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1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 21 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 15 – Fundamentos da Educação e Legislação;
16 a 20 – Conhecimentos Gerais do Estado de Mato 
Grosso;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

02 A B C D E

03 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de leitu-
ra óptica do cartão-resposta personalizado. Por isso, o 
candidato deverá atentar para a orientação contida 
nesta capa da prova sobre a forma correta de preenchi-
mento do campo relativo a cada questão. Se o campo 
for preenchido em desacordo com essa orientação, o 
candidato arcará com o ônus de não ter computada a 

exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início 
da prova, o candidato, depois de entregar seu caderno 
de prova e seu cartão-resposta, poderá retirar-se da 
sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de 
prova antes desse tempo deverá assinar termo de 
desistência, declarando sua desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 21 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões obje-
tivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, para 
posterior conferência com o gabarito, somente após de-
corridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 

A autólise é um processo celular no qual há a ruptura de lisossomos no citoplasma. Quando essa ruptura 
acontece, espera-se que:

(A) O conteúdo celular seja digerido, pois os lisossomos são organelas envolvidas nos processos de digestão 
celular que apresentam ácidos inorgânicos no seu interior, como ácido clorídrico e/ou ácido sulfúrico.

(B) O conteúdo celular seja digerido, pois os lisossomos são organelas envolvidas nos processos de digestão 
celular que apresentam grande quantidade de enzimas ativas em seu interior.

(C) O conteúdo celular não seja digerido, pois os lisossomos são organelas envolvidas no processo de 
produção de proteínas.

(D) O conteúdo celular não seja digerido, pois os lisossomos são organelas envolvidas no processo de 
exocitose.

(E) O conteúdo celular não seja digerido, pois os lisossomos, apesar de atuarem no processo de digestão 
celular, possuem enzimas que são ativadas somente em condições específicas.

QUESTÃO 22 

“O acúmulo anormal ou excessivo de gordura é nomeado de sobrepeso ou obesidade e pode comprometer a 
saúde do indivíduo, levando a desordens metabólicas associadas, como resistência à insulina, diabetes, 
dislipidemias e hipertensão. Entende-se que tal acúmulo de gordura corporal seja resultado da interação de 
fatores genéticos e ambientais, que interferem tanto na quantidade de energia ingerida pela dieta quanto na 
consumida pelas atividades metabólicas.”

RAPOSO, H.F. (2020) Tecido adiposo: suas cores e versatilidade. Disponível em:  https://doi.org/10.34019/1982-8047.2020.v46.31268. Acesso em 10 de 
fevereiro de 2022.
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Por muito tempo, o tecido adiposo foi reconhecido apenas por sua função de estocar gordura. No entanto, 
diversos estudos atuais têm demonstrado que este tecido pode ser utilizado como ferramenta terapêutica 
para o tratamento da obesidade e muitas outras síndromes fisiológicas. Acerca dos papéis fisiológicos 
desempenhados pelo tecido adiposo, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A leptina, hormônio liberado pelos adipócitos no aumento da glicemia, atua no sistema nervoso central 
ativando a sensação de saciedade.

(B) Os triglicerídeos estocados no tecido adiposo marrom são utilizados para a produção de calor, 
principalmente em animais hibernantes e recém-nascidos.

(C) Os triglicerídeos estocados na gota de gordura do tecido adiposo branco são utilizados como fonte de 
energia principal pelas células.

(D) A adiponectina produzida pelos adipócitos pode atuar promovendo o aumento da sensibilidade à 
insulina, principalmente no fígado, o que acarreta uma maior captação de glicose pelos músculos.

(E) A Interleucina-6 é uma citocina produzida pelos adipócitos e associada à regulação do apetite e ao gasto 
energético, principalmente induzindo à lipólise e aumentando a captação de glicose.

QUESTÃO 23

Uma cientista da área de Embriologia organizou um experimento de desenvolvimento comparado com 
gametas de anfioxo, peixe e anfíbio. Ela fez a fecundação in vitro dos ovócitos e colocou os zigotos em três 
placas de Petri diferentes para o acompanhamento do desenvolvimento dos embriões.

Em um dado momento, a cientista precisou sair rapidamente para beber água. Quando retornou, percebeu 
que alguém havia mexido em sua bancada de trabalho, misturando as placas de Petri. Como é uma grande 
estudiosa da área, esta cientista não se desesperou, mas começou a observar os embriões com mais cuidado 
para identificar estruturas específicas de cada grupo animal.

Com base em algumas das características anotadas pela cientista logo no início das observações, 
apresentadas na imagem abaixo, responda: a qual grupo animal pertence cada um desses embriões?

(A) Peixes, Anfíbios e Anfioxo.
(B) Anfioxo, Anfíbios e Peixes.
(C) Peixes, Anfioxo e Anfíbios.
(D) Anfioxo, Peixes e Anfíbios.
(E) Anfíbios, Peixes e Anfioxo.

Anotações!

Placa A → Clivagem meroblástica

→ Ausência de Blastocele

→ Folhetos ectoderme e mesoendoderme

Placa B → Clivagem holoblástica

→ Uma camada de Células circundando a blastocele

→ Folhetos ectoderme e mesoendoderme

Placa C → Clivagem holoblástica

→ Presença de blastocele entre os polos animal e 
   vegetal

→ Folhetos ectoderme, mesoderme 
   e endoderme
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QUESTÃO 24

Tarde na sua gravidez, uma mulher percebe que foi exposta, provavelmente, a tolueno, no local de trabalho, 
durante a terceira semana de gestação, e diz a um companheiro de trabalho que ela não está preocupada 
com seu bebê, porque a placenta protege o bebê de fatores tóxicos ao atuar como barreira. Ela está correta?

(A) Sim, pois faz parte das funções da placenta atuar como barreira contra toxinas e microorganismos.
(B) Sim, pois o tolueno não é considerado uma substância de risco para gestantes.
(C) Sim, ainda mais quando no início da gestação, pois é a fase menos crítica do desenvolvimento 

embriológico.
(D) Não, pois, na terceira semana, ainda não há o desenvolvimento da placenta, de forma que há contato 

direto das substâncias sanguíneas, como o tolueno, da mãe para o embrião.
(E) Não, pois qualquer substância tóxica ou microorganismo pode atravessar a barreira placentária, causando 

danos ao embrião.

QUESTÃO 25

A ciência e a religião têm sido áreas em “disputa” desde a Idade Média. Essa disputa aparece ainda mais 
agravada quando se abordam os termos evolucionismo e criacionismo. Com ambos os termos, é 
apresentada uma possível explicação para a criação e evolução da vida e do Universo. No criacionismo tem-
se a defesa de que a vida e o Universo foram criados por um ser sobrenatural, um Deus. Já o evolucionismo 
se baseia no conceito de que os seres vivos apresentam modificações graduais que são selecionadas 
naturalmente, promovendo adaptações até chegar ao ponto em que estão hoje.

Apesar deste conceito básico ser bem difundido e compreendido, há juntamente com eles o uso de termos 
como hipótese e teoria, promovendo ainda mais discussões e debates. Considerando-se as definições 
científicas para esses termos, tomando como base também a literatura da área de metodologia científica, 
como Fundamentos da Metodologia Científica, de Marconi e Lakatos (2021), tem-se que:

I - Teoria não é especulação, mas um conjunto de princípios fundamentais, que se constituem em 
instrumento científico apropriado na explicação de um fenômeno natural ou experimental.
II - Teoria e hipótese são termos sinônimos, significando uma possível explicação para um fenômeno natural 
ou experimental.
III - Hipótese é uma suposta, provável e provisória resposta a um problema ou fenômeno observado.

Após analisar as afirmativas, assinale a alternativa CORRETA:

(A) Somente a I é verdadeira.
(B) Somente a III é verdadeira.
(C) Somente a I e II são verdadeiras.
(D) Somente a I e III são verdadeiras.
(E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

QUESTÃO 26

“Ruminantes, equídeos, suínos, aves e cães são suscetíveis à intoxicação por toxina botulínica. A intoxicação 
botulínica é uma causa importante de mortalidade bovina na pecuária extensiva, e a ingestão da toxina 
normalmente ocorre por hábitos de osteofagia, por veiculação hídrica ou feno, milho ou silagem 
contaminados. Além disso, a toxina também pode ser produzida em carcaças, pois, após a morte, o 
Clostridium botulinum integrante da microbiota intestinal invade outras partes do organismo. 

A toxina botulínica é uma exotoxina ativa de ação neurotrópica. Esta toxina age sobre as terminações 
nervosas colinérgicas dos sistemas periférico e autônomo. Após sua ingestão, a toxina é absorvida intacta 
pelo intestino delgado e ganha a circulação sanguínea pelo sistema porta-hepático, alcançando, então, as 
placas motoras do sistema nervoso. Apesar de atingir o sistema nervoso, o organismo infectado permanece 
consciente durante a evolução do quadro. A doença evolui produzindo a paralisia progressiva dos nervos 
motores e essas lesões nervosas são irreversíveis.”
MIYASHIRO, S.; ESPER, R.H. Botulismo. Disponível em: https://crmvsp.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/BOTULISMO.pdf. Acesso em 10 de fevereiro de 
2022.
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Considerando o exposto acima e as demais características desta doença, analise as alternativas abaixo e 
identifique a INCORRETA.

(A) A toxina botulínica chega ao seu alvo de ação via corrente sanguínea, mas não é detectada pelo sistema 
de defesa do organismo, de forma que este não consegue perceber e impedir a sua ação.

(B) A ação da toxina botulínica no tecido nervoso se dá pela sua atuação nas placas motoras, ligando-se aos 
receptores pré-sinápticos e impedindo a liberação de vesículas contendo acetilcolina, o que provoca uma 
paralisia flácida do músculo.

(C) A toxina não penetra no sistema nervoso central devido à incompatibilidade de receptores de membrana 
nos neurônios, permanecendo o suscetível consciente durante a evolução do quadro.

(D) Uma vez que esta toxina tem ação nas placas motoras, é possível observar a interferência dela no 
controle do tecido nervoso sobre funcionamento do tecido muscular esquelético.

(E) Esta mesma toxina, quando purificada, é utilizada em procedimentos estéticos com injeções 
intramusculares para a redução de rugas faciais, também conhecida como Botox.

QUESTÃO 27

Abaixo são apresentadas algumas características dos ácidos nucleicos.

• Estrutura da cadeia: a) cadeia dupla; b) cadeia simples.

• Açúcar presente nos nucleotídeos: I) ribose; II) desoxirribose.

• Base nitrogenada específica: 1) presença de uracila; 2) presença de timina.

• Função: #) hereditariedade; $) produção de proteínas.

Com base nas informações apresentadas, são características do DNA:

(A) a – I – 1 – #.
(B) a – II – 2 – #.
(C) b – II – 2 – $.
(D) a – II – 1 – $.
(E) b – I – 2 – #.

QUESTÃO 28

São doenças causadas por protozoários, helmintos e artrópodes, respectivamente:

(A) Amebíase, Doença de Chagas e Escabiose.
(B) Malária, Escabiose e Acne.
(C) Teníase, Giardíase e Cisticercose.
(D) Giardíase, Ascaridíase e Acne.
(E) Cisticercose, Filaríase e Escabiose.

QUESTÃO 29

O quadro abaixo apresenta as principais diferenças entre os processos de mitose e meiose.

Fonte: https://www.todoestudo.com.br/biologia/mitose-e-meiose
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 As informações que faltam na tabela poderiam ser completadas da seguinte forma:

I - Produz 2 células.
II - Processo equitativo.
III - Processo reducional.
IV - Processo característico de células germinativas e esporos.

Após analisar as afirmativas, assinale a alternativa CORRETA:

(A) Somente a I está correta.
(B) Somente a I e II estão corretas.
(C) Somente a II e III estão corretas.
(D) Somente a III e IV estão corretas.
(E) Todas estão corretas.

QUESTÃO 30

“Sabe-se que uma mutação genética só passa de uma geração para a outra se estiver presente nos genes dos 
gametas dos pais – no óvulo ou no espermatozoide, no nosso caso. Mas ainda é alvo de debate a forma 
como mutações adaptativas – aquelas que beneficiam o organismo de alguma forma, seja dando a ele maior 
capacidade de sobreviver ou de deixar mais filhos, por exemplo – se espalham e se fixam em uma 
determinada população ou espécie. Um artigo publicado na última quinta-feira (20/6) na importante revista 
especializada Genome Research propõe uma explicação que passa pela seleção natural nas únicas células dos 
machos de humanos e outras espécies que carregam só metade dos nossos pares de cromossomos: os 
gametas masculinos.

Mutações adaptativas dão origem a genes novos, o que, no jargão dos cientistas, não se refere a mutações 
individuais, mas sim àquelas presentes no nível da população. “Genes novos são os genes que existem numa 
espécie, mas não existem nas outras que são aparentadas. Eles surgiram recentemente na evolução”, explica 
a bióloga Maria Dulcetti Vibranovski, professora do Instituto de Biociências (IB) da USP e supervisora do 
estudo relatado no artigo. Ela, que assina o artigo junto com o professor aposentado Paulo Otto e a 
estudante de pós-graduação Júlia Raíces, investiga os padrões de surgimento de novos genes ao longo do 
processo evolutivo.

A bióloga conta que, inicialmente, a ideia do estudo era responder a uma pergunta: por que novos genes 
aparecem mais ativos nas células germinativas masculinas? Que eles são mais ativos nessas células já era um 
dado conhecido pelos cientistas, algo que se aplicava tanto aos mamíferos quanto a espécies de plantas. Um 
dos aspectos dos genes novos que intrigam a comunidade científica é justamente o fato de uma proporção 
exagerada deles ter funções exclusivas do sexo masculino.

[...] O modelo proposto por Maria e seus colegas prevê que os novos genes têm maior possibilidade de se 
fixarem em uma determinada população ou espécie quando estão ativos em células haploides, do que em 
diploides. [...] Óvulos e espermatozoides são células haploides que, quando se juntam, dão origem a uma 
célula diploide.”

SALLES, S. (2019) Espermatozoide tem função mais importante na evolução do que se sabia. Jornal da USP. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/
ciencias-biologicas/espermatozoide-tem-funcao-mais-importante-na-evolucao-do-que-se-sabia/. Acesso em 10 de fevereiro de 2022.

Considerando esse contexto, avalie as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas.

I - A maior possibilidade de novos genes se fixarem em células haploides do que em diploides ocorre porque 
o genoma da célula haploide é formado por apenas uma cópia de cada cromossomo, enquanto a célula 
diploide tem duas cópias.
II - Mutações que acontecem em células haploides tendem a aumentar a frequência dos genes novos, 
acelerando a seleção natural.

A respeito dessas afirmativas, assinale a opção CORRETA.

(A) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
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(B) As afirmativas I e II são verdadeiras, e as duas se complementam.
(C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
(D) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.
(E) As afirmativas I e II são falsas.

QUESTÃO 31

Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de casos de sífilis no Brasil aumentou 16 vezes em 11 
anos. Cerca de 64.300 casos de sífilis adquirida foram registrados no Brasil somente no primeiro semestre de 
2021. Com relação a essa infecção sexualmente transmissível, assinale a alternativa CORRETA:

(A) A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem preservativo com uma pessoa infectada, ou ser 
transmitida para a criança durante a gestação ou parto .

(B) É uma infecção curável e exclusiva do ser humano, causada pelo protozoário Treponema pallidum.
(C) A sífilis, diferentemente de outras ISTs, não pode ser transmitida para o bebê durante a gestação.
(D) A sífilis é transmitida exclusivamente pela via sexual.
(E) A sífilis é uma doença viral.

QUESTÃO 32

Caenorhabditis elegans é um organismo-modelo muito utilizado em experimentos genéticos para a 
compreensão de questões relacionadas à biologia do desenvolvimento e neurobiologia. É um pequeno 
nematódeo encontrado em todo o mundo. As larvas recém-nascidas têm 0,25 milímetros de comprimento e 
os adultos podem chegar até 1 milímetro de comprimento. De forma geral, é CORRETO afirmar que o 
nematódeo C. elegans:

(A) constitui um grupo de vermes de corpo achatado, formado de apenas dois folhetos embrionários.
(B) apresenta cavidade corporal como uma aquisição exclusiva do grupo.
(C) pertence ao Filo Annelida. São animais triblásticos, celomados e de simetria bilateral.
(D) apresenta como principais características embrionárias simetria bilateral, três folhetos embrionários, 

pseudoceloma e protostomia.
(E) pertence a um grupo de animais invertebrados, com corpo achatado dorsoventralmente, triblásticos, 

acelomados e que apresentam simetria bilateral. Podem ter vida livre ou parasitária.

QUESTÃO 33

O Museu de História Natural de Paris (PC) é um centro de referência em coleções botânicas, pois lá 
trabalharam alguns dos especialistas mais importantes dos séculos XIX e XX. No herbário do museu, 
podemos encontrar exsicatas de amostras coletadas no estado do Rio de Janeiro entre 1867-1889, o que 
torna essas coleções de um valor inestimável tanto para a briologia no país, quanto para a Mata Atlântica do 
estado. No total foram trabalhadas 942 amostras (596 de musgos, 344 de hepáticas e 2 de antóceros), 
representando 216 espécies (110 de musgos, 104 de hepáticas e 2 de antóceros), e 68 tipos. Foram realizadas 
3.527 fotos (1.291 de musgos e 2.236 de hepáticas). Toda a informação será disponibilizada, em breve, 
através de publicações e da internet, tanto pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
quanto pelo Museu de História Natural de Paris.

 Disponível em: http://inct.florabrasil.net/csf-denise-jbrj/(Adaptado).  Acesso em 10 de fevereiro de 2022.

De acordo com o texto, as amostras coletadas pertencem a qual grupo de plantas?

(A) Gimnosperma.
(B) Angiosperma.
(C) Briófitas.
(D) Algas.
(E) Pteridófitas.
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QUESTÃO 34 

A leishmaniose é um grupo de doenças infecciosas causadas por protozoários do gênero Leishmania que 
afeta humanos e animais. Um dos tipos mais graves é a leishmaniose visceral (LV), provocada – entre outras 
espécies – pela Leishmania infantum. 

Disponível em:https://agencia.fapesp.br/estudo-comprova-relevancia-do-cao-domestico-na-manutencao-de-focos-transmissores-de-leishmaniose-visceral/
37472/. Acesso em 10 de fvereiro de 2022.

Acerca da leishmaniose, é CORRETO afirmar que:

(A) Os vetores responsáveis pela transmissão da leishmaniose visceral são insetos da família Psychodidae, 
subfamília Phlebotominae, sendo o Culex fatigans a principal espécie transmissora. 

(B) É uma zoonose causada pelo protozoário do gênero Leishmania spp. e transmitida pelo repasto sanguíneo 
da fêmea do flebotomíneo, que pode acometer cães, os quais são considerados, no ciclo urbano de 
transmissão, os principais reservatórios através dos quais o homem pode se infectar.

(C) Os cães podem adquirir leishmaniose quando ingerem alimentos contaminados com ovos do parasita. 
(D) São doenças transmitidas ao ser humano pelo contato direto com outros mamíferos. 
(E) Uma medida de controle da doença em seres humanos é a vacinação de crianças em áreas de risco.

QUESTÃO 35

Em 2021, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e seus parceiros lançaram a primeira estratégia global para 
combater a meningite – uma doença debilitante que mata centenas de milhares de pessoas a cada ano. Até 
2030, a estimativa é que a estratégia possa salvar mais de 200 mil vidas anualmente e reduzir 
significativamente as incapacidades causadas pela doença. 

Disponível em:https://www.paho.org/pt/noticias/28-9-2021-oms-e-parceiros-pedem-acao-urgente-contra-meningite (Adaptado). Acesso em 10 de fvereiro de 
2022.

Com relação às meningites, é INCORRETO afirmar que:

(A) As bactérias mais frequentemente causadoras de meningite são: Bordetella petussis (meningococo), 
Haemophilus influenzae tipo b e Streptococcus pneumoniae (pneumococo). 

(B) Meningite é a inflamação das membranas que revestem o sistema nervoso central, a qual pode ser 
causada por vírus, bactéria, fungo ou protozoário. A etiologia e o quadro clínico dessa doença variam de 
acordo com a faixa etária.

(C) Na rotina da vigilância epidemiológica da meningite meningocócica, pode-se considerar como medida de 
controle a quimioprofilaxia indicada para contatos domiciliares do doente.

(D) As meningites têm distribuição mundial e sua expressão epidemiológica depende de diferentes fatores, 
como o agente infeccioso, a existência de aglomerados populacionais, características socioeconômicas 
dos grupos populacionais e do meio ambiente (clima).

(E) Geralmente, o modo de transmissão das meningites bacterianas é de pessoa a pessoa, através das vias 
respiratórias, por gotículas e secreções da nasofaringe.

QUESTÃO 36

Ao realizar uma aula prática no laboratório de microscopia, um professor de biologia examinou uma lâmina 
histopatológica proveniente de biópsia de indivíduo com doença celíaca (DC). Ao final da aula, foi solicitado a 
um dos estudantes que realizasse um resumo do que havia sido exposto na aula. Analise as afirmativas do 
estudante abaixo: 

I - A doença celíaca é uma forma crônica de enteropatia de mecanismo imunológico que afeta o intestino 
delgado de crianças e adultos geneticamente predispostos, precipitada pela ingestão de alimentos contendo 
glúten.
II - No microscópio óptico, os achados histológicos mais característicos de indivíduos com doença celíaca que 
estão recebendo uma dieta contendo glúten são vilosidades atrofiadas, hiperplasia das criptas, infiltração 
intraepitelial de linfócitos e destruição do revestimento epitelial superficial.
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III - A atrofia das vilosidades intestinais em indivíduos com DC resulta em má absorção intestinal e suas 
manifestações clínicas.
IV - Os pacientes com DC não devem consumir produtos contendo trigo, centeio ou cevada.

Assinale a alternativa referente às afirmações CORRETAS do estudante.

(A) Apenas a afirmativa I está correta.
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
(D) Todas as alternativas estão incorretas.
(E) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 37

Livro discute caminhos para a governança ambiental
 a partir da experiência de Paranapiacaba

A Vila de Paranapiacaba, distrito do município de Santo André, se destaca dentro da região 
macrometropolitana de São Paulo como um território ímpar por sua história, relevância patrimonial, 
ambiental e por preservar importante remanescente da Mata Atlântica, que fornece uma série de serviços 
ecossistêmicos à sociedade, especialmente a provisão de recursos hídricos. Diante da possibilidade de 
implantação de um empreendimento logístico de grande porte nos arredores dessa área, refletir sobre o 
impacto socioambiental da intervenção em diferentes escalas requer um olhar crítico, que contemple e alie 
saberes técnicos e populares no entendimento do problema e, sobretudo, que contribua para construção de 
um processo de aprendizagem social, governança e efetivação de políticas públicas verdadeiramente 
emanadas do território. Nesse sentido, qualificar o planejamento territorial de modo que possibilite a 
participação social e atenda às necessidades e olhares dos diversos atores, evitando que a lógica 
desenvolvimentista se sobressaia à sustentabilidade, é um grande desafio da contemporaneidade.

Disponível em:https://ods.fapesp.br/livro-discute-caminhos-para-a-governanca-ambiental-a-partir-da-experiencia-de-paranapiacaba/7403. Acesso em 10 de 
fvereiro de 2022.

Levando em consideração os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), é CORRETO afirmar que o 
texto está em consonância com o: 

(A) ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis.
(B) ODS 5 - Igualdade de Gênero.
(C) ODS 18 - Globalização.
(D) ODS 6 - Vida na água.
(E) ODS 14 - Água potável e saneamento básico.

QUESTÃO 38

Maior cajueiro do mundo, no RN, abriga o menor lagarto das Américas

 Foi encontrado, recentemente, no Cajueiro de Pirangi, na Grande Natal, o menor lagarto das Américas: o 
lagarto-de-folhiço (Coleodactylus natalensis Freire). O réptil mede aproximadamente 22 centímetros de 
comprimento e foi avistado por funcionários que faziam a manutenção rotineira de limpeza e poda do 
cajueiro. O animal, que está na lista de espécies ameaçadas de extinção, foi descoberto no Parque das Dunas 
pela professora Eliza Maria Xavier Freire, em 1999, durante pesquisa acadêmica na unidade de conservação. 
De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), o lagarto é endêmico 
de remanescente de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte, e é somente encontrado no estado potiguar. O 
animal vive entre o folhiço, que constitui a serrapilheira do substrato da mata.

 Disponível em:https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/11/12/maior-cajueiro-do-mundo-no-rn-abriga-o-menor-lagarto-das-americas.ghtml. 
Acesso em 10 de fvereiro de 2022.
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Considerando o nome científico do lagarto-de-folhiço mencionado no texto, marque a alternativa CORRETA.

(A) Coleodactylus meridionalis e Coleodactylus natalensis pertencem à mesma espécie. 
(B) Coleodactylus corresponde ao gênero do lagarto-de-folhiço.
(C) natalensis corresponde à família do lagarto-de-folhiço.
(D) Freire corresponde ao gênero do lagarto-de-folhiço.
(E) Freire corresponde à ordem do lagarto-de-folhiço. 

QUESTÃO 39

Eletricidade das bactérias

Uma combinação de bactérias, luz solar e água de esgoto pode levar a um sistema autossustentável para 
geração de hidrogênio, gás considerado um recurso futuro para produção de energia elétrica em geradores 
estacionários ou veículos. Um dispositivo capaz de produzir esse combustível que só gera vapor de água 
como resíduo foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia em Santa Cruz 
(UCSC), do Laboratório Nacional Lawrence Livermore e da Universidade Estadual de Virgínia (Virginia Tech). 
Ele é composto por uma célula a combustível microbial (MFC em inglês) que produz eletricidade com 
bactérias encontradas em águas de esgoto. Na MFC, as bactérias degradam a matéria orgânica da água 
residual e geram eletricidade através das membranas celulares. Os elétrons gerados são agregados à 
eletricidade obtida de um painel solar fotoeletroquímico para quebrar as moléculas de água em hidrogênio e 
oxigênio, no processo chamado de eletrólise. A vantagem do novo sistema é não utilizar energia de outras 
fontes para produzir hidrogênio, além de atender à necessidade de tratamento de águas residuais.

Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/eletricidade-das-bacterias/. Acesso em 10 de fvereiro de 2022.

De acordo com o texto, a utilização das bactérias para degradar a matéria orgânica da água residual e gerar 
eletricidade pode ser denominada:

(A) Bioconcentração.
(B) Biocompostagem ex-situ.
(C) Biorremediação.
(D) Bioacumulação.
(E) Biomagnificação.

QUESTÃO 40

No Brasil, mais de 35 milhões de habitantes não têm acesso a água potável e outros 100 milhões não 
possuem o serviço de rede de coleta e tratamento de esgoto em suas moradias (PLADEVALL, 2019). 

Fonte: PLADEVALL, Luiz. Covid-19 e o novo cenário do saneamento. Saneamento ambiental. 12/05/2020. Disponível em https://www.sambiental.com.br/
noticias/covid-19-e-o-novo-cen%C3%A1rio-do-saneamento. Acesso em: 11/01/2022.

Essa situação pode colaborar para o aumento da disseminação de doenças relacionadas à veiculação hídrica, 
como cólera, giardíase, gastroenterite e febre tifoide, causadas respectivamente por:

 

(A) Entamoeba histolytica, Vibrio cholera, Salmonella entérica, Rotavírus.
(B) Vibrio cholera, Salmonella entérica, Rotavírus e Giardia lamblia.
(C) Vibrio cholera, Giardia lamblia, Salmonella entérica e Rotavírus.
(D) Vibrio cholera, Giardia lamblia, Rotavírus e Salmonella entérica sorotipo Typhi.
(E) Vibrio cholera, Giardia lamblia, Escherichia coli, Rotavírus.
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