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1. (Questão 41) As figuras a seguir representam etapas da divisão celular em células animais com 
2n = 2. 

 
 

Analise as figuras e assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a fase da divisão 
representada em cada figura: 

a) Anáfase I de meiose, Metáfase II de meiose 
b) Anáfase I de meiose, Metáfase de mitose 
c) Anáfase de mitose, Metáfase de mitose 
d) Anáfase de mitose, Metáfase II de meiose 
e) Metáfase II de meiose Metáfase de mitose 

 
2. (Questão 42) A seguir, está apresentado um trecho de uma molécula de DNA (ADN) que codifica 
sete aminoácidos: 
 

TTA TCT TCT TCT TAC TAC CCT 
 
Esses aminoácidos são: três Argininas (Arg), duas Metioninas (Met), uma Glicina (Gly) e uma 
Asparagina (Asn), sendo a Glicina o último aminoácido da cadeia polipeptídica. 
Com relação às sequências das bases nitrogenadas dos códons e anticódons envolvidos na 
síntese dessa proteína, assinale a afirmativa correta. 

a) O códon do ARNm para Asn é AAT. 
b) O anticódon do ARNt para Asn é UUA. 
c) O anticódon do ARNt para Arg é AGA. 
d) O anticódon do ARNt para Met é TAC. 
e) O códon do ARNm para Gly é GGU. 

 
3. (Questão 43) O pâncreas é um órgão conhecido por secretar algumas substâncias como suco 
pancreático (lançado no duodeno), insulina e glucagon (ambos lançados no sangue). 
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Esse fato deixa claro que o pâncreas 
a) só apresenta tecido epitelial glandular. 
b) é formado por tecido conjuntivo secretor. 
c) é uma glândula com secreção apenas exócrina. 
d) produz apenas secreção endócrina. 
e) é uma glândula com secreção mista. 

 
4. (Questão 44) A pele (intestino de porco) esvaziada de uma linguiça fresca foi lavada e enchida 
com uma solução de amido, NaCl e glicose, em água (solução interna). As duas extremidades da pele 
da linguiça foram amarradas a um palito de churrasco, para servir de suporte. 
O conjunto foi mergulhado em água pura, como mostra a figura a seguir. 
 
 

 
Após duas horas, foi notado um aumento significativo no volume da solução interna. 
Assinale a opção que apresenta os resultados corretos para a presença (+) ou ausência (–) de 
amido, NaCl e glicose na água externa. 

 
 Amido NaCl Glicose 

    a) + + + 

    b) + + - 

    c) + - - 

    d) - - - 

    e) - + + 

 
5. (Questão 45) Diversos sistemas de classificação de seres vivos têm sido propostos ao longo do 
tempo. Na classificação de dois reinos, proposta em 1735, os fungos estavam incluídos no reino 
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das plantas e, em 1969, com o sistema de classificação de cinco reinos, foram colocados em um 
reino separado. 

A separação dos fungos do reino das plantas ocorreu, em parte, porque 
a) existem fungos autotróficos e fungos heterotróficos. 
b) os fungos autotróficos fazem quimiossíntese. 
c) os fungos não apresentam estruturas ramificadas. 
d) os fungos não são autotróficos e não apresentam celulose. 
e) nesse período, os fungos sofreram evolução. 

 
6. (Questão 46) A figura a seguir mostra parte do tecido pulmonar. 

 
 

Com relação aos vasos sanguíneos e o tipo de sangue que circula em seu interior, assinale a 
afirmativa correta. 

a) na veia, o sangue é arterial 
b) na veia, o sangue é venoso. 
c) na artéria, o sangue é arterial. 
d) na artéria, o sangue pode ser venoso ou arterial. 
e) na veia, o sangue pode ser venoso ou arterial. 

 
7. (Questão 47) Apesar das notícias de redução da incidência da Doença de Chagas no Brasil, 
milhares de brasileiros ainda sofrem desse mal. A doença é causada pelo Trypanosoma cruzi e 
poderia ter uma incidência bem menor com a adoção de certas medidas de saúde pública, como 

a) criação de rede de esgoto sanitário e uso de água filtrada e fervida. 
b) tratamento adequado dos doentes e separação dos utensílios de uso pessoal para 

alimentação. 
c) combate ao caramujo transmissor e fornecimento de esgoto sanitário e água tratada à 

população. 
d) revestimento das paredes de casas de barro batido e substituição de telhado de palha por 

telhas. 
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e) uso de telas contra insetos, uso de inseticidas nas casas e tratamento de águas para evitar a 
proliferação de mosquitos transmissores. 

 
8. (Questão 48) No chaparral californiano, nota-se a existência de arbustos de Salvia leucophylla, 
em torno dos quais não nasce nenhuma planta em um raio de 1 a 2 m. Descobriu-se que esse fato 
era consequência da ação dos óleos voláteis produzidos pela Salvia. 

A relação entre a Salvia e as demais plantas é conhecida como 
a) amensalismo. 
b) competição. 
c) parasitismo. 
d) predatismo. 
e) comensalismo. 

 
9. (Questão 49) O heredograma a seguir é relativo à cor de cabelo em humanos. 
 
 

 
De acordo com os dados fornecidos pelo heredograma, a probabilidade de I e II terem uma 
criança com cabelo vermelho é 

a) 1/4 
b) 1/3 
c) 1/2 
d) 2/3 
e) 3/4 

 
10. (Questão 50) A coral verdadeira (Micrurus fulvius), cujo veneno é possante, vive na América do 
Norte, na região II, indicada no mapa a seguir. 
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A falsa coral (Lampropeltis triangulum) vive nas regiões I e II do mapa e, apesar de não ser 
venenosa, é extremamente parecida com a verdadeira. A semelhança é tão grande que ambas 
são facilmente confundidas.  
Com relação ao fato descrito, assinale a afirmativa correta. 

a) A falsa coral procura a região II porque nela é confundida com a verdadeira. 
b) A falsa coral, aos poucos, foi ficando parecida com a verdadeira. 
c) A falsa coral é mais predada no ambiente I do que no II. 
d) A coral verdadeira leva desvantagem se viver no ambiente da falsa. 
e) Do cruzamento da falsa coral com a verdadeira surgirá uma nova espécie com veneno menos 

ativo. 
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Gabarito  
 

1. A 

2. B 

3. E 

4. E 

5. D 

6. A 

7. D 

8. A 

9. B 

10. C 
 

 
 


