
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 19/10/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

BIÓLOGO 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 
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O problema da má distribuição de médicos no Brasil 

 

 

“As pessoas não têm mais a quem pedir ajuda a não ser a mim. Se tiver mais de três casos urgentes 

para atender imediatamente, como eu faço?” Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta que 

desde abril de 2012 é o único médico em atividade na cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do 

Pará. O único para atender uma população carente de 18 mil habitantes. 

Essa situação não é exclusividade de Santa Maria das Barreiras. A cidade divide o problema com 

milhares de municípios que, como ela, são pequenos e afastados de grandes centros urbanos. Segundo o 

último levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), feito em 2012, o Brasil abriga 388.015 médicos, 

cerca de 1,8 por mil habitantes. A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7. Ainda assim, 

a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não resolve o problema de saúde do país 

porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil pessoas. E municípios desse porte 

representam quase 90% das cidades. 

O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC (Instituto Superior de 

Ciências Médicas de Villa Clara), em Cuba, com o qual a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu-SP 

mantém convênio desde 2002. Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões 

carentes foi uma das coisas que aprendeu no curso. O viés ideológico de sua formação o incentivou a trocar a 

cidade de São Simão, em Goiás, que tinha cerca de 15 médicos para seus 17 mil habitantes, para viver com a 

família no interior do Pará, mesmo por um salário menor. “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”, afirma. 

Para Paulo Henrique Gomes, que assumiu a Secretaria de Saúde de Santa Maria das Barreiras no 

final de 2012, o Programa “Mais Médicos” serve como um alívio. “Eu preciso urgentemente de mais médicos 

na minha cidade, imagino que outros municípios também devam precisar. Eu só tenho um médico no hospital. 

Os profissionais do Pará não querem o salário que Santa Maria das Barreiras pode pagar, que é de R$ 16 mil. 

Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil. Acredito que os profissionais que vão chegar estarão mais dispostos a 

receber o que temos a oferecer.” 
(MEDEIROS, Tainah. O problema da má distribuição de médicos no Brasil. Publicado no site: 

http://drauziovarella.com.br/ - Acesso em 13.08.13. Texto adaptado.) 

 

01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar que a autora: 
 

(A) defende o programa “Mais Médicos”, do governo federal, como única saída para a melhoria do atendimento 
básico de saúde à população brasileira. 

(B) compara a situação de Santa Maria das Barreiras, no Pará, com a dos demais municípios brasileiros, nos 
quais, há cerca de 1,8 médico para cada mil habitantes. 

(C) apresenta o viés ideológico da formação dos médicos como algo fundamental para o desenvolvimento do 
senso de humanidade nesses profissionais. 

(D) analisa o problema da falta de médicos no Brasil, considerando como politicamente corretos os profissionais 
que decidem morar em municípios com até 50 mil pessoas. 

(E) sugere a adoção de políticas governamentais que contribuam para o aumento da quantidade de médicos 
até chegar ao mesmo índice de Portugal e Espanha. 

 
02. Com relação às estratégias argumentativas empregadas pela autora, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) O texto faz uso de uma argumentação lógica ao citar constantemente os números, seja com relação à 

quantidade de médicos, seja à faixa salarial dos mesmos. 
(B) O texto traz uma recorrência de citações em primeira pessoa, o que garante ao mesmo a predominância da 

função emotiva ou expressiva. 
(C) O texto lança mão de uma argumentação comparativa ao citar a quantidade de médicos em algumas 

cidades e países. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://drauziovarella.com.br/
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(D) O texto utiliza a argumentação pelo exemplo ao citar o Dr. Perini, que deixou a cidade de São Simão, em 
Goiás, para viver com a família no interior do Pará. 

(E) O texto, aparentemente expositivo, contém uma argumentação implícita ao dar voz a determinados sujeitos 
que possuem uma posição ideológica definida. 

 
03. Analise o trecho seguinte e assinale a opção CORRETA: “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem ideia 
do que aprendemos por lá”. (linhas 17 a 19) 
 
(A) Na linguagem coloquial, quando falamos, é permitido o uso de “me dá”, entretanto, na linguagem formal, o 

pronome oblíquo “me” não poderia iniciar uma frase. 
(B) A expressão “Quando escuto o CFM falando” revela a existência de uma metáfora, tendo em vista que não 

é o CFM que fala, mas, seus representantes.  
(C) O pronome “eles” exerce uma função anafórica, uma vez que retoma a expressão “médicos estrangeiros”. 
(D) A expressão “podem não ter” revela uma total desconfiança do CFM com relação aos médicos estrangeiros.  
(E) As expressões “os médicos estrangeiros” e “aprendemos” remetem à mesma pessoa do discurso, ou seja, à 

primeira pessoa do plural. 
 
04. No período “[...] o cardiologista Sérgio Perini conta que desde abril de 2012 é o único médico em atividade na 

cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará.” (linhas 02 a 04), o trecho sublinhado está separado 
por vírgula. Assinale a opção na qual o uso da vírgula se justifica pela mesma razão. 
 
(A) “Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta...”, (linha 02) 
(B) “A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7.” (linha 08) 
(C) “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável.” (linhas 08 e 09) 
(D) “O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC, em Cuba.” (linhas 12 e 13) 
(E) “Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil”. (linha 24) 

 
05. Observe o trecho a seguir: “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não 

resolve o problema de saúde do país porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil 
pessoas.” (linhas 08 a 10). Os termos destacados exprimem, respectivamente, ideia de  

 
(A) explicação; adição; finalidade.    (D)  contraste; contraste; causa. 
(B) adição; contraste; explicação.    (E)  contraste; contraste; explicação. 
(C) comparação; contraste; causa. 

 
06. Assinale a opção em que o emprego do pronome, para evitar a repetição do termo destacado no trecho seguinte, 

está em desacordo com o uso culto da língua.  
 
“Conclui-se o programa Mais Médicos. Não preciso descrever as vantagens do programa Mais Médicos.” 

 
(A) Conclui-se o programa “Mais médicos” cujas vantagens não preciso descrever. 
(B) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever-lhe as vantagens. 
(C) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as suas vantagens. 
(D) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as vantagens dele. 
(E) Conclui-se o programa “Mais médicos”, que as vantagens não preciso descrever. 

 
07. No trecho “[...] imagino que outros municípios também devam precisar.” (linha 22), é CORRETO afirmar sobre a 

forma verbal em destaque: 
 
(A) Encontra-se conjugada no modo indicativo.  (D)  Constitui uma forma nominal do verbo. 
(B) Apresenta-se no presente do subjuntivo.  (E)  Trata-se de um verbo no gerúndio. 
(C) Pertence ao imperativo afirmativo. 

 
08. No período “Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões carentes foi uma das coisas 

que aprendeu no curso.” (linhas 14 e 15), há o acento indicativo da crase no termo em destaque. Assinale a 
opção CORRETA quanto ao uso da crase. 
 
(A) Dr. Perini foi à Cuba buscar formação. 
(B) Santa Maria das Barreiras fica à distância de 1.200km de Belém. 
(C) Os cursos de medicina à distância não surtem efeito. 
(D) Dr. Perini é muito grato à Paulo Henrique Gomes. 
(E) A prescrição de medicamentos à lápis não é recomendável. 
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09. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da linguagem predominante no texto: 
 

(A) Conativa.    (D)  Referencial. 
(B) Emotiva    (E)  Fática. 
(C) Metalinguística.    

 
10. Os advérbios “imediatamente” (linha 02) e “urgentemente” (linha 21) remetem a uma ideia de 
 

(A) tempo.    (D)  dúvida. 
(B) modo.          (E)  lugar. 
(C) negação.  

 
 
 
 

 
11. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a manutenção da 
saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde das coletividades: 

 
(A) Atenção integral de saúde   (D)  Atenção primitiva de saúde 
(B) Atenção básica de saúde   (E)  Atenção à saúde da família 
(C) Atenção integralizada de saúde 

 
12. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) existe desde o início dos anos 90, foi efetivamente instituído 

e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de recurso no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje é considerado uma estratégia para: 

 
(A) O Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família. 
(B) A organização das Unidades Básicas de Saúde. 
(C) A estratégia Saúde da Família. 
(D) Pacto de Gestão. 
(E) Pacto em defesa do Sistema de Saúde. 

 
13. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 

 
(A) Conselho Deliberativo de Saúde   (D)  Conselho de Saúde 
(B) Comissão Colegiada de Saúde   (E)  Comissão de Diretos Humanos 
(C) Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 

 
14. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridadade, próxima da vida das pessoas, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à 
saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011: 

 
(A) Estratégia Saúde da Família    (D)  Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(B) Pacto pela Saúde      (E)  Política Nacional de Atenção Básica 
(C) Política Nacional de Medicamento  

 
15. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a lei nº 8.142/90, o Plenário do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 
estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, com poder de decisão, ligada ao poder executivo. Ele é 
composto por: 

 
(A) 50% de trabalhadores, 25% de usuários e 25% de prestadores de serviços. 
(B) 50% de prestadores de serviços, 25% de usuários e 25% de trabalhadores. 
(C) Apenas 50% de trabalhadores e 50% de usuários. 
(D) 50% de usuários e 50% de prestadores de serviços. 
(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços. 

 
 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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16. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é o completo estado de bem estar físico, mental, social 
e não apenas a ausência de doenças ou enfermidade. A primeira vez que o conceito de saúde foi discutido desta 
maneira foi na primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, realizada em Ottawa, Canadá, em 
1986 que considera: 

 
(A) a reforma da saúde como uma base bem sólida para a formação do Sistema Único de Saúde - SUS e do 

pacto pela vida. 
(B) a paz, a educação, a alimentação, a renda, o ecossistema saudável, os recursos renováveis, a justiça social 

e a equidade. 
(C) apenas a paz, a alimentação, a educação, a habitação com condições adequadas de moradia. 
(D) apenas alimentação, justiça social e bem-estar social. 
(E) apenas alimentação, renda e recursos renováveis. 

 
17. O Sistema Único de Saúde – SUS é fruto de um longo processo de construção política e institucional chamada 

de reforma sanitária voltada para transformação das condições de saúde e de atenção à saúde da população 
brasileira, confirmando a saúde como um direito e dever do Estado, instituído por lei federal, nº 8.080, de 
19/09/1990 e a lei nº 8.142, de 18/12/1990, sendo elas o arcabouço para a existência e o funcionamento do SUS 
que tem como princípios doutrinários: 

 
(A) universalidade e participação social e econômica em todo território nacional.  
(B) apenas universalidade e participação econômica e social. 
(C) participação dos cidadãos através apenas do Conselho de Saúde, porque são eles que elegem os 

governantes. 
(D) participação social, universalidade, equidade.  
(E) universalidade, equidade, integralidade. 

 
18. Representa(m) um espaço responsável pela mobilização e articulação contínua da sociedade, na defesa dos 

princípios constitucionais e dos dispositivos legais que fundamenta(m) o Sistema Único de Saúde – SUS, 
funcionando com a participação efetiva da sociedade, reivindicando e fiscalizando o setor saúde, com o objetivo 
de garantir o direto à saúde integral e universal do cidadão: 

 
(A) Ministério de Previdência e Assistência Social  (D)  Conselhos de Saúde 
(B) Ministério da Saúde     (E)  Conselho Consumidor de Saúde 
(C) Assembleia Legislativa  

 
19. O Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) pactuaram responsabilidades entre os três entes de gestão do 
SUS no campo da gestão do sistema e da atenção à saúde. Constitui o pacto firmado entre os três gestores do 
SUS com o objetivo de organizar as regiões de saúde. Assim, para sua implementação, esse pacto entre os 
gestores foi instituído em três dimensões, a saber: 

 
(A) Pacto pela vida, pacto de gestão e pacto em defesa do SUS. 
(B) Pacto pela vida, pacto de assistência emergencial e pacto de municipalização. 
(C) Pacto pela vida, pacto de regulação e pacto integral de saúde. 
(D) Pacto pela vida, pacto de atenção integral e pacto de co-gestão. 
(E) Pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto social. 

 
20. São fóruns com representação de vários segmentos sociais que se reúnem para propor diretrizes, avaliar a 

situação da saúde da população e ajudar na definição da política de saúde. Devem ser realizadas(os) em todos 
os níveis de governo: nacional, estadual e municipal e tem(têm) como função formular estratégias, controlar e 
avaliar a execução da política de saúde. 

 
(A) Conselhos de Saúde 
(B) Congresso Nacional de Saúde 
(C) Conferências de Saúde 
(D) Participação Popular  
(E) Conselhos Deliberativo do Controle Social  
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21. Sobre armadilhas do tipo pit-fall-traps, utilizada para a captura de animais, analise as proposições abaixo.  
 

I. São armadilhas que servem para capturar desde insetos a mamíferos terrestres; 

II. Consistem de baldes ou vasilhames similares, enterrados no chão até a boca; 

III. São confeccionadas em chapas de alumínio ou galvanizadas, dobráveis ou não em vários tamanhos; 

IV. São confeccionadas de alumínio e apresentam um túnel, com uma caixa abrigo acoplada a ele quando 

armada. 

 
Marque a opção CORRETA. 

 
(A) Somente I, e III estão corretas. 

(B) Somente I e IV estão corretas. 

(C) Somente I, e II estão corretas. 

(D) Somente II e III estão corretas. 

(E) Somente II e IV estão corretas. 

 
22. Uma célula somática com notação cromossômica 2n=12 apresenta pares de cromossomos em sua fase haploide 

equivalente a:  
 

(A) 24 

(B) 6 

(C) 12 

(D) 3 

(E) Nenhum par 

 
23. Uma célula em intensa atividade de síntese proteica apresenta:  
 

(A) poucas mitocôndrias; cromossomos condensados e retículo endoplasmático liso desenvolvido. 

(B) muitas mitocôndrias; cromossomos desespiralizados e retículo endoplasmático rugoso desenvolvido. 

(C) poucas mitocôndrias; cromossomos condensados e retículo endoplasmático rugoso desenvolvido. 

(D) muitas mitocôndrias; cromossomos condensados e retículo endoplasmático rugoso desenvolvido. 

(E) poucas mitocôndrias; cromossomos desespiralizados e retículo endoplasmático rugoso desenvolvido.    

 
24. Considere que o ciclo de vida das briófitas apresenta as seguintes etapas: 
 

I. Produção de gametas; 

II. Produção de esporos; 

III. Produção de um vegetal haploide; 

IV. Produção de um vegetal diploide. 

 
A sequência CORRETA, da esquerda para a direita, em que estas etapas ocorrem é: 

 
(A) I, II, III e IV 

(B) II, I, III e IV 

(C) I, II, IV e III 

(D) II, III, I e IV 

(E) III, II, IV e I 

25. Sobre a epiderme dos invertebrados, é CORRETO afirmar:  
 

(A) É sempre estratificada, formada por várias camadas celulares e está associada à derme, um tecido 

conjuntivo de origem mesodérmica. 

(B) Em alguns animais, é encontrado um tecido subcutâneo, no qual é comum a presença de células adiposas. 

(C) Contém, entre as células, um material fabricado por ela, denominado de queratina, que é rico em fibras 

colágenas e elásticas. 

(D) É caracterizada por uma camada espessa e seca que protege da dessecação no ambiente terrestre. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(E) É comum a presença de células produtoras de muco, que diminui o atrito no deslocamento e mantém a 

umidade necessária às trocas gasosas no meio aéreo.  

 
26. A opção abaixo na qual todos os grupos apresentam sistemas condutores de seiva é:  
 

(A) Gimnospermas, Algas e Pteridófitas. 

(B) Angiospermas, Pteridófitas e Gimnospermas. 

(C) Briófitas, Pteridófitas e Angiospermas. 

(D) Pteridófitas, Briófitas e Gimnospermas. 

(E) Angiospermas, Algas e Gimnospermas. 

 
27. Sobre os vertebrados, analise as proposições abaixo:  
 

I. São cordados craniados com coluna vertebral e encéfalo; 

II. Todos apresentam sistema digestivo completo, com glândulas anexas que secretam enzimas digestivas em 

seu interior; 

III. Apresentam sistema circulatório aberto ou fechado, e o coração no sistema fechado é composto por duas 

câmaras; 

IV. A respiração pode ser pulmonar, branquial ou cutânea. 

 
A opção CORRETA é: 

 
(A) Somente I, II estão corretas. 

(B) Somente I, II e IV estão corretas. 

(C) Somente II, III e IV estão corretas. 

(D) Todas estão corretas. 

(E) Somente I, III e IV estão corretas. 

 
28. O núcleo celular é um dos compartimentos essenciais da célula eucarionte, ocupa 10% do volume total desta 

célula e encontra-se delimitado pela carioteca ou envoltório nuclear. Sobre envoltório nuclear ou carioteca, 
analise as proposições abaixo, colocando V para verdadeiro ou F para falso.  

 
(    ) Apresenta mais de 25.000 poros, que são muito mais que simples canais entre o nucleoplasma e o citosol, 

pois contém proteínas específicas. 
(    ) É composto por duas membranas concêntricas que se unem em nível dos poros, formando o espaço 

perinuclear que se comunica com a cavidade formada pelos ribossomos. 
(    ) A membrana nuclear interna da carioteca é sustentada pela lâmina nuclear, caracterizada por uma fina 

malha de laminofilamentos entrelaçados. 
(    ) A membrana externa da carioteca continua-se com a membrana do retículo endoplasmático e é comum 

estar associada a ribossomos. 
 

A sequência CORRETA, da esquerda para a direita, é: 
  

(A) F, F, V, V 

(B) V, V, F, F 

(C) F, V, F, V 

(D) V, F, V, F 

(E) V, V, F, V 

 
29. Em qualquer tipo de microscópio, o poder de resolução é a capacidade que este instrumento tem de diferenciar 

imagens distintas entre dois pontos muitos próximos. Sobre microscópio, todas as opções estão corretas, 
EXCETO: 

 
(A) O aumento da imagem no microscópio ótico depende principalmente das lentes objetivas, com as quais o 

incremento é da ordem de 100x a 120x. 

(B) A ocular de um microscópio ótico aumenta a imagem da objetiva entre 5 e 15 vezes, chegando a um 

aumento de 500x a 1500x. 

(C) O uso do microscópio de fase é um método de rotina para a observação de células e tecidos vivos, sendo 

particularmente valioso para as observações in vivo de figuras de mitose em células de cultivo. 
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(D) No microscópio de fase, a luz sofre dispersão ao nível dos limites entre os diferentes componentes 

celulares, sempre que estes possuem índices de refração diferentes e está equipado com um condensador 

que ilumina o material obliquamente. 

(E) O microscópio de Nomarski é um tipo especial de microscópio de interferência, no qual um raio de luz único 

atravessa o material e a objetiva, e logo se divide em dois raios que sofrem interferência entre si através de 

um prisma birrefringente.  

 
30. As substâncias manuseadas e os equipamentos operados nos laboratórios podem resultar em acidentes de 

diversos tipos, os quais podem ser evitados ou minimizados pelo uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs). Entre os EPIs, estão os protetores respiratórios e, entre estes, as máscaras com filtros de cores 
diferentes, que devem ser utilizadas no caso de gases anestésicos, como éter e grande parte de solventes 
orgânicos. Marque a opção CORRETA em que a cor do filtro corresponde à indicação de uso.  

 
(A) Amarelo – amônia 

(B) Branco – universal  

(C) Verde – vapores de ácido clorídrico 

(D) Vermelho – cloro e monóxido de carbono 

(E) Marrom – vapores orgânicos, gases ácidos e amônia 

 
31. A seleção natural foi o princípio central da teoria de Darwin e permanece como conceito fundamental na biologia 

evolutiva. A deriva genética tem um papel importante na evolução, mas é a seleção natural que deve ser 
considerada para um melhor entendimento das muitas características complexas dos organismos e dos 
inúmeros aspectos que os adaptam ao ambiente. Sobre seleção natural, analise as proposições abaixo.  

 
I. A seleção natural é uma avaliação estatística da diferença na sobrevivência ou reprodução entre entidades 

que divergem em uma ou mais características; 

II. Um determinado tipo de seleção determina a composição de espécies das comunidades ecológicas, pois as 

espécies que não podem coexistir com outras foram eliminadas;  

III. A seleção atua sempre que os genótipos difiram em valor adaptativo, e este valor no contexto evolutivo é 

avaliado pela taxa de aumento de um genótipo em relação a outros; 

IV. Teoricamente, a seleção pode atuar sempre que entidades autorreprodutoras difiram em suas taxas de 

sobrevivência ou reprodução. 

 
A sequência CORRETA, da esquerda para a direita, é: 

 
(A) Todas estão corretas. 

(B) Somente I e II estão corretas. 

(C) Somente I, II e IV estão corretas.  

(D) Somente III e IV estão corretas. 

(E) Somente I, II e III estão corretas.  

 
32. Considerando a herança quantitativa determinada por dois pares de genes, com efeito cumulativo, o cruzamento 

entre A1a1A2a2 x A1A1 a2a2, produzirá a quantidade de classes fenotípicas correspondente a:  
 

(A) 02 

(B) 06 

(C) 04 

(D) Somente uma 

(E) 03 

 
33. Se uma população apresentar os genes alelos A e a e a relação entre os valores adaptativos dos genótipos que 

eles formarem for AA>Aa>aa, então esta população tenderá a:  
 

(A) aumentar a frequência de a em cada geração. 

(B) manter-se estável, pois se trata de um caso de heterozigose diferencial. 

(C) manter-se estável, segundo o teorema de hardy-Weinberg. 

(D) tornar-se homozigota AA uma vez que o a tende a ser eliminado. 

(E) aumentar a frequência do heterozigoto. 
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34. Os cariótipos dos indivíduos não são estruturas rigidamente estáveis e, em praticamente todas as espécies, são 
encontradas variações cromossômicas que desempenham um papel importante na evolução dos organismos. 
Sobre variação cromossômica, analise as proposições abaixo, colocando V para verdadeiro ou F para falso.  

 
(    ) A variação cariotípica pode ocorrer em diferentes células do indivíduo, entre indivíduos diferentes da 

mesma população ou entre populações diferentes da mesma espécie. 
(    ) As variações não programadas são as mutações cromossômicas que, em relação ao cariótipo normal, 

podem ser vantajosas, desvantajosas ou neutras. 
(    ) As variações podem ou não ser geneticamente programadas. No homem, por exemplo, o número 

cromossômico varia de 23 nos gametas para 46 nas células somáticas e 92, 184 ou mais nos hepatócitos. 
(    ) Os polimorfismos cromossômicos se aplicam apenas a populações isoladas, não se encaixando ao nível 

de espécie ou gênero. 
 

A sequência CORRETA da esquerda para a direita, é: 
 

(A) F, V, V, F 

(B) V, V, F, F 

(C) V, V, V, F 

(D) V, V, V, V 

(E) F, F, V, V 

 
35. A ordem, a higiene e a arrumação dos laboratórios são fatores essenciais e, se inexistentes, podem causar 

inúmeros prejuízos, desde acidentes a resultados imprecisos. Sobre a limpeza e manutenção de laboratórios, é 
CORRETO afirmar:  
(A) O hipoclorito de sódio deve ser usado em superfícies, bancadas e pisos na diluição de 1 g/l (1000ppm) 

quando houver contaminação por sangue. 

(B) A clorexidina atua sobre todas as formas de microrganismos, porém não age sobre os esporos. 

(C) O glutaraldeido atua sobre os esporos, porém é muito caro, devendo ser usado em superfícies que não 

podem sofrer ação corrosiva e oxidante. 

(D) O álcool iodado é uma mistura de álcool 70% com iodo a 1% e não tem ação esporicida. 

(E) A água oxigenada, apesar de ter ação oxidante, não funciona como desinfetante. 

 
36. Um oócito liberado de um ovário humano entra no oviduto como resultado: 
 

(A) dos batimentos de flagelos presentes no próprio oócito. 

(B) da força de expulsão folicular, que direciona o oócito para o oviduto. 

(C) dos movimentos ondulatórios dos cílios que revestem o oviduto.  

(D) de substâncias quimioatraentes como as quimiocinas.  

(E) da contração peristáltica dos músculos do ovário. 

 
37. A maior parte do fluido no sêmen humano ejaculado é composta por: 
 

(A) secreções dos túbulos seminíferos.  

(B) secreções das vesículas seminais. 

(C) secreções das glândulas bulbo-uretrais.  

(D) secreções da glândula da próstata.  

(E) enzimas anticoagulantes. 

 
38. Ao término de uma aula sobre gametogênese, um professor de biologia do ensino médio perguntou à sua turma 

o que aconteceria a um indivíduo que experimentasse um aumento de temperatura de 2°C na região escrotal, 
por um longo período de tempo. Das opções abaixo, a que apresenta a resposta CORRETA é: 

 
(A) redução da fertilidade do homem, por alterar a espermatogênese.  

(B) redução da fertilidade do homem, por alterar a produção de hormônios esteroides gonadais.  

(C) redução da fertilidade do homem, por alterar o interesse sexual.  

(D) aumento da fertilidade do homem, aumentando a taxa de espermatogênese.  

(E) ausência de efeito sobre os processos reprodutivos masculinos. 
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39. Em uma aula de mergulho nas águas claras de Fernando de Noronha, um pesquisador encontra o que parece 
ser um pedaço de tecido humano. Como a peça aparentava bom estado de conservação, o pesquisador resolve 
analisá-la, e percebe que as células que o constitui são prismáticas, pseudoestratificadas e com cílios apicais. 
Dentre as opções abaixo, aquela que apresenta o tecido com células cujas características são as mesmas 
encontradas na peça analisada pelo pesquisador em questão é: 

 
(A) o tecido epitelial da mucosa intestinal. 

(B) o tecido epitelial da mucosa gástrica. 

(C) o tecido epitelial dos túbulos renais. 

(D) o tecido conjuntivo do oviduto. 

(E) o tecido epitelial da traqueia. 

 
40. Células totipotentes indiferenciadas que retêm a capacidade de originar qualquer tipo de célula de qualquer 

tecido biológico de um dado organismo são conhecidas como células-tronco. Embora essas células possam ser 
induzidas a migrar para o sangue periférico pelo uso de fator estimulante de crescimento granulócitos (GCS-F), 
seu sítio de estocagem em humanos adultos é a medula óssea. A fase do desenvolvimento embrionário humano 
em que as células apresentam características de totipotência semelhantes às das células-tronco é: 

 
(A) nêurula. 

(B) gástrula.  

(C) blástula. 

(D) mórula. 

(E) ovo. 

 
41. É comum ouvir-se alguém dizer que ficou com água na boca ao ver uma guloseima da gastronomia maranhense. 

Esse processo de salivação é deflagrado como resultado do estímulo do sistema nervoso e da estrutura ocular, 
denominados respectivamente de:  

 
(A) simpático e pupila. 

(B) parassimpático e retina. 

(C) autônomo e pupila. 

(D) somático e retina. 

(E) simpático e conjuntiva. 

 
42. Células semelhantes em estrutura e função são organizadas em tecidos. Nos primeiros estágios do 

desenvolvimento, as células do embrião diferenciam-se em três tecidos embrionários fundamentais, chamadas 
camadas germinativas. Do interior para o exterior, estas camadas são endoderma, mesoderma e ectoderma. 
Estas camadas germinativas, por sua vez, diferenciam-se nos diferentes tipos de células e tecidos que são 
característicos dos corpos dos vertebrados. O tecido conjuntivo denso, resistente, com predominância de fibras 
colágenas orientadas paralelamente, mas pouco elástico, é o que forma: 

 
(A) os músculos. 

(B) os tendões. 

(C) as mucosas. 

(D) as cartilagens. 

(E) a derme. 

 
43. Imagine uma catástrofe cósmica que deslocasse a terra de modo que o seu eixo ficasse perpendicular ao plano 

orbital entre a terra e o sol. Assinale, dentre as opções abaixo, aquela que representa o efeito mais óbvio dessa 
mudança. 

 
(A) A eliminação das marés.  

(B) Um aumento na duração da noite.  

(C) Um aumento da duração de um ano.  

(D) A diminuição da temperatura no equador.  

(E) A eliminação da variação sazonal. 
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44. Com base na figura abaixo, que mostra a propagação do garça do gado, Bulbulcus ibis, desde a sua chegada ao 
Novo Mundo, um ecologista explicou corretamente como tal propagação ocorreu. A opção CORRETA que 
apresenta a explicação do ecologista é: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

(A) A garça do gado se dispersou apenas para áreas onde não existem parasitas para elas.  

(B) A garça do gado se expandiu apenas para áreas onde os fatores climáticos, como temperatura e 

precipitação, fornecem  habitat adequado para elas.  

(C) Não há predadores naturais para garças no Novo Mundo, assim elas continuam a expandir-se.  

(D) O habitat desocupado por garças nativas das diversas regiões mostradas na figura proporcionou os fatores 

biótico e abiótico, necessários para a expansão das garças do gado. 

(E) As primeiras garças a colonizar a América do Sul evoluíram para uma nova espécie, capazes de competir 

com as espécies nativas de garças. 

 
45. Você está interessado em estudar como os organismos reagem a um gradiente de uma variedade de condições 

abióticas e como eles coexistem neste gradiente. O melhor local para se realizar tal estudo é: 
 

(A) uma pastagem.  

(B) uma zona intertidal.  

(C) um rio.  

(D) floresta tropical.  

(E) um lago eutrófico. 

 
46. Para medir a densidade da população de borboletas-monarca que ocupa um determinado parque, 100 

borboletas são capturadas, marcadas com um pequeno ponto em uma asa e, em seguida, liberadas. No dia 
seguinte, mais 100 borboletas são capturadas, e, dentre elas, foram observadas 20 borboletas marcadas (que já 
haviam sido capturadas uma vez no dia anterior). Com base nesses dados, é possível estabelecer que a 
população de borboletas monarcas no parque é de. 

 
(A) 200.  

(B) 500.  

(C) 1000.  

(D) 10000.  

(E) 900.000. 

 

Fonte: Biologia de Campbell 
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47. A figura abaixo representa o número de sobreviventes (em escala logarítmica) em função da idade. Com base 
nessa figura, a curva que melhor descreve a sobrevivência em moluscos marinhos é: 

 
Fonte: Biologia de Campbell 

 
 

(A) A   (B)  B   (C)  C   (D)  D   (E)  E 

 
 

48. Se uma molécula de DNA de 50 pares de bases contém 15 bases de citosina (C), o número de bases de timina 
(T) nessa molécula será: 

 
(A) 10   (B)  15   (C)  30   (D)  35   (E)  60 

 
49. É sabido que alguns vírus contêm enzimas que replicam RNA a partir de outras moléculas de RNA. Considere 

que o fragmento de RNA humano obtido por transcrição do segmento de DNA                                                     
3'-TACCGTGCGTGACATTAAGCC-5' seja usada como molde para a replicação de RNA Viral. Nessas 
condições, a sequência do RNA viral será: 

 
(A) 5'-ATGGCACGCACTGTAATTCGG-3' 

(B) 3'-AUGGCACGCACUGUAAUUCGG-5' 

(C) 5'-CCGAAUUACAGUGCGUGCCAU-3' 

(D) 3’-CCGUUAAUCAGUGCGUGCCAU-5’ 

(E) Nenhuma das opções.  

 
50. A figura abaixo representa a tradução de uma molécula de RNAm. É CORRETO afirmar que o próximo passo na 

tradução dessa molécula de RNAm será a formação de uma ponte peptídica entre que dois aminoácidos 
(círculos sólidos):  

 
 
 
      
 
  
  
                         
        
 
 
 
 
 

(A) 2 e  3 

(B) 2 e 4 

(C) 1 e 3 

(D) 1 e 2 

(E) 3 e 4 

5’ 3’ 
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