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Instruções: 
 

1. Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 

numeradas de 01 a 30. Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno.

2. Não serão aceitas reclamações posteriores.

3. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.

4. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

Cartão-Resposta que você receberá. 

5. O Cartão-Resposta deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse 

não o rasure nem o amasse. 

6. Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

7. Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anul

8. Você dispõe de três horas para fazer sua P

tempo inclui a marcação do Cartão-Resposta.

9. Verifique se seus dados estão corretos no Cartão

Aplicação de Prova. 

10. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc).

11. A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

acarretará a sua exclusão do concurso. 

12. Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o 
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Atividade 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 

Objetiva 

Divulgação dos Gabaritos Definitivos

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva
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PROFESSOR 

Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 30 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno. 

Não serão aceitas reclamações posteriores. 

existe apenas UMA resposta certa. 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anul

para fazer sua Prova Objetiva. Faça-o com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Es

Resposta. 

Verifique se seus dados estão corretos no Cartão-Resposta. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc). 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o Cartão

Data 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 08/03/2010 Internet: 

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 
09/03/2010 Na sede da GRE ou na sede da Funadepi.

Divulgação dos Gabaritos Definitivos 12/03/2010 Internet: 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva 16/03/2010 
Internet: 
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PROFESSOR - BIOLOGIA 

0 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 

ilidade, mas controle o seu tempo. Esse 

para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não-observância dessa exigência 

Cartão-Resposta. 

Local 

Internet: www.funadepi.org.br  

GRE ou na sede da Funadepi. 
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Internet: www.funadepi.org.br 
www.seduc.pi.gov.br 
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Legislação 
 

 

1. A característica principal da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional LDB (Lei nº 9.394/96), em relação à 

organização escolar, é o seu caráter: 

 

a) Conservador. 

b) Seletivo. 

c) Classificador. 

d) Flexível. 

e) Diretivo. 

 

2. O ensino fundamental obrigatório, com duração mínima de 9 

(nove) anos,  gratuito na escola pública, a partir dos 6 (seis) 

anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão 

e, segundo a Lei 9.394/96, a escola deve promover: 

 

I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 

e do cálculo. 

II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade. 

III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores. 

IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que 

se assenta a vida social. 

V - A preparação básica para o trabalho e a cidadania, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às 

condições de ocupação. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Somente I e II são corretas. 

b) Somente I e III são corretas. 

c) Somente I, II, III e IV são corretas. 

d) Somente I, II, III e V são corretas. 

e) Somente II, III, IV e V são corretas. 

 

3. Segundo a LDB 9.394/96, a educação abrange: 

 

I - Os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar. 

II - Os processos formativos que se desenvolvem na 

convivência humana e no trabalho. 

III - Os processos formativos que se desenvolvem nas 

instituições de ensino e de pesquisa. 

IV - Os processos formativos que se desenvolvem nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. 

 

   Está(ão) correta(s) a(s)afirmativas: 

 

a) III, apenas. 

b) II e IV, apenas. 

c) I, II, e III. 

d) II, III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

4. Para atingir suas finalidades, as instituições de ensino 

determinam papéis e responsabilidades, cabendo ao 

professor, segundo a Lei nº 9.394/96: 

 

I - Colaborar com as atividades de articulação da escola com 

as famílias e a comunidade. 

II - Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

III - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

menor rendimento. 

IV - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas. 

V - Participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino. 

VI - Informar os pais sobre a freqüência e o rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 

pedagógica. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

a) I, II, III e V. 

b) I e III. 

c) I e II. 

d) I, II, III e IV. 

e) II, III, V e VI. 

 

5. De acordo com o art. 23º da LDB, o currículo na educação 

básica poderá organizar-se em: 

 

I - Série anuais e períodos semestrais; 

II - Ciclos e alternância regular de períodos de estudos; 

III - Grupos não- seriados, com base na idade, na competência 

e em outros critérios. 

IV - Forma diversa de organização, sempre que o interesse do 

processo de aprendizagem assim o recomendar. 

V - Ciclos de formação, com base nas aquisições 

exclusivamente cognitivas. 

 

    Estão corretas as alternativas: 

  

a) I, II e III, apenas; 

b) I, II, III e IV, apenas; 

c) I, II, IV, e V, apenas; 

d) I, III, IV, e V, apenas 

e) I, II, III, IV e V. 

 

6. Segundo a LDB, no seu artigo 62, o professor, para atuar na 

educação básica, deverá: 

 

a) Já ter completado o ensino fundamental. 

b) Ter, no máximo, o nível médio na modalidade Normal. 

c) Possuir competência pedagógica confirmada por 

comissão especial. 

d) Ter completado o ensino médio, na modalidade 

profissionalizante. 

e) Ter formação de nível superior, em curso de licenciatura, 

de graduação plena sendo admitida, para aqueles que 

atuam nas séries iniciais do ensino fundamental, como 

formação mínima, a oferecida em nível médio, na 

modalidade normal. 
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7. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) propõem uma 

mudança de enfoque em relação aos conteúdos curriculares: 

em vez de um ensino em que o conteúdo é visto como fim em 

si mesmo, o que se propõe é um ensino em que o conteúdo é 

visto como: 

 

a) Conhecimentos e valores sociais acumulados pelas 

gerações adultas repassadas ao aluno como verdade; 

b) Informações, princípios científicos, leis, etc., 

estabelecidos e ordenados numa seqüência lógica e 

psicológica; 

c) Temas geradores extraídos apenas da problematização 

da prática de vida dos alunos; 

d) Meio para que os alunos desenvolvam as capacidades 

que lhe permitam produzir e usufruir dos bens culturais, 

sociais e econômicos; 

e) Informações colocadas à disposição do aluno para ele 

usar, se assim o quiser. 

 

8. Os Parâmetros Curriculares Nacionais adotam a proposta de 

estruturação por ciclos, cujo princípio norteador é a 

flexibilidade da seriação. Desse modo, a organização da 

escolaridade, em ciclos, possibilita que o currículo seja 

trabalhado ao longo de um período de tempo maior. Essa 

proposta reconhece as seguintes oportunidades de 

escolarização, exceto: 

 

a) Respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem que os 

alunos apresentam. 

b) Distribuição dos conteúdos de forma mais adequada à 

aprendizagem; 

c) Freqüentes rupturas e excessiva fragmentação do 

percurso escolar; 

d) Realização de adaptações sucessivas da ação pedagógica 

às diferentes necessidades dos alunos; 

e) Incorporação da diversidade dos desempenhos dos 

alunos na relação com objetos de conhecimento 

diferente. 

 

9. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA, Lei nº 

8.069/90, é dever da família, da comunidade, da sociedade  

em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. A garantia de prioridade compreende, exceto: 

 

a) Primazia de receber proteção e socorro em algumas 

circunstâncias; 

b) Precedência de atendimento nos serviços públicos; 

c) Preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas. 

d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e a juventude; 

e) Precedência de atendimento nos serviços de relevância 

pública. 

 

10. Pedro passou a chegar à escola, sucessivas vezes, com marcas 

de violência doméstica, o que comprometeu 

significativamente sua vida e sua aprendizagem. Diante desse 

quadro, seus professores consultaram o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, constatando no seu art. n.º 56, que o 

procedimento indicado é que os (as): 

 

a) Responsáveis sejam chamados e advertidos pela direção 

da escola; 

b) Dirigentes da escola comuniquem o ocorrido ao Conselho 

Tutelar; 

c) Professores visitem a residência da criança para verificar 

suas condições de vida; 

d) Orientadores educacionais encaminhem a família e a 

criança para acompanhamento psicológico; 

e) Autoridades educacionais notifiquem o caso à delegacia 

policial. 

 
 

Conhecimentos Específicos 
 

 

11. Observe a célula abaixo. 

 

Alguns alunos sugeriram características referentes ao organismo 

representado acima: 

 

I - Ribossomo como único organóide citoplasmático. 

II - Ausência de nucléolo. 

III - Parede celular de peptidoglicanos. 

IV - Ausência de nucleoplasma. 

 

Das características citadas, não são encontradas no organismo 

representado na figura: 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas II e IV. 

d) Apenas III. 

e) Nenhuma. 

 



12. Após o ano de 1665, isto é, após a caracterização da cavidade 

denominada de “cellas” pelo pesquisador Robert Hooke, ao 

analisar pequenos pedaços de cortiça, a ciência 

parou de apresentar descobertas. Foram inúmeros 

pesquisadores que filosofaram sobre as características da 

célula, porém, poucos naquela época puderam demonstrar 

com veemência e exatidão suas proposições. Analise as 

afirmações abaixo. 
 

I - “A superfície celular varia com o quadrado da dimensão 

linear, e o volume com o cubo da mesma”.

II - “O volume celular é constante para células de uma 

mesma espécie, mesmo tecido e mesma fase de 

desenvolvimento, independente do tamanho do 

indivíduo”. 

III - “Todos os vegetais são formados por células”.

IV - “Todos os animais são formados por células”.

 

Após analisar as afirmações citadas acima, marque a alternativa 

que apresenta afirmações exclusivamente relacionadas à Teoria 

de Spencer. 
 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas II e IV. 

d) Apenas I e III. 

e) I, II, III, e IV. 

 

13. “É difícil resistir à conclusão de que o DNA é material 
Se este for o caso, nosso problema é aprender como o DNA 
reproduz a si mesmo. A estrutura de dupla hélice sugere uma 
resposta possível, que discuti em artigo anterior. A idéia 
básica é que duas cadeias de DNA, que se en
uma mão em uma luva são separadas de alguma forma e a 
mão então serve como um molde para a formação de uma 
nova luva, enquanto a luva atua como molde para uma nova 
mão. Conseqüentemente, teremos duas mãos usando luvas 
onde antes havia apenas uma. Em termos químicos, 
imaginamos que os monômeros fornecidos pela célula se 
alinham ao longo da cadeia molde com bases 
complementares formando pares”. (F.H.C. Crick in: Scientific 

American Brasil. Setembro de 2007, p. 10) 
 

O pequeno trecho foi extraído de um dos artigos publicados 

cientista F. Crick apresentado em setembro de 1957 e retratado 

na revista citada acima. Sobre o trecho, analise as afirmações 

abaixo e marque a alternativa correta. 
 

I - A estrutura dupla hélice foi essencial para o pesquisador 

poder caracterizar o processo de duplicação do DNA.

II - Para o processo da duplicação do DNA são necessários 

desoxirribonucleotídeos livres, a enzima DNA polimerase 

III, primers de RNA, helicases, topoisomerases, proteínas 

SSB e a formação da forquilha de replicação.

III - Em relação ao trecho sublinhado, não podemos inferir um 

conceito de complementaridade de bases.

IV - As bases nitrogenadas púricas são maiores quando 

comparadas às bases pirimídicas. 
 

a) Apenas II está correta. 

b) Apenas III e IV estão corretas. 

c) Apenas I, II e IV estão corretas. 

d) Apenas I está incorreta. 

e) Todas estão corretas. 

Processo de Seleção

 

o ano de 1665, isto é, após a caracterização da cavidade 
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É difícil resistir à conclusão de que o DNA é material genético. 
Se este for o caso, nosso problema é aprender como o DNA 
reproduz a si mesmo. A estrutura de dupla hélice sugere uma 
resposta possível, que discuti em artigo anterior. A idéia 
básica é que duas cadeias de DNA, que se encaixam como 

são separadas de alguma forma e a 
mão então serve como um molde para a formação de uma 
nova luva, enquanto a luva atua como molde para uma nova 
mão. Conseqüentemente, teremos duas mãos usando luvas 
onde antes havia apenas uma. Em termos químicos, 

inamos que os monômeros fornecidos pela célula se 
alinham ao longo da cadeia molde com bases 

(F.H.C. Crick in: Scientific 

O pequeno trecho foi extraído de um dos artigos publicados pelo 

cientista F. Crick apresentado em setembro de 1957 e retratado 

analise as afirmações 

A estrutura dupla hélice foi essencial para o pesquisador 

processo de duplicação do DNA. 

Para o processo da duplicação do DNA são necessários 

desoxirribonucleotídeos livres, a enzima DNA polimerase 

III, primers de RNA, helicases, topoisomerases, proteínas 

SSB e a formação da forquilha de replicação. 

não podemos inferir um 

conceito de complementaridade de bases. 

As bases nitrogenadas púricas são maiores quando 

14. Analise a charge abaixo e marque a alternativa 

 

I - A tirinha alerta para um importante e avassalador 

desequilíbrio ambiental, provocado principalmente pela 

grande liberação de CO

II - A pele é composta por duas camadas, a epiderme de 

origem ectodérmica e dividida em 4 subcamadas 

(germinativa, espinhosa, granulosa e córnea). A outra é 

denominada de derme, com origem também 

ectodérmica, cuja organização tem função de revestir e 

proteger o corpo. 

III - Os filtros solares ajudam a proteger a pele contra a ação 

de radiações ultravioleta do tipo UVA, que provocam 

efeitos danosos à pele como o envelhecimento precoce 

e UVB que podem provocar queimaduras na pele.

 

a) Apenas I e II estão corretas.

b) Apenas III está correta.

c) Apenas II está correta. 

d) I, II e III estão incorretas.

e) I, II e III estão corretas. 

 

15. Durante o ciclo celular, vários eventos importantes para a 

célula ocorrem envolvendo o material genético que necessita 

ser organizado para as novas células qu

interfase, mitose e meiose e considerando uma célula com 12 

cromossomos, é correto afirmar que:

 

1) Na metáfase da mitose

cromossomos com 12 moléculas de DNA.

2) Na anáfase I da meiose I

cromátides. 

3) Tanto na anáfase da mitose quanto na anáfase II da 

meiose II, a célula apresentará 12 moléculas de DNA.

4) Na fase G2 da interfase

cromossomos, 24 cromátides e 24 moléculas de DNA.

 

a) Apenas a afirmação 2 está correta.

b) Todas estão corretas. 

c) Apenas as afirmações 1

d) Apenas a afirmação 4 está correta.

e) Nenhuma está correta.
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Analise a charge abaixo e marque a alternativa correta. 

A tirinha alerta para um importante e avassalador 

desequilíbrio ambiental, provocado principalmente pela 

grande liberação de CO2 na atmosfera. 

composta por duas camadas, a epiderme de 

origem ectodérmica e dividida em 4 subcamadas 

(germinativa, espinhosa, granulosa e córnea). A outra é 

denominada de derme, com origem também 

ectodérmica, cuja organização tem função de revestir e 

s filtros solares ajudam a proteger a pele contra a ação 

de radiações ultravioleta do tipo UVA, que provocam 

efeitos danosos à pele como o envelhecimento precoce 

e UVB que podem provocar queimaduras na pele. 

estão corretas. 

está correta. 

 

estão incorretas. 

 

vários eventos importantes para a 

célula ocorrem envolvendo o material genético que necessita 

s novas células que surgem. Quanto à 

interfase, mitose e meiose e considerando uma célula com 12 

afirmar que: 

Na metáfase da mitose, a célula apresentará 24 

cromossomos com 12 moléculas de DNA. 

Na anáfase I da meiose I, a célula apresentará 12 

Tanto na anáfase da mitose quanto na anáfase II da 

a célula apresentará 12 moléculas de DNA. 

da interfase, a célula apresentará 12 

cromossomos, 24 cromátides e 24 moléculas de DNA. 

está correta. 

1 e 3 estão corretas. 

está correta. 

Nenhuma está correta. 
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16. “Desmistificando o licopeno! 
O licopeno, abundante principalmente nos tomates, 
aparentemente não previne o câncer de próstata como se 
imaginava. Estudos anteriores sugeriam que uma dieta rica desse 
antioxidante poderia proteger o homem do câncer de próstata, 
presumidamente porque o licopeno neutralizaria os radicais livres 
[…]” (Revista Scientific American Brasil, setembro de 2007, p. 23) 

 

De acordo com o texto analise as afirmações. 
  

1) Vários fatores podem contribuir para o desenvolvimento 

do câncer, dentre eles, podemos citar a predisposição 

genética, hábitos alimentares, estilo de vida e condições 

ambientais. 

2) Antioxidantes são substâncias capazes de reagir contra 

os danos causados pelos efeitos fisiológicos da oxidação 

dos tecidos do organismo. Podem funcionar como 

antioxidantes vitaminas, sais minerais e algumas 

enzimas do corpo. 

3) Os radicais livres são moléculas instáveis e atuam como 

verdadeiros vilões no nosso organismo. Para 

conseguirem, a estabilidade esses átomos reagem com 

diversas moléculas da célula dentre elas, o próprio DNA, 

as proteínas e lipídios da membrana plasmática. 

4) Os radicais livres podem desativar enzimas interferindo 

no metabolismo celular, desta forma, prejudicam a 

produção de anticorpos gerando uma queda do sistema 

de defesa do organismo. 

 

Está(ão) correta(s): 

 

a) Apenas 1 e 3. 

b) Apenas 2 e 4. 

c) Apenas 2 e 3. 

d) Nenhuma. 

e) 1, 2, 3 e 4. 

 

17. Joaquim, pacato cidadão teresinense, trabalha em uma 
padaria e todos os dias prepara pães e bolos maravilhosos. 
Porém seu chefe é polonês e necessita deixar, no balcão da 
cozinha uma receita em português com os ingredientes 
necessários para Joaquim poder preparar deliciosas 
guloseimas. A receita original está escrita em polonês e fica 
guardada em um cofre especial de seu Polansky, dono da 
padaria. Para guardar segredo, somente seu Polansky pode 
abrir o cofre e escrever em português a receita a ser utilizada 
por seu Joaquim. 
Fazendo uma analogia de como uma célula trabalha para 

fabricar suas proteínas, essenciais para o seu metabolismo, a 

receita em polonês, a receita em português, seus ingredientes 

e o bolo corresponderiam respectivamente, a: 

 

a) Nucleotídeos, RNA, DNA e proteína. 

b) RNAm, RNAt, DNA e aminoácidos. 

c) Polipeptídeo, nucleotídeos, RNAm e DNA. 

d) Ribossomos, RNAm, DNA e aminoácido. 

e) DNA, RNA, aminoácidos e proteína. 

 

18. As células-tronco são células especiais e capazes de originar 

tecidos do corpo humano. Sobre o tema, analise as 

afirmações marcando (V) ou (F). 

 

( ) As células-tronco totipotentes podem ser obtidas pelo 

embrião no estágio de blástula ou pelo próprio indivíduo 

adulto, porém não conseguem formar todos os tecidos 

do corpo. 

( ) As células-tronco pluripotentes podem ser obtidas pelo 

embrião no estágio de mórula e conseguem formar 

qualquer tecido do corpo humano, inclusive placenta e 

anexos embrionários. 

( ) As células-tronco da medula óssea vermelha são do 

tipo unipotente. 

( ) As células-tronco totipotentes não podem ser utilizadas 

para a terapia celular. 
 

Marque a alternativa que contém a seqüência correta de 

avaliação. 
 

a) V, V, F, F. 

b) V, F, F, V. 

c) F, F, V, V. 

d) V, V, V, V. 

e) F, F, F, F. 
 

19. Sobre a Embriologia e reprodução humana é correto afirmar, 

exceto. 
 

a) As vesículas seminais secretam, no processo da 

ejaculação, frutose, prostaglandinas e fibrinogênio. 

b) O hormônio testosterona é produzido pelas células 

intersticiais de Leydig sobre influência do hormônio 

hipofisário LH. 

c) O hormônio FSH induz a proliferação do epitélio 

germinativo dos túbulos seminíferos para a produção de 

espermatozóides e ao mesmo tempo estimula as células 

de Leydig a produzir substâncias nutridoras do 

espermatozóide. 

d) Os hormônios FSH e LH, durante o ciclo menstrual 

normal, estimulam, respectivamente, a maturação do 

folículo em desenvolvimento e a formação do corpo 

lúteo. 

e) A fase proliferativa do ciclo menstrual, que ocorre antes 

da ovulação, apresenta altos níveis de estrógeno. 
 

20. “A urina é resultado de um longo processamento a que o 
sangue é submetido nos rins. Na verdade, a urina é um 
filtrado do sangue”. (UZUNIAN, A. & BIRNE, E. Biologia 2. São Paulo: 

Harbra, 2005. p. 539.) 

Sobre a fisiologia do sistema urinário humano é correto 

afirmar que, exceto: 

 

a) O sangue que deverá ser filtrado é rico em uréia e entra 

no rim pela artéria renal. 

b) A diabete insipidus é provocada pela deficiência do 

hormônio vasopressina ou por uma incapacidade dos rins 

em perceber tal hormônio. 

c) Em um dia frio e considerando a boa hidratação, observa-

se que o hipotálamo lança controle sobre o organismo 

gerando uma queda ou inibição do hormônio ADH o que 

permite a produção de uma urina diluída. 

d) Em um dia quente e considerando uma intensa sudorese, 

o hipotálamo lança controle sobre o organismo gerando 

um aumento na produção do hormônio ADH estimulando 

a reabsorção de água e produzindo uma urina diluída. 

e) A urina inicial pode apresentar água, uréia, vitaminas, 

glicose e aminoácidos. 
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21. Sobre o tecido conjuntivo é correto afirmar, exceto. 
 

a) O tendão é um tipo de tecido conjuntivo modelado cuja 

função é manter o equilíbrio estático e dinâmico do 

corpo, permitindo a ligação do músculo ao osso. 

b) Muitas células do tecido ósseo são responsáveis pela 

manutenção e remodelagem do osso. Dentre estas 

células, encontramos os osteoclastos que são grandes, 

mononucleadas e derivadas dos osteoblastos. 

c) As células mesenquimais indiferenciadas do tecido 

conjuntivo são responsáveis pela formação das células 

adiposas, condroblastos e fibroblastos. 

d) O tecido adiposo desempenha importantes funções: 

armazenador de energia, isolante térmico, proteção 

contra choques mecânicos, além de ajudar na produção 

de alguns hormônios, dentre eles, a leptina que é 

responsável pela redução do apetite e estimulador do 

gasto de energia. 

e) Para desempenhar as diversas funções que o tecido 

cartilaginoso agrega, sua estrutura armazena proporções 

especiais de fibras colágenas e elásticas, além de ser 

envolvida por uma membrana denominada de 

pericôndrio. 
 

22. Todos os movimentos que realizamos durante a nossa vida só 

são possíveis pela ação muscular. Sobre o tecido muscular, 

analise as afirmações: 
 

1) Durante o processo da contração, o Ca
++ 

tem a função de 

se ligar à tropomiosina facilitando a liberação da cabeça 

polar da actina, e desta forma permitindo o deslizamento 

sobre a miosina encurtando o sarcômero. 

2)  Durante o processo de relaxamento não é necessário 

ATP. 

3) No estado de repouso (músculo relaxado), a miosina não 

consegue se ligar à actina porque os sítios de ligação 

estão obstruídos pela tropomiosina. 

4) Para que ocorra o processo da rigidez cadavérica o 

complexo actina-miosina torna-se estável o que estimula 

a formação das pontes cruzadas. 

 

Está(ão) correta(s): 

 

a) Apenas 3 e 4. 

b) Apenas 1 e 2. 

c) Apenas 1, 3 e 4. 

d) Apenas 3. 

e) 1, 2, 3 e 4. 
 

23. Em relação ao cladograma montado abaixo, que representa a 

relação filogenética existente entre os grupos vegetais, 

analise os comentários feitos pelos alunos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fernanda afirma que se considerarmos, em A, a 

característica “tecido condutor”, Pteridófitas, 

Gimnospermas e Angiospermas serão grupos 

monofiléticos e o caráter em questão teria surgido em 

um ancestral comum. 

2. Joelma afirma que se considerarmos, em A, a 

característica “tecido condutor”; em B, sementes, e em 

C, fruto, teremos então exemplos de sinapomorfias. 

3. Se considerarmos em 1 a característica presença de 

clorofila, esta será considerada uma plesiomorfia.  

4. José afirma que Briófitas e Pteridófitas são exemplos de 

grupos monofiléticos. 

 

Marque a alternativa correta. 

 

a) Apenas as afirmações 1 e 3 estão corretas. 

b) Apenas a afirmação 2 está incorreta. 

c) Apenas a afirmação 4 está incorreta. 

d) Todas as afirmações estão corretas. 

e) Apenas as afirmações 1 e 4 estão corretas. 

 

24. Os tecidos vegetais estão agrupados em sistemas de tecidos, 

que se estendem pelo corpo da planta, de órgão a órgão. 

Sobre a histologia vegetal é correto afirmar, exceto: 

 

a) A periderme, composta pela feloderme, felogênio e 

súber, substitui a epiderme quando há crescimento 

secundário da planta. 

b) O crescimento secundário de uma raiz de angiosperma 

resulta da atividade do câmbio. O câmbio vascular 

origina-se a partir do procâmbio e também do periciclo. 

c) O aumento de espessura do caule em certas plantas pode 

provocar o rompimento do súber, o qual se desprende 

com outros tecidos mortos, compondo, então, o 

chamado ritidoma. 

d) O câmbio vascular está relacionado com o crescimento 

primário da planta, e o meristema fundamental 

determina o crescimento secundário da planta (em 

espessura). 

e) Os parênquimas são tecidos formados por células de 

paredes finas, constituídas basicamente por celulose. 

Esse tecido armazena diversas funções. 

 

25. Certas plantas podem crescer ao entrar em contato com um 

objeto. A exemplo desse processo, podemos citar o caso dos 

caules volúveis de plantas trepadeiras e das gavinhas. Marque 

a alternativa que contém o tipo de movimento vegetal 

estabelecido. 

 

a) Tigmotropismo. 

b) Gravitropismo. 

c) Nastismo. 

d) Fototropismo. 

e) Seismonastismo. 

 
Disponível: http://lasneaux.blogspot.com/2009_03_01_archive.html (26/02/10) 
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26. Sobre os animais, é correto afirmar: 

 

a) Os artrópodas são triblásticos e enterocelomados. 

b) Os moluscos são celomados, corpo dividido em cabeça, 

pé e massa visceral, o que permite afirmar que esses 

animais apresentam segmentação corporal. 

c) Muitos cnidários apresentam ciclo de reprodução 

semelhante ao de muitos vegetais: metagênese ou 

alternância de geração. Porém, nos cnidários, não se 

observa uma alternância do ciclo produzindo indivíduos 

haplóides e diplóides. 

d) Condrícteis e osteicteis apresentam bexiga natatória, 

importante órgão controlador da densidade do corpo do 

animal. 

e) Uma importante adaptação sofrida pelos anfíbios, para 

uma melhor instalação no ambiente terrestre, foi a 

produção de uma pele fina, úmida e pouco queratinizada. 

 

27. Uma população experimental contém 200 indivíduos AA, 200 

aa e 200 Aa. Todos os indivíduos AA foram cruzados com 

indivíduos aa e os indivíduos Aa foram cruzados entre si. 

Considerando que cada casal produziu 2 descendentes, 

espera-se encontrar entre os filhotes: 

 

a) AA = 100; Aa = 400; aa = 100 

b) AA = 50; Aa = 500; aa = 50 

c) AA = 250; Aa = 600; aa = 250 

d) AA = 200; Aa = 200; aa = 200 

e) AA = 150; Aa = 800; aa = 150 

 

28. Em milho, as características grãos lisos (S), coloridos (C) e 

amiláceos (W) são dominantes respectivamente sobre grãos 

rugosos (s), brancos (c) e cerosos (w). Num cruzamento teste 

de um triplo heterozigoto com um homozigoto recessivo, 

foram obtidos 6708 descendentes, como mostra a tabela 

abaixo. 

 

Rugoso, colorido, amiláceo.......2538 

Liso, colorido, ceroso..................116 

Rugoso, colorido, ceroso.............601 

Liso, colorido, amiláceo...................4 

Liso, branco, ceroso..................2708 

Rugoso, branco, amiláceo............113 

Liso, branco, amiláceo.................626 

Rugoso, branco, ceroso...................2 

 

Marque a alternativa que contém a seqüência correta dos genes 

para as características grãos lisos, coloridos e amiláceos e a 

distância, em unidades de mapa, entre os genes C e S. 

 

a) W-C-S;   18,5 U.M. 

b) C-S-W;   3,5 U.M. 

c) S-W-C;   1,8 U.M. 

d) S-C-W;   35 U.M. 

e) W-S-C;   18,5 U.M. 

29. Quando ratos homozigotos amarelos são cruzados com 

homozigotos pretos, a F1 é toda cinza. Cruzamentos da F1 

entre si produziram uma F2 constituída de 28 animais cinza, 

10 amarelos, 3 cremes e 8 pretos. Marque a alternativa que 

afirma qual o tipo de herança envolvida na determinação da 

cores dos ratos. 

  

a) Interação complementar. 

b) Epistasia dominante simples. 

c) Epistasia recessiva simples. 

d) Codominância. 

e) Herança quantitativa. 

 

30. Os indivíduos que vivem em grupos executam muitos 

comportamentos que não ocorreriam em animais solitários. 

Esses atos podem se agrupados em quatro categorias de 

acordo com os seus efeitos sobre os indivíduos. Observe: 

 

• Ato altruísta: beneficia outro indivíduo a certo custo 

para o executor. 

• Ato egoísta: beneficia o executor, mas infringe um custo 

sobre algum outro indivíduo. 

• Ato cooperativo: beneficia tanto o executor quanto o 

receptor. 

• Ato maléfico: infringe custos sobre o executor e o 

receptor. 

 

Com base nos efeitos dos atos sociais sobre seus executores e 

receptores, marque a alternativa correta que envolve o benefício 

ou prejuízo para cada um dos atos, utilize (+) para relação 

positiva e (-) para relação negativa. 

 

 Altruísta Egoísta Cooperativo Maléfico 

a) +/+ -/+ +/+ -/+ 

b) +/- -/- -/+ +/- 

c) -/+ +/- +/+ -/- 

d) -/+ -/+ +/- +/+ 

e) +/+ -/+ +/+ -/- 

 


