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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 

 
➢ Bioquímica – Substâncias inorgânicas.  

➢ Bioquímica – Substâncias orgânicas.  

➢ Sistema classificação dos seres vivos. 

➢ Vírus e viroses.  

➢ Bactérias e bacterioses. 

➢ Protozoários e protozooses. 

➢ Algas e fungos. 

➢ Genética mendeliana. 

➢ Genética molecular.  

➢ Manipulações genéticas e melhoramento genético. 

➢ Citologia – membrana plasmática. 

➢ Citologia – citoplasma e organelas. 

➢ Bioenergética - metabolismo celular. 

✓ Fotossíntese, fermentação, respiração anaeróbica, respiração aeróbica e quimiossíntese.    

 
QUESTÃO 01  
 

"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 02  
 

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 03  
 

… 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 04  
 

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 05  
 

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 06  
 

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 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  
 

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 15  
 

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 16  
 

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 17  
 

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 18  
 

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 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  
 

Uma dieta restritiva de ingestão de colesterol pode levar a uma redução da quantidade de testosterona 
produzida pelos testículos. Isso se deve ao fato de que a testosterona e o colesterol se relacionam, 
pois este último 
 

A) é fonte de energia para as células que sintetizam esse hormônio. 
B) é um lipídio necessário para a maturação dos espermatozóides, células produtoras desse hormônio. 
C) é um esteroide e a partir dele a testosterona é sintetizada nos testículos. 
D) é responsável pelo transporte da testosterona até o sangue. 
E) é necessário para a absorção das moléculas que compõem a testosterona. 
 



QUESTÃO 23  
 

A distrofia muscular Duchenne (DMD) é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado 
no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram 
portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene (heterozigóticas). O interessante é que uma 
das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, DMD, enquanto a sua irmã 
apresentava fenótipo normal. 
 

RICHARDS. C. S. et al. The American Journal of Human Genetics, n. 4, 1990 (adaptado). 
 

A diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicada pela  
 

A) dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal.     
B) falha na separação dos cromossomos X  no momento da separação dos dois embriões.    
C) recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois 

embriões.    
D) inativação aleatória de um dos cromossomos X  em fase posterior à divisão que resulta nos dois 

embriões.     
E) origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna 

na outra.   
 
 
QUESTÃO 24  
 

Uma técnica muito utilizada em laboratório para seguir o trajeto de biomoléculas em um organismo é 
utilizar biomarcadores radioativos, como o carbono-14 (C14). Inoculou-se em um rato, previamente 
mantido em jejum prolongado, o aminoácido alanina marcado com carbono-14. Após algum tempo, a 
incorporação de C-14 foi medida em cinco substâncias extraídas de diferentes órgãos desse animal: 
 

• Glicose, do fígado.  
• Histidina, do tecido muscular. 
• Acetilcolina e dopamina, do cérebro.  
• Ácido oleico, do tecido adiposo. 

 

Considerando o estado nutricional inicial do animal, a concentração de isótopo radioativo (C-14) deverá 
ter sido maior na seguinte substância: 
 

A) Glicose 
B) Histidina 
C) Acetilcolina 
D) Dopamina 
E) Ácido oleico 
 
 
QUESTÃO 25  
 

[...] 
Os pacientes celíacos carregam uma mutação genética que conduz à inflamação do intestino após o 
contato com os peptídeos originários da digestão do glúten do trigo, centeio ou cevada [...] 
 

PANTALEÃO, L. et. al. Declaração de Posicionamento da Sociedade Brasileira de Alimentação e 
Nutrição sobre Dieta sem Glúten.  
 

Disponível em: <http://sban.cloudpainel.com.br/source/declaraAAo-de-Posicionamento-da-Sociedade-
Brasileira-de-AlimentaAAo-sobre-Diete-sem-GlAten_1.pdf>. Acesso em: 08 out. 2018.  
 

De acordo com o trecho, o glúten pertence ao grupo bioquímico dos (as) 
 

A) carboidratos. 
B) proteínas. 
C) lipídios. 
D) ácidos nucleicos. 
E) vitaminas. 
 
 



QUESTÃO 26  
 

DOENÇAS PRIÔNICAS EM HUMANOS 
 

[...] As doenças causadas por príons são raras e, em geral, têm longos períodos de incubação, às vezes 
dezenas de anos. São progressivas e estão associadas ao acúmulo de proteínas anormais nas células 
do sistema nervoso central. As causas envolvem raras mutações espontâneas ou transmissão 
hereditária (quando as mutações passam de pais para filhos). Podem também ser transmitidas pela 
ingestão de alimentos contendo príons e por procedimentos médicos que envolvam uso de tecidos 
bovinos ou humanos. 
 

[...] Os príons causadores da Variante da Doença de Creutzfeldt-Jakob (vDJC) provavelmente são 
formas anormais de uma proteína chamada PrP (proteína priônica). 
 

Fonte: http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1444&sid=9. 13 nov. 2015. 
Adaptado 
 

De acordo com as informações do texto, os príons diferem de outros agentes causadores de doenças 
pelo fato deles 
 

A) serem constituídos apenas por cadeias de aminoácidos.  
B) apresentarem constituição lipídica.  
C) serem formados por DNA e RNA.  
D) poderem causar doenças raras que apresentam longos períodos de incubação.  
E) serem agentes capazes de se propagarem por ingestão.  
 
 
QUESTÃO 27  
 

Em uma fita de DNA, a quantidade de adenina (A) é igual à de timina (T), e a quantidade de guanina (G) 
é igual à de citosina (C) na grande maioria das fitas de DNA. Assim, pode-se inferir as concentrações de 
cada uma das bases nitrogenadas em uma fita de DNA, sabendo-se as concentrações em uma fita 
simples.  
 

Considere uma fita simples de DNA com 10 adeninas, 30 timinas, 40 guaninas e 20 citosinas. A 
quantidade desses nucleotídeos na fita dupla de DNA complementar a essa fita simples é:  
 

A) Adenina: 30; Timina: 10; Guanina: 20; Citosina: 40.    
B) Adenina: 10; Timina: 30; Guanina: 40; Citosina: 20.   
C) Adenina: 40; Timina: 40; Guanina: 60; Citosina: 60.   
D) Adenina: 60; Timina: 60; Guanina: 40; Citosina: 40.    
E) Adenina: 50; Timina: 50; Guanina: 50; Citosina: 50.    
 

QUESTÃO 28  
 

Durante a montagem de lâminas de microscopia para observação em microscópio óptico, um estudante 
prepara vários cortes de batata e de tecidos de coelho. Ao observar as lâminas, o estudante se baseou 
em estruturas vegetais que o permitiu diferenciar as amostras. As estruturas celulares que permitiram 
reconhecer aquelas que eram de amostras vegetais e aquelas que eram de amostras animais foram 
 

A) ribossomos e mitocôndrias, ausentes nas células animais.    
B) centríolos e lisossomos, organelas muito numerosas nas plantas.    
C) envoltório nuclear e nucléolo, característicos das células eucarióticas.    
D) lisossomos e peroxissomos, organelas exclusivas de células vegetais.    
E) parede celular e cloroplastos, estruturas características de células vegetais.    
 

 

 
 
 
 
 

http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1444&sid=9


QUESTÃO 29  
 

A falta de ferro prejudica a transferência de oxigênio por todo o corpo, a divisão celular e a produção de 
energia, mas o excesso de ferro “livre”, ou seja, ferro que não está ligado a nenhuma proteína, pode 
desencadear estresse oxidativo que pode ser toxico para o organismo. Portanto, tanto a deficiência de 
ferro como a sobrecarga podem levar ao estresse celular, que medeia doenças inflamatórias, câncer e 
doenças neurodegenerativas, como Parkinson. 
[…] Ha muito se sabe que o excesso de ferro e encontrado nos cérebros de pacientes com doença de 
Parkinson, mas o mecanismo pelo qual o ferro provoca danos nos neurônios não está claro. Uma 
pesquisa realizada no Buck Instituto (EUA) sugere que o dano decorre de uma deficiência no lisossomo 
[…]. Os cientistas relatam que a deficiência permite que o excesso de ferro livre, não ligado a proteína, 
escape para os neurônios, causando estresse oxidativo, que e toxico. […] 
 
PRIULI, Angela Sena. Ferro que faz viver, ferro que faz morrer. Diário de Uberlândia, 4 fev. 2019. 
Disponível em: <https://diariodeuberlandia.com.br/coluna/2326/ferro-que-faz-viver-ferro-que-faz-
morrer>. Acesso em: 2 abr. 2019. 
 

De acordo com a pesquisa comentada na reportagem, a doença de Parkinson pode ser causada por 
uma disfunção da estrutura responsável 
 

A) pela síntese de enzimas do organismo, o que impede a ligação das proteínas ao excesso de ferro 
livre nas células. 

B) pela digestão intracelular de substâncias, o que permite o estresse oxidativo pelo excesso de ferro 
livre. 

C) pelo processo de respiração celular, o que interfere no transporte de oxigênio até os órgãos do 
sistema nervoso central. 

D) pela formação das fibras do fuso mitótico, o que dificulta a separação dos cromossomos durante a 
divisão celular. 

E) pela oxidação de substâncias toxicas, o que impossibilita a transmissão dos impulsos nervosos 
pelos neurônios.  

 
 
QUESTÃO 30  
 

O pâncreas é uma glândula anfícrina, ou seja, com dupla função, desempenhando um papel junto ao sistema 
digestório na produção de enzimas, tais como amilases e lipases, e também junto ao sistema endócrino, na 
produção de hormônios, tais como a insulina e o glucagon. 
 

Tendo em vista a composição bioquímica desses catalisadores pancreáticos, as organelas citoplasmáticas 
membranosas envolvidas diretamente na produção e no armazenamento dessas substâncias são, 
respectivamente, o 
 

A) retículo endoplasmático rugoso e o complexo golgiense. 
B) retículo endoplasmático liso e o lisossomo. 
C) ribossomo e o retículo endoplasmático rugoso. 
D) complexo golgiense e o lisossomo. 
E) lisossomo e o vacúolo digestivo. 
 

 
QUESTÃO 31  
 

O transporte espontâneo de água através das membranas biológicas é essencial à manutenção da vida. 
Esse movimento se deve a um processo biofísico causado por uma diferença de concentração de 
substâncias nos meios intra e extracelulares. Uma célula humana imersa em uma solução mais concentrada 
que seu meio intracelular sofre, como consequência, a 
 

A) absorção de sais do meio externo por canais ativos.   
B) difusão salina para o interior da célula.  
C) diminuição dos solutos presentes na célula.  
D) transferência de sais para a solução.  
E) saída de moléculas de água para a solução.  

 

 



QUESTÃO 32  
 

A salinização do solo e um grave problema enfrentado em várias regiões do mundo, e pode levar a 
desertificação dessas áreas. Entre as causas do fenômeno está o manejo inadequado da irrigação. A 
utilização de água salobra associada a um manejo agrícola inadequado resulta em elevadas 
concentrações de sais solúveis no solo, dificultando a absorção de água pelas plantas. 
 

A dificuldade de absorção de água pelas raízes das plantas em solos salinizados é justificada 
 

A) pelo bloqueio dos canais para transporte ativo de água causado pelos sais no solo. 
B) pelo aumento da diferença de concentração de sais entre o solo e as células das raízes. 
C) pela ruptura das membranas celulares da raiz em função do fluxo de água para as células. 
D) pela perda de permeabilidade da membrana plasmática das células das raízes das plantas. 
E) pelo aumento da concentração de sais nas células das raízes, que se iguala a do solo.  
 
 
QUESTÃO 33  
 

Os químicos Trevor Douglas da Temple University e Mark Young da Montana State University encontraram 
um novo uso para os vírus. Após terem esvaziados as suas cápsides (capa proteíca que envolve o material 
genético do vírus), eles o utilizaram como um pequeno "frasco reacional" e como um sistema de "drug 
delivery –". O vírus escolhido foi o cowpea chlorotic mottle virus – um RNA-vírus que ataca plantas; sua 
cápside, livre do RNA, tem uma cavidade de cerca de 18 nanometros (cerca de 4.000 vezes menor do que 
um fio de cabelo). É espaço suficiente para abrigar algumas moléculas. Pode funcionar como um "nano" tubo 
de ensaio, para abrigar e por em contato íntimo os reagentes ou, ainda, servir de envelope para o transporte 
de certos fármacos no sangue. Como o vírus tem a habilidade de penetrar na célula, ele pode entregar a 
droga diretamente no interior das células alvo. Um exemplo é a já bem sucedida envelopagem da heparina 
(um inibidor da coagulação do sangue) com a cápside viral. viral.  
 

Extraído e adaptado de Nature, vol 393, p 152, 1988.  
 

Das características virais a seguir, aquela que justifica a utilização dos vírus como evidenciada no texto é  
 

A) especificidade.  
B) cristalização.  
C) reprodução 
D) parasitismo.  
E) filtrável. 
 
 
QUESTÃO 34  
 

Os vírus são minúsculos "piratas" biológicos porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e 
utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida os descendentes dos 
invasores infectam outras células, provocando danos devastadores. A estes danos, dá-se o nome de 
viroses, como a raiva, a dengue hemorrágica, o sarampo, a gripe, etc.  
 

Para causar todos esses danos, os vírus  
 

A) utilizam o seu próprio metabolismo para destruir as células hospedeiras.  
B) usam a maquinaria biossintética da célula hospedeira para produzir outros vírus.  
C) sintetizam suas proteínas a partir do DNA celular.  
D) provocam modificações genéticas na célula hospedeira.  
E) degeneram a cromatina do núcleo celular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 35  
 

“SE MATAREM MACACOS, MOSQUITOS VÃO ATRÁS DE SANGUE HUMANO”: COMO MASSACRE 
DE PRIMATAS É TIRO NO PÉ CONTRA FEBRE AMARELA 
 

[…] Ha evidencias de marsupiais que já foram picados, mas eles não são “receptivos” ao vírus e, 
portanto, não ficam doentes, nem se tornam hospedeiros.  
Nesses casos, o vírus da febre amarela não interage com o material genético da célula hospedeira de 
outras espécies – todo vírus tem uma “chave”, ou molécula sinalizadora, que só e reconhecida pela 
“fechadura” […] de algumas espécies. A “fechadura” varia conforme a espécie. 
 

PASSARINHO, Nathalia. “Se matarem macacos, mosquitos vão atrás de sangue humano”: como 
massacre de primatas e tiro no pé contra febre amarela. BBC, 1o fev. 2018. Disponível em: 

<www.bbc.com/portuguese/brasil-42886676>. Acesso em: 20 fev. 2019. 
 

A febre amarela e uma doença infecciosa grave que acomete os seres humanos e outros vertebrados, 
principalmente primatas, sendo transmitida por meio da picada de mosquitos contaminados por um 
arbovírus. No entanto, a ausência de receptibilidade dos marsupiais destacada na notícia ocorre por 
causa da falta de interação entre o vírus e os componentes  
 

A) do DNA do hospedeiro, pois sem essa interação os dois materiais genéticos não se misturam. 
B) da membrana plasmática do hospedeiro, pois sem essa interação o vírus não consegue infectar a 

célula. 
C) do complexo golgiense do hospedeiro, pois sem essa interação o DNA celular não e secretado. 
D) do ribossomo do hospedeiro, pois sem essa interação o vírus não continua produzindo ATP. 
E) da parede celular do hospedeiro, pois sem essa interação o vírus não consegue controlar o 

metabolismo celular. 
 

 
QUESTÃO 36  
 

As algas são organismos protistas que participam de diversos processos biológicos de sustentação 
dos ambientes naturais. Elas compõem o fitoplâncton, grupo de organismos aquáticos 
fotossintetizantes.  
 

As algas do fitoplâncton têm grande importância ambiental pois 
 

A) Interferem no ritmo das chuvas favorecendo a formação de nuvens.  
B) São causadoras das marés vermelhas. 
C) Evoluíram a partir de plantas verdes. 
D) Realizam simbiose no intestino de animais herbívoros.  
E) Atuam no sequestro de metano na atmosfera para realizarem fotossíntese. 
 

 
QUESTÃO 37  
 

MARÉ VERMELHA TRAZ MICROALGA INCOMUM E COM POTENCIAL TÓXICO AO LITORAL DE SP 
 

Fenômeno registrado em março causou alta concentração de microrganismos potencialmente tóxicos no 
Canal de São Sebastião. 
 

Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-biologicas/mare-vermelha-traz-microalga-incomum-ao-
canal-de-sao-sebastiao/>. 11/04/2019. Acesso: 29/05/2021. 
 

A maré vermelha é um fenômeno que ocorre ocasionalmente em todos os mares do planeta como 
resultado da 
 

A) proliferação demasiada de certos grupos de microalgas marinhas, em especial os dinoflagelados.  
B) reprodução excessiva das algas clorofíceas anteriormente limitadas por fatores nutritivos minerais.  
C) aumento da concentração de toxinas provenientes das algas pardas toxicas.   
D) alta taxa de multiplicação de certos grupos de microalgas marinhas existentes no Mar Vermelho.   
E) elevada disponibilidade de alimento para as algas vermelhas resultado em uma proliferação 

descontrolada.    
 



QUESTÃO 38  
 

Pesquisadores da Fiocruz Minas criaram um aplicativo para celulares que auxilia na identificação de 
espécies de triatomíneos, vetor do Trypanossoma cruzi. O usuário responde perguntas sobre 
características visíveis do inseto a ser identificado e, para facilitar o processo, cada pergunta é 
acompanhada de fotos que podem ser ampliadas. Atualmente, as espécies que constam no acervo do 
software são as encontradas no Brasil. No futuro, haverá uma expansão para abranger espécies de 
toda a América Latina. 
 

Disponível em: portal.fiocruz.br. 
 

O aplicativo desenvolvido apresenta uma nova forma de se identificar e controlar insetos vetores da  
 

A) Malária. 
B) Leishmaniose. 
C) Toxoplasmose. 
D) Toxoplasmose. 
E) Doença de Chagas.  
 
 
QUESTÃO 39  
 

O cogumelo shimeji (Pleurotus ostreatus) aos poucos vai se incorporando à culinária das grandes 
cidades brasileiras. Encontrado facilmente em supermercados, é usado como principal ingrediente de 
molhos, refogados, risotos e outros pratos. 
 

Sobre o cogumelo shimeji, foram feitas as assertivas: 
 

1. Trata-se de um fungo, um organismo heterótrofo que não faz fotossíntese e não produz seu 
próprio alimento. 

2. Por ser um fungo, não sintetiza proteínas e carboidratos, tendo baixo valor nutricional. 
 

Sobre essas assertivas, é correto dizer que 
 

A) ambas estão corretas, e a segunda assertiva não é consequência da primeira, uma vez que a 
fotossíntese não é condição para a síntese de proteínas. 

B) ambas estão erradas, pois os fungos são organismos autótrofos que sintetizam seu próprio 
alimento, são ricos em carboidratos e proteínas e têm grande valor nutricional. 

C) a primeira está errada e a segunda está correta, pois, embora sejam fungos e não realizem 
fotossíntese, os cogumelos são autótrofos e sintetizam seu próprio alimento. 

D) ambas estão corretas, e a segunda delas é consequência da primeira, uma vez que organismos que 
não fazem fotossíntese não sintetizam proteínas e carboidratos. 

E) a primeira está correta e a segunda está errada, uma vez que, embora não realizem fotossíntese, os 
fungos sintetizam proteínas e carboidratos. 

 
 
QUESTÃO 40  
 

[...]  
Na maioria dos animais, há um tipo de proteína que leva os carboidratos para a mitocôndria, que gera 
energia para as células. Na ausência de oxigênio, o consumo de carboidratos gera ácido lático, do qual 
os peixes não conseguem se livrar e que pode matá-los rapidamente.  
[...]  
Os peixes que ficam “bêbados” para sobreviver ao inverno. Folha de S. Paulo, São Paulo, 26 ago. 
2017. Ciência. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2017/08/1913416-os-peixes-que-
ficam-bebados-para-sobreviver-ao-inverno.shtml>. Acesso em: 05 ago. 2018.  
 

A respeito do processo utilizado pelos peixes na ausência de oxigênio sabemos que:  
 

A) Produz 36 ATPs por molécula de carboidrato degradado.  
B) Ocorre com a liberação de energia para o organismo.  
C) Consome gás carbônico da atmosfera na produção de ácido lático.  
D) Tem na cadeia respiratória sua etapa mais energética.  
E) Depende da presença de luz para ocorrer.  
 



QUESTÃO 41  
 

Pesquisadores deram, recentemente, um importante passo. Eles alteraram a fotossíntese de plantas 
geneticamente modificadas a partir de enzimas de cianobactérias […]. Pesquisadores, há muito tempo, 
querem aumentar a eficiência das culturas a partir da enzima ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase 
oxigenase (Rubisco) […]. A geneticista de plantas Maureen Hanson, da Universidade de Cornell, Ithaca, 
Nova Iorque, e seus colaboradores decidiram produzir uma Rubisco com ação mais rápida a 
partir da cianobactéria Synechococcus elongatus. Um time incluindo Hanson e o fisiologista de plantas 
Martin Parry, do Instituto de Pesquisa Rothamsted, Harpenden, Reino Unido, introduziram os genes da 
Rubisco da bacteria no genoma de um cloroplasto […] na planta do tabaco (Nicotiana tabacum), usada 
frequentemente em pesquisas de engenharia genética. […] 
 

BRITO, Josikwylkson Costa. Plantas podem aumentar o rendimento de sua fotossíntese a partir de 
modificações genéticas. Climatologia Geográfica, 14 abr. 2015. Disponível em: 
<https://climatologiageografica.com/plantas-podem-aumentar-o-rendimento-de-suafotossintese-a-partir-
de-modificacoes-geneticas/>. Acesso em: 2 abr. 2019. 
 

Espera-se que a modificação genética do cloroplasto da planta do tabaco proporcione um aumento da 
taxa de 
 

A) fotólise da água. 
B) síntese de NADPH. 
C) formação de carboidratos. 
D) absorção de energia luminosa. 
E) oxidação de carboidratos. 
 
 
QUESTÃO 42  
 

O etanol celulósico, obtido da palha e do bagaço da cana-de-açúcar e também conhecido como etanol de 
segunda geração (2G), poderá ser economicamente viável a partir de 2025 se forem transpostas as atuais 
barreiras agrícolas, industriais e tecnológicas para produzi-lo e se o setor sucroenergético brasileiro superar 
a estagnação em que se encontra. A avaliação é do pesquisador Antonio Bonomi, coordenador da divisão de 
inteligência de processos do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), do Centro 
Nacional de Pesquisa em Engenharia e Materiais (CNPEM), e membro da coordenação do Programa 
FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN). 
 

Disponível em: < https://agencia.fapesp.br/etanol-de-segunda-geracao-podera-ser-economicamente-viavel-a-
partir-de-2025/26272/>. Adapatado. 
 

O processo bioenergético envolvido na produção desse combustível é a  
 

A) respiração.     
B) degradação.     
C) fotossíntese.     
D) fermentação.     
E) quimiossíntese.     
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