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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

TEXTO I 

 

 
 

TEXTO II 

 

         “Ao dar as badaladas da meia-noite, Cinderela saiu 

correndo do palácio e perdeu seu celular. Saiu correndo e se 

foi.          

         Mas o príncipe havia se apaixonado por ela e resolveu ir 

de casa em casa para que cada mulher, tentasse, com três 

chances, desbloquear o celular.  

         A madrasta da Cinderela ficou sabendo da notícia, 

chamou suas duas filhas e quando viu Cinderela arrumar, 

trancou-a no quarto. 

         Quando o príncipe chegou, perguntou: 

         – Tem alguma moça aqui? 

         – Sim, estas aqui – respondeu a madrasta. 

         As duas filhas tentaram desbloquear o celular, mas não 

conseguiram.  

         – Bem, já vou indo --- ele disse já triste. 

         Só que, antes dele ir, Cinderela desceu as escadas falando: 

         – Espere! Ainda tem eu! 

         Ela conseguiu destrancar a porta e, na primeira tentativa, 

desbloqueou o telefone. 

         O príncipe, encantado com sua beleza, levou-a para o 

castelo real e lá se casaram e viveram felizes para sempre. 

(Mariana Brás, aluna da Escola Municipal Josino Alvim, que 

fica em Piumhi, em Minas Gerais) 

 

 TEXTO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO IV 

 

estética  

es·té·ti·ca 

sf 3 Harmonia das formas, das cores, dos costumes etc.  

4 Atividade profissional que visa à busca da beleza física 

através de tratamentos especiais para correção de problemas de 

pele, de cabelo, das formas do corpo etc.  

5 COLOQ Aparência ou beleza física. 

 

TEXTO IV 

 

“No Abaeté 

Areias e estrelas 

Não são mais belas 

Do que você 

Mulher das estrelas 

Mina de estrelas 

Diga o que você quer 

Você é linda...” (Caetano Veloso) 

 

01- Assinale a alternativa correta: 

 

A. As situações diversas de produção fazem os textos 

diferentes entre si, porém eles guardam semelhanças 

temáticas. 

B. Por terem finalidades específicas, os textos não têm 

nada em comum. 

C. A relação entre beleza, admiração, auto aceitação e 

amor é irrelevante na relação que os textos 

estabelecem entre si. 

D. No texto I, a finalidade é estimular uma visão 

distorcida do corpo feminino para que depois, a 

mulher procure ajuda médica. 

E. No texto II, a crítica feita é a de que o príncipe se 

apaixona, mas só decide casar-se após ter contato 

visual com Cinderela. 

02- Qual das alternativas abaixo contém uma relação incorreta 

entre tema e gênero dos textos estudados: 

 

A. I e II relatam experiências reais, vividas pelos autores. 

B. II e III retratam situações ficcionais. 

C. O texto IV aborda um conhecimento formal. 

D. O texto I pretende convencer o interlocutor a tomar 

determinada atitude. 

E. O texto V aborda o tema beleza sob o prisma da 

subjetividade. 

03- O texto II é caracteristicamente: 

 

A. Literário 

B. Jornalístico 

C. Histórico 

D. Filosófico 

E. Informativo  
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04- O texto III apresenta as seguintes características: 

 

A. Informativo e prolixo 

B. Expositivo e coloquial 

C. Irreverente e coloquial 

D. Prolixo e conciso 

E. Opinativo e expositivo 

05- Em qual das alternativas está o texto e a função da 

linguagem predominante nele: 

 

A. Texto I – função metalinguística 

B. Texto II – função poética 

C. Texto III – função referencial 

D. Texto IV – função fática 

E. Texto V – função conativa 

 

19 de julho de 1955 –  

[...] Quando as mulheres feras invade o meu barraco, os meus 

filhos lhes joga pedras. Elas diz: 

– Que crianças mal iducadas! 

Eu digo: 

– Os meus filhos estão defendendo-me. Vou escrever um livro 

referente a favela. Hei de citar tudo que aqui se passa. E tudo 

que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro, e vocês com 

estas cenas desagradaveis me fornece os argumentos.  

21 de julho – 

...Estou residindo na favela. Mas se Deus me ajudar hei de 

mudar daqui. Espero que os políticos estingue as favelas. [...]. 

22 de julho 

Que suplicio catar papel atualmente! Tenho que levar a minha 

filha Vera Eunice. Eu ponho o saco 

na cabeça e levo-a nos braços. Tem hora que revolto-me. 

Depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. 

13 de maio de 1958 – 

É um dia simpatico para mim. 

É o dia da Abolição. Dia que comemoramos a libertação dos 

escravos. 

A Vera começou pedir comida. E eu não tinha.  

Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela logo deu-me a 

banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. 

E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a 

escravatura atual– a fome! (Quarto de despejo – diário de uma 

favelada. São Paulo: Francisco Alves, 1960. ______._____. 

São Paulo: Ática, 2001) 

 

06- Pode -se inferir do texto que: 

 

A. É provável que os diários tenham sido ditados por 

alguém mais instruído, porém devido à precária 

educação, a autora comete vários deslizes no que se 

refere às normas gramaticais. 

B. O desprezo social e cultural pelos seus pares na favela, 

impede que a escrita literária se faça presente no texto. 

C. Ao criticar o poder público na figura dos políticos, a 

autora demonstra desconhecer os entraves sociais que 

fazem com que as pessoas se mantenham na favela, 

embora ela deseje sair de lá. 

 

 

D. Na reflexão sobre o dia da Libertação dos escravos, a 

autora não compreende que a opção dos libertos foi 

concentrar-se nas favelas, o mais distante possível das 

fazendas de café e que a fome foi a melhor opção para 

aqueles que tornaram-se livres das surras dos antigos 

senhores. 

E. A autora nutre um sentimento de repúdio ao ambiente 

da favela, pela precariedade da vida ali e um 

estranhamento constante diante da miséria do lugar. 

 

07- Ao revelar que escreverá um livro, a autora do diário: 

 

A. Impõe-se no ambiente hostil a quem tem maior 

formação cultural e usa sua escrita para colocar-se num 

patamar acima dos demais, fazendo com que todos 

voltem-se contra seus filhos. 

B. Apresenta-se como uma habitante solidária do lugar, 

que usa a escrita para relatar os pontos positivos da 

convivência íntima numa favela, desejando quebrar 

prejulgamentos. 

C. Provoca inveja nas mulheres que descobrem que ela as 

descrevia como ‘feras’, então elas resolvem invadir seu 

barraco e engendrar uma vingança. 

D. Coloca-se na posição de denunciante ao mesmo tempo 

em que se projeta como elemento diferenciador naquele 

ambiente. 

E. Demonstra desprezo pelas mulheres que invadem seu 

barraco e naquele momento resolve narrar o ocorrido. 

 

08- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “Hei de citar tudo que aqui se passa”, o verbo haver 

está flexionado na primeira pessoa do singular, pois 

refere-se ao sujeito desinencial ‘eu’. 

B. No trecho “eu lutava contra a escravatura atual– a 

fome”, ‘escravatura’ refere-se a ‘atual’. 

C. No trecho “eu lutava contra a escravatura atual– a 

fome” ‘atual’ refere-se a ‘fome’. 

D. No trecho: “Espero que os políticos estingue as 

favelas”, ‘estingue’ deveria estar no masculino plural 

para concordar com ‘políticos’. 

E. Em “Os meus filhos estão defendendo-me”, a forma 

nominal do verbo ‘defender’ deveria ser pluralizada 

para ficar de acordo com a variante padrão da língua. 

 

09- No trecho: “Estou residindo na favela. Mas se Deus me 

ajudar hei de mudar daqui.” 

 

A conjunção foi empregada para indicar: 

 

A. Conformidade 

B. Concessão 

C. Adição  

D. Oposição  

E. Alternância  
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10- A palavra ‘suplício’ no texto, é sinônimo de: 

 

A. Relevante  

B. Prático  

C. Simplório  

D. Tormento  

E. Prejuízo  

 

11- No texto, a autora escreve por diversas vezes empregando o 

pronome oblíquo enclítico. Apesar de ser a regra geral da 

norma culta, ela o fez em frases nas quais o adequado à variante 

padrão seria a próclise, exceto em: 

 

A. “Os meus filhos estão defendendo-me.” 

B. “Mas se Deus me ajudar” 

C. “Tem hora que revolto-me” 

D. “Depois domino-me” 

E. “Ela logo deu-me a banha e arroz” 

 

12- Sobre os aspectos linguísticos do texto, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. Como é um texto literário, esse diário deveria ter 

passado por uma etapa de revisão e correção da 

ortografia. 

B. Ao optar-se por preservar a escrita original da dona do 

diário, contribuiu-se para contextualizar e construir-se 

a identidade da narradora. 

C. Apesar de enquadrar-se na linguagem padrão, há 

termos que são costumeiramente empregados na 

linguagem literária. 

D. O adequado seria corrigir as falas em desacordo com a 

variante padrão para que elas não revelassem 

diferenças sociais pelo seu uso. 

E. Ao tentar transcrever as falas do seu grupo social, o 

autor se afasta da excelência literária obrigatória nesse 

tipo de texto. 

 

 

 
 

13- Para obter efeito de humor na tirinha, o autor empregou um 

importante recurso de expressão. Trata-se: 

 

A. Da ironia 

B. Da linguagem não verbal 

C. Da ambiguidade 

D. Da polissemia  

E. Da metáfora 

 

 

 

 

14- Leia o teto e depois assinale a alternativa que contém a 

sequência que completa corretamente as lacunas, de acordo 

com a variedade padrão: 

 

________ dois anos e meio que o Jornal Nacional mostrou uma 

reportagem sobre uma técnica que aumentou a segurança nos 

processos industriais no Japão. Depois de ver a reportagem, o 

mesmo procedimento começou a ser usado no Brasil, por uma 

empresa de transporte ferroviário. Nela, a movimentação de 

cada trem é monitorada  

________ distância. Mas, para garantir uma operação segura, a 

tecnologia ganhou uma aliada  

________ dois anos: os operadores repetem em voz alta as 

ordens dadas aos maquinistas enquanto apontam, com o mouse 

na tela do computador, o caminho a ser feito pelo trem. 

Coisa simples, mas “apontando e falando”, a empresa diz que 

reduziu em 70% os ___________- erros que poderiam levar a 

um _______. 

Cada regra é um reforço ________ cultura de segurança da 

empresa.  

O “apontar e falar” tem nome: “Yoshi”. 

(https://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-

falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-

trabalho.ghtml) 

 

A. Fazem – a – a – incidente – acidentes – a  

B. Fazem – à – há – incidentes – acidentes – à  

C. Faz – à – há – incidentes – acidente – à  

D. Faz – a – há – incidente – acidentes – à  

E. Faz – à – a – incidentes – acidente – a  

 

15- Em uma das alternativas abaixo, um vocábulo teve sua 

grafia alterada propositalmente para ficar em desacordo com o 

vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Aponte-a. 

 

A. “Os cidadãos europeus que vivem no Reino Unido 

podem ver-se privados de direitos após o Brexit.” (O 

Globo) 

B. “Cada qual com seu estilo, Unidos da Tijuca e Beija-

Flor costumam se degladiar pelo título.” 

C. “O atacante Cleverson não treinou por conta de dores 

na cervical e torácica, e deve ficar novamente à 

disposição” 

D.  O valor do queijo muçarela recuou entre a última 

semana de fevereiro e a primeira de março, para a 

média de R$ 17,4848/kg, 0,24% menor. 

E. “Bruna Marquezine tem trazido mais atenção à situação 

de crianças carentes em Angola. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – As enzimas exigem pH ótimo para que a velocidade da 

reação seja máxima. No caso da pepsina o pH ideal é: 

 

A. 2 

B. 5 

C. 7 

D. 8 

E. 10 

 

17 – Esta é a forma ionizada de: 

 
 

A. Ácido Mirístico 

B. Ácido Láurico 

C. Ácido Esteárico 

D. Ácido Palmítico  

E. Ácido Araquídico   

 

 

18 – Sobre o centríolo é INCORRETO afirmar: 

 

A. Formado por 9 feixes e 3 microtúbulos protéicos. 

B. São 2 cilindros ocos (diplossomo). 

C. Possui DNA próprio. 

D. Presente em vegetais superiores. 

E. Função de formação de cílios e flagelos, e orientação 

das fibras do fuso. 

 

19 – Das junções celulares, as proteínas transmembranas da 

zônula de oclusão são: 

 

A. Claudinas e ocludinas 

B. Caderinas 

C. Caderinas e desmocolinas 

D. Conexinas e integrinas 

E. Integrinas e BPAG2 

 

20 – Referente aos Esfingolipídios é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os esfingolipídios são a segunda maior classe de 

lipídeos de membranas em animais e vegetais.  

B. As moléculas de esfingolipídios contêm um 

aminoálcool de cadeia longa.  

C. Em animais, o aminoálcool é a esfingosina. A 

fitoesfingosina é encontrada nos esfingolipídios das 

plantas.  

D. As moléculas mais simples desse grupo são as 

ceramidas, resultantes de ácidos graxos ligados ao 

grupo amino (−NH2) no C2 da esfingosina. As 

ceramidas são precursoras das esfingomielinas e 

glicoesfingolipídeos.  

 

 

E. Os glicoesfingolipídeos podem atuar como receptores 

de certas toxinas protéicas bacterianas, como as que 

causam cólera, gonorréia, tuberculose, tétano e 

botulismo. 

 

21 – Na Ingestão celular de partículas e macromoléculas, na 

pinocitose ocorre apenas vesículas: 

 

A. >250 nm de diâmetro 

B. >150 nm de diâmetro 

C. <150 nm de diâmetro 

D. <100 nm de diâmetro 

E. <80 nm de diâmetro 

 

22 – Quanto à seleção natural é INCORRETO afirmar: 

 

A. As populações naturais de qualquer espécie tendem a 

crescer exponencialmente, devido à capacidade de 

reprodução que têm. 

B. Como as espécies tem elevada capacidade reprodutiva, 

as populações se mantêm cada vez maiores em seu 

tamanho. 

C. Os indivíduos de uma população apresentam grande 

variabilidade e, portanto, divergem quanto à 

capacidade de sobreviver e deixar descendente. 

D. Os indivíduos que sobrevivem e chegam a deixar 

descendentes, são aqueles, preferencialmente, mais 

adaptados às condições do meio. São os 

“selecionados” pela seleção natural, que corresponde a 

dizer “a sobrevivência do mais apto”. 

E. Grande parte da variabilidade exibida por uma 

população foi herdada dos pais. 

 

23 – Provocam inibição da acidificação do fagolisossomo: 

 

A. Mycobacterium tuberculosis 

B. Salmonella typhimutium 

C. Trypanossoma cruzii 

D. Rickttsia rickettsii 

E. Shigella flexneri 

 

24 – Compõe a parede celular das bactérias gram negativas, 

EXCETO: 

 

A. Peptideoglicana  

B. Fosfolipídeos 

C. Lipolissacarídeos 

D. Lipoproteínas 

E. Ácidos lipoteicóicos 

 

25 – O ciclo do enxofre compreende 6 etapas básicas: 

 

I. As plantas absorvem compostos contendo enxofre 

além dos sulfatos; 

II. Na produção de aminoácidos das plantas o hidrogênio 

substitui o oxigênio na composição dos sulfatos; 

III. Os seres vivos se alimentam das plantas; 

IV. Microorganismos decompõe os aminoácidos que 

contêm enxofre nos restos de animais e plantas, 

criando sulfito de hidrogênio; 
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V. O enxofre é extraído do sulfato (SO42–) por bactérias e 

microorganismos; 

VI. Dióxido de enxofre (SO2) são produzidos pela ação de 

microorganismos na combinação do enxofre com o 

oxigênio. 

 

Estão corretas: 

 

A. Apenas I e III 

B. Apenas I, II, III e IV 

C. Apenas II, IV e V 

D. Apenas I, II, III, IV e V 

E. I, II, III, IV, V e VI 

 

26 – O Epitélio glandular possui diversos tipos de secreção. As 

apócrina, em que a secreção e uma parte do citoplasma apical 

são perdidas. São responsáveis por este tipo de produção, 

EXCETO: 

 

A. Glândulas sudoríparas odoríferas 

B. Glândulas mamárias 

C. Glândulas salivares parótidas 

D. Glândulas ceruminosas do meato acústico externo  

E. Glândulas de Moll da pálpebra 

 

27 – As células do tecido ósseo são, EXCETO:  

 

A. Osteoprogenitoras 

B. Osteoblastos 

C. Osteócitos 

D. Osteoclastos 

E. Osteolíticos 

 

28 – São tipos celulares do Xilema, EXCETO: 

 

A. Traqueídes 

B. Elementos de vasos 

C. Células Esclerenquimáticas 

D. Células parenquimáticas 

E. Células colenquimáticas 

 

29 – Na circulação sanguínea, quando o sangue atinge as veias 

a sua pressão já é bastante reduzida. Diz-se que as veias são 

reservatórios de sangue, contendo 50 a 60% do volume total de 

sangue. Para o sangue regressar ao coração proveniente das 

veias existem vários mecanismos e adaptações que incluem, 

EXCETO: 

 

A. As veias são vasos de baixa resistência, com diâmetro 

superior ao das artérias correspondentes e com uma 

camada muscular das paredes menos espessa. 

B. A ação de músculos esqueléticos que envolvem as 

veias que quando contraem as comprimem exercendo 

pressão no sangue e obrigando-o a circular. 

C. As válvulas arteriais impedem o retrocesso do sangue. 

D. Os movimentos respiratórios de inspiração e 

expiração: durante a inspiração a pressão baixa na 

caixa torácica provocando uma expansão da veia cava 

inferior e de outras veias próximas do coração, e um 

fluxo de sangue para as veias mais afastadas. 

E. A quebra de pressão nas aurículas durante a diástole 

também favorece o movimento do sangue. 

 

30 – Os répteis possuem 3 cavidades no coração, com exceção: 

 

A. Tartaruga 

B. Camaleão 

C. Serpentes 

D. Cágados 

E. Crocodilos 

 

31 –  É uma relação ecológica intra-específica desarmônica: 

 

A. Amensalismo 

B. Esclavagismo 

C. Predatismo 

D. Canibalismo 

E. Colônia 

 

32 – Elemento indispensável às plantas vasculares, pois 

intervém a nível da biossíntese dos ácidos cafeico e 

hidroferúlico. 

 

A. Cálcio 

B. Ferro 

C. Cobre 

D. Boro 

E. Cobalto 

 

33 – A perda da diversidade biológica envolve aspectos sociais, 

econômicos, culturais e científicos.  

Dos principais processos responsáveis pela perda da 

Biodiversidade indique o INCORRETO:  

 

A. Perda e fragmentação dos habitats;  

B. Introdução de espécies e doenças exóticas;  

C. Exploração excessiva de espécies de plantas e animais;  

D. Uso de híbridos e policulturas na agroindústria e nos 

programas de reflorestamento;  

E. Contaminação do solo, água, e atmosfera por 

poluentes.  

 

34 – Estão entre as plantas típicas do cerrado, EXCETO: 

 

A. Angico 

B. Caviúna 

C. Caraúna 

D. Lobeira 

E. Cagaita 

 

35 – A carência da piridoxina pode causar, EXCETO: 

 

A. Lesões nos nervos e músculos 

B. Anemia macrocítica  

C. Irritabilidade 

D. Dermatite 

E. Atraso no crescimento 
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36 – Começo da separação dos homólogos, formando o 

quiasma (ponto de interseção existente entre os braços 

entrecruzados). 

 

Esta é a descrição de: 

 

A. Leptóteno 

B. Diacinese 

C. Paquíteno 

D. Zigóteno 

E. Diplóteno 

 

37 – Os principais tipos de alterações genéticas podem ser 

divididos em mutação pontual e indels. As mutações pontuais 

são os menores tipos de alterações que podem ocorrer, por 

envolverem um único par de bases nitrogenadas. Estas podem 

ser subdivididas da seguinte maneiram EXCETO: 

 

A. Missense ou não sinônimas, quando alteram a 

sequência de aminoácidos. 

B. Nonsense ou de stop codon, quando a mudança gera 

um dos três códons de “parada” durante a tradução do 

RNAm. 

C. Hot spots, quando as frequências das mutações variam 

significativamente ao longo da sequência de 

nucleotídeos, mas existem posições em que as 

mutações se concentram.  

D. Silenciosas ou sinônimas, que não acarretam alteração 

da estrutura da sequência de aminoácidos. 

E. De emenda (splicing) do RNAm, que afetam as bases 

necessárias no sitio aceptor (limite intron-exon) ou no 

sitio doador (limite exon-intron) da emenda, 

interferindo na sequência normal daquele exon e, em 

alguns casos, até abolindo-o. 

 

38 – São as raízes aéreas presentes nas plantas parasitas. Possui 

estruturas denominadas apressórios, que permitem a ela 

penetrar os tecidos da planta hospedeira até atingir o sistema 

vascular, dele retirando os nutrientes orgânicos transportados 

pelo floema e/ou os nutrientes minerais transportados pelo 

xilema: 

 

A. Raízes grampiformes 

B. Raízes haustórios 

C. Raízes pneumatóforos  

D. Raízes tabulares 

E. Raízes tuberosas 

 

39 – Em um heredograma, um probando é simbolizado por: 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  
 

 

40 – São características das ondas eletromagnéticas, EXCETO: 

 

A. São formadas por campos elétricos e campos 

magnéticos variáveis. 

B. O campo elétrico é perpendicular ao campo 

magnético. 

C. São ondas transversais (os campos são perpendiculares 

à direção de propagação). 

D. A frequência de uma onda é a medida do número de 

oscilações que seus campos elétrico e magnético 

realizam durante um segundo.  

E. Podem propagar-se num meio material com 

velocidade maior que a obtida no vácuo. 

 

 

 

 

 

 


