIOLIOLIOLIOLOGIA � OGIA � OGIA � OGIA � OGIA � QQQQQUESTÕES de 1 a 15UESTÕES de 1 a 15UESTÕES de 1 a 15UESTÕES de 1 a 15UESTÕES 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 V eterinária,
Nutrição e Psicologia.

QQQQQuestão 1uestão 1uestão 1uestão 1uestão 1
As primeiras células provavelmente utilizavam a
fermentação como mecanismo universal para
obtenção de energia, o que garantiu o
estabelecimento da vida nas condições da T erra
primitiva, porque

A) converte o piruvato em moléculas mais oxidadas.

B) exige pouca disponibilidade de glicose para a célula.

C) libera subprodutos orgânicos sem valor energético.

D) possibilita a regeneração dos 
+NADs em condições

anaeróbicas.

E) apresenta um elevado rendimento em moléculas de

ATP, por cada molécula de glicose

QQQQQuestão 2uestão 2uestão 2uestão 2uestão 2

A tabela a seguir apresenta, comparativamente,
algumas características de células procarióticas e
de eucarióticas.
Com base na análise da tabela, a alternativa que
preenche corretamente a lacuna indicada é

A) I  — Presente apenas em células animais.
B) II — RNA circular.
C) III — Fermentação, respiração e fotossíntese.
D) IV — Fissão binária, mitose e meiose.
E) V — Cílios e pseudópodos.

QQQQQuestão 3uestão 3uestão 3uestão 3uestão 3
A figura ilustra um aspecto do desenvolvimento,
peculiar aos vegetais pluricelulares.

As extremidades do caule e da raiz incluem regiões
de crescimento, que se caracterizam por apresentar

A) tecidos permanentes adaptados para funções
específicas.

B) células indiferenciadas com amplo poder de
multiplicação.

C) aglomerados celulares incapazes de responder a
estímulos luminosos.

D) tecidos especializados em formar  xilema para a
produção da seiva elaborada.

E) células organizadas em meristemas secundários, que
promovem o crescimento em espessura.

QQQQQuestão 4uestão 4uestão 4uestão 4uestão 4
A vida se expressa em níveis diversos de
organização biológica, entre os quais se inclui o
ilustrado na figura.

A análise da ilustração evidencia a
A) organização pluricelular em um tecido característico de

plantas.
B) completa autonomia entre as células de um órgão.
C) diferença funcional entre as células de um sistema.
D) unicelularidade como primeiro nível de organização da

vida.
E) diversidade nos planos de organização da célula.
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QQQQQuestão 9uestão 9uestão 9uestão 9uestão 9
O heredograma representa a herança de um caráter
em uma determinada família.

A sua análise permite concluir:
A) A proporção fenotípica esperada do casamento entre

normais homozigotos é de 3 normais: 1 afetado.
B) A transmissão do caráter evidencia a localização do

gene no cromossomo X.
C) A probabilidade do nascimento de mais um afetado, na

geração I II, é de 50%.
D) Os indivíduos afetados apresentam dois alelos iguais

para a mesma característica.
E) A ocorrência de indivíduos normais está na dependência

de homozigose.

QQQQQuestão 10uestão 10uestão 10uestão 10uestão 10
A cada tragada, a fumaça do cigarro se mistura ao
oxigênio inalado e se espalha por toda a via
respiratória — que compreende boca, nariz, faringe,
laringe, traquéia, brônquios e alvéolos.
As paredes dos alvéolos são destruídas pela
inflamação crônica causada pelo efeito irritante do
cigarro, e isso vai reduzindo a capacidade de
respiração da pessoa.

A redução da capacidade respiratória em fumantes
está estreitamente ligada

QQQQQuestão 5uestão 5uestão 5uestão 5uestão 5
Indivíduos heterozigotos portadores para a anemia
falciforme são geralmente saudáveis, embora
apresentem uma fração de suas hemácias em forma
de foice e alguns sintomas da doença quando
submetidos a ambientes com redução de oxigênio;
os indivíduos homozigotos recessivos são afetados
e morrem por apresentar apenas hemácias em
forma de foice.
Com relação à herança da anemia falciforme e suas
repercussões, é correto afirmar:

A) A produção de hemácias alteradas está associada a
um único tipo de genótipo.

B) Um casal de heterozigotos tem 50% de chance de gerar
um primogênito afetado.

C) Os indivíduos que produzem apenas hemácias normais
formam dois tipos de gametas.

D) A transmissão da anemia falciforme envolve mais de um
par de cromossomos homólogos.

E) A consangüinidade constitui fator de risco para o
aparecimento de indivíduos com anemia falciforme.

QQQQQuestão 6uestão 6uestão 6uestão 6uestão 6
O programa genético de uma célula está contido
em sua coleção de moléculas  informativas e a
expressão dessa informação é encontrada  na
coleção das proteínas celulares.
A conversão da informação em proteínas celulares
envolve  processos relacionados, que devem
propiciar a decodificação da mensagem genética.
Essa decodificação  subordina-se, basicamente,

A) à transformação do DNA em RNA e do RNA em
proteínas.

B) ao estabelecimento de pares corretos entre as bases
nitrogenadas.

C) à tradução do DNA em RNA e à transcrição do RNA
em polipeptídio.

D) à formação da cadeia polipeptídica como filamento
complementar do DNA.

E) à síntese da cadeia polipeptídica a partir da
correspondência direta nucleotídeo /aminoácido.

QQQQQuestão 7uestão 7uestão 7uestão 7uestão 7
A figura representa relações filogenéticas entre os
grandes grupos de seres vivos.

A análise do diagrama sugere:
A) As cianobactérias são precursoras dos eucariotos.
B) Os protozoários evoluíram diretamente de um procarioto

ancestral.

QQQQQuestão 8uestão 8uestão 8uestão 8uestão 8

F1 Vagem  lisa ✕  Vagem  lisa

 F2    882     229
vagens   vagens
  lisas ondul adas

O esquema se refere a cruzamentos realizados por
Mendel, com ervilhas de cheiro, e aos resultados
obtidos, observando-se, apenas, o formato das
vagens.
Com base na análise de dados obtidos em seus
experimentos, entre os quais os apresentados no
diagrama, Mendel concluiu que

A) o ambiente tem papel importante na manifestação
apenas do genótipo dominante.

B) cada gameta recebe um fator do par que condiciona uma
determinada característica.

C) os fatores podem se misturar durante a fecundação,
originando fenótipos intermediários.

D) a mitose é o processo responsável pela separação dos
fatores durante a gametogênese.

E) as características fenotípicas observadas em F 2 indicam
que a geração parental tem genótipos homozigotos
dominantes.

C) Todos os organismos unicelulares preservam células
procarióticas.

D) As plantas superiores compartilham com as algas de
um ancestral comum.

E) Todos os grupos representados apresentam o mesmo
tempo de aparecimento na biosfera.

BIO-
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QQQQQuestão 11uestão 11uestão 11uestão 11uestão 11
O fígado é o maior órgão dos vertebrados e o
que apresenta maior diversidade funcional,
destacando-se a produção de proteínas do
plasma sangüíneo e da bile. Felizmente, quando
um pedaço de fígado humano sofre certos tipos
de lesão, substâncias são liberadas, dando um
sinal para as células se multiplicarem, o que
pode ocorrer ordenadamente. Há um intervalo
entre uma divisão e outra, dando tempo para
as células se formarem com perfeição.
(CAMPBELL, 1996, p. 168)

O processo descrito permite a recomposição do
fígado e está associado a um tipo de divisão celular
que

A) envolve o aparecimento de lamela média.
B) é exclusivo dos seres pertencentes ao Reino Animal.
C) impede uma posterior diferenciação das células-filha.
D) prescinde da ocorrência de interfase sem a duplicação

do material genético.
E) possibilita a formação de dois núcleos-filho com a

mesma composição cromossômica da célula-mãe.

QQQQQuestão 12uestão 12uestão 12uestão 12uestão 12
Darwin acreditava que variações imperceptíveis
eram a chave para a própria seleção
malthusiana da natureza. Variantes fracas e mal
adaptadas eram descartadas pela natureza, da
mesma forma que os criadores faziam. As
variantes boas eram desenvolvidas e
estimuladas através das gerações.
Características adaptativas eram expandidas.
(Desmond & Moore, p. 448)

A concepção evolutiva de Darwin contida no texto
está expressa na alternativa:

A) A seleção malthusiana constitui o mecanismo que
explica a origem das espécies.

B) O uso e o desuso de estruturas orgânicas determinam
a sua natureza hereditária.

C) A luta pela sobrevivência determina o aumento
exponencial das populações de plantas e animais.

D) A evolução das espécies ocorre por seleção natural que
se traduz pelo sucesso reprodutivo diferencial.

E) As variações fenotípicas adquiridas ao longo da vida de
um indivíduo se transmitem às gerações seguintes.

QQQQQuestão 13uestão 13uestão 13uestão 13uestão 13
A transposição das águas do rio  São Francisco
para o Nordeste Setentrional, vista pelo Governo
como única medida para resolver a questão hídrica
do semi-árido, tem polarizado discussões na
sociedade.
Em uma perspectiva  ecológica, as interferências
sobre uma bacia fluvial devem ser analisadas,
considerando-se que

A) a água de um rio  pode ser considerada  como  um
recurso infinito e inesgotável.

B) a utilização das águas de um rio devem ser definidas
a partir, prioritariamente, das necessidades do homem.

C) a remoção das matas ciliares contribui para a
desobstrução do canal que constitui o leito do rio.

D) a manipulação de um sistema fluvial envolve impactos
ambientais quase sempre irreversíveis.

E) a construção de hidrelétricas favorece a sobrevivência
de populações de peixes, estabelecendo locais mais
protegidos em relação aos predadores.

QQQQQuestão 14uestão 14uestão 14uestão 14uestão 14

Até recentemente acreditava-se que a produção
de metilmercúrio — forma mais tóxica do
mercúrio, que provoca sérios problemas de
saúde — acontecia principalmente no
sedimento do fundo de rios e lagos. Agora,
estudos revelam que o processo é mais intenso
em outro microambiente, formado por raízes de
plantas aquáticas flutuantes — aguapés
(Eichhormia crassipes) — e detritos, comum
em ambientes aquáticos brasileiros, conforme
se vê na ilustração. (Ciência Hoje, p. 68-9)

O metilmercúrio — MeHg — é muito solúvel em
gordura, atingindo facilmente o interior das células,
e tem efeitos tóxicos variáveis e irreversíveis.
A facilidade com que o metilmercúrio ingerido com
os alimentos alcança o interior das células está
associada à

A) emissão de pseudópodos, condição exigida para o
englobamento de metais pesados.

B) camada bilipídica que integra o mosaico fluido da
ultra-estrutura da membrana plasmática.

C) alta permeabilidade dos lipídios de membrana a
compostos químicos positivamente carregados.

D) ausência de seletividade da membrana em relação ao
tamanho das moléculas a serem transportadas.

E) ocorrência de transporte ativo, permitindo a incorporação
inicial de metilmercúrio contra o gradiente de
concentração.

A) à diminuição do número de hemácias.
B) ao aumento do teor de CO 2 no plasma.
C) a alterações na molécula de hemoglobina.
D) ao comprometimento do processo de hematose.
E) ao comprometimento da função  da traquéia pelo

acúmulo de nicotina.

QQQQQuestão 15uestão 15uestão 15uestão 15uestão 15
A malária é uma infecção que afeta 300 milhões de
pessoas no mundo, sendo que, no Brasil, a
Amazônia contribui com 500 mil casos, que
provocam a morte de seis a dez mil indivíduos
anualmente.
Sobre o agente causador da malária e sua
transmissão, é correto afirmar:

A) A malária se manifesta imediatamente após a picada
do inseto.

B) Os mosquitos, de um modo geral, constituem o agente
etiológico da malária.

C) O Aedes aegypti transmite o vírus causador dessa
endemia de um homem a outro.

D) O ciclo de vida do parasita causador da malária inclui
a participação de dois hospedeiros.

E) O homem, ao tomar banho em águas contaminadas,
se infecta com as larvas do patógeno através da pele.
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