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1. (Questão 61)  
“Quando abrirem meu coração 
Vão achar sinalização 
De mão e contramão.” 

(Millôr Fernandes. Veja, 04.04.2012.) 
 
No contexto da biologia, os versos de Millôr Fernandes, falecido em 2012, podem ser usados para 
ilustrar, de maneira poética, as características de um sistema circulatório em que os sangues 
arterial e venoso seguem fluxos distintos, sem se Nessas condições, o protagonista desses 
versos poderia ser: 

a) Uma ave ou um peixe. 
b) Um réptil ou um mamífero. 
c) Um mamífero ou uma ave. 
d) Um peixe ou um réptil. 
e) Um réptil ou uma ave. 

 
 
2. (Questão 62) Na Copa Libertadores da América de 2012, o time do Santos perdeu de 2 a 1 
para o Bolívar, da Bolívia, em La Paz. O fraco desempenho físico do time santista em campo foi 
atribuído à elevada altitude da cidade, onde os jogadores desembarcaram às vésperas do jogo. 
Duas semanas depois, jogando em Santos, SP, o time santista ganhou do Bolívar por 8 a 0. 
 
Considerando a pressão atmosférica, a mecânica e a fisiologia da respiração e, ainda, o 
desempenho físico dos jogadores do Santos nesses dois jogos, é correto afirmar que em Santos a 
pressão atmosférica é: 

a) Menor que em La Paz, o que implica menor esforço dos músculos intercostais e do 
diafragma para fazer chegar aos pulmões a quantidade necessária de O2. Disso resulta 
saldo energético positivo, o que melhora o desempenho físico dos jogadores quando o jogo 
acontece em cidades de baixa altitude. 

b) maior que em La Paz, o que implica maior esforço dos músculos intercostais e do 
diafragma para fazer chegar aos pulmões a quantidade necessária de O2. Em Santos, 
portanto, o maior esforço físico dos músculos envolvidos com a respiração resulta na 
melhora do desempenho físico dos atletas no jogo. 

c) Menor que em La Paz, o que implica maior esforço dos músculos intercostais e do 
diafragma para fazer chegaraos pulmões a quantidade necessária de O2. Tanto em Santos 
quanto em La Paz a quantidade de O2 por volume de ar inspirado é a mesma, e a diferença 
no desempenho físico dos jogadores deve-se apenas ao esforço empregado na respiração. 

d) Maior que em La Paz, porém é menor a concentração de O2 por volume de ar atmosférico 
inspirado. Em La Paz, portanto, o organismo do atleta reage diminuindo a produção de 
hemácias, pois é maior a quantidade de O2 disponível nos alvéolos. A menor quantidade de 
hemácias resulta no baixo desempenho físico dos jogadores. 
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 e) Maior que em La Paz, assim como é maior a concentração de O2 por volume de ar 
atmosférico inspirado. Em Santos, portanto, com maior disponibilidade de oxigênio, a 
concentração de hemácias do sangue é suficiente para levar para os tecidos musculares o 
O2 necessário para aatividade física empregada no jogo.  

  
 
3. (Questão 63) No romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, Bentinho vive uma incerteza: 
Ezequiel, seu filho com Capitu, é mesmo seu filho biológico ou Capitu teria cometido adultério 
com Escobar? 
O drama de Bentinho começa quando, no velório de Escobar, momentos houve em que os olhos 
de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva. Escobar havia sido o melhor amigo de Bentinho e 
fora casado com Sancha, com quem tivera uma filha. 
 
Suponha que, à época, fosse possível investigar a paternidade usando os tipos sanguíneos dos 
envolvidos. O resultado dos exames revelou que Bentinho era de sangue tipo O Rh–, Capitu era 
de tipo AB Rh+ e Ezequiel era do tipo A Rh–. Como Escobar já havia falecido, foi feita a tipagem 
sanguínea de sua mulher, Sancha, que era do tipo B Rh+, e da filha de ambos, que era do tipo AB 
Rh–. 
 
Com relação à identificação do pai biológico de Ezequiel, a partir dos dados da tipagem 
sanguínea, é correto afirmar que: 

a) Permaneceria a dúvida, pois os tipos sanguíneos de Sancha e de sua filha indicam que 
Escobar ou tinha sangue tipo O Rh+, e nesse caso ele, mas não Bentinho, poderia ser o 
pai, ou tinha sangue tipo AB Rh–, o que excluiria a possibilidade de Escobar ser o pai de 
Ezequiel. 

b) Permaneceria a dúvida, pois os tipos sanguíneos dos envolvidos não permitem excluir a 
possibilidade de Bentinho ser o pai de Ezequiel, assim como não permitem excluir a 
possibilidade de Escobar o ser. 

c) Permaneceria a dúvida, pois, no que se refere ao sistema ABO, os resultados excluem a 
possibilidade de Escobar ser o pai e indicam que Bentinho poderia ser o pai de Ezequiel; 
mas, no que se refere ao sistema RH, os resultados excluem a possibilidade de Bentinho 
ser o pai e indicam que Escobar poderia sê-lo. 

d) Seria esclarecida a dúvida, pois, tanto no sistema ABO quanto no sistema RH, os 
resultados excluem a possibilidade de Bentinho, mas não de Escobar, ser o pai de 
Ezequiel. 

e) Seria esclarecida a dúvida, pois os tipos sanguíneos de Ezequiel e da filha de Sancha 
indicam que eles não poderiam ser filhos de um mesmo pai, o que excluiriabilidade de 
Escobar ser o pai de Ezequiel. 

 
 
4. (Questão 64)  Um vaso com uma planta de folhas verdes foi colocado sobre uma mesa, no 
centro de um quarto totalmente vedado, de modo a impedir a entrada da luz externa, e ali 
permaneceu por 24 horas. 
Durante as 12 primeiras horas (período I), a planta foi iluminada com luz verde, de comprimento 
de onda na faixa de 500 a 550 nm. Nas 12 horas seguintes (período II), a planta foi iluminada com 
luz laranja-avermelhada, de comprimento de onda na faixa de 650 a 700 nm. 
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 Considerando a incidência da luz sobre a planta e a taxa fotossintética, é correto afirmar que, aos 
olhos de um observador não daltônico que estivesse no quarto, as folhas da planta se 
apresentariam:  

a) De cor verde no período I e enegrecidas no período II, e a taxa de fotossíntese seria maior 
no período II e reduzida ou nula no período I. 

b) Enegrecidas no período I e de cor vermelha no período II, e a taxa de fotossíntese seria 
maior no período I e reduzida ou nula no período II. 

c) Enegrecidas no período I e enegrecidas no período II, e em ambos os períodos a planta 
não realizaria fotossíntese, mas apenas respiração. 

d) De cor verde no período I e de cor vermelha no período II, e a taxa de fotossíntese seria 
maior no período I do que no período II. 

e) De cor verde no período I e de cor verde no período II, e a taxa de fotossíntese seria a 
mesma em ambos os períodos. 

 
 
5. (Questão 65) Uma coleção de artrópodes é formada por 36 exemplares, todos eles íntegros e 
que somam, no total da coleção, 113 pares de patas articuladas. Na coleção não há exemplares  
das classes às quais pertencem o caranguejo, a centopeia e o piolho-de-cobra. 
 
Sobre essa coleção, é correto dizer que é composta por exemplares das classes Insecta e: 

a) Arachnida, com maior número de exemplares da classe Arachnida. 
b) Diplopoda, com maior número de exemplares da classe Diplopoda. 
c) Chilopoda, com igual número de exemplares de cada uma dessas classes. 
d) Arachnida, com maior número de exemplares da classe Insecta. 
e) Chilopoda, com maior número de exemplares da classe Chilopoda. 

 
 
6. (Questão 66) Analise a tira Níquel Náusea do cartunista Fernando Gonsales. 
 

 
 
Com relação aos insetos holometábolos, como os representados nos quadrinhos, é correto 
afirmar que: 

a) Os diferentes recursos explorados pelas formas jovem e adulta possibilitam que, em um 
mesmo hábitat, um mesmo nicho ecológico possa comportar um maior número de 
espécies. 

b) A forma jovem compõe um nicho ecológico diferente daquele da forma adulta, o que 
demonstra que a uma mesma espécie podem corresponder diferentes nichos ecológicos, 
mas não diferentes hábitats. 

c) Os diferentes recursos explorados pelas formas jovem e adulta possibilitam que um mesmo 
hábitat suporte um maior número de indivíduos da espécie. 
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 d) As formas jovem e adulta competem pelos mesmos recursos em seu hábitat, o que 
exemplifica um caso de seleção natural. 

e) As formas jovem e adulta competem pelos mesmos recursos em seu hábitat, o que 
exemplifica um caso de competição intraespecífica. 

 
 
7. (Questão 67) Método de contracepção definitiva começa a se popularizar no país  
“Consagrado nos Estados Unidos há quase uma década, o Essure é um procedimento feito em 
ambulatório, que dispensa cortes. O Essure consiste de dois dispositivos metálicos com 4 
centímetros, instalados no início das tubas uterinas por meio de um equipamento bem fino, que é 
introduzido no canal vaginal. Em algumas semanas, as paredes das tubas recobrem os 
microimplantes, obstruindo as tubas e fazendo do Essure um método contraceptivo permanente.” 

(Diogo Sponchiato. Revista Saúde, maio de 2012. Adaptado.) 
 
Considerando o modo pelo qual o dispositivo mencionado no texto leva à contracepção, é correto 
afirmar que ele impede 

a) A locomoção do espermatozoide da vagina para o útero, e deste para as tubas uterinas, 
com resultado análogo ao provocado pelos cremes espermicidas. 

b) Que o embrião seja conduzido da tuba uterina até o útero, com resultado análogo ao 
provocado pela camisinha feminina, o Femidom. 

c) A implantação do embrião no endométrio, caso o óvulo tenha sido fecundado, com 
resultado análogo ao provocado pelo dispositivo intrauterino, o DIU. 

d) Que ocorra a ovulação, com resultado análogo ao provocado pela pílula anticoncepcional 
hormonal. 

e) Que o espermatozoide chegue ao ovócito, com resultado análogo ao provocado pela 
laqueadura. 

 
 
8. (Questão 68) Em determinada região do nosso país, o sistema de saúde verificou um crescente 
número de mortes por problemas cardíacos, sobretudo em pessoas na faixa etária de 40 a 50 
anos. Tais mortes não estavam relacionadas a históricos de sobrepeso ou hipertensão. 
Investigado o problema, verificou-se que há décadas a população não contava com condições 
adequadas de moradia. Muitas das casas eram de pau a pique e estavam infestadas de insetos. 
Segundo os sanitaristas, as mortes deviam-sea uma parasitose endêmica na região. 
 
Pode-se afirmar que, mais provavelmente, a parasitose em questão é causada por organismos da 
espécie: 

a) Plasmodium vivax. 
b) Trypanosoma cruzi. 
c) Triatoma infestans. 
d) Taenia solium. 
e) Schistosoma mansoni. 

 
   


