
concurso público

032. Prova objetiva

biólogo – ss
(opção: 039)

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

14.07.2019	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorg
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto, para responder às questões de números 01  
a 07.

Os millennials – pessoas que têm, hoje, entre 18 e 35 anos 
–, também conhecidos por Geração Y, têm impactado a forma 
de a sociedade consumir. Esse grupo, cuja maioria trabalha ou 
estuda, além de ser engajada em causas sociais e ambientais, 
segundo levantamento da startup de pesquisas MindMiners, 
deve atingir seu auge em 2020.

Os objetos de desejo desses indivíduos variam de acordo 
com a classe social. Segundo a socióloga e pesquisadora da 
Antenna Consultoria e Pesquisa, Marilene Pottes, enquanto 
as mais baixas priorizam bens duráveis e conforto, as mais 
altas – que contam com maior suporte financeiro dos pais – 
valorizam vivências.

Embora os especialistas concordem que esse público é 
exigente e autêntico, há divergências sobre o recorte exa-
to das idades. Uma pesquisa do Statista, portal alemão lí-
der de estatísticas internacionais na internet, por exemplo, 
considera consumidores que eram adolescentes na virada 
do milênio. Já a empresa de pesquisas Kantar Worldpanel 
abrange pessoas nascidas de 1979 a 1996. Outro contorno 
engloba nascidos no início dos anos 80 até meados de 90: 
nesse caso, teriam recebido a denominação de millennials 
por atingirem idade de discernimento a partir dos anos 2000, 
ou se tornarem consumidores na época. Esses jovens se re-
conhecem como trabalhadores e ambiciosos. Apesar disso, 
uma grande parte ainda mora com os pais ou outros paren-
tes, dependendo financeiramente da família.

– É uma geração que pôde estudar mais e ingressar no 
mercado de trabalho mais tarde. Alguns os consideram mi-
mados, mas, na verdade, eles apenas não querem aceitar 
qualquer tipo de trabalho – explica a gerente de marketing da 
MindMiners, Danielle Almeida.

A Bridge Research também fez um estudo sobre os hábi-
tos desses jovens adultos:

– Essas pessoas são multitarefas, conseguem trabalhar 
olhando para o celular, por exemplo. Também são menos  
leais a marcas do que pessoas de outras idades – desta-
ca Renato Trindade, diretor da empresa de pesquisa. Para o 
professor da FGV, Roberto Kanter, a principal razão de agra-
dar à geração Y é seu inédito poder de influência:

– Devido às mídias sociais, os consumidores, e não mais 
os meios de comunicação, têm sido a principal fonte de infor-
mação sobre produtos e serviços.

(Disponível em:<https://oglobo.globo.com/economia>.  
Acesso em 01.05.2019. Adaptado)

01. É correto afirmar que o texto faz referência aos millen-
nials, enfocando características dessa geração, tais 
como:

(A) aspirações, hábitos de consumo e dispersão no de-
sempenho de atividades profissionais.

(B) condição socioeconômica privilegiada, discernimen-
to precoce e independência financeira.

(C) poder de influenciar o consumo, adesão a causas 
sociais e capacidade de se dedicar a múltiplas ati-
vidades.

(D) experiência de vida, padronização da faixa etária do 
grupo e adiamento dos estudos.

(E) desapego a marcas, predileção por acúmulo de bens 
e ingresso precoce no mercado de trabalho.

02. Entre os recursos que dão sustentação às informações 
fornecidas ao leitor está

(A) o depoimento de indivíduos do grupo denominado 
millennials, respondentes de pesquisas realizadas 
ao longo dos últimos anos por institutos de pesquisa.

(B) a menção a fontes fidedignas, representadas por de-
poimentos de especialistas e corporações dedicadas 
a levantamento e análise de dados.

(C) o levantamento atualizado e criterioso do jornal acer-
ca das condições que garantem às famílias dos mil-
lennials mantê-los enquanto estudam e trabalham.

(D) a preocupação do jornal em fornecer dados que inte-
ressam ao público jovem brasileiro, servindo como re-
ferência para que este direcione suas escolhas futuras.

(E) o tom afirmativo das informações, com o emprego 
de expressões categóricas que permitam ao leitor 
constatar a confiabilidade do meio de comunicação.

03. Segundo o comentário da gerente de marketing da Mind-
Miners, no 4o parágrafo, a geração dos millennials

(A) retardou seu ingresso no mercado, justificando o  
juízo depreciativo em relação ao tratamento protetivo 
que recebe.

(B) não aceita trabalho nenhum, porque sua dedicação 
aos estudos não justifica desempenhar qualquer tarefa.

(C) acaba por ser afastada do trabalho em razão dos su-
cessivos adiamentos impostos por familiares.

(D) entende que o mercado de trabalho não tem condi-
ções de reconhecer o tempo que ela despendeu com 
os estudos.

(E) dedicou mais tempo à própria formação, sendo, as-
sim, seletiva quanto ao tipo de trabalho que aceita 
desempenhar.
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08. Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma-
-padrão de concordância.

(A) Entretanto, registram-se divergências sobre o recor-
te exato das idades dos millennials.

(B) Os especialistas concordam que se tratam de pessoas 
exigentes e autênticas.

(C) Nesse grupo, os que trabalham ou estudam é maio-
ria, além de estar engajado em causas sociais.

(D) Evidenciam-se que pesquisas sobre a Geração Y a 
considera importante para definir perfis de consumo.

(E) É bastante variável, de acordo com o grupo social, 
os objetos de desejo desses indivíduos.

09. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto 
a seguir, de acordo com a norma-padrão de regência e 
de crase.

Consultorias fazem fortunas ensinando           como 
manejar           digitais protagonizadas pelos mem-
bros da geração Y. O que vem inquietando muitos exe-
cutivos, agora, é           críticas públicas dos próprios 
funcionários.

(Veja, 01.05.2019. Adaptado)

(A) às empresas … às revoltas … se deparar com as

(B) às empresas … as revoltas … deparar com as

(C) as empresas … as revoltas … deparar às

(D) as empresas … às revoltas … deparar com as

(E) às empresas … às revoltas … se deparar às

Leia a charge, para responder à questão de número 10.

(Disponível em:<http://www.ipiadas.com.br/>. Acesso em 02.05.2019)

10. A adaptação feita na pirâmide de Maslow, que define a 
hierarquia das necessidades humanas, tem seu efeito de 
sentido crítico decorrente de

(A) situar a tecnologia de rede sem fio como fundamental 
em relação às demais necessidades.

(B) tratar a comunicação em redes como desimportante 
em relação às demais necessidades.

(C) associar todas as necessidades, descaracterizando 
a ideia de uma gradação entre elas.

(D) reconhecer que os recursos tecnológicos permitem 
galgar as etapas representadas na pirâmide.

(E) descaracterizar as necessidades, negando os valo-
res postos no topo da pirâmide.

04. Assinale a alternativa em que as vírgulas são emprega-
das com a mesma função do travessão duplo na passa-
gem – ...enquanto as mais baixas priorizam bens durá-
veis e conforto, as mais altas – que contam com maior 
suporte financeiro dos pais – valorizam vivências.

(A) Essas pessoas são multitarefas, conseguem traba-
lhar olhando para o celular, por exemplo.

(B) Alguns os consideram mimados, mas, na verdade, eles 
apenas não querem aceitar qualquer tipo de trabalho.

(C) Uma pesquisa do Statista, portal alemão líder de 
estatísticas internacionais na internet, por exemplo, 
considera consumidores que eram adolescentes na 
virada do milênio.

(D) ... nesse caso, teriam recebido a denominação de 
millennials por atingirem idade de discernimento a 
partir dos anos 2000, ou se tornarem consumidores 
na época.

(E) Apesar disso, uma grande parte ainda mora com os 
pais ou outros parentes, dependendo financeiramen-
te da família.

05. A passagem em que há uma expressão compatível com 
a noção de causa é:

(A) Os objetos de desejo desses indivíduos variam de 
acordo com a classe social.

(B) Também são menos leais a marcas do que pessoas 
de outras idades – destaca Renato Trindade...

(C) ... os consumidores, e não mais os meios de comu-
nicação, têm sido a principal fonte de informação so-
bre produtos e serviços.

(D) ...teriam recebido a denominação de millennials  
por atingirem idade de discernimento a partir dos 
anos 2000...

(E) ... cuja maioria trabalha ou estuda, além de ser enga-
jada em causas sociais e ambientais...

06. No contexto do final do 3o parágrafo, a expressão desta-
cada no trecho – Apesar disso, uma grande parte ainda 
mora com os pais ou outros parentes, dependendo finan-
ceiramente da família. – exprime a ideia de

(A) modo, e pode ser substituída por – Assim sendo.

(B) comparação, e pode ser substituída por – A par disso.

(C) finalidade, e pode ser substituída por – A fim disso.

(D) conclusão, e pode ser substituída por – Sendo assim.

(E) concessão, e pode ser substituída por – Mesmo assim.

07. Para estar de acordo com a norma-padrão de regência e 
de emprego de pronome, a passagem – ... enquanto as 
[classes] mais baixas priorizam bens duráveis e conforto, as 
mais altas – que contam com maior suporte financeiro dos 
pais – valorizam vivências ... – deverá ter como sequência:

(A) e as dão importância.

(B) e atribuem-nas prestígio.

(C) e priorizam-lhes.

(D) e prestigiam-nas.

(E) e fazem elas serem prioritárias.
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r a s c u n h oMateMática

11. André e Daniel receberam uma mesma quantia em dinheiro. 
Eles gastaram, desse dinheiro, a mesma quantia por dia du-
rante vários dias. Após 57 dias, André ficou com R$ 43,00, 
e após 58 dias, Daniel ficou com R$ 29,00. O valor que cada 
um desses rapazes recebeu foi

(A) R$ 613,00.

(B) R$ 783,00.

(C) R$ 841,00.

(D) R$ 910,00.

(E) R$ 1.002,00.

12. Três caminhoneiros passam regularmente por certo pos-
to de combustível. Um deles passa a cada 22 dias, outro 
a cada 34 dias, e o terceiro a cada 85 dias. No ano de 
2019, eles já estiveram, no mesmo dia, nesse posto. A 
próxima vez em que os três caminhoneiros estarão nesse 
posto, no mesmo dia, será entre os anos de

(A) 2019 e 2022.

(B) 2023 e 2026.

(C) 2027 e 2030.

(D) 2031 e 2034.

(E) 2035 e 2038.

13. Artur possui 82% da quantia necessária para comprar um 
computador. Se ele conseguir um desconto de 15% no 
preço do computador, ainda assim faltarão R$ 234,00.  
O preço desse computador é um valor entre

(A) R$ 7.500,00 e R$ 8.000,00.

(B) R$ 8.500,00 e R$ 9.000,00.

(C) R$ 9.500,00 e R$ 10.000,00.

(D) R$ 10.500,00 e R$ 11.000,00.

(E) R$ 11.500,00 e R$ 12.000,00.

14. Para cada 8 clientes que entram em uma loja, 3 com-
pram algum produto. Em certo dia, o número de clientes 
que compraram algum produto foi 74 a menos do que o 
número de clientes que nada compraram. Nesse dia, o 
número de clientes que entraram nessa loja foi

(A) 278.

(B) 284.

(C) 290.

(D) 296.

(E) 302.
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r a s c u n h o15. Em 7 minutos, 3 máquinas de mesmo rendimento produ-
ziram 84 peças. Para serem produzidas 15 120 peças em 
7 horas, o número dessas máquinas trabalhando conjun-
tamente deve ser

(A) 6.

(B) 7.

(C) 8.

(D) 9.

(E) 10.

16. Em uma empresa, o número de homens é 19 a mais do 
que o número de mulheres. No departamento de compras 
dessa empresa trabalham um quinto dos homens e três 
oitavos das mulheres. No dia do amigo, entre os que tra-
balham no departamento de compras, cada mulher trouxe 
um chocolate para cada homem, num total de 42 chocola-
tes. O número de funcionários dessa empresa é

(A) 47.

(B) 48.

(C) 49.

(D) 50.

(E) 51.

17. Em uma estante estão colocados vários potes, cada pote 
contendo 12 biscoitos. Todos os biscoitos contidos em 3 
desses potes foram vendidos para um homem, e 5 meni-
nas compraram 8 biscoitos cada uma. Após essas ven-
das, os biscoitos não vendidos foram redistribuídos pelos 
potes, de maneira que cada pote ficou com 4 biscoitos a 
menos do que tinham inicialmente. O total de potes nes-
sa estante é

(A) 18.

(B) 19.

(C) 20.

(D) 21.

(E) 22.

18. A média aritmética simples das idades de 32 pessoas  
é 36 anos. Dez dessas pessoas têm 70 anos e dez têm 
15 anos de idade. Considerando somente as demais pes-
soas, se as mais novas têm 22 anos, a mais velha terá 
uma idade, em anos, no máximo igual a

(A) 40.

(B) 45.

(C) 50.

(D) 55.

(E) 60.
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r a s c u n h o19. Um polígono tem todos os lados de mesma medida e 
quaisquer dois lados consecutivos se encontram forman-
do ângulo reto, conforme mostra a figura.

Sabendo-se que a distância entre os vértices F e L é igual 
a 4 cm, a área, em cm2, desse polígono é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

20. Duas retas paralelas r e s são intersectadas por duas re-
tas transversais, conforme a figura.

O valor do ângulo α é

(A) 131º

(B) 139 º

(C) 141º

(D) 149 º

(E) 151º
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24. Para evitar eventuais contestações jurídicas, já que a 
Constituição determina que projetos que alteram a estru-
tura do Executivo precisam ser enviados pelo Executivo, 
o governo divulgou o envio de um novo projeto sobre a 
autonomia do Banco Central para corrigir o chamado “ví-
cio de iniciativa”. Segundo a proposta apresentada pelo 
governo,

(http://twixar.me/gLtK. Adaptado)

(A) o presidente do BC ou seus diretores poderão ser 
exonerados caso haja comprovado que tenham ocul-
tado propriedades na declaração de bens ou respon-
dam por sonegação fiscal.

(B) os mandatos dos diretores e do presidente da autar-
quia deverão coincidir com o mandato do Presidente 
da República que fez a escolha e a nomeação da 
diretoria.

(C) é competência privativa do BC efetuar, como instru-
mento de política cambial, operações de compra e 
venda de moeda estrangeira e operações com deri-
vativos no mercado interno.

(D) os balanços do Banco Central serão apurados se-
mestralmente, no período de 1o de janeiro a 30 de 
junho, inclusive para fins de destinação ou cober-
tura de seus resultados e constituição de reservas 
financeiras.

(E) considerando a importância e o período de mandato, 
o presidente do Banco Central terá as prerrogativas 
de ministro de estado, inclusive com direito a passa-
porte diplomático.

25. No dia 11 de abril deste ano (2019), o presidente equa-
toriano, Lenín Moreno, publicou vídeo nas redes sociais 
justificando os motivos que o levaram a revogar o asilo 
concedido ao fundador do WikiLeaks, o australiano Julian 
Assange, que ficou sete anos ocupando um pequeno quar-
to na Embaixada do Equador em Londres. O presidente 
afirmou que Assange tinha conduta desrespeitosa. Relatos 
de funcionários e pessoas próximas ao jornalista confir-
mam que ele

(http://twixar.me/9StK. Adaptado)

(A) tinha uma cadela que era mal cuidada e sujava as 
dependências da embaixada.

(B) andava de skate pelos corredores e não tomava ba-
nho regularmente.

(C) assediava as funcionárias da embaixada que se re-
cusavam a limpar seu quarto.

(D) desrespeitava os servidores da embaixada provo-
cando-os com palavras chulas.

(E) conspirava contra a Inglaterra e os Estados Unidos, 
fazendo ciberpirataria.

atuaLidades

21. Mais de 20 países, até abril deste ano (2019), registraram 
pacientes de uma doença provocada por um fungo que 
é resistente aos medicamentos disponíveis no mercado. 
No Brasil, não há notificações de sua presença, mas, 
nos vizinhos Colômbia e Venezuela, ele foi detectado em 
hospitais. Nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, múl-
tiplos casos deixam as autoridades de saúde pública em 
alerta. Esse fungo é

(http://twixar.me/kjtk. Adaptado)

(A) Esporotricose.

(B) Histoplasmose.

(C) Paracoccidioidomicose.

(D) Aspergilose.

(E) Candida auris.

22. O governo federal desistiu de editar uma medida provi-
sória (MP) para regulamentar o ensino domiciliar no país. 
Segundo o Ministro-chefe da Casa Civil, a intenção foi 
não correr riscos em outras esferas de poder. Segundo 
o projeto de lei que substituiu a MP, encaminhado pelo 
governo para apreciação no Congresso Nacional,

(Adaptado: http://twixar.me/5FtK)

(A) a avaliação terá como base os conteúdos do ano equi-
valente ao qual o aluno estaria cursando na escola.

(B) o homeschooling será vetado em caso de três repro-
vações consecutivas do aluno nas provas aplicadas 
pelo MEC.

(C) as avaliações serão aplicadas a partir do primeiro 
ano do ensino fundamental, no mês de dezembro.

(D) os pais que optarem pelo ensino domiciliar deverão 
registrar os filhos em órgão da Secretaria Estadual 
de Educação criado para tal fim.

(E) os alunos sujeitos à educação domiciliar não pode-
rão participar de concursos, competições culturais e 
avaliações institucionais do MEC.

23. As agências espaciais da Europa e dos Estados Unidos 
apresentaram, no dia 10 de abril deste ano (2019), a pri-
meira imagem do buraco negro no Universo, graças ao 
trabalho de 200 pesquisadores e oito telescópios de rádio 
interligados. Segundo cientistas que participaram do pro-
jeto, a descoberta comprova a Teoria

(http://twixar.me/9jtK. Adaptado)

(A) do Princípio Antrópico.

(B) do Big Bang.

(C) da Quinta Força Fundamental.

(D) da Relatividade.

(E) do Caos.
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29. O programa MS PowerPoint 2010, em sua configuração 
padrão, disponibiliza diversos temas para que o usuário 
tenha opções gráficas para elaborar sua apresentação.  
A seleção do tema de uma apresentação pode ser feita 
por meio da guia

(A) Animações.

(B) Configurações.

(C) Design.

(D) Exibição.

(E) Formatação.

30. Um usuário da Internet está preparando uma mensa-
gem no seu programa de correio eletrônico, que tem as  
seguintes informações nos campos de endereços:

alfredo@valinhos.gov.brDe:

bernardo@valinhos.gov.brPara:

camila@valinhos.gov.brCc:

danilo@valinhos.gov.brCco:

Sabendo que a mensagem foi enviada e entregue com 
sucesso, assinale a alternativa que tem a afirmação  
correta.

(A) Alfredo não sabe que Camila recebeu a mensagem.

(B) Bernardo não sabe que Camila recebeu a mensa-
gem.

(C) Camila não sabe que Bernardo recebeu a mensa-
gem.

(D) Danilo não sabe que Bernardo recebeu a mensa-
gem.

(E) Camila não sabe que Danilo recebeu a mensagem.

noções de inforMática

26. No MS Windows 7, em sua configuração padrão, as  
teclas de atalho que permitem a um usuário percorrer os 
programas ativos na ordem em que foram abertos são

(A) Alt + Esc

(B) Alt + F4

(C) Ctrl + A

(D) Ctrl + F4

(E) Shift + Esc

27. As palavras a seguir pertencem a um texto que está  
sendo editado com o programa MS Word 2010 em sua 
configuração padrão.

CONCURSO     PÚBLICO

Assinale a alternativa que contém os dois recursos utili-
zados, respectivamente, na formatação dessas palavras.

(A) Itálico e Sublinhado.

(B) Itálico e Tachado.

(C) Negrito e Subscrito.

(D) Sublinhado e Sobrescrito.

(E) Tachado e Sublinhado.

28. A planilha da figura foi elaborada com o auxílio do  
MS Excel 2010 em sua configuração padrão.

1

A

4

10

B

5

9

C

6

11

D

7

14

E

8

122

3

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será  
exibido na célula A3, após esta ser preenchida com a  
fórmula =MAIOR(A1:E2;2)*MÉDIA(A1:C1).

(A) 35

(B) 40

(C) 55

(D) 60

(E) 70
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33. Os grupos indicadores microbianos referentes à quali-
dade ambiental são importantes em função da dificul-
dade da detecção direta de microrganismos patogênicos. 
Dessa forma, tais grupos indicadores devem apresentar 
algumas características que possibilitem serem utilizados 
para esse fim, tais como:

(A) terem rápida e fácil detecção e serem facilmente dis-
tinguíveis de outros microrganismos.

(B) serem um contaminante natural do ambiente.

(C) estarem sempre ausente quando o patógeno a ser  
detectado estiver presente.

(D) terem velocidade de crescimento diferente à do  
patógeno.

(E) terem sobrevivência levemente inferior à do patógeno.

34. Duas técnicas empregadas nos estudos referentes à  
biologia molecular são a eletroforese em gel e a reação 
em cadeia de polimerase (PCR).

Assinale a alternativa que caracteriza corretamente um 
desses procedimentos laboratoriais.

(A) A eletroforese depende da velocidade de atuação 
da enzima responsável pela síntese do gel que será  
detectado no experimento.

(B) A PCR depende da síntese de fragmentos de mate-
rial genético que utiliza ciclos da reação em diferen-
tes temperaturas.

(C) A eletroforese utiliza a diferença de tonicidade entre 
os meios para o deslocamento em gel das substân-
cias analisadas.

(D) A PCR utiliza os plasmídeos bacterianos para sínte-
se em grande quantidade dos polímeros detectados.

(E) A eletroforese e a PCR são procedimentos utilizados 
para a atenuação de microrganismos para a produ-
ção de vacinas.

35. Durante o processo de sucessão ecológica em um país 
tropical ocorrem intensas transformações no ambiente, 
de modo que, a partir de uma comunidade pioneira surja, 
no final do processo, uma comunidade clímax, caracteri-
zada por

(A) redução da variabilidade de condições ambientais 
em função do aumento da complexidade estrutural e 
funcional do ecossistema.

(B) redução dos nichos ecológicos ocupados em função 
do aumento exponencial da biodiversidade endêmica.

(C) aumento da complexidade estrutural e funcional do 
ecossistema em função do aumento da variabilidade 
de condições ambientais.

(D) aumento da produtividade primária líquida em função 
do aumento da complexidade estrutural e funcional 
do ecossistema.

(E) redução da produtividade primária bruta em função do 
aumento exponencial da biodiversidade endêmica.

conhecimentos esPecíficos

31. As bactérias podem ser classificadas como Gram-nega-
tivas ou Gram-positivas em função da estrutura de seus 
envoltórios celulares.

(https://www.editorasanar.com.br. Adaptado)

A diferença entre os dois tipos de estrutura consiste fun-
damentalmente na posição

(A) dos polissacarídeos constituintes da membrana  
celular.

(B) dos fosfolipídios entre as camadas da membrana 
plasmática.

(C) do peptidoglicano em relação à membrana celular.

(D) da celulose presente entre as camadas de membrana 
plasmática.

(E) das glicoproteínas presentes no glicocálix da mem-
brana celular.

32. Metabolismo é definido como o conjunto de transforma-
ções que as substâncias químicas sofrem no interior dos 
organismos vivos. Tais transformações, entretanto, podem 
ser classificadas como

(A) anabólicas quando relacionadas à liberação de ener-
gia química contida nas moléculas.

(B) catabólicas quando relacionadas à síntese de molé-
culas orgânicas.

(C) aeróbicas quando relacionadas à síntese de gases 
respiratórios, tais como o dióxido de carbono e o gás 
oxigênio.

(D) heterotróficas quando relacionadas à liberação de 
energia a partir da síntese de proteínas.

(E) autotróficas quando relacionadas à síntese de molé-
culas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas.
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38. A interligação de unidades de conservação por meio de 
corredores ecológicos consiste em uma prática ambiental 
bastante benéfica para a preservação da fauna e da flora 
nativa brasileira. Um dos principais manejos ambientais 
que proporciona tal interligação é

(A) a redução do tamanho e a ampliação do número dos 
fragmentos a serem interligados.

(B) a introdução de espécies exóticas com rápida produ-
ção de biomassa.

(C) o plantio de culturas agrícolas desenvolvidas para 
região a ser preservada.

(D) o desenvolvimento de organismos para o controle 
biológico das pragas locais.

(E) a recuperação e a proteção das matas ciliares.

39. A utilização de biocombustíveis, tais como o etanol e o 
biodiesel, é uma alternativa menos impactante se com-
parada ao elevado consumo de combustíveis fósseis, o 
qual agrava o aquecimento global resultante da intensifi-
cação do efeito estufa.

O principal motivo para que os biocombustíveis sejam 
menos impactantes que os combustíveis fósseis, com  
relação ao aquecimento global, decorre

(A) dos diferentes processos de combustão existentes 
entre os dois combustíveis.

(B) da queima do combustível fóssil exigir mais gás  
oxigênio.

(C) da liberação de diferentes gases do efeito estufa nos 
dois processos de combustão.

(D) da origem dos átomos carbono presentes na compo-
sição dos dois combustíveis.

(E) das diferentes quantidades de energia liberada nos 
dois processos de combustão.

40. A figura ilustra os três tipos de formações coralíneas típi-
cas do ecossistema costeiros do litoral brasileiro.

(https://www.ebah.com.br)

Os recifes de corais indicados, respectivamente, pelos 
números 1, 2 e 3 são classificados como dos tipos:

(A) atol, franja e barreira.

(B) franja, atol e barreira.

(C) franja, barreira e atol.

(D) atol, barreira e franja.

(E) barreira, franja e atol.

36. A fotografia mostra frascos para culturas celulares.

(http://cial-paulinia.com.br)

O cultivo de células eucariontes em laboratório é essen-
cial para inúmeras pesquisas em diferentes áreas. Com 
relação ao cultivo celular realizado nos laboratórios, é 
correto afirmar que

(A) a legislação vigente proíbe o cultivo de células  
humanas.

(B) a nutrição da cultura depende de substâncias extraí-
das de outras células cultivadas.

(C) os meios de cultura sólidos à base de ágar são os 
mais utilizados.

(D) muitas linhagens celulares são originárias de carci-
nomas ou embriões.

(E) a lenta multiplicação celular nas culturas é o principal 
empecilho da técnica.

37. A figura ilustra um fragmento de mata nativa (I) em que 
internamente ocorreu o desmatamento em função de 
uma ação antrópica (II).

(https://www.ebah.com.br. Adaptado)

Tal ação tende a comprometer a conservação de áreas 
nativas, pois

(A) reduz a interferência dos fatores abióticos no frag-
mento de mata.

(B) amplia o efeito de borda.

(C) reduz a área do ecótono entre os ecossistemas do 
fragmento.

(D) amplia o fluxo de energia nas cadeias tróficas exis-
tentes.

(E) reduz o processo de especiação.



12PVAL1901/032-Biólogo-Manhã

43. A realização de um empreendimento responsável por 
um determinado impacto ambiental em um ecossistema 
aquático só pode ocorrer após estudos prévios da ictio-
fauna. Tais estudos compreendem a coleta e a fixação de 
espécimes coletados nos locais atingidos. Supondo que 
os animais coletados tenham até 15 cm de comprimento, 
o melhor método de fixação e preservação desses ani-
mais é a

(A) desidratação em estufa, seguida pelo acondiciona-
mento a vácuo em sacos plásticos.

(B) imersão direta em etanol 90% nos frascos para o 
acondicionamento.

(C) desidratação com NaCl, seguida pelo acondiciona-
mento em sacos plásticos.

(D) imersão direta em formol 10% nos frascos para o 
acondicionamento.

(E) desidratação em etanol 90%, seguida pelo acondi-
cionamento em frascos com formol 50%.

44. A perda de solo em função do escoamento da água das 
chuvas em áreas agrícolas pode ocorrer de forma bas-
tante intensa, principalmente quando a área apresentar 
um declive acentuado. Para minimizar a perda de solo, 
recomenda-se que as culturas agrícolas nessas áreas 
sejam

(A) semeadas entre as épocas das chuvas e de estia-
gem da região.

(B) plantadas em linhas denominadas curvas de nível.

(C) colhidas na época de estiagem da região.

(D) fertilizadas com adubos nitrogenados e fosfatados.

(E) adubadas com compostos orgânicos e biofertilizan-
tes líquidos.

45. Na avaliação ecotoxicológica de ambientes são utili-
zadas espécies bioindicadoras, tais como a alga  
Pseudokirchineriella subcapitata e o crustáceo Daphnia 
similis (pulga d’água) nos quais parâmetros populacio-
nais são mensurados. Para a análise dos resultados são 
considerados os efeitos crônicos e os efeitos agudos 
nas espécies bioindicadoras, sendo esses, respectiva-
mente,

(A) mobilidade e aumento populacional.

(B) imobilidade e redução populacional.

(C) variação populacional e letalidade.

(D) mortalidade e natalidade.

(E) redução populacional e aumento populacional.

41. A figura ilustra a tartaruga-de-ouvido-vermelho, Trachemys 
scripta, cujo habitat natural é o Vale do Rio Mississipi, nos 
Estados Unidos.

(www.ocregister.com)

A soltura desse réptil em diversos ecossistemas brasilei-
ros representa

(A) ameaça para os quelônios nativos, uma vez essas  
espécies ocupam nichos ecológicos semelhantes.

(B) técnica de controle biológico de populações que 
apresentam alta taxa de crescimento.

(C) alteração pouco impactante, uma vez que essa 
espécie apresenta hábitos não correlacionados aos 
animais nativos.

(D) aumento na biodiversidade, tendo em vista as inú-
meras espécies de quelônios extintas pela ação  
antrópica.

(E) a reintrodução de animais exóticos cujo objetivo é 
garantir o equilíbrio ambiental das populações da 
herpetofauna.

42. As macrófitas são plantas que habitam corpos de água 
doce ou salobra e produzem grandes quantidades de bio-
massa, atingindo cerca de 100 t de peso seco/ha/ano, 
valor superior ao de cultivares como o milho e a cana-
-de-açúcar.

O dado fornecido é referente à produtividade

(A) primária líquida, que indica o total de matéria inorgâ-
nica sintetizado pela fotossíntese, subtraindo as  
moléculas orgânicas sintetizadas pelo metabolismo.

(B) terciária bruta, que indica o total de matéria orgânica 
sintetizado pela fotossíntese, subtraindo a água pre-
sente no vegetal e as moléculas orgânicas consumi-
das pelo metabolismo.

(C) secundária bruta, que indica o total de matéria orgâ-
nica sintetizado pela fotossíntese, subtraindo apenas 
a água presente no vegetal.

(D) secundária líquida, que indica o total de matéria inor-
gâ nica sintetizado pela fotossíntese, subtraindo as 
moléculas orgânicas consumidas pelo metabolismo.

(E) primária bruta, que indica o total de matéria orgânica 
sintetizado pela fotossíntese, subtraindo as molécu-
las orgânicas consumidas pelo metabolismo.
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49. A ausência de saneamento básico é responsável pela 
proliferação de dezenas de parasitoses cujo contágio 
está relacionado a estruturas dispersoras dos patógenos 
presentes nas fezes. Doenças cuja proliferação se carac-
teriza por um ciclo orofecal são

(A) tripanossomíase, ascaridíase e tricomoníase.

(B) ancilostomíase, giardíase e esquistossomíase.

(C) amebíase, ascaridíase e criptosporidíase.

(D) cólera, malária e teníase.

(E) hepatite, febre maculosa e febre tifoide.

50. O pesquisador Auerbach, em 1941, constatou que 
o gás mostarda provocava mutações em Drosophila  
melanogaster. Foi o primeiro a demonstrar a existência 
de mutagênese química induzida. Apesar da implicação 
dessa descoberta na área da saúde, a preocupação com 
a exposição humana aos mutágenos químicos somente 
se iniciou nos anos 60, devido ao avanço industrial  
pós-guerra, que fez com que houvesse a necessidade de 
se controlar a enorme quantidade de produtos lançados 
no ambiente.

O breve relato histórico relaciona-se ao início do desen-
volvimento da área específica

(A) do monitoramento ambiental.

(B) do controle biológico ambiental.

(C) da ecotoxicidade ambiental.

(D) da genotoxicidade ambiental.

(E) dos indicadores biológicos ambientais.

51. Os ensaios microbianos para a detecção de mutágenos 
ambientais são importantes ferramentas para a avaliação  
de organismos mutagênicos. O teste de Ames utiliza cepas 
de determinada bactéria que carregam mutações em  
genes envolvidos na síntese de um tipo de aminoácido.

A bactéria e o aminoácido utilizados no teste de Ames 
são, respectivamente,

(A) a Escherichia coli e o triptofano.

(B) a Salmonella typhimurium e a histidina.

(C) o Staphylococcus aureus e a serina.

(D) o Acetobacter aceti e a metionina.

(E) o Clostridium botulinum e a arginina.

46. É cada vez mais frequente e necessário o desenvolvi-
mento de ações, por parte das empresas e do setor 
público, que avaliem de forma eficiente o processo de 
gerenciamento de riscos ambientais. Para tal, os passos 
básicos da análise desse processo são

(A) o desenvolvimento de limites aceitáveis para o risco 
e as medidas compensatórias em caso de acidente.

(B) a adequação da legislação e a efetiva punição dos 
responsáveis por um eventual acidente.

(C) a implementação de medidas emergenciais e o  
plano de contingência.

(D) o procedimento em caso de acidentes e as medidas 
mitigatórias adequadas.

(E) a identificação do perigo e a análise dos riscos  
humanos e ambientais.

47. O processo de diagnóstico ambiental é uma ferramenta 
que consiste num levantamento da situação e percepção 
dos componentes ambientais de uma determinada área, 
com vistas à verificação da conformidade legal, com indi-
cação de medidas preventivas e corretivas, se for o caso.

Os estudos de impacto ambiental devem considerar

(A) o meio físico, apenas.

(B) o meio biológico e os ecossistemas naturais, apenas.

(C) o meio socioeconômico, apenas.

(D) os meios físico e biológico, apenas.

(E) os meios físico e biológico, os ecossistemas naturais 
e o meio socioeconômico.

48. A ação antrópica modificou, e continua modificando, 
drasticamente a paisagem, exigindo assim, em cada 
caso, planos específicos de recuperação de áreas degra-
dadas. No caso da recuperação de matas ciliares devem 
ser considerados, prioritariamente,

(A) seu processo sucessional por completo, sua compo-
sição florística e estrutura típica de cada estágio.

(B) seu estágio pioneiro de sucessão e sua composição 
florística de plantas colonizadoras do início do estágio.

(C) seu estágio sere de sucessão e suas composições 
florística e faunística típicas do estágio final de  
sucessão.

(D) seu estágio clímax de sucessão e suas composições 
florística e faunística típicas do estágio de transição 
da sucessão.

(E) seu processo inicial de sucessão e suas composi-
ções florística e faunística típicas das matas secun-
dárias.
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54. A análise do cladograma a seguir permite concluir que

(https://pt.wikipedia.org. Adaptado)

(A) o grupo X, isolado, é um grupo parafilético.

(B) o grupo Y, isolado, é um grupo parafilético.

(C) o grupo Z, isolado, é um grupo parafilético.

(D) os grupos X e Z, analisados juntos, formam um grupo 
parafilético.

(E) os grupos X, Y e Z, analisados juntos, formam um 
grupo parafilético.

55. A figura a seguir propõe quatro modelos nos quais se po-
dem classificar as populações e metapopulações naturais.

(https://ecologiaparatodos.wordpress.com. Adaptado)

De acordo com os modelos indicados pelos números  
1, 2, 3 e 4 na figura, é correto afirmar que

(A) 1 representa o modelo de uma metapopulação em 
desequilíbrio: modelo no qual não há fluxo de orga-
nismos entre os fragmentos, a extinção, sem reco-
lonização faz com que estas populações tendam a 
desaparecer.

(B) 2 representa o modelo de metapopulação clássica: 
modelo no qual há um núcleo formado por um con-
junto de populações pequenas, mas conectadas 
com tanta frequência que o núcleo como um todo 
nunca se extingue.

(C) 3 representa o modelo de população em mancha: 
modelo no qual os indivíduos se movimentam com 
frequência entre um conjunto de populações que 
nunca chegam à extinção local.

(D) 4 representa o modelo de continente-ilha: modelo no 
qual há uma população nuclear que é maior e nunca 
se extingue, servindo como fonte de colonizadores 
para populações satélites.

(E) 3 e 4 representam os modelos clássicos de metapo-
pulações: modelos nos quais ocorre um pleno equi-
líbrio entre os processos evolutivos de especiação e 
de fluxo gênico.

52. O heredograma a seguir ilustra em uma família, a trans-
missão de uma determinada doença genética, condicio-
nada por apenas um par de alelos autossômicos.

A correta interpretação das informações apresentadas 
permite afirmar que se trata de um caso de

(A) dominância simples e consanguinidade.

(B) codominância e recessividade.

(C) alelos múltiplos e codominância.

(D) consanguinidade e epistasia.

(E) pleiotropia e dominância simples.

53. Os ecossistemas do Estado de São Paulo estão repre-
sentados no mapa a seguir.

Com relação às regiões indicadas no mapa, é correto 
afirmar que

(A) 1 representa a região com maior área de Mata Atlân-
tica preservada.

(B) 2 representa a região com maior área de Cerrado 
preservado.

(C) 3 representa a região mais afetada pela construção 
de reservatórios de hidrelétricas.

(D) 4 representa a região mais antropizada em função 
da agricultura.

(E) 5 representa a região com maior área de unidades 
de conservação.
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59. A Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada 
pela Lei no 6.938/1981, estabelece como um de seus 
princípios

(A) a compatibilização do desenvolvimento econômico-
-social com a preservação da qualidade do meio  
ambiente e do equilíbrio ecológico.

(B) a definição de áreas prioritárias de ação governa-
mental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, 
atendendo aos interesses públicos.

(C) critérios e padrões de quali dade ambiental e normas 
relativas ao uso e manejo de recursos ambientais.

(D) a ação governamental na manutenção do equilíbrio 
ecológico, considerando o meio ambiente como um 
patrimônio público a ser necessariamente assegu-
rado e protegido.

(E) o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias 
nacionais orientadas para o uso racional de recursos 
ambientais.

60. A Lei no 9.605/1998, referente aos crimes ambientais, 
estabelece que os crimes contra o meio ambiente, tais 
como matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes 
da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem 
a devida licença, terá como pena a detenção por seis  
meses a um ano e multa, sendo aumentada na metade 
se o crime for praticado

(A) contra espécies exóticas.

(B) com emprego de métodos capazes de provocar  
destruição em massa.

(C) para alimentação de subsistência.

(D) fora das unidades de conservação.

(E) durante os domingos e feriados.

56. O monitoramento da herpetofauna utiliza técnicas que 
permitem a coleta de dados para estudos da diversidade 
de espécies nativas presentes na região. Uma técnica 
bastante utilizada para tal monitoramento é

(A) a captura de exemplares por meio de armadilhas de 
queda.

(B) o registro de indivíduos por meio de armadilhas foto-
gráficas.

(C) a marcação por meio de chips subcutâneos e poste-
rior soltura do animal.

(D) a radiotelemetria com acompanhamento do desloca-
mento do animal.

(E) a captura de exemplares por meio de armadilhas do 
tipo “guarda-chuva” herpetológico.

57. A conservação da mastofauna de uma determinada  
região implica no levantamento da diversidade presente 
e no conhecimento do hábito alimentar das espécies 
estudadas. Uma metodologia bastante eficiente com 
rela ção à identificação dos itens componentes da dieta 
dos animais estudados baseia-se

(A) no levantamento florístico da região estudada.

(B) na análise das fezes coletadas na região estudada.

(C) no fornecimento suplementar de itens alimentares.

(D) na identificação dos vestígios de predação e herbi-
vorismo.

(E) no registro fotográfico em áreas propícias à alimen-
tação.

58. O Código Florestal vigente, regulamentado pela  
Lei no 12.651/2012, estabelece que corpos d’água, cuja 
largura seja inferior a 10 m, devam apresentar como área 
de preservação permanente faixas marginais com lar-
gura mínima de

(A) 05 m.

(B) 20 m.

(C) 30 m.

(D) 50 m.

(E) 100 m.




