
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: BIÓLOGO 

DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos. 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul. 

5. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta.  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de decorrida 2h do seu início. 

15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 

Universidade  
Estadual do Piauí 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 TEXTO I (Para as questões de 01 a 07). 

 

      

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Decifrando códigos 

               Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa 

experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se 

rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das 

prateleiras. Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso 

cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para 

guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. A capacidade de aprender com 

experiências anteriores permite a todos os animais se adaptar a um mundo que é complexo e está 

em constante mutação. 

                    Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças. 

Agora, combinando um conjunto de novos experimentos a análises matemáticas poderosas e à 

capacidade de gravar simultaneamente a atividade de 200 neurônios em camundongos despertos, 

meus colegas e eu descobrimos o que acreditamos ser o mecanismo básico usado pelo cérebro 

para extrair informação vital das experiências e transformá-las em lembranças. 

               As conclusões às quais chegamos se somam a trabalhos cada vez mais numerosos e 

indicam que o fluxo linear de sinais de neurônio a neurônio não é suficiente para explicar como o 

cérebro representa percepções e reminiscências. Essas representações demandam atividade 

coordenada de grandes populações de neurônios. 

(...)  

(Revista Mente Cérebro – Duetto Editorial -  Número 27 – Por Joe Z. Tsien, p. 30) 

 
 

01.  Considerando-se as informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que: 
 
 a)  as ligações existentes entre os neurônios, por si só, tornam as lembranças possíveis no 

cérebro humano;  
 b)  os estudiosos, finalmente, acreditam ter desvendado os mecanismos cerebrais responsáveis 

pela formação das lembranças na mente humana;  
 c)  a dificuldade encontrada pelos cientistas em relação a descobertas relacionadas às 

lembranças deve-se à constante mutação do mundo; 
 d)  em suas pesquisas, os cientistas realizaram cálculos matemáticos que, por si sós, lhes 

permitiram extrair as informações necessárias para que fosse revelada a maneira como se 
formam as lembranças no cérebro humano; 

 e)  em suas pesquisas, os cientistas descobriram, somente por meio da observação da atividade 
de 200 neurônios em camundongos despertos, a maneira como se formam as lembranças na 
mente humana.  
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02.  As ideias apresentadas no texto nos permitem afirmar, CORRETAMENTE, que: 
 
 a)  o interesse dos cientistas em descobrir a maneira como o cérebro produz lembranças é uma 

preocupação muito recente; 
 b)  os animais adaptam-se ao mundo somente em virtude das experiências vividas anteriormente; 
 c)  os cientistas descobriram os mecanismos de formação das lembranças, na mente humana, em 

virtude da constante evolução por que passa o nosso cérebro; 
 d)  as descobertas relativas à produção das lembranças no cérebro humano só se tornaram 

possíveis em virtude de um conjunto de experimentos conjugados; 
 e)  para os cientistas, as experiências vividas pelo homem não contam na formação das 

lembranças. 
 
03.  Assinale a opção em que, no trecho apresentado, o destaque NÃO verifica qualquer referência à 

ideia de tempo. 
 
 a)  “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois,” (l. 04). 

 b)   “... para guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 05-06). 

 c)   “Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “Agora, combinando um conjunto de novos experimentos ...” (l. 10). 

 e)  “... para explicar como o cérebro representa percepções e reminiscências.” (l. 15-16). 

 
  Considere o trecho a seguir, para responder às questões 04, 05 e 06. 
 
 “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: o 

solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se rachaduras; e 
vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das prateleiras” 
(l. 01 - 04). 

 
04.   Analise as opções abaixo e assinale aquela que contém uma informação INCORRETA, quanto ao 

emprego de palavras, expressões e estruturas linguísticas. 
 
 a)  Subentende-se a existência da palavra “solo”, antes de “treme”, “fica abaulado” e “se desloca”.     
 b)  O sujeito gramatical de “estilhaçam” é o mesmo de “caem”. 
 c)  No segmento “abrem-se rachaduras”, a forma verbal encontra-se na voz passiva sintética. 
 d)  Os dois pontos utilizados logo após a palavra “experiência” indicam a explicação dos itens que 

são apresentados a seguir. 
 e)  “abrem-se” (primeira ocorrência) e “caem” possuem sujeitos gramaticais distintos. 
 
 
05.  Quanto ao sentido, textualmente, a palavra “bugigangas” equivale a: 

 

 a)  “ornamentos”; 

 b)  “objetos de estimação”; 

 c)  “quinquilharias”; 

 d)  “objetos de decoração”; 

 e)  “objetos de valor sentimental”. 
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06.   Assinale a opção em que o termo destacado desempenha a mesma função sintática da palavra 
“que”, no trecho: “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras 
dessa experiência: ...”. 

 

 a)  “... nosso cérebro evoluiu para fazer isto:” (l. 04-05). 

 b)   “A capacidade de aprender com experiências anteriores permite a todos os animais se 
adaptar a um mundo que é complexo ...” (l. 06-07). 

 c)  “... como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “... e transformá-las em lembranças.” (l. 13). 

 e)  “Essas representações demandam atividade coordenada de grandes populações de 
neurônios.” (l. 16-17). 

 

 Considere o trecho abaixo para responder à questão 07. 
 

 “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso cérebro 
evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para guiar 
nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 04-07). 

 

07.   Assinale a opção na qual a oração “porque nosso cérebro evoluiu” está reescrita sem que tenha 
havido alteração de sentido. 

 

 a)  “embora o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 b)  “ainda que o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 c)  “conforme o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 d)  “se o nosso cérebro evoluiu”. 
 e)  “já que nosso cérebro evoluiu”. 
 

 TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

        

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

O lado mais tr iste da solidão 

               Quem pensa que a falta de vínculos sociais e afetivos é um drama com repercussões 

restritas às emoções se engana. A ciência alerta, agora, que a solidão pode até mesmo nos 

provocar doenças – e não apenas psíquicas. Uma leva de pesquisas recentes mostra que os 

avessos à família e aos amigos têm tanta tendência a ficar enfermos quanto os fumantes ou 

sedentários convictos. Há indícios também de que os solitários estariam na linha de frente dos 

problemas de fundo inflamatório, caso de artrite e doenças cardiovasculares. 

               Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados 

Unidos, pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão em 

maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

Já a turma que vive afastada do mundo, menos exposta a esse tipo de micróbio, acaba 

apresentando um sistema imune que não tem tanta necessidade de enfrentá-lo. Em tudo na vida, 

porém, há uma compensação. Nessa gente, as defesas passam a se concentrar nas bactérias, o que 

gera uma reação inflamatória recorrente – e nem sempre bem-vinda, já que inflamação demais 

abre alas a descompassos em diversas áreas do corpo. 

(...) 

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril - Maio/2011 – Número 337 – Por Mariana Agunzi – p. 69) 
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08.  É CORRETO afirmar em relação às ideias apresentadas no texto.   

 

 a)  As pessoas mais sociáveis dificilmente contraem doenças. 

 b)  Todo solitário contrai doenças mais graves do que as pessoas que vivem rodeadas de gente.  

 c)  Os cientistas descobriram que os solitários estão muito propensos a  contrair doenças de fundo 

emocional, apenas. 

 d)  Os cientistas descobriram que os solitários estão menos propensos a contrair vírus e mais  

sujeitos às reações inflamatórias. 

 e)  A vida reclusa é sempre uma escolha e, por isso, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa. 

 

 Observe o trecho abaixo, para responder às questões 09 e 10. 

 

 Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 

pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão 

em maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

(l. 07-11). 

 

09.  Comparando-se o comportamento dos grupos pesquisados: “pessoas que se queixam de uma 

vida reclusa...” e “Os sociáveis...”, é CORRETO afirmar que entre eles constata-se uma relação 

de: 
 

 a)  oposição; 

 b)  exclusão; 

 c)  inclusão; 

 d)  causa e efeito; 

 e)  condição. 

 

10.  Observe o trecho: “... pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos 

na proteção contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses ...”. 

 Alterando-se a forma verbal “queixam” para “queixassem”, a correção gramatical estará mantida 

se alterarmos, também, as formas verbais “possuem” e “estão”.   

 

 Assinale a alternativa em que a alteração dessas formas verbais garante essa correção.  

 

 a)  “possuíam” – “estavam”; 

 b)  “possuiriam” – “estavam”; 

 c)  “possuiriam” – “estariam”; 

 d)  “possuíram” – “estiveram”; 

 e)  “possuíram” – “estariam”. 
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QUESTÕES DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

 
11. Analise os seguintes itens referentes a conceitos básicos sobre computadores: 
 

I. USB é a sigla para Universal Serial Bus. É um tipo de conexão que permite conectar de forma 
prática e rápida diversos tipos de periféricos, sem a necessidade de desligar ou reiniciar o 
computador. 

II. Os monitores que recebem comandos do usuário através de uma tela sensível ao toque 
constituem dispositivos de entrada e saída, e são chamados de Touch Pad. 

III. A característica mais importante da memória RAM é ser uma memória virtual. 
IV. Dial-up é o tipo de conexão mais comum à Internet, utiliza a linha telefônica e é considerada 

banda larga, podendo chegar à velocidade de 8Mbps. 
V. A Internet é baseada em uma arquitetura cliente-servidor e utiliza o protocolo HTTP para o 

acesso a páginas web. 
 
 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

a) I, II, III. 
b) I, III, IV. 
c) III, V. 
d) I, V 
e) II, III, IV. 

 
12. Sobre o Windows XP, configuração padrão, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) O recurso Troca Rápida de Usuário é uma maneira de trocar de usuário em um computador 
sem ter que fechar os programas e arquivos do usuário que estava usando o computador. 

b) O recurso de Restauração do Sistema é usado para fazer o computador voltar a um estado 
anterior, se houver uma falha no sistema ou outros problemas mais sérios, excluindo todas as 
alterações e documentos. 

c) O recurso Mapear Unidade de Rede conecta o computador a uma pasta ou drive da rede, 
atribuindo-lhe uma nova letra, facilitando assim seu acesso. 

d) A Barra de Inicialização Rápida torna mais fácil acessar programas usados frequentemente 
com apenas um clique do mouse. 

e) A Lente de Aumento é uma das ferramentas de acessibilidade presentes no Windows XP. 

 
13. Observe a figura, referente ao Windows 7: 
 

 
 
 



Concurso Público – Fundação Municipal de Saúde - FMS – CARGO: BIÓLOGO 
8 

 Nova categoria de mini-aplicativos criada para proporcionar informações e dados úteis, ou para 
melhorar uma aplicação ou um serviço. Introduz informação e diversão à área de trabalho do 
Windows 7. Recebe o nome de: 

 

a) Barra de tarefas; 
b) Wallpapers; 
c) Ícones; 
d) Gadgets; 
e) RSS. 

 

14. Analise as informações sobre o MS-Word 2007, em sua configuração padrão. 

I.  Se clicarmos no ícone, , da guia Inserir, estaremos inserindo uma quebra de página. 
II. Existem dois tipos de senhas no Word 2007. A senha de proteção e a senha de gravação. 

Elas possuem funcionalidades diferentes, sendo possível inserir os dois tipos no mesmo 
documento do Word. 

III. Para selecionar um texto completo, podemos utilizar as teclas de atalho CTRL+A.  

IV. O ícone  é utilizado para revisões ortográficas. 
V. É possível selecionar várias palavras ao mesmo tempo, em posições diversas, dentro de um 

texto do Word. 

 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

a) I, II, V. 
b) I, III, IV. 
c) III, IV, V. 
d) I, II 
e) II, III, IV. 

 
15. Observe a figura referente ao MS-Word 2007. 
 

 
 

SITUAÇÃO I                                          SITUAÇÃO II 
 
 Na SITUAÇÃO I, temos uma tabela que ficou "quebrada" devido à mudança de página. Para que 

os títulos das colunas apareçam também na página seguinte (SITUAÇÃO II), qual recurso do 

Word 2007 devemos utilizar? 
 

a) Não existe recurso para isso no Word 2007. Devemos apenas digitar os títulos das colunas 

novamente. 

b) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Linha, marcar a opção que indica a repetição do 

cabeçalho no início de cada página. 

c) Inserir uma Quebra de Página. 

d) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Coluna, marcar a opção que indica a repetição do 

cabeçalho no início de cada página 

e) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Tabela, marcar a opção de Quebra automática do 

texto. 
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16. Podemos afirmar sobre os tipos de gráficos disponíveis no MS-Excel 2007, EXCETO: 
 

a) Os gráficos de colunas são usados para comparar valores em diversas categorias. 
b) Os gráficos de dispersão mostram as relações entre os valores numéricos em várias 

sequências de dados ou plotam dois grupos de números como uma sequência de coordenadas 
XY.   

c) Os gráficos de pizza enfatizam as diferenças entre vários conjuntos de dados ao longo de um 
período de tempo. 

d) Um gráfico de ações é usado mais frequentemente para ilustrar a flutuação de preços de 
ações. No entanto, esse gráfico também pode ser usado para fins científicos, como, por 
exemplo, para indicar a flutuação de temperaturas diárias ou anuais. 

e) Os gráficos de linhas são usados para exibir tendências ao longo do tempo. 
 
17. Observe a seguinte planilha do MS-Excel 2007 e analise os itens, abaixo. 
 

 
 

I.  Para que os números fiquem com uma casa decimal, basta selecioná-los e clicar uma vez no 

botão , na guia Início. 
II.  Uma das maneiras de se obter o resultado da célula E2 é utilizando a fórmula =Média(B2:D2). 
III. Para colocar o nome dos alunos em ordem alfabética, basta selecionar a tabela e clicar no 

botão , na guia Dados. 
IV. Para a coluna F ser preenchida automaticamente, de acordo com o resultado da coluna E 

(supondo média 7,0 ou maior como aprovativa), basta digitar, na célula E2, a fórmula 
=CONT.SE(E2>=7;"Aprovado";"Reprovado"). Após isso, usar a alça de preenchimento para o 
restante da coluna F. 

 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

a) I, II, III, IV. 
b) I, II, III. 
c) II, III, IV. 
d) I, IV. 
e) II, III. 

 
18. Sobre o MS - Power Point 2007, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O botão , na guia Início, adiciona um novo slide à apresentação. 

b) O botão , na guia Revisão, traduz o texto selecionado para outro idioma. 

c) Um slide pode conter textos, imagens, gráficos, vídeos e sons. 

d) O botão , na guia Exibição, abre o modo de exibição de slide mestre, para alterar o layout e 

o design do slide mestre. 

e) Caso o slide mestre tenha sido definido, não é possível modificar o design de um único slide. 

 
 
 
 



Concurso Público – Fundação Municipal de Saúde - FMS – CARGO: BIÓLOGO 
10 

19. Analise a imagem a seguir, referente ao Internet Explorer 8 (IE8), e assinale a opção CORRETA. 
 

 
 

a) O botão  serve para indicar se o IE8 localizou alguma rede sem fio ao alcance, ficando 

colorido caso obtenha acesso.  

b) No IE8, para aumentar a visualização da página, sem utilizar a barra de ferramentas, basta 

utilizar as teclas Ctrl e >. 

c) O botão  mostra sites criados para navegadores mais antigos, da maneira que foram 

projetados para exibição, corrigindo a aparência do site, como menus e textos fora do lugar. 

d) A opção de Navegação InPrivate do IE8 é uma das ferramentas de segurança deste 

navegador. Ela apaga o histórico, arquivos temporários e qualquer informação armazenada de 

sites visitados anteriormente. 

e) O botão  oferece acesso à página inicial do site que está sendo visitado, também conhecida 

como homepage. 

 

20. De acordo com os conceitos de Segurança da Informação, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A diferença entre os tipos de backup realizados está, principalmente, no tipo de mídia utilizado. 

b) Devemos verificar se o endereço de alguns sites começam com https, indicando uma conexão 

segura. Instituições bancárias e de comércio eletrônico são exemplos de uso. 

c) Criptografia é um método de codificação de dados que visa garantir o sigilo de informações. 

d) “Cavalo de tróia” é um tipo de software que vem embutido em um arquivo recebido por e-mail 

ou baixado da rede. Ao executar o arquivo, o usuário permite a abertura de portas, 

possibilitando a obtenção de informações não autorizadas. 

e) Um dos princípios de Segurança da Informação é a Disponibilidade, propriedade que garante 

que a informação esteja sempre disponível, no momento em que a mesma seja necessária. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Os paradigmas que guiaram a biologia evolutiva nos últimos 60 anos se encontram agora no meio 

de uma grande reviravolta que foi desencadeada por fenômenos na área da biologia molecular, na 
sistemática filogenética e por idéias novas e diferentes relativas à operação de evolução em si. 
Sobre a evolução, assinale a alternativa que contém a afirmativa CORRETA. 

 
 a) microevolução é a evolução intra-específica, de geração para geração de populações e de 

grupos de populações por todo o período de vida de uma espécie. 
 b)  a especiação e a extinção envolvem processos que de acordo com a idéia de seleção natural. 
 c)  macroevolução é a evolução não incluem processos como a origem das espécies e irradiações 

de linhagens de espécies. 
 d)  ao contrário da microevolução, a macroevolução é uma modificação evolutiva muito lenta, que 

produz a formação de padrões filogenéticos abaixo do nível de espécie. 
 e)  a microevolução é um fenômeno determinista e que não afeta a genética populacional em uma 

base de geração para geração para produzir mudanças e padrões em frequências gênicas 
dentro das populações somente. 

 
22. “Nossas classificações virão a ser, até onde elas puderem ser realizadas, genealogias.” (Charles 

Darwim, A Origem das espécies, 1859). O termo classificação biológica significa o processo de 
classificar, o qual consiste em delimitar, ordenar e classificar organismos em grupos. O processo 
de agrupamento cria um sistema de subordinação, ou de aninhamento, de táxons organizados de 
uma maneira hierárquica e que segue uma teoria básica. Das categorias hierárquicas em ordem 
decrescente abaixo, qual alternativa NÃO está CORRETA. 

 
 a) Reino – Filo – Superclasse – Família – Ordem - Gênero. 
 b)  Reino – Superclasse – Classe – Ordem – Subfamília – Subgênero. 
 c)  Reino – Filo – Superordem – Gênero – Espécie – Subespécie.  
 d)  Reino – Classe – Superordem – Família – Gênero – Espécie. 
 e)  Reino – Classe – Ordem – Superfamília – Gênero – Subespécie.   
 
23. A simples presença da água garante que as demais moléculas formem o fluido celular e atinjam 

seus destinos, seja de forma casual, seja de forma mediada por receptores ou outras maneiras de 
reconhecimento e de movimento. Em se tratando da água, qual das afirmativas abaixo está 
CORRETA. 

 
 a)   A polaridade dos átomos que formam a água em consequência do arranjo estrutural da 

molécula, proporciona que suas moléculas tenham dificuldade de se atraírem umas às outras, 
criando novas interações tanto no estado sólido quanto no líquido. 

 b)  As pontes de hidrogênio dificultam a separação entre as moléculas de água e fazem com que 
haja a necessidade de uma maior quantidade de energia para que ocorra a separação.  

 c) A natureza apolar da água pode atrair regiões polares de outras moléculas e isso resultar em 
uma separação dessas moléculas, com conseqüente dissolução das mesmas. 

 d)   As moléculas apolares não são atraídas pela água e, por isso, elas são, em geral, solúveis e 
por não se misturarem à água, elas são ditas hidrofílicas.  

 e)  As pontes de hidrogênio da água determinam que seu ponto de fusão e de solidificação seja 
muito superior ao de outras moléculas cuja massa é menor ou que apresentam a mesma forma 
geométrica.  
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24. Os microscópios são equipamentos que têm por objetivo produzir imagens aumentadas de objetos 
tão pequenos que são indistintos à vista desarmada ou que, se vistos, não revelariam aspectos 
textuais mais detalhados. Existem métodos específicos para coleta de materiais biológicos 
distintos e sobre eles analise as afirmações. Responda de acordo com o seguinte código: 

 
I-  Esfregaço é um método que consiste em colocar uma gota do material a ser analisado sobre 

uma lâmina e, com o auxílio de uma  outra lâmina, promover o deslizamento do líquido sobre a 
primeira lâmina, de forma que se faça uma camada do líquido com células sobre o vidro. 

II-  Espalhamento é um método que consiste em promover uma raspagem das camadas 
superficiais de membranas mucosas com uma espátula e, posteriormente, deslizar esse 
material raspado sobre a superfície limpa de uma lâmina. 

III-  Decalque é um método que consiste em retirar do animal um fragmento do órgão a ser 
estudado e com auxílio de uma pinça esse órgão deverá ser pressionado contra uma lâmina 
devidamente limpa e repetindo esses movimentos os núcleos inteiros de órgãos com relativa 
consistência mole, como, por exemplo, o fígado, o baço, os rins, o timo, ficarão impressos na 
lâmina.  

 
a) Apenas a afirmativa I é correta. 
b) Apenas a afirmativa III é correta. 
c) Apenas a afirmativa I e III são corretas. 
d) Apenas a afirmativa II e III são corretas. 
e) As afirmativas I, II e III são corretas. 

 
25. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou, em entrevista coletiva em Brasília, a ampliação 

da população coberta pela Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza do Sistema Único 
de Saúde. A partir deste ano, além de idosos e populações indígenas, atendidos desde 1999, 
serão imunizadas crianças entre seis meses e dois anos, gestantes e profissionais da saúde. A 
vacina a ser distribuída protege contra os três principais vírus que circulam no hemisfério sul, entre 
eles o da influenza A (H1N1). Sobre as vacinas é CORRETO afirmar que elas protegem porque: 

 
 a) são constituídas de moléculas recombinantes; 
 b) contêm anticorpos específicos; 
 c) induzem resposta imunológica; 
 d) impedem mutações dos patógenos; 
 e) contêm antígenos inespecíficos.  
 
26. Na Medicina e em outras ciências da saúde, doença designa um distúrbio das funções de um 

órgão, da psiqué ou do organismo como um todo que está associado a sintomas específicos. Com 
relação à relação parasitismo e doença, é CORRETO afirmar que:  

 

 a) os hospedeiros acidental ou ocasional seriam aqueles que se ressentem do parasitismo, 
adoecendo ou morrendo em conseqüência deste; 

 b) algumas espécies são parasitas essencialmente na fase adulta, outras o são unicamente no 
período larvário, como a mosca do berne, sendo chamado esse parasitismo transitório da fase 
larvária de metaproteliano; 

 c) as zoonoses são as parasitoses próprias de animais silvestres ou domésticos, onde o homem 
constitui um elo necessário da cadeia de transmissão do parasito; 

 d) nas antroponoses (doenças peculiares ao homem), as fontes de infecção são constituídas 
pelos próprios seres humanos, já infectados; 

 e) Os parasitos ditos estenoxenos são aqueles que admitem grande variedade de hospedeiros 
possíveis, não se mostram muito estritos, quanto a hospedeiros. 
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27. Legislação Ambiental Brasileira é o conjunto de normas jurídicas que se destinam a disciplinar a 
atividade humana, para torná-la compatível com a proteção do meio ambiente. No Brasil, as leis 
voltadas para a conservação ambiental começaram a ser votadas a partir de 1981, com a lei que 
criou a Política Nacional do Meio Ambiente. Sobre a Legislação Ambiental Brasileira, coloque (V) 
para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas e em seguida assinale a 
alternativa que tem a sequência CORRETA. 

 

I. (  ) A lista oficial das espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção (publicada pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 
registra mamíferos como o guariba, o mico-leão-dourado, a  raposa entre outros e insetos 
(na maioria borboletas e libélulas). 

II. (  ) A Sociedade Botânica do Brasil, no esudo, no estudo Centuria Plantarum Brasiliensium 
Exstintionis Minitata, classifica as espécies nas categorias: em perigo (isto é, seus 
números foram reduzidos a um nível critico ou seus hábitats foram tão drasticamente 
reduzidos que sua sobrevivência é improvável) e as demais estão nas categorias: 
vulnerável, rara e indeterminada.  

III.  (  ) Unidades de Conservação são conjunto de áreas legalmente estabelecidas pelo poder 
público, que objetivam a preservação do meio ambiente e das condições naturais de certos 
espaços territoriais do país. 

IV.  (  ) A lei dos Crimes Ambientais, elenca quais são as penas restritivas de direitos que podem 
ser aplicadas em matéria ambiental. São elas: a) prestação de serviços à comunidade; b) 
interdição temporária de direitos; c) suspensão parcial ou total de atividades; d) prestação 
pecuniária, e, por fim, e) recolhimento domiciliar. 

V. (  )  Dos crimes contra a Fauna, o artigo 29 fala que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar 
espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, 
licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida sofrerá 
penalidades severas como detenção de seis meses a cinco anos, multa e prestação de 
serviços à comunidade após cumprimento da pena de detenção. 

 

 Assinale a sequência CORRETA: 
 

 a) I (F); II (V); III (V); IV (V); V (V). 
 b) I (F); II (V); III (V); IV (V); V (F). 
 c) I (V); II (V); III (F); IV (V); V (V). 
 d) I (V); II (F); III (V); IV (F); V (F). 
 e) I (F); II (F); III (V); IV (V); V (V). 
 

28. A história física da Terra acompanhou-se de consideráveis modificações na temperatura, na 
composição química e na estrutura da superfície da mesma. É, pois, natural que todas as 
mudanças ocorridas nesse meio, ao longo do tempo, e todas as diversificações geográficas se 
traduzissem também por mudanças nos próprios organismos vivos. O estudo das relações entre 
os seres vivos e o ambiente é muito abrangente, envolvendo diversos ramos do conhecimento. 
Sobre esse assunto assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) Denomina-se “comunidade biótica” o conjunto de representantes da mesma espécie que vivem 
em determinadas áreas geográficas. 

b) As relações alimentares de um ecossistema, se observadas em conjunto, formam uma cadeia 
alimentar, tendo como base os consumidores. 

c) Entre os vários efeitos positivos da temperatura do solo, durante a queimada, é a reciclagem de 
parte dos microorganismos de solo, importantes nos processos de síntese e degradação da 
matéria orgânica. 

d) Potencial biótico é a capacidade potencial que tem uma população de migrar e assim aumentar 
numericamente em condições ambientais favoráveis. 

e) Comunidade clímax é aquela capaz de perdurar indefinidamente, enquanto permanecerem 
aquelas condições ambientais nas quais se originou, pelo fenômeno da sucessão ecológica. 
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29. “Os seres vivos da Terra atual estão adaptados ao meio em que vivem.” Esta frase corriqueira 
revela que entre os seres vivos e o ambiente há um ajuste, uma harmonia fundamental para a sua 
sobrevivência. A enorme diversidade dos seres atuais é o resultado de um longo processo de 
evolução biológica. Em relação à evolução biológica, observe as afirmativas abaixo. 

 
   I.  August Weismann cortou a cauda de camundongos durante mais de cem gerações e verificou 

que as novas ninhadas continuavam a apresentar aquele órgão perfeitamente normal, 
concluindo assim, que os caracteres adquiridos do meio ambiente não são transmitidos aos 
descendentes. 

  II.  Segundo Malthus, a população humana teria problemas de alimentação no futuro porque ela e 
a produção de alimentos cresciam em progressão geométrica e em progressão aritmética, 
respectivamente. 

 III.  Em uma ninhada de cães, o animal mais bem adaptado às condições de vida existentes 
sobreviverá por mais tempo e, portanto, terá oportunidade de gerar um número maior de 
cãezinhos semelhantes, traduzindo assim, as idéias de Lamarck e de Darwin. 

 IV.  A analogia verificada na asa de um inseto e a de uma ave não indica relação evolutiva. São 
estruturas que evoluíram independentemente e resultaram de adaptações funcionais às 
mesmas condições ambientais. 

  V.  As nadadeiras das baleias, as asas dos morcegos, as patas dos vertebrados quadrúpedes e 
os membros superiores do homem são os órgãos homólogos. 

 VI.  Fósseis são restos ou impressões deixadas por seres que habitaram a Terra no passado e 
constituem provas de que nosso planeta foi habitado por seres diferentes dos que existem 
atualmente. 

 
 Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) As afirmativas I, II, III, IV, V e VI são verdadeiras. 
b) As afirmativas I, II, IV, V e VI são verdadeiras. 
c) As afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras. 
d) As afirmativas II, III, V e VI são verdadeiras. 
e) As afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras. 

 
30. No seio de uma comunidade biológica, o equilíbrio entre as populações depende das interações 

que se estabelecem entre as diferentes espécies. Observa-se que, na natureza, os organismos 
estabeleceram entre si associações mais íntimas, de que resultam melhores condições de 
sobrevivência. Sobre esse assunto assinale a alternativa CORRETA. 

 
 a) Ocorre a disputa entre indivíduos da mesma espécie e em casos especiais entre indivíduos de 

espécies diferentes, por um ou mais recursos do ambiente. 
 b) Quando os indivíduos de uma colônia são semelhantes, fala-se em colônia mesomórfica, como 

por exemplo a alga colonial Volvox, que vive em água doce. 
 c) O cnidário Physalia pelágica, conhecido como caravela-portuguesa, é um exemplo de colônia 

isomórfica, apresentando especialização e divisão de funções. 
 d) Na sociedade os organismos da mesma espécie apresentam certo grau de cooperação, 

comunicação e divisão de trabalho, contudo conservam um alto grau de dependência e 
mobilidade, indispensáveis a sobrevivência. 

 e) A Obélia, é uma cnidário que apresenta colônia heteromorfa, em que existe indivíduos 
alimentadores, chamados gastrozóides, e indivíduos reprodutores, chamados de gonozóides.  
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31. O conhecimento científico está em constante construção e a todo momento novas descobertas 
levam os cientistas a reavaliar hipóteses e teorias consagradas e na classificação dos seres vivos 
não é diferente. Analise as afirmativas abaixo, em que são apresentadas algumas características 
de grupos de animais e os respectivos filos biológicos aos quais pertencem.  

 
   I.  São parasitas, principalmente de vertebrados, como é o caso do agente etiológico da 

esquistossomose (ou barriga d'água) – Filo Cnidaria.  
  II.  Foram antigamente usados em Medicina para sangrias, pois liberam um anticoagulante, 

produzindo assim hemorragias de difícil hemóstase - Filo Annelida.  
 III.  Liberam toxina que ao entrar em contato com a pele de outros animais, incluindo o homem, 

provoca uma reação urticante – Filo Mollusca (Bivalvia).  
 IV.  Grupo com maior número de espécies bem sucedidas na exploração dos mais variados 

ambientes: terrestre, aéreo, marinho e de água doce - Filo Arthropoda.  
  V.  Responsáveis pela produção das pérolas – Filo Platyhelminthes (Trematoda).  
 
 Assinale a alternativa CORRETA: 
 
 a) As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras. 
 b) As afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras. 
 c) As afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
 d) As afirmativas II e IV são verdadeiras. 
 e) As afirmativas I e V são verdadeiras. 
 
32. Os conhecimentos biológicos têm afetado cada vez mais a vida das pessoas, seja pelas 

possibilidades de sua aplicação nos campos da produção de alimentos e da saúde, seja pelos 
conflitos morais e éticos decorrentes dessa aplicação. Esta interferência do homem na natureza 
se dá por meio da engenharia genética, com aplicação de técnicas moleculares. Sobre este tema, 
destaque a afirmação CORRETA: 

 
 a)  O objetivo dos cientistas é criar novas espécies, aumentando a produtividade e minimizando, 

por conseqüência, o uso de herbicidas. 
 b)  A aplicação da engenharia genética nos alimentos teve origem em países do terceiro mundo, 

que apresentam uma grande incidência de pragas na agricultura. 
 c)  Modificar um organismo geneticamente significa autofencundar espécies diferentes, para se 

obter uma espécie nova que não ocorre naturalmente. 
 d)  A modificação genética dos alimentos consiste na transferência de material hereditário de um 

organismo para outro receptor, gerando novas combinações genéticas. 
 e)  Os ambientalistas defendem o uso da engenharia genética, pois os seus efeitos são totalmente 

previstos e controlados, não trazendo perigos para a humanidade. 
 
33. As relações ecológicas entre seres de diferentes espécies de uma comunidade biológica são 

muito diversificadas. Correlacione os nomes das relações ecológicas com os seus respectivos 
significados e/ou exemplos ilustrativos. 

 
  • Relações Ecológicas 

(1) Herbivoria 
(2) Comensalismo 
(3) Predação 
(4) Simbiose 
(5) Foresia 

  
 •  Significado e/ou exemplo ilustrativo 
 (  )  O peixe-piolho (Remora) e os tubarões. 
  (  )  Forma extrema de associação em que a dependência recíproca  chegou ao ponto de 

nenhuma das duas espécies poder agora viver isolada da outra. 
  (  )  Do ponto de vista ecológico é uma relação ecológica que regula a densidade populacional. 
 (  )  É a associação entre actínias (anêmonas-do-mar) e o paguro. 
 (  )  Por meio dela a energia captada da luz solar pelos produtores pode passar para os demais 

níveis tróficos das cadeias alimentares. 
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  Assinale a sequência CORRETA. 
 

a) 1, 5, 3, 2, 4. 
b) 2, 1, 3, 5, 4. 
c) 5, 4, 3, 2, 1. 
d) 3, 5, 4, 2, 1. 
e) 4, 3, 5, 1, 2. 

 
34. Há regiões da Terra em que o clima e as condições do solo não favorecem o estabelecimento de 

populações de seres vivos. A substituição ordenada e gradual de uma comunidade por outra, até 
que se chegue a uma comunidade estável é chamada de sucessão ecológica. Pode-se dizer que 
nesse processo o que ocorre é: 

 
 a) o aumento de biomassa e maior diversificação de espécies; 
 b) a constância de biomassa e de espécies; 
 c) a  redução de biomassa e maior diversificação de espécies; 
 d) a redução de biomassa e menor diversificação de espécies;  
 e) o aumento de biomassa e menor diversificação de espécies.  
 

35. O vazamento de petróleo ocorrido em um duto da refinaria Duque de Caxias, em 17 de janeiro de 
2000, lançou cerca de 1,3 milhão de litros de óleo na Baía de Guanabara, sendo considerado um 
dos maiores derramamentos de óleo já registrados no Brasil. Sobre este tipo de impacto ambiental 
é INCORRETO afirmar que:  

 

 a) a gravidade deste problema depende das condições climáticas, tais como direção dos ventos, 
chuva e níveis de maré;  

 b) ocorre um aumento na densidade de coliformes fecais nas áreas litorâneas afetadas; 
 c) a camada viscosa do óleo causa a morte dos organismos na superfície d’água por asfixia ou 

imobilização; 
 d) as aves aquáticas  morrem  por envenenamento e hipotermia causada pelo óleo na água; 
 e) o derramamento de óleo em áreas de manguezais afeta a reprodução de um grande número 

de animais marinhos.  
 
36. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte por 

doença evitável em todo o mundo. A OMS estima que um terço da população mundial adulta (1 
bilhão e 200 milhões de pessoas) sejam fumantes. Dados indicam que crianças filhas de mães 
fumantes têm, ao nascer, peso médio inferior ao de crianças filhas de mães não-fumantes. Sobre 
esse fato, um estudante atento de biologia fez as seguintes afirmações. 

 
   I.  O cigarro provoca maior concentração de monóxido de carbono (CO) no sangue e provoca 

constrição dos vasos sanguíneos da fumante. 
  II.  O CO se associa à hemoglobina formando a carboxiemoglobina, um composto quimicamente 

estável que favorece a ligação da hemoglobina ao oxigênio. 
 III.  O oxigênio, ligado à hemoglobina, fica indisponível para as células e desse modo o sangue 

materno chega à placenta com taxas reduzidas de oxigênio. 
 IV.  A constrição dos vasos sanguíneos maternos diminui o aporte de sangue à placenta, e desse 

modo reduz-se a quantidade de oxigênio e nutrientes que chegam ao feto. 
  V.  Com menos oxigênio e menos nutrientes, o desenvolvimento do feto é mais lento, e a criança 

chegará ao final da gestação com peso abaixo do normal. 
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 Sabendo-se que a afirmação I está correta, então podemos afirmar que:  
 
 a)  afirmação II também está correta, mas esta não tem por consequência o que está contido na 

afirmação III; 
 b)   as afirmações II e III também estão corretas, e ambas têm por consequência o que está 

contido na afirmação V; 
 c)   a afirmação IV também está correta e tem por consequência o que está contido na afirmação 

V; 
 d)  a afirmação III também está correta, mas esta não tem por consequência o que está contido na 

afirmação V; 
 e)  as afirmações II, III e IV estão corretas, e têm por consequência o que está contido na 

afirmação V.  
 
37. A observação acurada dos cientistas sociais tem demonstrado que a influência do fator Saúde nos 

indicadores da qualidade de vida das populações, constitui um ponto de suma importância no 
quadro geral econômico, político, cultural e social da vida nacional. Acerca desse assunto, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
 a)  Higiene Especial compreende os princípios que se aplicam diretamente ao indivíduo para lhe 

proporcionar a saúde.  
 b)  Puericultura é o conjunto de orientações e técnicas empregadas por médicos, compreendendo 

conselhos e ensinamentos às enfermeiras, com o fim de assegurar o perfeito desenvolvimento 
da criança, desde o seu nascimento até a puberdade. 

 c)  Eugenia é o estudo das condições mais propícias à reprodução e ao melhoramento racial da 
espécie humana.  

 d)  Meios profiláticos e terapêuticos constituem todos os cuidados, aconselhamento e recursos, 
como substâncias ou medicamentos, que se destinam, respectivamente, a prevenir e a curar 
as doenças.  

 e)  Higiene Geral é um conjunto de programas voltados para o estudo das condições e recursos 
que possam proporcionar a saúde a toda uma coletividade, livrando as populações das 
doenças. 

 
38. Poluição é a presença concentrada de determinadas substâncias ou agentes físicos no ambiente, 

genericamente denominados poluentes, em geral produzidos pelas atividades humanas. Um 
importante poluente atmosférico das grandes cidades, emitidos principalmente por automóveis, 
tem a propriedade de se combinar com a hemoglobina do sangue, inutilizando-a para o transporte 
de gás oxigênio. Esse poluente é o: 

 
 a) dióxido de carbono; 
 b) dióxido de enxofre; 
 c) metano; 
 d) monóxido de carbono; 
 e) ozônio. 
 
39. Em 1942, Ernst Mayr (n. 1904) propôs uma definição de espécie válida até hoje, apesar de suas 

limitações. Nessa definição, espécie é um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de 
se cruzar e produzir descendentes férteis, em condições naturais, estando reprodutivamente 
isolados de indivíduos de outras espécies. A formação de novas espécies é uma etapa 
fundamental do processo evolutivo. Sabe-se que a origem das espécies resultou de uma interação 
de fatores evolutivos. É CORRETO afirmar que, entre esses fatores, NÃO se inclui:  

 
 a) a seleção; 
 b) a deriva genética; 
 c) a mutação; 
 d) a migração; 
 e) o canibalismo. 
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40. O conjunto de processos e eventos que levam um organismo multicelular a atingir o tamanho e a 

forma típicos da espécie constitui o desenvolvimento. A anatomia e morfologia de uma planta, tal 

como de qualquer outro organismo, dependem das características das suas células constituintes. 

Sobre os tecidos vegetais, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 a)  A epiderme vegetal pode apresentar algumas especializações, entre elas podemos destacar os 

estômatos, os pêlos e os traqueídes. 

 b)  A periderme é um tecido complexo que reveste caule e raízes das plantas, sendo formado por 

três camadas distintas: feloderme, felogênio e súber. 

 c)  O parênquima clorofiliano ou assimilador encontrado nas folhas tem função de acumular amido 

e outras substâncias de reserva. 

 d)  Em certos locais das plantas, como nos ápices da raiz e do caule, existem tecidos 

meristemáticos que descendem diretamente das primeiras células embrionárias, presentes nas 

sementes e chamadas de meristemas secundários. 

 e)  As plantas possuem tecidos especializados na sustentação esquelética, que são o colênquima, 

esclerênquima e células-companheiras.    

 
41. O Reino Animalia inclui grande variedade de organismos, distribuídos em muitos filos. No filo 

Arthropoda encontramos animais dotados de esqueleto externo e patas articuladas por juntas 
móveis. Numa aula de biologia, os alunos fizeram as seguintes afirmações: 

 
   I.  o besouro, assim como a borboleta, apresenta uma fase larval no início de seu 

desenvolvimento. 
  II.  as lagartas são geneticamente e evolutivamente mais aparentadas às minhocas que os 

besouros. 
 III.  ao contrário dos besouros, que possuem sistema circulatório fechado, com hemoglobina, as 

borboletas e as minhocas possuem sistema circulatório aberto, sem hemoglobina. 
  
 É CORRETO apenas a afirmativa em: 
 
 a) I 
 b)  II 
 c)  III 
 d)  I e II 
 e)  II e III 
 
42. A Taxidermia é a arte de montar ou reproduzir animais para exibição ou estudo. É a técnica de 

preservação da forma da pele, planos e tamanho dos animais (Hidasi Filho, J., 1976). A tomada 
de medidas externas tem como objetivo revelar possíveis alterações nas dimensões dos 
exemplares depois de taxidermizados e dessa forma contribuir para sua identificação precisa. A 
sequência de medidas padronizadas a serem tomadas em roedores é: 

 
 a) cabeça, tronco, membros e peso. 
 b) cabeça, corpo, cauda e altura na cernelha. 
 c) cabeça, mais corpo, tragus, pé com unha e folha nasal. 
 d) comprimento total, cauda, orelha e pé.  
 e) cabeça mais corpo, circunferência média, cauda e peso. 
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43. A engenharia genética, também chamada de tecnologia do DNA recombinante, é um conjunto de 
técnicas que permite aos cientistas identificar, isolar e multiplicar genes dos mais diversos 
organismos. Sobre engenharia genética, assinale a afirmativa INCORRETA. 

 

 a) Nos plasmídios bacterianos há uma região de origem de replicação semelhante a do 
cromossomo bacteriano, o que permite que ele se duplique e seja distribuído para as células-
filhas no momento da divisão celular. 

 b) Genes saltadores ou transpossomos são genes com propriedades para resistência a 
antibióticos e que passam de uma molécula de DNA para outra. 

 c) Os genes de um fago são semelhantes aos genes da célula hospedeira, de modo que as 
enzimas da bactéria, responsáveis pela transcrição do DNA, não os distinguem dos genes 
bacterianos e passam a transcrevê-los. 

 d) As principais ferramentas empregadas na tecnologia do DNA recombinante são as enzimas de 
restrição que tem a propriedade de cortar o DNA em pontos específicos. 

 e) Em um experimento de engenharia genética, pesquisadores introduziram em células 
bacterianas uma sequência de DNA ativo, responsável pela produção de insulina humana. 
Porém, a síntese desse hormônio não foi possível porque excetuando-se a referida sequência 
de DNA, as bactérias não apresentam os componentes necessários à síntese de proteínas. 

 
44. A fixação e a conservação de espécimes servem às coleções científicas e didáticas. A técnica de 

infiltração com parafina é utilizada para: 
 

 a) montagem de peles de aves para exposições. 
 b) montagem de anuros para exposições. 
 c) preenchimento de pele de mamíferos para coleção de estudo.  
 d) retirada de moldes de rastros de mamíferos no campo.  
 e) preparação de esqueletos de peixes.     
 
45. A educação ambiental brasileira é conhecida pelo seu engajamento político na construção de uma 

sociedade justa, sustentável e democrática, bem como o conhecimento acerca legislação 
ambiental. Das afirmativas abaixo, assinale a INCORRETA. 

 

 a)   A responsabilidade civil pelos danos ambientais é objetiva. 
 b)  O princípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo a manutenção das bases vitais 

da produção e reprodução do homem e de suas atividades, garantindo igualmente uma relação 
satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente, para que as futuras gerações 
também tenham a oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que temos hoje a nossa 
disposição. 

 c)   Os locais de valor histórico ou artístico podem ser enquadrados nos valores estéticos em geral, 
cuja degradação afeta também a qualidade ambiental. 

 d)   A Constituição não prevê a responsabilidade penal da pessoa jurídica por dano ao meio 
ambiente. 

 e)   Evidenciada sua existência no princípio de prevenção do dano ambiental, o EIA/RIMA constitui 
um dos mais importantes instrumentos de proteção ao meio ambiente. A sua essência é 
preventiva. 

 

46. “Num período de apenas 12 dias, entre 26 de março e 07 de abril, mais de 290 habitantes da 
cidade de Paranaguá, no estado do Paraná, foram parar em hospitais com forte diarreia e uma 
perigosa desidratação. O cólera voltou a atacar – e com força” (Adaptado de Revista Época, 12 
abr. 1999, p.68). Com respeito a essa doença é INCORRETO afirmar que: 

 

 a) pode afetar as pessoas em qualquer lugar onde a higiene seja deficiente e onde ocorra a 
contaminação da água por material fecal; 

 b) o organismo causador, o Vibrio cholerae, pode sobreviver fora do corpo em água fria alcalina, 
especialmente se matéria orgânica e/ou fecal estiver presente; 

 c) os indivíduos infectados apresentam, de modo intenso, náuseas, vômitos, dor abdominal, 
diarréia e febres num intervalos de tempo que varia de 24 a 48 horas, com fezes rapidamente 
se tornando claras; 

 d) as epidemias do cólera podem ser minimizadas com a utilização de satélites para detectar as 
fluorescências das algas, que são o alimento dos crustáceos portadores do vibrião do cólera; 

 e) a reposição de fluidos e eletrólitos é o mais efetivo tratamento para o cólera.     
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47. O carrapato-estrela (Amblyomma cajennense) pode transmitir ao homem a febre maculosa que é 
uma grave enfermidade. Esse ácaro tem como hospedeiros preferenciais os equinos, mas 
também ataca bovinos, cães, capivaras e outros animais, além do homem. Nos últimos anos, por 
falta de predadores naturais, o número de capivaras vem aumentando em algumas áreas urbanas 
do interior do Estado de São Paulo e com esse aumento casos de febre maculosa têm ocorrido. O 
agente causador dessa enfermidade é:  

 
 a) Rickettsia  rickettsii. 
 b) Yersinia pestis. 
 c) Coxiella burnetii.  
 d) Rickettsia typhi.  
 e) Borrelia burgdorferi.     
 
48. Além das epidemias, como a cólera em 1884, várias endemias são também responsáveis pela 

perda de milhares de vida. No Pará, temos como doenças endêmicas, a Malária e Leishmaniose 
Tegumentar. O caráter endêmico dessas patologias é dado: 

 
 a) pelo aumento do número de casos numa área; 
 b) pela ocorrência habitual da patologia ou do agente infeccioso em determinada área geográfica; 
 c) pela transmissão indivíduo à indivíduo da doença; 
 d) pelo número de casos novos que aparecem em um determinado período; 
 e) pela razão entre o número de casos registrados e o total de habitantes de uma área geográfica. 
 
49. Em relação a Dengue, é INCORRETO afirmar que: 
 
 a) é doença infecciosa febril aguda que pode ter curso benigno ou grave;  
 b) a transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti ou por contato direto de 

um doente com uma pessoa sadia; 
 c) as medidas de controle se restringem ao vetor, pois não existem vacinas nem tratamento 

específico; 
 d) é doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória; 
 e) causa intensa dor nos ossos e nas articulações, febre alta, dor de cabeça, perda de apetite, 

fraqueza, algumas vezes exantema.  
 
50. Homem de 38 anos, branco, vigia noturno de prédio em construção, proveniente de área industrial 

de Betim/MG, dá entrada no hospital com quadro de insuficiência renal aguda e múltiplas 
hemorragias. Acompanhantes informam início de quadro clínico há quatro dias, com febre 
elevada. Não houve viagens recentes, há ratos no local de trabalho. Considerando o quadro 
clínico, a história epidemiológica e as doenças que têm o mesmo reservatório urbano citado na 
história do paciente, devem ser investigadas, dentre outras, as seguintes hipóteses diagnósticas: 

 
 a) febre amarela, hantavirose;  
 b) leptospirose, dengue hemorrágico; 
 c) febre amarela, dengue hemorrágico; 
 d) leptospirosem malária; 
 e) dengue hemorrágico, amebíase.  
 
 


