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GEOGRAFIA, HISTÓRIA, FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGIA
LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
01 - Você receberá do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno, com o enunciado das 70 (setenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, sendo:
GEOGRAFIA de 1 a 10, HISTÓRIA de 11 a 20, FÍSICA de 21 a 35, QUÍMICA de 36 a 50 e BIOLOGIA de 51
a 70.
b) 1 Cartão destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
02- Verifique se este material está em ordem, se o seu nome e número de inscrição conferem com os que
aparecem na FOLHA DE RESPOSTAS. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da folha de respostas,
preferivelmente com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
04 - Na FOLHA DE RESPOSTAS, a marcação das letras, correspondentes às respostas certas, deve ser
feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço na quadrícula que a envolve com caneta
esferográfica azul ou preta, com um traço contínuo e denso. A LEITORA ÓTICA UTILIZADA NA
LEITURA DA FOLHA DE RESPOSTAS SOMENTE IDENTIFICA A MARCAÇÃO FEITA A TINTA
AZ UL OU PRETA.
Exemplo:

A

B

C

E

05 - Tenha muito cuidado com a FOLHA DE RESPOSTAS, para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.
06 - Para cada uma das questões são apresentadas 5 (cinco) opções classificadas com as letras A, B, C, D e
E; só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a
marcação em mais de uma opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA
CORRETA.
07 - As questões são identificadas pelo número que se situa ao lado do enunciado.
08 - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de
rádios gravadores, "headphones", telefones celulares, "pagers" ou fontes de consulta de qualquer
espécie;
b) se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou a
FOLHA DE RESPOSTAS.
09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua FOLHA DE RESPOSTAS. Os rascunhos e as
marcações assinaladas no seu Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
10 - Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE RESPOSTAS.
11 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO)
HORAS.
12 - O tempo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.
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Geografia
Questões de 1 a 10
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
QUESTÃO

1

QUESTÃO

3

É uma bacia de drenagem que possui 344.112km2 de área,
ocupando, assim, 3,9% do território brasileiro. Parte dessa
bacia é marcada por um elevado índice de pobreza, e a
proporção da população rural é alta em relação à média do
país. No Estado do Piauí, localizado nessa área, a água
subterrânea representa a principal fonte de abastecimento
da população. Em áreas semiáridas, nas quais muitos rios
são intermitentes, é a única alternativa para os habitantes.
As informações do texto correspondem à bacia hidrográfica do
A)
B)
C)
D)

E)

Os conhecimentos sobre clima permitem afirmar que o
elemento climático cuja formação está representado na figura é
A)
B)
C)
D)
E)

Parnaíba, cujo principal rio possui foz em delta.
São Francisco, por ser a única do país que apresenta rios
intermitentes.
Tocantins e Araguaia, onde está localizada a maior ilha
fluvial do mundo, a Ilha do Bananal.
Atlântico Nordeste Ocidental, na qual a utilização média
de água é superior à média nacional, devido à elevada
evaporação e à evapotranspiração.
Atlântico Nordeste Oriental, porque não possui grandes
rios, o que gera uma baixa disponibilidade hídrica em
relação à demanda local.

QUESTÃO

o vento.
a latitude.
a pressão atmosférica.
as massas de ar.
a rotação da terra.

QUESTÃO

4

2

Com base nos conhecimentos sobre os agentes endógenos e
exógenos do relevo, é correto afirmar:
A)

B)

C)

D)

E)

O trabalho de erosão fluvial é mais intenso no curso
inferior do rio, o que justifica a formação de paisagens,
como deltas e planícies aluviais.
A ocorrência de terremotos na costa oeste dos Estados
Unidos está relacionada ao movimento horizontal da placa
tectônica, denominado movimento convergente de
subducção.
Os dobramentos modernos são cadeias de montanhas
formadas em decorrência de movimentos epirogênicos,
durante o Pleistoceno, a exemplo da Cordilheira dos Andes
e dos Montes Apalaches.
O intemperismo químico é o agente de formação de
matacões, como também do relevo arredondado das
“meias laranjas” ou dos “mares de morros”, das regiões
tropicais úmidas, como ocorre em parcelas do território
brasileiro.
As atuais erupções vulcânicas verificadas na Guatemala
e no Havaí em nada se relacionam, uma vez que, no
primeiro, a causa está associada a uma falha transformante
e, no segundo, a um movimento divergente de placas com
diferentes densidades.

FITS - Faculdade Tiradentes
Processo Seletivo Medicina 2018 - 2o Semestre - 2o dia

Sobre a formação vegetal brasileira ilustrada, é correto afirmar
que ela
A)
B)
C)
D)
E)

corresponde a uma estepe árida.
é típica de clima desértico.
possui caráter xeromorfo e decíduo.
corresponde a uma formação savânica.
é pobre em biodiversidade e endemismo.

QUESTÃO

5

A ação da água como agente de erosão depende da
quantidade que cai sobre um determinado solo. Se essa for
maior do que infiltração, acontecerá o escoamento superficial
dessa água e, consequentemente, a erosão do solo.
Essa forma de erosão é denominada de
A)
B)
C)

ravina.
voçoroca.
erosão laminar.

D) erosão em sucos.
E) erosão em splash.
Geografia | 1

QUESTÃO

C)

6

Considerando-se os conhecimentos sobre a urbanização
brasileira, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
( ) A quase totalidade das cidades surgiu espontaneamente,
a partir de pequenos núcleos ou povoados.
( ) A rede de relações hierarquizadas, que vai das cidades
globais aos centros locais, apresenta-se homogeneamente
articulada em todas as regiões do país.
( ) O processo de urbanização ganhou intensidade a partir da
década de 50 do século XX, devido, dentre outros fatores,
à mecanização das atividades agrárias.
( ) A rápida e acelerada urbanização resultou em sérios
problemas sociais, dentre os quais se destaca a
segregação espacial.
( ) Uma das características mais marcantes da urbanização
antes da década de 90 do século passado foi a distribuição
da população urbana pelas pequenas e médias cidades do
país.
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para
baixo, é a
A)
B)
C)

V V V F F
V F V V F
F F V V V

QUESTÃO

D) F V F V F
E) F V F F V

7

D)

E)

Na China, durante décadas, prevaleceu uma política de
controle de natalidade regulamentada por lei conhecida
como Política do Filho Único.
Os países desenvolvidos têm promovido políticas natalistas
que contemplam medidas variadas, como o alargamento
da licença maternidade e paternidade.
No caso brasileiro, nenhum governo adotou oficialmente
uma política antinatalista, devido, dentre outros fatores, à
influência dos valores católicos.

QUESTÃO

Simboliza uma associação de um grupo de países que se
caracteriza pela adoção de uma tarifa externa comum e a
livre circulação das mercadorias oriundas dos países
associados. A implantação de uma Tarifa Externa Comum,
conhecida como TEC, significa que todos os países do grupo
aplicarão a mesma taxação em relação à importação de bens
de países fora do grupo.
A alternativa que engloba, respectivamente, o estágio hierárquico
e o nome do bloco econômico descrito na informação é a
A)
B)
C)
D)
E)

Mercado Comum / Brics.
Zona de Livre Comércio / Nafta.
União Monetária / União Europeia.
Zona de Preferência Tarifária / Alca.
União Aduaneira / Mercosul.

QUESTÃO

DIT é uma sigla que significa Divisão Internacional do Trabalho
e expressa a forma como é feita a distribuição da produção, em
termos globais, entre os países desenvolvidos e
subdesenvolvidos.
Nesse contexto, é correto afirmar:
A)
B)

C)

D)

E)

A divisão norte-sul da economia e da política global é uma
das expressões da DIT clássica.
Na atual DIT, há uma maior dispersão das multinacionais
pelos países periféricos, o que tem garantido a esses
países um maior fortalecimento de suas economias.
A DIT esteve, em sua formação, relacionada com o
imperialismo, uma vez que as sociedades não
industrializadas serviam de mercados consumidores para
as potências da época.
No atual momento da DIT, não se registra a
desconcentração das riquezas mundiais, que continuam
pertencendo às nações de industrialização clássica.
Há uma inversão ou atualização da DIT, pois os países
subdesenvolvidos, sobretudo os da África Subsaariana e
da Ásia de Monções, passaram a importar produtos
industrializados.

QUESTÃO

8

As políticas demográficas surgem na tentativa de os diferentes
países regularem o crescimento da sua população e, dessa
forma, minimizarem muitos dos problemas de origem
demográfica encontrados atualmente.
Com relação a esse tema, é incorreto afirmar:
A)
B)

9

10

A partir dos conhecimentos sobre os espaços de produção
mundial e brasileiro, marque V nas afirmativas verdadeiras e F,
nas falsas.
( ) O avanço da soja no planalto central brasileiro democratizou
a estrutura fundiária da Região Centro-Oeste.
( ) No Brasil, a industrialização se efetuou no século XX,
através de um processo de substituição de importações.
( ) Nos países centrais, as indústrias de bens intermediários
estão concentradas o mais próximo possível dos mercados
consumidores.
( ) Nos países emergentes, a modernização da agricultura
segue os moldes dos capitalistas, beneficiando apenas
determinados produtos e produtores.
( ) No Brasil, a produção de etanol vem contribuindo para
aumentar as áreas de latifúndio de cana-de-açúcar,
elevando, assim, a concentração fundiária.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

V
V
F
F
F

V
F
V
F
V

V F
V F
V V
F V
F V

F
V
F
V
V
* * *

A generalidade dos países em desenvolvimento tem
promovido políticas antinatalistas.
Para suster a explosão demográfica, alguns países adeptos
do neomalthusianismo adotam uma política denominada de
sujeição moral.
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História
Questões de 11 a 20
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
QUESTÃO

momento seria o marco inaugural. Ele queria o
debate. E, por isso, afixou suas 95 teses na porta
da Igreja de Wittenberg, num texto em que
convidava quem não pudesse estar presente a
apresentar suas ideias por escrito. A Igreja
Católica passara a conceder o perdão mediante
contribuições financeiras. Lutero considerava
que isso era venda do perdão, o qual só poderia
ser concedido por Deus diante do
arrependimento e da fé. Eram curtas, as teses
de Lutero, mas profundas. Como a de número
76: As indulgências papais não podem anular
sequer o menor dos pecados veniais. Foi o
começo do fim de uma era. (OS 500... 2018).

11
O caráter essencialmente [...] do sistema jurídico
do Estado [...] aparece, no nosso modo de ver,
na manutenção, [...] das ordens e dos
estamentos [...]. De fato, tanto as ordens quanto
os estamentos representam desigualdades
estabelecidas no terreno jurídico e não, como
ocorre com as classes sociais, no terreno do
processo produtivo. A divisão da sociedade em
ordens é fruto da desigualdade civil que o
sistema jurídico impõe aos agentes da produção.
(O CARÁTER... 2018).

A análise do texto e os conhecimentos sobre a organização
política das sociedades permitem afirmar que o texto se refere
ao Estado

A Reforma Protestante, iniciada em 1517, trouxe profundas
modificações para a sociedade europeia moderna e suscitou
reações da Igreja Católica, concretizadas na

A)
B)
C)
D)
E)

A)

Liberal.
Fascista.
Socialista.
Neoliberal.
Absolutista.

QUESTÃO

B)
C)

12
As Américas passaram a constituir partes
integrantes desse sistema colonial, já sob o
signo da relação de dependência. Suas
estruturas econômicas e sociais, as formas e
conteúdo do sistema político e do Estado, suas
dinâmicas, foram conformadas pelos interesses,
necessidades e decisões das coroas e dos
grupos dominantes, primeiro; e ao mesmo tempo
e cada vez mais, do mercantilismo europeu, sem
nos esquecermos dos grupos agropecuários,
mineiros, mercantis e financeiros das colônias.
(MENDES JR.; RONCARI; MARANHÃO. 1983.
p. 81).

D)

E)

QUESTÃO

D)
E)

relação entre a Inglaterra e o Norte das Treze Colônias.
utilização da mita nas minas de prata da América hispânica.
extração das drogas do sertão no norte da América
portuguesa.
exploração da cana-de-açúcar pela França na ilha de São
Domingos.
adoção da mão de obra compulsória indígena pelos
encomendeiros espanhóis.

QUESTÃO

13
Como em toda revolução, o ato inicial da
Reforma Protestante foi feito sem que o padre e
professor Martinho Lutero tivesse a noção da
dimensão das transformações das quais aquele
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14
Jaime I: alguém que vagueie e mendigue será
declarado um desocupado e vagabundo. Os
juízes de paz, nas Pety Sessions****, têm
autorização para mandar açoitá-los em público
e encarcerá-los, na primeira ocorrência, por seis
meses, e, na segunda, por dois anos. Durante
seu tempo na prisão, serão açoitados tanto e
tantas vezes quanto os juízes de paz
considerarem conveniente… Os vagabundos
incorrigíveis e perigosos devem ser marcados a
ferro no ombro esquerdo com a letra R***** e
condenados a trabalho forçado e, se forem
apanhados de novo mendigando, devem ser
executados sem perdão. (JAIME I... 2018).

A caracterização do sistema colonial estabelecida no texto
divergiu do processo colonizador ocorrido através da
A)
B)
C)

aceitação das principais teses de Martinho Lutero,
aprovadas no Concílio de Trento, que deu início à
Contrarreforma católica.
criação da Companhia de Jesus e no processo de
evangelização dos jesuítas na América colonial.
separação entre a Igreja e o Estado, concretizada no
estabelecimento da laicização do poder nos Estados
Modernos.
extinção da sociedade estamental e de ordens, e na
racionalização da organização social estabelecida pelo
Renascimento.
condenação da escravidão dos gentios e dos negros
africanos pela Igreja Romana, buscando ampliar o
contingente de fiéis ao catolicismo.

As leis sobre a mendicância, criadas no governo do rei Jaime
I, no contexto do desenvolvimento do capitalismo britânico, foram
postas em prática, no decorrer da história da sociedade inglesa,
para
A)

forçar a migração em massa para as Treze Colônias,
buscando estabelecer um projeto de povoamento e
colonização da América.
História | 3

B)
C)
D)
E)

combater as ideias marxistas que ganhavam força na Câmara dos Comuns, no Parlamento, no processo da Revolução Puritana.
controlar a massa de camponeses expulsos da zona rural no processo de cercamento dos campos, obrigando-os ao trabalho
fabril.
arregimentar soldados para o exército britânico, necessários na luta contra a tentativa de invasão alemã, no contexto da Primeira
Guerra Mundial.
angariar voluntários para a emigração e colonização do continente africano, no processo da política imperialista.

QUESTÃO

15
Já no início da tormenta revolucionária, a burguesia francesa ousou despojar novamente os trabalhadores de
seu recém-conquistado direito de associação. O decreto de 14 de junho de 1791 declarou toda coalizão de
trabalhadores um “atentado à liberdade e à Declaração dos Direitos Humanos”, punível com uma multa de 500
libras e privação, por um ano, dos direitos de cidadania ativa. Essa lei, que por meio da polícia estatal, impõe à
luta concorrencial entre capital e trabalho obstáculos convenientes ao capital, sobreviveu a revoluções e mudanças
dinásticas. Mesmo o regime do Terror a manteve intocada. (JÁ NO INÍCIO... 2018).

A análise do contexto sociopolítico e ideológico da Revolução Francesa permite afirmar que esse decreto
A)

estabeleceu a igualdade econômica e social, com o fim dos privilégios feudais.

B)

beneficiou a classe burguesa e impôs limites à atuação política do proletariado.

C)

manteve os privilégios da nobreza feudal. ao conter o movimento revolucionário proletário.

D)

preservou a sociedade estamental e os privilégios da classe dominante do Antigo Regime.

E)

estabeleceu a diferenciação formal, baseada nos Direitos Humanos, entre as classes sociais.

QUESTÃO

16

O pensamento do escritor italiano de Giuseppe Tomasi di Lampedusa se adequa ao processo político brasileiro, no que se refere,
A)
B)
C)
D)
E)

à Inconfidência Baiana, defensora da ruptura política com Portugal e da formação de uma sociedade diferenciada por critério
étnicos e econômicos.
à Independência do Brasil, realizada pela aristocracia do Centro-Sul, que manteve o modelo agroexportador, latifundiário e
escravocrata.
ao período regencial, que estabeleceu princípios republicanos e federalistas, mantendo o sufrágio universal masculino.
ao controle político, no período imperial, da oligarquia paulista e mineira, excluindo a participação da elite nordestina.
à manutenção de um governo militarizado, controlado pelo coronelismo, no processo político na Primeira República.

QUESTÕES

17 e 18
Ouvi dizer num ônibus [...]: “Meu Deus! Mais piquetes! Já estou cansada desses grevistas andando de um lado
para outro em frente de lojas e fábricas, com seus cartazes de protesto. Por que o governo não mete todos eles
na cadeia?
A senhora indignada que fez essa observação não conhecia bem a história. Pensava ter uma solução fácil para
um problema simples. Mas estava totalmente errada. Sua solução fora tentada repetidas vezes, sem que se
resolvesse nada. Na Inglaterra, há mais de cem anos, um magistrado comunicou ao Ministério do Interior seus
planos para esmagar uma greve: “As medidas que proponho são simplesmente prender esses homens e
mandá-los ao trabalho forçado”. (OUVI DIZER... 2018).
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QUESTÃO

17

A situação descrita no texto pode ser aplicada, no Brasil, no
contexto
A)

B)

C)

D)

E)

da Primeira República, momento em que o movimento
operário de características anarquistas foi reprimido, com
a expulsão de diversos operários imigrantes do Brasil.
da Revolução Constitucionalista de 1932, de cunho
socialista, quando os operários paulistas foram
violentamente contidos pela oligarquia cafeicultora.
do Estado Novo, período ditatorial do governo de Getúlio
Vargas, quando os sindicatos foram extintos e as leis
trabalhistas suspensas.
do governo Juscelino Kubitschek, período em que o
desenvolvimentismo industrial foi propiciado pela repressão
à classe trabalhadora.
da presidência de Jânio Quadros, que, devido à
aproximação com Cuba, provocou a intervenção militar dos
Estados Unidos e a contenção do movimento operário.

QUESTÃO

18

A exploração da classe trabalhadora em geral decorreu das
diversas reações e dos movimentos sociais e políticos que
resultaram
A)

B)

C)

D)

E)

nas ondas revolucionárias de 1848, que legalizaram as
greves e os sindicatos e limitaram o poder político e
econômico da burguesia industrial e financeira.
no surgimento do socialismo científico, que defendia uma
aliança com a burguesia para a consolidação do capitalismo
e reformas políticas para a construção do socialismo.
na Revolução Russa, consequência do agravamento da
situação socioeconômica em uma estrutura de
características semifeudais.
na Revolução Chinesa, de base operária, resultante da
exploração submetida aos chineses pelos países
imperialistas, após a Guerra do Ópio, consequência da
crise pós-Segunda Guerra Mundial.
na Revolução Cubana, como reação à intervenção militar
estadunidense na Ilha, provocando, em contrapartida, o
envio de tropas soviéticas à Cuba para estabelecer o
regime socialista.

QUESTÃO

B)
C)
D)
E)

Primavera Árabe.
Segunda Guerra do Iraque.
Guerra Civil no Líbano.
destruição das Torres Gêmeas em Nova Iorque.

QUESTÃO

20
Enquanto as importações de combustíveis
crescem, a produção das refinarias nacionais
atingiu em 2017 o pior nível desde a crise
econômica do final da década passada. Para
especialistas, o país vem trocando produtos
nacionais por importados como reflexo da
política de preços da Petrobras.
Além dos impactos na receita da estatal, o
movimento amplia a remessa para o exterior dos
dólares usados para importar os produtos.
Sindicatos acusam a empresa de facilitar
importações para atrair interessados para suas
refinarias. (IMPORTAÇÃO... 2018).

As medidas adotadas pelo governo brasileiro atual em relação
à produção de petróleo se inserem no contexto da política de
A)

B)

C)

D)

E)

abertura ao capital estrangeiro, estabelecida no governo
Juscelino Kubitschek, que eximiu o controle governamental
dos setores estratégicos da economia.
venda das empresas estatais para o capital estrangeiro,
durante o regime ditatorial militar, buscando a eficiência
econômica do país.
liberalização da economia, com a não intervenção do
Estado dos assuntos econômicos, através da adoção do
Plano Cruzado, no governo José Sarney.
fortalecimento do controle do preço dos combustíveis, com
o maior controle sobre a produção econômica, criada pelo
Plano Collor.
privatização das empresas estatais, com a adoção dos
princípios neoliberais, estabelecida no governo Fernando
Henrique Cardoso.

19

* * *

A charge retrata o contexto histórico das relações internacionais
que marcaram a segunda metade do século XX e que estiveram
presentes e atuantes na
A)

Guerra Civil Angolana.
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Física
Questões de 21 a 35
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

QUESTÃO

21

O joelho é uma articulação que tem grandes chances de sofrer lesões e, geralmente, são
causadas em consequência do seu uso excessivo, como se alongar com dificuldade e se
exercitar de uma maneira incorreta. Um paciente submetido a uma cirurgia de joelho
necessita realizar um tratamento de reabilitação que consiste em caminhadas diárias por
um período de 20min. O diagrama mostra o trajeto por ele realizado diariamente.
Nessas condições, é correto afirmar que o módulo do vetor deslocamento realizado pelo
paciente ao sair do ponto A e chegar ao ponto B é, aproximadamente, em m, igual a
A)
B)
C)

158,5
170,9
199,5

QUESTÃO

D) 210,0
E) 231,3

22

É fornecida a um paciente uma infusão intravenosa de glicose contendo 55,0g de glicose
por litro.
Considerando-se que a infusão é dada a uma taxa de 2,0mL/min, é correto afirmar que o
fluxo de massa de glicose, em g/min, é igual a
A)

0,17

D) 0,11

B)

0,15

E) 0,09

C)

0,13

QUESTÃO

23

Nos seres humanos, os nutrientes levam 5,0s para se difundir do sangue para uma célula
localizada a 100,0mm de distância. Para superar a limitação das distâncias, os organismos
desenvolveram vários mecanismos de transporte, que aumentam a velocidade do movimento
das moléculas.
2

Considerando-se que uma molécula seja submetida a um mecanismo que a acelera 2,0km/s ,
a partir do repouso, então o tempo que ela gasta para percorrer uma distância de 400,0mm,
em ms, é igual a
A)

28,0

D) 22,0

B)

26,0

E) 20,0

C)

24,0
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QUESTÃO

24

A avaliação da resposta muscular pode ser medida pelo movimento de aceleração do
músculo, técnica denominada de aceleromiografia e é baseada na segunda lei de Newton.
Ao colocar o sensor na extremidade do polegar, o seu movimento é acelerado em resposta
à estimulação do nervo, responsável pela força de contração.
Considerando-se a massa do polegar de uma pessoa igual a 200,0g e sendo medida uma
2
aceleração de 0,4cm/s , então o módulo da força de contração responsável por essa
aceleração, em dinas, é igual a
A)
B)
C)

80,0
75,0
70,0

QUESTÃO

D) 65,0
E) 60,0

25

Os pulmões contêm em torno de 300 milhões de alvéolos, cada um com diâmetro médio
de 0,1mm em repouso, crescendo para 0,2mm ao final da inspiração, sendo esse aumento
limitado por forças elásticas.
Considerando-se um alvéolo como uma mola de constante elástica igual a 0,25N/cm, é
correto afirmar que a energia potencial armazenada no alvéolo, ao ser distendido do repouso
até o final da inspiração, em μJ, é igual a
A)
B)
C)

0,40
0,45
0,50

QUESTÃO

D) 0,55
E) 0,60

26

Diariamente ocorrem acidentes de automóveis e o dano mais comum que uma pessoa sofre,
ao se acidentar de carro, está diretamente ligado à coluna cervical e ao pescoço. Tais lesões
são provocadas pelo movimento relativo da cabeça em relação ao tórax, durante os
acidentes.
Considerando-se que a colisão entre dois veículos de massas iguais possa ser considerada
perfeitamente inelástica, se um deles estava se movendo a 54,0km/h e o outro a 72,0km/h,
em sentido oposto ao primeiro, então o módulo do vetor velocidade com que se deslocam,
imediatamente após a colisão, em km/h, é igual a
A)
B)
C)

2,5
4,8
6,4

QUESTÃO

D) 9,0
E) 11,3

27

Durante a prática esportiva, o corpo humano interage com forças externas que desencadeiam
vibrações e oscilações nos tecidos corporais. Essas forças podem se originar de impactos,
como o contato dos pés com o solo durante a corrida, ou de vibrações de equipamentos,
como o contato das mãos com uma bicicleta que se desloca em terrenos irregulares. A
adequada exposição a vibrações com duração, frequência e amplitudes corretamente
determinadas pode se tornar um eficiente estímulo de treinamento.
Considerando-se uma pessoa com os pés em contato com uma plataforma vibratória, com
frequência e amplitude de vibração iguais a, respectivamente, 40,0Hz e 2,55mm, é correto
afirmar que a velocidade máxima de oscilação, em πdm/s, é igual a
A)
B)
C)

2,04
2,11
2,23

QUESTÃO

D) 2,37
E) 2,48

28

A ventilação de alta frequência é um modo de ventilação mecânica bem estabelecido no
meio pediátrico e neonatal e opera com frequências respiratórias que variam de 60
a 1200rpm, dependendo do equipamento utilizado.
Considerando-se que, em uma ventilação mecânica, seja utilizada uma onda de
frequência 1000rpm se propagando com velocidade de 1600,0m/s, então essa onda
apresenta um comprimento de onda, em hm, igual a
A)
B)
C)

0,16
0,28
0,54
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QUESTÃO

29
0

A hipotermia ocorre quando a temperatura central do corpo humano cai abaixo de 35 C
e pode ser atingida rapidamente na imersão do corpo em água gelada ou no contato direto
com neve e gelo.
o

Considerando-se o calor específico da água igual a 1,0cal/g C, para elevar a temperatura
o
o
de 2,0kg de água de 15 C até 35 C, é necessária uma quantidade de calor, em Mcal,
igual a
A)
B)
C)
D)
E)

0,035
0,040
0,045
0,050
0,055

QUESTÃO

30

Conforme uma pessoa contrai os músculos das pernas para se mover, ela está utilizando
energia química de moléculas complexas e convertendo-a, de maneira geral, em energia
cinética e em energia potencial. Entretanto, isso é feito com uma eficiência muito baixa,
pois uma grande fração das fontes combustíveis é simplesmente transformada em calor,
sendo parte do calor usado para conservar o corpo aquecido, enquanto uma grande parte
se dissipa no meio ambiente.
Considerando o corpo humano como uma máquina térmica que apresenta um rendimento
de 20% e que 1,0cal corresponde a 4,2J, é correto afirmar que, ao receber de uma fonte
quente uma quantidade de calor igual a 1000,0cal, realizará um trabalho, em kJ, igual a
A)
B)
C)
D)
E)

0,20
0,48
0,84
1,23
1,54

QUESTÃO

31

O olho humano pode apresentar algumas anormalidades que levam a dificuldades de
enxergar em algumas situações.
Com base nos conhecimentos sobre a Óptica Geométrica, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)

E)

A correção da hipermetropia é possível através da utilização de uma lente divergente.
O cristalino é a parte frontal do olho e funciona como uma lente divergente, do tipo
convexa.
A miopia é a anomalia que consiste no desvio do eixo óptico do globo ocular e sua
correção é feita através do uso de lentes prismáticas.
O estrabismo é uma anomalia da visão que consiste em um afastamento da retina em
relação ao cristalino fazendo com que a imagem seja formada depois da retina,
tornando-a não nítida.
O astigmatismo consiste no fato de as superfícies que compõem o globo ocular
apresentarem diferentes raios de curvatura, ocasionando uma falta de simetria de
revolução em torno do eixo óptico.

QUESTÃO

32

As radiações podem ser usadas para pesquisa, diagnóstico e tratamento na medicina,
estando esses usos sujeitos às regulações governamentais. Atualmente, aceleradores
lineares de elétrons com energia entre 5,0 e 30,0MeV são as principais máquinas para
radioterapia.
Considerando-se que um próton possua uma energia cinética de 18,0MeV, uma carga
−19
−21
3
de 1,6.10 C e uma massa de 1,67.10 mg, então sua velocidade, em 10 km/s, é,
aproximadamente, igual a
A)
B)
C)
D)
E)

49,5
58,7
67,5
63,0
55,4
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QUESTÃO

33

Um choque elétrico pode ser prejudicial ao corpo humano e até mesmo fatal, dependendo
da intensidade da corrente elétrica, do tempo de circulação e do local por onde está
passando.
Considerando-se que a resistência do corpo humano entre as mãos de uma pessoa é da ordem
de 90,0kΩ, sendo aplicada uma ddp entre elas no valor de 270,0V, a intensidade de corrente
que atravessará o corpo da pessoa nessa região, em mA, é igual a
A)
B)
C)
D)
E)

3,0
4,2
5,5
6,0
6,7

QUESTÃO

34

A saúde humana está condicionada ao poder do magnetismo, pois o campo magnético ativa
as forças que estimulam e incentivam o corpo humano a aprimorar cada vez mais a sua
capacidade de autodefesa contra as doenças.
Com base nos conhecimentos sobre Eletromagnetismo, analise as afirmativas e marque
com V as verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Quando a partícula lançada possui velocidade paralela às linhas de indução do campo
magnético, a força magnética é nula.
( ) O ímã é um objeto que gera campo magnético ao seu redor, podendo interagir com
outras partículas e originar a força elétrica.
( ) No caso das cargas elétricas, a força magnética passa a existir quando uma partícula
eletricamente carregada se movimenta em uma região onde atua um campo magnético.
( ) A força magnética sobre um pequeno segmento de fio depende apenas da orientação
do fio em relação ao campo magnético; se o fio for perpendicular ao campo magnético,
a força é nula, e se o fio for paralelo ao campo, a força é máxima.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

V
V
V
F
F

F
V
F
V
F

QUESTÃO

F
F
V
V
V

V
F
F
F
V

35

A terapia magnética consiste na utilização de campos magnéticos estáticos através de ímãs
e, esses, são colocados sobre a pele ao longo do corpo humano de forma a melhorar o
fluxo sanguíneo e a energia do ponto onde está sendo aplicada a força do ímã.
Considerando-se um fio longo percorrido por uma corrente de 2,5mA e a permeabilidade
−7
magnética do ar igual a 4π.10 T.m/A, logo a intensidade do campo magnético, a uma
distância de 40,0cm do fio, em nT, é igual a
A)
B)
C)
D)
E)

1,55
1,40
1,33
1,25
1,12

* * *
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

36 e 37

QUESTÕES

No rótulo de um xarope, cujo conteúdo é 120,0mL constam as
seguintes as informações:
•
•

Cloridrato de Ambroxol 15,0mg/5,0mL;
15,0mg de xarope correspondem a 13,7mg de Ambroxol.

QUESTÃO

36

Sabendo-se que Cloridrato de Ambroxol pode ser representado
como Ambroxol . HCl e que a massa molar do Ambroxol
−1
é 378,0gmol , então a concentração de Cloridrato de Ambroxol
−1
em quantidade de matéria, em molL , é de

QUESTÃO

39

O sangue é um fluido de extrema relevância para a vida humana,
de modo que há uma faixa de pH adequada para que ele exerça
sua função.
Sabendo-se que a reação de neutralização é exotérmica e que
−14
a constante de autoionização da água, cujo valor a 25°C é 1.10 ,
varia com a temperatura, analise as afirmativas e marque
com V as verdadeiras e com F, as falsas.
( ) A autoionização da água é endotérmica.

A)

0,0072

( ) Como o pH fisiológico é maior que 7,0, no sangue não há
−
íons OH .

B)

0,0079

(

C)

0,0720

D)

0,0790

E)

0,4320

QUESTÃO

37

Ainda sobre esse xarope, conclui-se que as massas de Ambroxol
e HCl em todo conteúdo do xarope são, em mg, respectivamente,
A)

13,7 e 1,3

B)

36,5 e 3,5

C)

109,6 e 10,4

D)

328,8 e 31,2

E)

345,0 e 33,0

QUESTÃO

38

Ácido sulfídrico, de fórmula química H2S, é uma das substâncias
envolvidas no processo de vasodilatação, o que resulta no
decréscimo da pressão arterial. A atuação biológica dessa
molécula é dependente da sua polaridade, ou seja, de sua
estrutura química.
Sobre a molécula de ácido sulfídrico, é correto afirmar:
A)

Apresenta a mesma geometria da molécula de água, mas
o átomo central possui arranjo eletrônico diferente do átomo
central da molécula de água, por causa da diferença de
eletronegatividade.

B)

Apresenta geometria angular, onde o átomo mais
eletronegativo possui estado de oxidação mínimo e o átomo
menos eletronegativo possui estado de oxidação máximo.

C)

Embora apresente polo positivo e negativo, essa
característica não interfere na atuação biológica da
molécula.

D)

É uma molécula plana e polar, com ângulo de ligação maior
que o da água.

E)

Por apresentar geometria angular, é uma molécula plana
e apolar.
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) Em pH fisiológico, pH =7,4, o sangue humano
−7,4
−1
contém 10 molL de íons hidrônio.

( ) À temperatura de 36,5°C, a concentração de íons H3O
−
e OH é igual em pH menor que 7,0.

+

( ) Na temperatura do sangue humano, 36,5°C, a constante
−14
de autoionização da água é menor que a 1.10 .
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
A)

F V F V V

B)

F F V V F

C)

V F V F V

D)

V V V F F

E)

V F F V F

QUESTÃO

40

No rótulo de uma solução fisiológica comercial, conhecida como
soro fisiológico, consta o seguinte dado:
• Cloreto de Sódio 0,9%(m/m).
Sobre essa solução, analise as afirmativas e marque com V as
verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Em 10,0g de solução, há 0,9g de cloreto de sódio.
( ) Em 500,0g de solução, há 4,5g de cloreto de sódio.
( ) Em 100,0g de solução, há um pouco mais de 350,0mg de
íons sódio.
( ) Contém 4,5% em massa de íons cloreto e 4,5% em massa
de íons sódio.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

F
F
F
V
V

F
V
V
F
V

V
F
V
F
F

V
V
F
V
F
Química | 10

41 e 42

QUESTÕES

C6H12O6(s) + 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(l) + 2803,0kJ
O corpo humano apresenta um sistema de aquecimento e resfriamento para manter a temperatura entre 35,8 e 37,2°C. O conteúdo
de energia do corpo aumenta com a ingestão de alimentos, pois substâncias, a exemplo da glicose, combinam-se com o gás
oxigênio formando dióxido de carbono e água, como expresso na equação química em destaque.
Cerca de 40% da energia produzida é convertida em trabalho, para realização de contrações musculares, e a outra parte é trocada
com a vizinhança, de modo que há alteração da temperatura corporal. Para regular esta temperatura, o corpo produz o suor, e
a água líquida é convertida em vapor.
QUESTÃO

41

Sobre a alteração da temperatura corporal, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

Se 180,0g de glicose forem consumidos, cerca de 1121,2kJ de energia serão usados para realizar trabalho corporal.
O aumento da temperatura corporal indica que o corpo cede energia para a combustão da glicose.
A água, proveniente do suor, só evapora por ação de trocas de energia com o ar atmosférico.
Se o corpo aquece com a ingestão de alimentos, então o corpo retira energia da vizinhança.
Na produção do dióxido de carbono, CO2(g), são necessários 2803,0kJ por mol de glicose.

QUESTÃO

42

Sobre a conversão da glicose em dióxido de carbono e água, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

A equação que expressa a conversão da glicose em dióxido de carbono e água não atende ao balanço de carga.
Para a equação química estar balanceada, basta igualar o número de elementos dos reagentes com o dos produtos.
A conversão da glicose em dióxido de carbono e água só atenderá à lei de conservação da massa se os reagentes forem
adicionados em quantidades estequiométricas.
Como glicose, oxigênio, dióxido de carbono e água são substâncias moleculares, então o processo pode ocorrer sem alterar
a composição química da matéria, característico de um processo físico.
Independente de o sistema ser aberto ou fechado, na conversão da glicose em dióxido de carbono e água, sempre haverá
conservação de massa, pois a proporção em massa entre as espécies iniciais e finais é uma constante.

QUESTÃO

43
Ca10(PO4)6(OH)2(s) + 8H3O (aq) → 10Ca (aq) + 6
+

2+

+ 10H2O(l)

O esmalte dos dentes contém o mineral hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2, responsável por tornar os dentes resistentes. Entretanto,
bactérias de açúcares e carboidratos se aderem aos dentes e produzem íons hidrônio, que reagem com o referido mineral, como
ilustrado na equação a seguir. Para dificultar a reação, íons hidroxila, presentes no mineral, são substituídos por íons fluoreto,
formando Ca10(PO4)6F2.
Sobre a hidroxiapatita, é correto afirmar:
A)

A hidroxiapatita é classificada como um sal ácido, pois contém hidrogênio ionizável.

B)

O sal Ca10(PO4)6F2 atua como receptor de próton mais forte do que o Ca10(PO4)6(OH)2.

C)

A hidroxiapatita atua como uma base de Brönsted-Lowry, ou seja, receptor de próton.

D)

A hidroxiapatita dissolve em meio aquoso ácido e é por causa disto que há formação das cáries dentárias.

E)

Assim como a hidroxiapatita, todas as substâncias que contêm grupos OH, na composição, reagem com os íons hidrônio.

QUESTÃO

44

A base nitrogenada adenina interage com as bases nitrogenadas timina e uracila, nas estruturas do DNA e do RNA, respectivamente.
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Considerando-se essas informações, conclui-se que o tipo de interação que ocorre, prioritariamente, entre as bases nitrogenadas
nas estruturas do DNA e RNA são, respectivamente,
A)

dipolo instantâneo-dipolo induzido e ligação de hidrogênio.

B)

dipolo instantâneo-dipolo induzido e dipolo-dipolo.

C)

ligação covalente e ligação covalente.

D)

dipolo-dipolo e dipolo-dipolo.

E)

ligação iônica e ligação iônica.

QUESTÃO

45

As membranas celulares apresentam uma diferença de permeabilidade em relação aos íons que são fisiologicamente importantes.
−1
Nas células dos músculos cardíacos, a concentração dos íons potássio dentro da célula é de 135,0mmolL e fora da célula é
−1
de 4,0mmolL . A diferença de concentração gera uma diferença de potencial.
Com base nessas informações, é correto afirmar:
A)

O transporte de íons potássio de dentro para fora da célula representa um transporte ativo, ou seja, que precisa de energia
elétrica para ocorrer.

B)

A diferença de concentração de íons potássio dentro e fora das células cardíacas é um exemplo de pilha de concentração.

C)

Na condição padrão, a diferença de potencial gerado na membrana celular é diferente de zero.

D)

A temperatura não influencia na diferença de potencial gerada na membrana celular.

E)

Não é possível transportar íons potássio de fora para dentro da célula.

46 e 47

QUESTÕES

Industrialmente, para obter gorduras mais consistentes na fabricação de margarinas, sorvetes, biscoitos, combinam-se óleos vegetais,
líquidos, com gás hidrogênio, H2, obtendo-se gorduras sólidas.
Esse processo está representado conforme demonstra a equação química.
QUESTÃO

46

Sobre a hidrogenação de gorduras insaturadas, é correto afirmar:
A)

A conversão de gorduras insaturadas em gorduras saturadas contribui para aumentar o contato das moléculas de gordura
e assim aumentar a intensidade das interações do tipo dipolo instantâneo-dipolo induzido.

B)

A hidrogenação de gorduras insaturadas gera gorduras mais viscosas porque as ligações de hidrogênio em gorduras saturadas
são mais fortes do que nas insaturadas.

C)

As moléculas de gordura são apolares, já que as substâncias são pouco solúveis em água, H2O.

D)

O ponto de ebulição das gorduras insaturadas deve ser maior do que o das gorduras saturadas.

E)

A viscosidade das gorduras saturadas e insaturadas não é alterada com a temperatura.

QUESTÃO

47

Considerando-se que as eletronegatividades do carbono, do hidrogênio e do oxigênio são, respectivamente, 2,5, 2,1 e 3,5, é correto
afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

O gás hidrogênio é o oxidante na hidrogenação do ácido oleico.
Os átomos de carbono da ligação dupla têm o mesmo estado de oxidação do carbono carbonílico.
A adição de hidrogênio à dupla ligação aumenta o estado de oxidação dos carbonos envolvidos na referida ligação.
Como as gorduras saturadas são mais viscosas que as insaturadas, as ligações químicas nas moléculas insaturadas são
mais fracas.
Os hidrogênios da molécula H—H aumentam de número de oxidação porque cada átomo usa um elétron da referida ligação
para formar ligação com os carbonos da dupla e estes são mais eletronegativos que os átomos de hidrogênio.
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QUESTÃO

48

Uma das substâncias usadas no tratamento de anemia falciforme é a hidroxiureia.
Sobre essa substância, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Trata-se de uma base de Arrhenius.
( ) Contém o grupo funcional das amidas.
( ) Possui átomo de carbono com número de oxidação máximo.
( ) Contém um átomo de carbono insaturado com arranjo eletrônico tetraédrico.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

V
V
F
F
F

F
V
V
F
V

QUESTÃO

F
F
V
V
F

V
F
F
V
V

49

A ureia é uma substância obtida a partir da degradação de proteínas que, em altas concentrações, é tóxica ao organismo. Por
conta disso, é excretada, dissolvida em água, através da urina.
Com base nestas informações, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

Uma pessoa que consome muita proteína normalmente sente mais sede, pois haverá perda de água do organismo durante
a excreção da ureia.
Quando ingerem alimentos ricos em proteínas, as pessoas sentem muita sede, por ter que dissolvê-las antes de
degradá-las.
A degradação de proteínas em ureia representa um processo físico.
A dissolução da ureia em água representa um processo químico.
A ureia é insolúvel em água porque é uma substância apolar.

QUESTÃO

50

No tratamento de verminoses são usados alguns fármacos, a exemplo do Secnidazol, Albendazol e Mebendazol. O conhecimento
das estruturas químicas dessas substâncias pode auxiliar a compreender o modo de atuação desses compostos no organismo.
Isto é útil também para o planejamento racional de fármacos mais eficientes, ou seja, para escolher compostos com estruturas
semelhantes a fim de efetuar testes frente aos parasitas que causam as verminoses.
Com base nas estruturas moleculares dos fármacos, um dos critérios para o planejamento racional de novos fármacos é a
A)
B)
C)
D)
E)

existência do grupo funcional das amidas.
existência do grupo funcional dos ésteres.
inexistência de átomos de carbono saturados.
presença de um anel heterocíclico nitrogenado e substituído.
presença de um grupo oxigenado que possibilita a nomenclatura de todos os fármacos terminar em ol.
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Biologia
Questões de 51 a 70
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
QUESTÃO

51

Para compreender a origem da vida na Terra, dois períodos são considerados importantes:
• a experiência de Miller e Urey, em 1953, que produziu compostos orgânicos simples, dentre eles aminoácidos, a partir de
uma mistura de CH4, NH3, H2O e H2 submetida a descargas elétricas;
• a descoberta de Cech, em 1982, de que o RNA pode ter atividade enzimática.
A partir dos dados desses estudos, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

As duas experiências se complementam e confirmam que as proteínas foram as moléculas orgânicas primordiais.
A descoberta de Cech reforça a hipótese da primazia dos ácidos nucleicos na constituição do sistema vivo.
A experiência de Miller e Urey demonstrou que a atividade catalítica é exclusiva de compostos orgânicos.
A descoberta de Cech confirmou que os ácidos nucleicos são sintetizados apenas por enzimas proteicas.
Os dados de Miller e Urey comprovam a composição e a natureza redutora da atmosfera primitiva.

QUESTÃO

52

Para que a vida pudesse surgir e se desenvolver, foi necessária a “criação” de mecanismos de obtenção de energia. Em razão
disso, surgiram formas para que isso pudesse ocorrer. A primeira estratégia desenvolvida era realizar esse processo sem o
envolvimento do oxigênio, afinal, em tempos remotos da história evolutiva, ele não estava disponível no ar atmosférico.
Nesse sentido, surgiu um processo denominado glicólise, sobre o qual, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

+

Duas moléculas de NADH+H são reduzidas evitando a acidificação do meio.
A glicose é quebrada totalmente e gera duas moléculas de ácido pirúvico.
É um evento universal no mundo vivo, podendo ser usado como prova evolutiva.
A fosforilação do ADP que ocorre ao longo de suas reações depende de um transporte de elétrons via citocromos.
As enzimas que participam da formação do produto final que é ácido lático são originadas de polissomos aderidos ao RER.

QUESTÃO

53

A figura ilustra, esquematicamente, as células do sangue em seres humanos.
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Considerando-se essas informações, é correto afirmar que os leucócitos são incluídos entre as células com padrão de organização
eucariótico, porque
A)

realizam biossíntese em nível de ribossomos livres de membranas.

B)

se comportam como sistemas isolados do meio, com alto grau de autonomia.

C)

apresentam material genético constituído de polímeros de ribonucleotídeos.

D)

exibem compartimentalização celular interna, com divisão de trabalho e grande eficiência metabólica.

E)

possuem membrana de natureza lipoproteica, que permite as trocas e demais funções da superfície celular.

QUESTÃO

54

Observando-se a estrutura e com base nos conhecimentos acerca de Citologia, é correto afirmar:
A)

O açúcar observado é originado da desoxirribose.

B)

O segmento destacado é encontrado nos adenovírus.

C)

O pequeno segmento em destaque pode ser encontrado em organelas bioenergéticas.

D)

A ligação que viabiliza a união entre os nucleotídeos ocorre por ligações de hidrogênio.

E)

As bases pirimídicas observadas podem ser encontradas em moléculas de fita dupla do bacteriófago.

QUESTÃO

55

As algas marinhas de 500 milhões de anos atrás, no período Ordoviciano, deram origem aos vegetais. A Terra passou por um
período de seca e muitas modificações (período Siluriano, há 435 milhões de anos) que pode ter sido um fator.
Para conquistarem o novo ambiente, as plantas precisaram se adaptar às suas novas condições de vida. Assim, desenvolveram
vasos condutores de seiva, que garantem a distribuição das seivas bruta e elaborada pela planta. Esta característica está diretamente
ligada ao porte da planta, pois as briófitas, como os musgos, por exemplo, não apresentam esses vasos e chegam a ter, no
máximo, 10,0cm, enquanto as gimnospermas e angiospermas podem chegar a 100,0m.
Entre as diversas características dos vegetais, aquela que viabilizou em definitivo a conquista da terra firme, por ser independente
da água para a fecundação, foi o advento, nas gimnospermas
A)

de uma semente com um endosperma triploide, originado de uma dupla fecundação.

B)

do desenvolvimento do tubo polínico a partir de um grão-de-pólen alado.

C)

do xilema e floema bem desenvolvidos, atuando como tecido de sustentação.

D)

de um fruto comestível que contribuiu para a sua dispersão.

E)

de flores bem vistosas, diversificando a polinização.
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QUESTÃO

56

Apesar das condições adversas, as árvores do
mangue estão entre as plantas mais produtivas.
As folhas que caem das árvores são em parte
levadas pela maré vazante, e em parte retidas
na floresta e degradadas. (APESAR das, 2018)
A partir dessas informações, analise as afirmativas e marque
com V as verdadeiras e com F, as falsas.
( ) A incorporação do fósforo à cadeia alimentar impossibilita
sua utilização pelos produtores.
( ) A biomassa das folhas, que sustentam a cadeia alimentar,
é equivalente à biomassa dos grandes peixes carnívoros.
( ) O movimento das marés, transportando o fósforo liberado
no meio aquoso, contribui para o aumento da produtividade
do fitoplâncton.
( ) A produção pesqueira é subordinada ao processo de
conversão de energia eletromagnética do Sol em energia
dos alimentos.
( ) A degradação das folhas envolve atividade microbiana de
organismos aeróbicos que melhoram as condições de
oxigenação do manguezal.

B)

A fixação ocorre apenas por processos bióticos realizados
por bactérias que vivem em nódulos radiculares de
leguminosas.

C)

O retorno para a atmosfera ocorre a partir da amonificação
realizada por bactérias que vivem em mutualismo com
vegetais.

D)

Durante a nitrificação, a energia originada durante o
processo é utilizada para síntese do alimento de
procariontes quimioautótrofos.

E)

A absorção do nitrito, produzido por bactérias do gênero
Nitrobacter, pelos vegetais viabiliza a síntese de seus
compostos nitrogenados em suas células.

QUESTÃO

58

“Nenhum medicamento até hoje descoberto cura as moléstias
de peito e vias respiratórias ou restabelece os débeis, os
anêmicos e os escrofulosos [tuberculosos] com tanta rapidez.”.
Esse era o texto sobre óleo de fígado de bacalhau publicado
no jornal O Estado de S. Paulo em setembro de 1890. Embora
o tônico supostamente prevenisse um sem fim de doenças, as
razões por trás disso eram um mistério. Isso porque, na época,
não se conhecia a vitamina D, um dos principais componentes
desse óleo — ela seria revelada pela ciência apenas em 1922.
Passado quase um século de sua descoberta, a substância
continua dando o que falar. “Hoje, sabe-se que 200 genes
regulam seu aproveitamento e que ela responderia por 80
funções no organismo”.
Entre as funções já bem conhecidas dessa vitamina, é correto
afirmar:
A)

Atua no metabolismo do cálcio contribuindo para o
desenvolvimento normal dos ossos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

B)

Participa como coenzima no Ciclo de Krebs regulando o
transporte dos elétrons.

A)
B)
C)
D)
E)

C)

É classificada com lipossolúvel e penetra na célula por
difusão facilitada.

F
F
F
V
V

F
V
F
F
V

QUESTÃO

V
V
F
V
F

V
F
V
F
V

F
F
V
V
F

57

O nitrogênio, também conhecido como azoto, é um elemento de
extrema importância para o planeta Terra, ele se encontra no
grupo 15 da Tabela Periódica e é um elemento não metálico. Ele
representa 78% da atmosfera terrestre em volume.
O nitrogênio era utilizado inclusive pelos alquimistas e já
conheciam o ácido nítrico que era denominado “água régia”.
Este elemento químico é de extrema importância, principalmente
para o crescimento vegetal. O processo onde o nitrogênio circula
pelas plantas e pelo solo sob a ação de micro-organismos é
conhecido como ciclo do nitrogênio.
Em relação a esse elemento químico e sua dinâmica na
natureza, é correto afirmar:
A)

A transferência ao longo das cadeias alimentares ocorre por
conta do fluxo cíclico da energia.
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D)

Viabiliza a liberação da tromboplastina pelas plaquetas.

E)

A carência dessa vitamina resulta em quadros de pelagra.

QUESTÃO

59

Analisando-se os processos evolutivos dos seres vivos e normal,
depara-se com afirmações que podem ser usadas para o
entendimento desses eventos, entre eles é correto afirmar:
A)

A reprodução assexuada não expressa variabilidade
genética.

B)

A evolução convergente proporcionou a origem de órgãos
homólogos.

C)

O surgimento de órgãos análogos possibilitou a irradiação
adaptativa.

D)

Segundo Darwin, a seleção natural é a causa da
variabilidade genética.

E)

A existência de órgãos análogos em duas espécies distintas
é considerada evidência de evolução convergente.
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QUESTÃO

60

A gripe é causada pelo vírus da influenza e geralmente é
caracterizada por febre alta, sintoma importante que dura em
torno de três a sete dias, seguida de dor muscular, dor de
garganta, dor de cabeça, coriza e tosse. Os sintomas
respiratórios, como a tosse e outros, tornam-se mais evidentes
com a progressão da doença e mantêm-se em geral de três a
quatorze dias.
Em relação ao agente etiológico abordado no texto, é correto
afirmar:
A)

Constitui uma organização celular procariótica.

B)

Possui apenas envelope e é desprovido de capsídeo.

C)

Prescinde do metabolismo da célula hospedeira para a sua
replicação.

D)

Apresenta como material genético o RNA senso (negativo)
e RNAm+.

E)

Realiza metabolismo anaeróbico é limitado quando se
encontra fora da célula hospedeira.

QUESTÃO

QUESTÃO

63

Considerando uma população de 6000 habitantes em equilíbrio
gênico e genotípico, há 960 indivíduos com uma doença
autossômica recessiva.
Analisando-se essa informação, é correto afirmar que o número
provável de indivíduos normais portadores do alelo recessivo é
A)
B)
C)
D)
E)

1800
3120
5040
2160
2880

QUESTÃO

64

61

Em relação à fotossíntese e aos eventos bioquímicos envolvidos
nesse processo metabólico, é correto afirmar:
A)

A fixação do gás carbônico ocorre no interior do tilacoide.

B)

O CO2 é a fonte de carbono para a síntese do carboidrato.

C)

Quanto maior o teor de CO2, mais intensa será a atividade
fotossintética.

D)

O processo fotossintético proporciona a liberação do
oxigênio para a atmosfera.

E)

O surgimento da fotossíntese aeróbica viabilizou,
imediatamente, o surgimento dos organismos aeróbicos.

QUESTÃO

62

Um método criado na Colômbia e adotado no Brasil vem
revolucionando os procedimentos de assistência pediátrica
hospitalar para possibilitar a sobrevivência dos bebês
prematuros. Após o período mais crítico do prematuro, em que
deve ser sustentado pela incubadora, o bebê passa a viver de
forma um tanto similar aos recém-nascidos marsupiais,
“grudado” na barriga da mãe.

A ilustração esquematiza a circulação do sangue no homem.
Considerando-se aspectos morfofisiológicos do sistema
circulatório humano, a análise da ilustração permite afirmar:
A)

O sangue conduzido pelo vaso indicado em I tem
concentração elevada de oxigênio.

B)

O vaso indicado em II é a veia cava.

C)

A oxigenação do miocárdio depende primariamente do
vaso III.

D)

As câmaras cardíacas inferiores comunicam-se, entre si,
por válvulas.

E)

A parede mais grossa dos átrios revela a atuação direta no
bombeamento do sangue para os órgãos.

QUESTÃO

O número de pessoas obesas, no Brasil, está
crescendo assustadoramente nos últimos anos,
segundo dados de uma pesquisa do Ministério
da Saúde. De acordo com esse levantamento,
o país tem cerca de 38,6 milhões de pessoas
com peso acima do recomendado, o equivalente
a 40,6% de sua população adulta. Desse
total, 10,5 milhões são obesos. (O NÚMERO
de, 2018).

Essa relação que o bebê estabelece com a mãe favorece a
sobrevivência do prematuro, porque
A)

reduz a área de exposição do corpo do recém-nascido ao
meio externo, reduzindo o gasto metabólico para manter
a homeotermia.

B)

condiciona ao bebê a transmissão das percepções externas
da mãe, propiciando uma melhor relação com o meio.

C)

aumenta as defesas do bebê, facilitando a transferência de
anticorpos maternos para o organismo da criança.

D)

estimula o processo de socialização da criança,
aumentando o contato com o organismo materno.

E)

permite um intercâmbio cutâneo entre a mãe e o filho,
favorecendo o aumento de peso do “bebê”.
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65

O problema alimentar está relacionado a uma série de doenças
que acometem a sociedade brasileira. O ganho de peso, por
exemplo, pode estar relacionado ao funcionamento inadequado
da tireoide, que utiliza o iodo na síntese dos seus hormônios.
O

é obtido dos alimentos, e para se fazer uma avaliação

do funcionamento da tireoide, utiliza-se o isótopo radioativo,
,
cuja radiação pode ser captada por aparelhos de cintilografia.
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Considerando-se essas informações, é correto afirmar:
A)

Uma alimentação saudável dependerá do conhecimento do
indivíduo sobre a sua composição química, como no caso
do iodo, obtido dos alimentos que possuem um maior
número de níveis eletrônicos que o iodo utilizado na
cintilografia.

B)

A alimentação e a saúde estão intimamente relacionadas
ao conhecimento científico, na medida em que propicia a
utilização dos elementos, como no caso do iodo – 131, cujo
número de nêutrons é maior que no iodo – 127, usado na
avaliação da tireoide.

C)

A dieta alimentar do sertanejo, restrita à carne seca e à
farinha, por conter pouco teor de iodo, provoca o lento
crescimento populacional na região, devido à baixa
produção de tiroxina, hormônio secretado na tireoide.

D)

A falta de iodo na dieta, provocando o bócio, ocorre de
forma epidêmica em regiões de cerrado e montanhosas,
devido à carência desse elemento no meio ambiente,
causando a relação direta entre o espaço geográfico e as
doenças.

E)

A alimentação, seja de que tipo for, interfere de forma
saudável no ser humano, pois introduz no organismo o
iodo, elemento que atua nas glândulas, como a tireoide,
situada na base do cérebro e responsável pela produção
da insulina.

QUESTÃO

E)

De acordo com as informações do texto, é correto afirmar:
São maiores as expectativas da cura do câncer e da AIDS.
Está assegurado o equilíbrio dos ecossistemas no Planeta.
A nanociência é responsável pelo estudo de microorganismos.
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O uso do equipamento nanoestruturado aumenta o
desperdício de petróleo.
A nanotecnologia estuda o desenvolvimento de
transformadores energéticos.

QUESTÃO

67

O gráfico registra resultados do experimento
clássico de Gause, no qual se observou a
variação no tamanho das populações dos
protozoários Paramecium caudatum e
Paramecium aurelia em uma cultura mista.
(LOPES, p. 298)
Uma consideração que pode ser feita a partir da análise do
gráfico é a de que
A)
B)

66
A tecnologia avança e a possibilidade de um
mundo como se vê em filmes é cada vez mais
real, mas a chamada nanociência vai além disso.
Ela é o elemento fundamental da constituição
da matéria: o átomo. A partir daí será possível
criar materiais com maior resistência, menor
tamanho, gerando novos ramos, como a
nanotecnologia ou a nanobiotecnologia.
A nanociência pode ser aplicada em diversas
áreas, como a automobilística, a energética, a
biomédica, a farmacêutica, dentre outras.
Pesquisas usando a nanociência estão ligadas,
por exemplo, ao desenvolvimento de drogas
magnéticas e de compostos magnéticos para
despoluição ambiental; estudo de fluidos
magnéticos para transformadores que podem
ser armas eficientes no tratamento de doenças;
estudo de fluidos que, injetados no organismo,
permitem a filtragem do sangue, retirando
células infectadas e fortalecendo o sistema
imunológico, fundamental no combate a diversas
doenças; uso de um equipamento nanoestruturado,
capaz de retirar petróleo derramado em águas,
controlando a poluição ambiental de rios e
mares. (O MILAGRE..., 2005, p. 4).

A)
B)
C)

D)

C)
D)
E)

Paramecium aurelia é um predador de Paramecium
caudatum.
a população de P. aurelia apresenta crescimento
exponencial.
o alimento é um fator de resistência ambiental apenas para
a população de P. caudatum.
P. aurelia e P. caudatum apresentam sobreposição em
alguns aspectos do nicho ecológico.
a estabilização da densidade populacional de P. aurelia é
alcançada depois da extinção de P. caudatum.

QUESTÃO

68

Observando-se o ciclo parasitário ilustrado, é correto afirmar:
A)
B)
C)

O parasita não apresenta dimorfismo sexual.
A cercária penetra no homem de maneira ativa.
Uma profilaxia sem complicações ambientais seria a
destruição dos caramujos.
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D)
E)

O ciclo é heteroxeno com o parasita reproduzindo sexuadamente no interior do caramujo.
A ingestão de ovos da Shistossoma mansoni pelo ser humano desenvolve a esquistossomose.

QUESTÃO

69
Chega a ser estranho que em um Planeta coberto dois terços por água, quase a totalidade desse tesouro
(97,5%) esteja temperada por sal, em mares e oceanos. Do total de água doce, a esmagadora maioria é de difícil
acesso, porque está congelada nas calotas polares, ou flui pelo subsolo. Potável e apropriada para o consumo,
sobra uma mísera fração, de 0,007%, presente em rios, lagos, pântanos e no ar. Esse parco percentual tende a
diminuir. (MENCONI; MELO, p. 298)

Considerando-se essa informação, conclui-se que constitui uma medida preventiva viável para a questão do esgotamento dos
recursos hídricos
A)
B)
C)
D)
E)

a
a
o
o
a

dessalinização da água dos oceanos em larga escala.
substituição da utilização de energia hidrelétrica por energia termelétrica.
controle rigoroso da emissão de poluentes, que resulta na contaminação dos mananciais.
deslocamento de populações humanas de grandes centros urbanos para áreas rurais.
utilização de grandes blocos de gelo das calotas polares para produção de água potável.

QUESTÃO

70
Teoricamente, uma população em um ambiente com recursos ilimitados poderia crescer indefinidamente. No
entanto, por causa das limitações ambientais, podemos assumir que um ambiente não pode sustentar mais do
que certo número de indivíduos de uma determinada espécie, esse número é chamado de capacidade de suporte
do ambiente. (PURVES, 2002, p. 964).

Considerando-se a relação entre o potencial de crescimento populacional e a capacidade de suporte do ambiente, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

O crescimento populacional aumenta exponencialmente à medida que a população se aproxima da capacidade de suporte.
Ao ultrapassar a capacidade de suporte, uma população é levada à extinção em decorrência do aumento da taxa de mortalidade.
Com a seleção natural, a longo prazo, uma população tende a aumentar sua taxa de crescimento e ampliar a capacidade
de suporte.
Uma população cresce exponencialmente até ultrapassar a capacidade de suporte e, então, diminui progressivamente sua
taxa de crescimento.
Em longos períodos de tempo, o tamanho médio das populações está abaixo da capacidade de suporte e é relativamente
constante.

* * * * * *
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