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Querido(a) aluno(a), 

Você está recebendo um roteiro de estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 

recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Desejamos-lhe 

um ótimo resultado e pedimos a Deus que o ilumine! 

 

  ESSE ROTEIRO NÃO DEVERÁ SER DEVOLVIDO E NEM CORRIGIDO EM SALA DE AULA. 

PROGRAMA DA PROVA 

 
➢ Taxonomia e sistemática.  

➢ Sistema classificação dos seres vivos. 

✓ Reino metazoa: características gerais. 

✓ Reino metazoa: poríferos, celenterados, platelmintos, asquelmintos, anelídeos, moluscos, 

equinodermos e cordados. 

➢ Genética mendeliana. 

➢ Manipulações genéticas e melhoramento genético. 

  
QUESTÃO 01  
 

… TODAS AS ESPÉCIES PUDESSEM CRUZAR ENTRE SI? 
 

[...] Segundo a teoria darwiniana da evolução, há apenas um ancestral comum a todas as espécies. 
[...] Aconteceu, porém, na Terra primitiva, alguma ação que transformou esse antepassado primordial 
em duas outras diversificações, incapazes de cruzar entre si”, diz João Morganti, professor de genética 
do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP).  
[...] Acredita-se que seus descendentes foram assumindo caraterísticas próprias até o ponto de 
bifurcação, em que se formaram duas linhagens distintas, inaugurando a vasta diversidade de seres 
vivos hoje existentes.  
 

Por Fábio Koleski. 
 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/todas-as-especies-pudessem-cruzar-entre-si/; 
Atualizado em 18 de novembro de 2016. Adaptado. 
 

A incapacidade de cruzamento entre indivíduos diversificados se deve ao fato de esses indivíduos   
 

A) pertencerem a espécies distintas e estarem reprodutivamente isolados de outros grupos.  
B) compartilharem as mesmas características reprodutivas de todos os seus ascendentes.  
C) produzirem descendentes férteis até a terceira geração.  
D) não apresentarem ancestralidade comum.  
E) possuírem informações genéticas inalteradas ao longo do tempo.   
 
 
 
 
 

https://super.abril.com.br/ciencia/todas-as-especies-pudessem-cruzar-entre-si/


QUESTÃO 02  
 

"Era um burrinho pedrês, miúdo e resignado, vindo de Passa-Tempo, Conceição do Serro, ou não sei 
onde no sertão. Chamava-se Sete-de-Ouros, e já fora tão bom, como outro não existiu e nem pode 
haver igual."  
 

Rosa, J.Guimarães. Sagarana. 
 

Em uma conversa com seu professor de biologia, um estudante fez algumas observações sobre o 
burrinho referido no texto. Todas as alternativas apresentam características biológicas do burrinho 
abordadas corretamente pelo estudante, EXCETO: 
 

A) É resultante do cruzamento de égua com jumento. 
B) Tem características morfológicas distintas às de seus genitores. 
C) É um típico exemplo de animal híbrido. 
D) Produz gametas inviáveis e assim não podem deixar descendentes. 
E) Pertence à mesma espécie de um de seus pais. 
 
 
QUESTÃO 03  
 

Os sistemas de classificação dos seres sofreram muitas mudanças desde as proposições de Lineu, 
em 1735. Com o surgimento da teoria da evolução de Charles Darwin, começaram a surgir novas 
propostas de classificação que tentaram refletir a história dos seres vivos no planeta. Entre eles, 
destacou-se o trabalho de Ernest Haeckel, naturalista, médico e zoólogo alemão. Com o 
desenvolvimento da microscopia eletrônica, ampliaram-se as observações das estruturas celulares e 
surgiram novos sistemas de classificação, sugeridos por Copeland e Whittaker, que adaptaram as 
proposições de Haeckel aos novos contextos científicos.   
 

Considere as seguintes propostas de classificação dos seres vivos em reinos: 
 

Haeckel: Reino Animalia, Reino Plantae e Reino Protista.  
Copeland: Reino Animalia, Reino Plantae, Reino Protista e Reino Monera. 
Whittaker: Reino Animalia, Reino Plantae, Reino Fungi, Reino Protista e Reino Monera. 
   

Tendo em vista os conhecimentos científicos adquiridos que provocaram alterações nos sistemas de 
classificação dos seres vivos e levando em consideração as propostas de Haeckel, Copeland e 
Whittaker, o sistema  
 

A) mais completo e adequado é o de Hackeal, pois simplifica todos os seres vivos em três reinos. 
B) de Copeland agrupa os organismos de forma menos complexa quando comparado com o sistema 

de Haeckel. 
C) proposto por Whittaker inclui os seres vivos com capacidade de produzirem seu próprio alimento 

em todos os reinos.  
D) de Haeckel coloca animais e plantas reunidos na mesma categoria taxonômica e independentes 

dos organismos microscópicos.   
E) proposto por Whittaker apresenta uma composição de cinco reinos, considerando organismos 

procariontes em um reino separado de outros organismos.  
 
 
QUESTÃO 04  
 

Os organismos eucariontes possuem mais genes do que cromossomos e, portanto, existem muitos 
genes que estão localizados em um mesmo cromossomo. Dessa forma, esses genes não obedecem às 
leis mendelianas, pois 
 

A) estando em um mesmo cromossomo não são segregados independentemente.  
B) sofrem mutações ao longo das divisões celulares.  
C) segregam independentemente ao longo meiose.  
D) as proporções fenotípicas esperadas não correspondem a 3:1. 
E) realizam o efeito de compensação de dose cromossômica.   
 
 
 



QUESTÃO 05  
 

ACIDENTES COM ESCORPIÃO QUADRUPLICARAM, SEGUNDO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
 
[...] No dia 24 de dezembro, uma menina de seis anos foi internada em estado grave em um hospital de 
Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, após ser picada por um escorpião. Dez dias depois, em 4 de 
janeiro, uma idosa de 72 anos morreu na cidade de Amargosa, na Bahia, depois de sofrer um acidente 
com o aracnídeo. Cada vez mais comum, o número de episódios com escorpiões no País quase 
quadriplicou nos últimos dez anos: passou de 40.287, em 2008, para 156.833 em 2018, segundo dados 
do Ministério da Saúde. E a tendência é que a média de 429 brasileiros picados por dia aumente nos 
próximos anos. 
 

[...] Do ponto de vista biológico, a espécie Tityus serrulatus — conhecida como escorpião amarelo — 
tornou-se o protagonista dos acidentes que terminam em picadas por ter entre suas habilidades a fácil 
adaptação a todos os tipos de ambiente e sua reprodução ser por partenogênese (crescimento e 
desenvolvimento de embrião sem fertilização), já que só existem escorpiões amarelos fêmeas. A 
reprodução é rápida e pode gerar até 50 filhotes por ano.  
 

Cristiane Bomfim. Agência Einstein, 15/01/2020.  
 

Disponível em: <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/01/15/acidentes-com-escorpiao-
quadruplicaram-segundo-ministerio-da-saude.htm.>. Adaptado.  
 

A taxonomia, proposta por Carl Von Lenné (Lineu), em 1735, inaugura uma nova era na classificação 
dos seres vivos desde os estudos de Aristóteles, no século IV aC. Nesse novo sistema de classificação 
dos organismos, estava proposto a nomenclatura binominal. Essa regra introduz uma forma distinta e 
organizada de escrever os nomes científicos das espécies biológicas.  
 

Nessa regra, entre outras recomendações, fica estabelecido 
 

A) o emprego de palavras em grego e o uso de categorias de classificação hierarquizadas.  
B) a utilização de palavras latinizadas, sendo que em primeiro lugar se escreve o gênero, depois a 

espécie.  
C) o uso de categorias de classificação hierarquizadas, dando preferência para a escrita de gênero e 

depois da família.  
D) a utilização de uma nomenclatura trinominal para identificar cada organismo, sendo em primeiro 

lugar o gênero, em segundo lugar a espécie e depois a família.  
E) o emprego de palavras no idioma desejado, o uso de categorias de classificação hierarquizadas, 

indicando dois nomes, nos quais o primeiro faz referência ao gênero e o segundo à espécie. 
 
 
QUESTÃO 06  
 

Uma planta apresenta três tipos de fenótipos para a coloração de pétalas das flores: branca, vermelha e 
rosa. O cruzamento de plantas de flores brancas com plantas de flores vermelhas resulta em uma 
descendência com todas as plantas com flores rosa (F1). Do cruzamento dessa F1 obtém-se plantas 
dos três tipos. 

 

A melhor justificativa para os resultados obtidos desses cruzamentos seria:  
 

A) As plantas de flores brancas e vermelhas são homozigotas. 
B) As plantas de flores rosa podem ser homozigotas ou heterozigotas. 
C) Flores brancas, vermelhas e rosa correspondem ao genótipo das plantas. 
D) A proporção encontrada na descendência da F1 é de 1 planta de flor rosa, 2 plantas de flores 

vermelhas e 1 planta de flor branca. 
E) Existem três alelos envolvidos na segregação desse caráter, que exibem uma relação típica de 

codominância. 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 07  
 

Sementes de uma mesma planta foram plantadas em dois canteiros diferentes. Os canteiros 
apresentavam características ambientais como pH, concentração de sais, disponibilidade de água 
diferentes. As sementes germinaram e originaram plantas com flores de tamanhos e cores distintos. 
 

Esse fenômeno ilustra 
 

A) a adaptação dos mutantes. 
B) a influência do ambiente na expressão do genótipo. 
C) a transmissão dos caracteres adquiridos. 
D) o processo de seleção natural.  
E) a recombinação gênica estabelecida pelo crossing-over.  
 
 
QUESTÃO 08  
 

Em uma espécie coelho os genes dominantes condicionam pelos curtos. Cruzando-se animais 
heterozigotos espera-se encontrar na descendência desses cruzamentos animais de pelos longos na 
proporção de: 
 

A) 1/2  
B) 1/4 
C) 1/8 
D) 1/16 
E) 3/4 
 
 
QUESTÃO 09  
 

Em 1927, Landesteiner e Levine descobriram um grupo de antígeno nos glóbulos vermelhos no sangue 
que foram denominados de M e N. Os grupos populacionais são classificados em M, N ou MN se 
tiverem antígeno M, N ou ambos respectivamente. Em uma família, o pai é homozigoto e apresenta o 
antígeno M. A mãe, também homozigota, é portadora do antígeno N. O casal tem um filho portador de 
ambos os antígenos, M e N. 
 

A relação entre os genes que expressam o fenótipo MN é do tipo  
 

A) Dominância. 
B) Recessividade   
C) Codominância. 
D) Letalidade. 
E) Dominância incompleta. 
 
 
QUESTÃO 10  
 

Em alguns animais, existem anomalias genéticas que alteram as proporções fenotípicas esperadas para 
os cruzamentos de heterozigotos, originando uma descendência com indivíduos anômalos e normais 
em uma proporção de 2:1.  
 

A partir desses dados, é possível deduzir que os alelos que condicionam anomalias genéticas desse 
porte são  
 

A) heterozigotos.  
B) sexuais.  
C) autossômicos.  
D) retrocruzados.  
E) letais  
 
 
 
 
 



QUESTÃO 11  
 

Caracteres genéticos que se manifestam em F1, sempre iguais aos parentais na totalidade dos 
descendentes, indicam uma herança mendeliana do tipo  
 

A) homozigoto. 
B) heterozigoto. 
C) híbrido. 
D) recessivo. 
E) dominante. 
 
 
QUESTÃO 12  
 

Em uma variedade pura de cevada, o tamanho médio dos entrenós do caule é de 3,3mm. Em outra 
variedade, mais baixa, também pura, os entrenós medem, em média, 2,1mm. Um cruzamento entre essas 
duas variedades produziu uma F1 constituída por plantas com entre nós, em média, de 2,7mm. A 
autofecundação das plantas de F1 produziu uma geração F2 formada por plantas cujos entrenós medem, em 
média, 2,1mm, 2,7 mm e 3,3mm.  
 

O padrão de herança apresentado nesse cruzamento é  
 

A) do tipo herança intermediária. 
B) determinado por alelos codominantes.  
C) condicionado pela interação entre mais de um gene.  
D) um tipo de herança sexual em plantas. 
E) um exemplo de letalidade dominante. 
 
 
QUESTÃO 13  
 

Pesquisadores canadenses descobriam um organismo eucarioto que não possui mitocôndrias. Até 
então, sabia-se que, em ambientes com oxigênio reduzido, os eucariotos apresentavam, muitas vezes, 
uma forma reduzida dessas organelas, uma vez que algumas das funções das mitocôndrias são 
essenciais para o funcionamento celular.  
 

Disponível em: <http://www.cell.com>. Acesso em: 28 dez.2018 (adaptado). 
 

A ausência da organela determina exclui a possibilidade de um determinado padrão de herança pois tal 
organela possui 
 

A) DNA. 
B) ATP. 
C) fosfato. 
D) glicose. 
E) RNA. 
 
 
QUESTÃO 14  
 

Em cerca de 3% dos pacientes portadores de síndrome de Down, o braço longo do cromossomo 14 se 
quebra e parte dele se funde ao cromossomo 21. O cariótipo desses indivíduos é 2n = 46, XX (ou XY). 
O exame cariotípico pode detectar esse tipo de síndrome de Down ao revelar as alterações 
morfológicas nos referidos cromossomos.  
 

A alteração cromossômica presente nos pacientes com essa modalidade de síndrome de Down é 
classificada como 
 

A) estrutural, do tipo deleção. 
B) eumérica, do tipo euploidia. 
C) estrutural, do tipo duplicação. 
D) eumérica, do tipo aneuploidia. 
E) estrutural, do tipo translocação. 
 
 



QUESTÃO 15  
 

O heredograma a seguir representa uma doença rara em uma determinada família. Os indivíduos II.1 e 
II.4 são homozigotos. Considere que não há influência da consanguinidade na manifestação da 
patologia.  
 

De acordo com as informações da genealogia é correto afirmar que o padrão de herança observado e a 
probabilidade de o indivíduo IV.1 ser portador da anomalia são:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Autossômica recessiva; 1/4.  
B) Autossômica dominante; 3/4. 
C) Autossômica recessiva; 1/12. 
D) Autossômica dominante; 3/8. 
E) Ligada ao sexo; 1/2. 
 
 
QUESTÃO 16  
 

Um jovem estudante descobriu que era daltônico durante uma aula de biologia. O professor da turma 
pediu para os alunos elaborarem um heredograma que pudesse representar a família do colega 
daltônico.  
 

O único heredograma que apresenta erro na simbologia familiar está representado em  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
 
 
QUESTÃO 17  
 

TERATOMA: O TUMOR QUE QUER SER GENTE 
O teratoma é um tumor misto formado por resíduos fetais e tecidos embrionários. É uma patologia que 
causa muita curiosidade porque apresenta características únicas, podendo agregar cabelos e materiais 
sebáceos. É um tumor originado por diferenciações celulares embrionárias de células-tronco.  
 

Fonte: Hemocentro Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP  
 

O processo de diferenciação celular ocorre porque 
 

A) os mesmos genes de um indivíduo são mantidos sob forma de heterocromatina, em diferentes 
células. 

B) diferentes células de um mesmo indivíduo têm patrimônio genético diferente. 
C) cada um dos pais doa metade da informação genética do indivíduo, formando-se, nas células deste, 

um mosaico. 
D) diferentes genes do indivíduo são mantidos sob forma de heterocromatina em diferentes células. 
E) todos os genes se mantêm ativos em todas as células. 



QUESTÃO 18  
 

Na genealogia a seguir, as pessoas afetadas são portadoras de uma rara doença genética.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O padrão de herança observado para essa doença pode ser definido como dominante ligada ao sexo. 
Dentre os indivíduos representados na genealogia, aqueles cuja as análises genealógicas permitem 
melhor identificar o esse padrão de herança são os:  
 

A) I.1 e II.1. 
B) II.1 e II.3.  
C) IV.1 e I.1 
D) III.1 e III.3. 
E) I.2 e II.5. 
 
 
QUESTÃO 19  
 

Uma criança recém-nascida do sexo masculino com alterações morfológicas foi submetida a um exame 
de cariotipagem. O resultado revelou um cariótipo cuja fórmula cariotípica é 47, XY (+18). 
 

A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como 
 

A) numérica, do tipo euploidia. 
B) estrutural, do tipo deleção. 
C) numérica, do tipo poliploidia. 
D) estrutural, do tipo duplicação. 
E) numérica, do tipo aneuploidia.  
 
 
QUESTÃO 20  
 

As fêmeas de algumas espécies de animais são capazes de se reproduzir de modo assexuado por meio 
de um processo denominado partenogênese. Um exemplo desse processo ocorre nas abelhas. Nesses 
animais, quando a rainha é fertilizada por um ou mais machos, havendo fecundação do óvulo, todos os 
zigotos originam indivíduos fêmeas. Caso não haja fecundação, os ovos se desenvolvem 
partenogeneticamente em machos.  
 

De acordo com o texto, os machos dessas espécies de insetos são gerados por meio de um processo 
no qual 
 

A) as abelhas macho se autofecundam. 
B) as fêmeas se reproduzem de modo sexuado. 
C) os espermatozoides e óvulos dão origem a zigotos. 
D) os gametas femininos se desenvolvem em embriões. 
E) os núcleos dos gametas masculinos e femininos se fundem.  
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 21  
 

Ewert & Nelson (1991) classificam os padrões de determinação sexual em répteis, com base nas 
temperaturas de incubação dos ovos em três tipos de acordo com as informações abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisando-se as informações, é INCORRETO afirmar: 

A) A maior frequência de machos gerados a 20°C é observada no grupo Ia, mais comum para 
tartarugas. 

B) Jacarés e lagartos machos não podem ser gerados em temperaturas de incubação inferiores a 
28°C. 

C) O aquecimento global pode favorecer um aumento do percentual de machos gerados em alguns 
grupos de crocodilianos. 

D) Para as tartarugas, temperaturas acima de 29°C determinam a geração de um maior percentual de 
fêmeas. 

E) Em todos os outros grupos de répteis, temperaturas em torno de 24ºC determinam um menor 
percentual de animais machos. 

 
 
QUESTÃO 22  
 

Os platelmintos são conhecidos como vermes achatados, devido a sua forma corporal. A espessura 
reduzida proporciona uma grande superfície em relação ao volume, conferindo-lhes algumas vantagens.   
 

O corpo achatado auxilia na realização das funções de um sistema ausente nesses animais, que é o  
 

A) digestório.  
B) excretor.  
C) reprodutor.  
D) respiratório.  
E) nervoso.  
 
 
QUESTÃO 23  
 

Monteiro Lobato ao descrever Jeca Tatu, um de seus mais famosos personagens literários, o 
caracteriza como sendo um caipira de aparência desleixada com pele amarelada. Um médico, após 
examinar jeca, diagnostica-o com ancilostomose ou amarelão, doença causada por um verme 
pertencente ao filo dos nematelmintos, que possui capacidade de atravessar a pele e atingir corrente 
sanguínea. 
 

Uma das medidas que poderia ter disso adotada por Jeca Tatu para prevenir sua doença seria 
 

A) usar repelentes contra insetos. 
B) fazer uso constante de calçados. 
C) controlar a quantidade de moluscos vetores. 
D) interromper o consumo de alimento naturais. 
E) evitar contato via aérea com pessoas infestadas.   
 



QUESTÃO 24  
 

Euphorbia mili é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa-

de-cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural 

moluscicida, a miliamina.   
 

MOREIRA. C. P. s.; ZANI. C. L.; ALVES, T. M. A. Atividade moluscicida do látex de Synadenium 

carinatum boiss. (Euphorbiaceae) sobre Biomphalaria glabrata e isolamento do constituinte majoritário. 

Revista Eletrônica de Farmácia. n. 3, 2010 (adaptado). 
 

O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no 

controle da  
 

A) dengue.    

B) malária.    

C) elefantíase.    

D) ascaridíase.    

E) esquistossomose.    

 
 
QUESTÃO 25  
 

Considere os seguintes animais:  
 

1. Minhoca. 
2. Gafanhoto. 
3. Polvo. 
 

Esses seres acima representados têm em comum: 
 

A) Digestão extracelular.  
B) Excreção por nefrídios.  
C) Sistema nervoso dorsal.   
D) Sistema circulatório fechado.  
E) Concha interna. 
 
 
QUESTÃO 26  
 

Apenas um milhão de espécies […] são conhecidas e catalogadas – há outras 7 milhões desconhecidas. 

Eles têm em comum quatro características principais: dois pares de asas, três pares de pernas, um par de 
antenas e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdome. 
 

SANCHEZ, Giovana. Zoo de insetos tem bicho-da-seda colorido e corrida de baratas em SP. G1, 3 maio 
2013. Disponível em: <http://glo.bo/123F6Q2>. Acesso em: 1o abr. 2019. 
 

As características morfológicas dos seres vivos são usadas há muito tempo como critérios de classificação 
taxonômica. Com as características gerais apresentadas no trecho acima, e possível identificar o grupo de 
organismos citado na reportagem, grupo esse com espécies que também podem apresentar 
 

A) pedipalpos, que atuam como órgãos quimiorreceptores. 
B) aparelho bucal composto de tubo para sugar líquidos. 
C) quilíferas, para manipulação do alimento e injeção da peçonha. 
D) endoesqueleto articulado de quitina, para suporte e proteção. 
E) aguilhão ou telson, capaz de injetar veneno nas presas.  

 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 27  
 

ESCORPIÕES SE ADAPTAM ÀS CIDADES E NÚMERO DE ATAQUES AUMENTA NO BRASIL 
 

[…] Segundo Rogerio Bertoni, pesquisador do Instituto Butantã, uma das causas para sua proliferação e 

o desmatamento. “O escorpião se urbanizou, se acostumou a viver ao redor do homem, principalmente 
nas periferias dos municípios”, ele disse ao jornal O Estado de S. Paulo. O escorpião-amarelo se 
reproduz por partenogênese. Ou seja, a fêmea consegue procriar mesmo sem a fertilização de um 

macho. […] 
 

Escorpiões se adaptam as cidades e número de ataques aumenta no Brasil. Galileu, 16 jul. 2018. 
Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/07/escorpioes-se-adaptam-
cidades-e-numero-de-ataques-aumenta-no-brasil.html. 
 

A proliferação dos escorpiões-amarelos intensificada pela capacidade de reprodução por 
partenogênese pode ser fundamentada pela 
 

A) amplificação da variabilidade genética da espécie. 
B) possibilidade de copula entre as fêmeas. 
C) capacidade de autofecundação pelas fêmeas. 
D) geração apenas de escorpiões fêmeas. 
E) produção de espermatozoides e óvulos pelas fêmeas.  
 
 
QUESTÃO 28  
 

A Entomologia Forense é um ramo da ciência que auxilia nas investigações criminais, estimando 
principalmente o intervalo pós-morte (IPM), que é o intervalo de tempo entre a morte e a data em que o 
cadáver foi encontrado. Em 19 de abril de 2004, os corpos de 26 homens foram encontrados na floresta 
da reserva indígena do Parque Nacional Aripuanã, no estado de Rondônia. Para auxiliar na elucidação 
do período exato do crime, foram coletadas, durante a necropsia, 320 larvas dos corpos. No laboratório, 
as larvas que estavam em terceiro ínstar evoluíram para pupas em 58 horas e, para adultos, em 110,5 
horas. Pela idade estimada das larvas, foi estimado que o intervalo pós-morte mínimo foi de 5-7 dias.  
 

VIANA, Eliane Nogueira. Entomologia forense: aplicações legais e casos publicados no Brasil.  
 

No texto, foram destacados animais que são utilizados na Entomologia Forense, em perícias criminais. 
Sobre esses animais, é CORRETO afirmar que as palavras destacadas no texto se referem a diferentes 
estágios de desenvolvimento de   
 

A) ácaros, que podem se alimentar de pele humana.     
B) vermes, como os platelmintos, que são parasitas de outros animais.     
C) minhocas, que atuam na decomposição dos animais, enriquecendo o solo.     
D) insetos, que apresentam metamorfose completa em seu desenvolvimento.     
E) escorpiões, que podem se alimentar de animais mortos.     
 
 
QUESTÃO 29  
 

Lithoredo abatanica é a nova espécie de molusco bivalve descrito nas Filipinas, que inaugurou um novo 
gênero na taxonomia. Seu termo específico, abatanica, vem do nome do local onde é encontrado: às 
margens do rio Abatan. Esse animal, com corpo de verme e cerca de 10 centímetros, cava túneis na 
rocha para se abrigar, “tritura” os minerais em seu sistema digestivo e solta areia como excremento. 
 

Lithoredo abatanica compartilha a mesma classe que a(o)  
 

A) minhoca    
B) sanguessuga    
C) polvo    
D) ostra    
E) caramujo    
 
 
 
 



QUESTÃO 30  
 

Os microplásticos representam aproximadamente 92,4% da contagem global de partículas de lixo 
plástico. Estes pequenos plásticos de até 5 mm de tamanho estão entrando no ambiente marinho, 
contaminando um sistema já vulnerável. 
(www.arocha.org. Adaptado.) 
 

Os mexilhões estão entre os invertebrados marinhos diretamente afetados pela presença de partículas 
de microplásticos nas águas, uma vez que, para se alimentarem,  
 

A) capturam micropartículas batendo os flagelos dos coanócitos.    
B) raspam com a rádula a superfície do substrato marinho.     
C) trituram com dentes calcários outros animais menores.     
D) filtram partículas de alimento na água circundante.     
E) circulam a água pelos canais do sistema ambulacrário.     
 
 
QUESTÃO 31  
 

[…] Ataques de tubarão aumentaram na Austrália, e dispositivos que prometem repeli-los vem sendo 
vendidos aos milhares. […] “Os dispositivos pessoais para repelir ou dispersar tubarões são 
considerados a principal ferramenta em termos de prevenção […]”, diz Carl Meyer, ecologista 
especializado 
nesses animais do Instituto de Biologia Marinha do Havaí, nos EUA. 
[…] A ideia por tras dos dissuasores magnéticos – como pulseiras contendo fortes imas […] – e de que 
funcionem de maneira semelhante ao Shark Shield, criando um campo que afete as ampolas de 
Lorenzini. 
 

PICKRELL, John. A tecnologia pode nos salvar de um ataque de tubarão? BBC, 15 mar. 2018. 
Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/vert-fut-43345776>. Acesso em: 2 abr. 2019. 
 

De acordo com o texto, os dissuasores magnéticos utilizados para afastar tubarões tem mecanismo de 
ação com base na interferência do sistema 
 

A) reprodutor, ao dificultar o processo de copula. 
B) muscular, ao prejudicar a movimentação do organismo. 
C) respiratório, ao impedir a realização das trocas gasosas. 
D) sensorial, ao atrapalhar a percepção do campo elétrico. 
E) excretor, ao impossibilitar a liberação de metabolitos tóxicos.  
 
 
QUESTÃO 32  
 

Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que, evolutivamente, conquistou o ambiente 
terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou 
aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. 
 

Uma das características a que o texto se refere é a  
 

A) a reprodução por viviparidade.    
B) respiração pulmonar nos adultos.    
C) regulação térmica por endotermia.    
D) cobertura corporal delgada e altamente permeável.    
E) locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 33  
 

O sucesso adaptativo dos répteis relaciona-se, dentre outros fatores, ao surgimento de um revestimento 
epidérmico de queratina para economia de água metabólica. 
 

Essa característica seria prejudicial em anfíbios, pois acarretaria problemas  
 

A) circulatórios, em razão da limitação na força contrátil do coração tricavitário.     
B) excretórios, em razão de incapacidade renal de processar níveis elevados de urina.     
C) digestivos, em razão da limitação do intestino em absorver alimentos muito diluídos.     
D) locomotores, em razão de incapacidade óssea de sustentar um animal mais pesado.     
E) respiratórios, em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar trocas gasosas.    
 
 
QUESTÃO 34  
 

Os animais do grupo dos cordados caracterizam-se pela presença, durante o desenvolvimento 
embrionário, de notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais e cauda pós-anal muscular.  
 

São exemplos de cordados:  
 

A) peixes, anfíbios e equinodermos.    
B) aves, peixes e equinodermos.    
C) peixes, moluscos e répteis.    
D) artrópodes, peixes e anfíbios.    
E) peixes, anfíbios e répteis.    
 
 
QUESTÃO 35  
 

Há 65 milhões de anos, no final do período Cretáceo, ocorreu a extinção em massa de diversos 
organismos, entre eles a dos dinossauros. As evidências indicam que esse evento ocorreu em 
consequência da queda de um asteroide que desencadeou drásticas mudanças climáticas no planeta. 
 

A partir do processo de extinção dos dinossauros, é correto afirmar que  
 

A) os anfíbios, que passaram a habitar a terra firme, expandiram-se.    
B) as grandes florestas de samambaias gigantes e cavalinhas de pequenas folhas extinguiram-se, 

formando os atuais depósitos de carvão mineral.    
C) os insetos desenvolveram asas, tornando-se os primeiros seres vivos que podiam voar.    
D) os peixes diversificaram-se, surgindo formas mandibuladas.    
E) os mamíferos primitivos que sobreviveram à queda do meteoro diversificaram-se e expandiram-se.    
 
 
 
 
 

GABARITO 
 

1 A 8 B 15 C 22 D 29 D 

2 E 9 C 16 E 23 B 30 D 

3 E 10 E 17 D 24 E 31 D 

4 A 11 E 18 E 25 A 32 D 

5 B 12 A 19 E 26 B 33 E 

6 A 13 A 20 D 27 D 34 E 

7 B 14 E 21 D 28 D 35 E 

 


