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INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, número de inscrição e assine no local indicado na capa.

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 relógios. O não-cumprimento dessas
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.

Grupo
de

Cursos
Cursos Provas

A

B

C

D

E

Administração e Ciências Contábeis.

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

Educação Física, Farmácia, Fisioterapia e
Fonoaudiologia.
Agronomia, Ciências Biológicas,
Enfermagem, Engenharia Ambiental,
Engenharia Florestal, Medicina Veterinária,
Nutrição e 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 e Química.

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

-----------------------------------------------------------------------  Questão 1
Sobre o processo esquematizado abaixo assinale a
opção CORRETA.

  
1 3 2 

Fonte: PURVES. P.William, SADAVA, D., ORIANSH.Gordon,HELLER
C., Vida a Ciência da Biologia, 6ªedição, Porto Alegre:
Artmed,2002,pg358.

A) Os mastócitos indicados pelo número 1 liberam
histamina que induz a vasodilatação.

B) Os eritrócitos indicados pelo número 2 passam do
capilar para o tecido a fim de fagocitar as
bactérias.

C) Os macrófagos liberam heparina indicada pelo
número 3 que atua como anticoagulante.

D) A ruptura do tecido epitelial de revestimento da
pele ocasiona hemorragia.

E) O plasma sanguíneo atua como defesa produzindo
plaquetas para conter os hematomas.

-----------------------------------------------------------------------  Questão 2
Sobre a figura a seguir, referente ao sistema
reprodutor feminino, todas as afirmativas estão cor-
retas EXCETO

BIOLOGIA  - QUESTÕES de 1 a 15

A) Os ovócitos amadurecem em 1 e são liberados.
B) A fecundação ocorre em 2, seguida da

segmentação.
C) O blastocisto implanta-se em 3 onde o

desenvolvimento continuará.
D) Durante o parto, 4 sofrerá dilatação para expulsão

da criança.
E) Os espermatozóides são depositados em 5 durante

a cópula.

-----------------------------------------------------------------------  Questão 3
Uma associação extremamente importante para os
recifes de coral é a que ocorre entre as espécies de
corais e microalgas, conhecidas como zooxantelas.
Essas algas liberam compostos orgânicos nutritivos
para os corais. E estes fornecem às algas produtos
de seu metabolismo como gás carbônico, compostos
nitrogenados e fósforo. Esta associação é denominada

A) competição
B) parasitismo
C) inquilinismo
D) protocooperação
E) predatismo

-----------------------------------------------------------------------  Questão 4
Analise os itens abaixo.

I- Transporte ativo de auxinas
II- Capilaridade
III- Difusão de gás carbônico
IV- Pressão positiva da raiz
V- Transpiração

Estão relacionados com o transporte de seiva bruta
os itens

A) I - II -III
B) I - III – IV
C) II – IV -V
D) II – III –V
E) III – IV –V
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----------------------------------------------------------------------  Questão 5

A foto acima é de um fenômeno que comumente ob-
servamos nas cigarras, para o seu crescimento. Este
fenômeno é denominado de

A) Mimetismo
B) Metamorfose
C) Ecdise
D) Ectoparasitismo
E) Fecundação cruzada

----------------------------------------------------------------------  Questão   6
É função do paratormônio no organismo humano

A) estimular a liberação de cálcio nos ossos.
B) reduzir a absorção de cálcio no intestino.
C) diminuir a reabsorção de cálcio nos rins.
D) aumentar a taxa de glicose no sangue.
E) elevar a pressão sanguínea.

----------------------------------------------------------------------  Questão   7
A presença da cobertura vegetal relaciona-se com
os seguintes casos EXCETO

A) Promove a estabilidade do solo em encostas
acentuadas, pelo emaranhado de raízes.

B)  Atua como amortecedor das chuvas nas áreas de
nascentes.

C)  Regula o fluxo de água superficial e subsuperficial
no controle de uma bacia hidrográfica.

D)Fornece refúgio e alimento para insetos
polinizadores.

E) Aumenta o efeito estufa pela liberação de gás
carbônico na fotossíntese.

----------------------------------------------------------------------  Questão   8
Um animal possui as seguintes características:

Possui brânquias que efetuam trocas gasosas e
obtém alimento através da filtração.
Apresenta exoesqueleto calcáreo, produzido pelo

manto, formado por uma concha composta de
duas valvas.

Este animal também possui

A) sifão
B) pés ambulacrais
C) rádula
D) clitelo
E) um par de antenas

----------------------------------------------------------------------  Questão  9
Todas as formas de transmissão citadas abaixo
aplicam-se ao Trypanosoma cruzi  EXCETO

A) transfusão de sangue.
B) picada do mosquito Lutzomya chagasi.
C) transplante de órgãos de doadores infectados.
D) amamentação, se a mãe estiver contaminada.
E) congenitamente, se a mãe estiver contaminada.

----------------------------------------------------------------------  Questão 10
Sobre o sistema circulatório humano é CORRETO
afirmar que

A) as artérias possuem uma camada muscular mais
espessa, pois nelas o sangue circula em alta
pressão.

B) as veias são vasos sanguíneos que pulsam, por
isso num exame médico é sentida a sua pulsação.

C) os capilares possuem válvulas para impulsionar o
sangue das artérias e veias para os tecidos.

D) as varizes ocorrem devido à ruptura das artérias,
principalmente dos membros inferiores.

E) os vasos venosos sempre conduzem sangue no
sentido do coração para os tecidos.

----------------------------------------------------------------------  Questão 11
Todas as estruturas citadas abaixo fazem parte de
uma semente de angiosperma EXCETO

A) endosperma
B) tegumento
C) embrião
D) cotilédones
E) núcleos polares

----------------------------------------------------------------------  Questão 12
Considere um par de autossomos homólogos de um
indivíduo do sexo masculino, contendo um gene
passível de apresentar dois alelos diferentes. Quantos
tipos de genótipos diferentes podem ser formados?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
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 Caminho da sucessão 

 Caminho da sucessão 

 Caminho da sucessão 

 Caminho da sucessão 

Quantidade 

Quantidade 

Quantidade 

Quantidade 

Quantidade 

 Caminho da sucessão 

----------------------------------------------------------------------  Questão 13
O gráfico que indica como a biomassa varia no
processo de uma  sucessão ecológica é

A)

 

B)

 

C)

 

D)

E)

---------------------------------------------------------------------  Questão 14
A equação que ocorre em organismos vivos e libera
maior quantidade de energia é

A) C6H12O6  + 6O2        6CO2 + 6H2O

B) 6CO2 + 12H2 O      C6H12O6 + 6H2O +6O2

C) C6H12O6       2C3H5OOOH

D) C6H12O6           2C2H5OH + 2CO2

E) C6H12O6           2C3H4O3

---------------------------------------------------------------------  Questão 15
O tecido presente no órgão esquematizado abaixo
que impede o seu fechamento é o

A) ósseo.
B) cartilaginoso.
C) sanguíneo.
D) muscular liso.
E) muscular esquelético.
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução total ou parcial deste documento,
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