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Caderno de Questões 
 
LEIA COM ATENÇÃO 

ü Este caderno de questões compreende a Prova de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Biologia, 
Física e Química. Apresenta 55 questões e um tema para redação. As questões de 01 – 10 
(Língua Portuguesa), 11 – 20 (Língua Espanhola), 21 – 35 (Biologia), 36 – 45 (Física), 46 – 55 
(Química). 

ü A prova terá duração de 5 horas. 
ü O verso de cada folha poderá ser utilizado para rascunho. 
ü É terminantemente proibido sair com o caderno de questões. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1ª Parte 
TEXTO I 
 
Alcoolismo 
 Depois do cigarro, o álcool é o maior responsável por mortes prematuras. 
 Estimativas indicam que mais de cem mil mortes por ano se devem a problemas decorrentes do 
consumo de bebidas alcoólicas. 
 Um único drinque resulta em concentração de cerca de 20 mg/dl (miligramas por decilitros) de 
álcool no sangue. O álcool se acumula no sangue, pois sua absorção é mais rápida que sua 
degeneração, que ocorre no fígado com uma taxa fixa. Assim, só o tempo reduz os efeitos do álcool. 
 O primeiro drinque pode provocar a sensação de “estímulo”, mas o álcool causa depressão no 
sistema nervoso central. 
 O aumento na concentração de álcool no sangue faz com que a pessoa perca a capacidade de 
julgamento, a memória, a percepção sensorial e a coordenação motora. Depressão e enjôo também são 
comuns. Ao contrário do que muitos pensam, o álcool reduz o desempenho sexual especialmente nos 
homens. Além disso, alguns indivíduos tornam-se violentos. 
 Como o álcool inibe a reabsorção de água nos rins, a urina torna-se mais abundante e há risco 
de desidratação. A redução dos níveis de açúcar no sangue, que ocorre nesses momentos, junto com a 
redução de água no corpo causam o estupor nas pessoas que beberam muito. 
 O álcool provoca vasodilatação periférica, dando a falsa impressão de que aquece o corpo. 
Inicialmente a sensação de calor ocorre justamente em conseqüência do aumento da circulação 
periférica. Entretanto, esse aumento faz com que o corpo perca calor para o meio, o que causa o 
resfriamento. O consumo de álcool está ligado também aos seguintes problemas: 

• mais de 50% dos acidentes fatais de trânsito; 
• mais de 50% dos crimes violentos; 
• mais de 50% dos suicídios; 
• nascimento de bebês com sérios defeitos em função do consumo de álcool pelas gestantes; 
• aumento em 50% do risco de câncer de mama em mulheres que consumam até mesmo três 

drinques por semana, de acordo com estudos recentes. 
Pessoas que costumam beber com freqüência passam a apresentar tolerância ao álcool, pois as 

células do SNC se adaptam à presença dessa substância. Com isso, torna-se necessário ingerir cada vez 
mais álcool para se conseguir o mesmo efeito, e os prejuízos ao organismo vão se acumulando. Além da 
tolerância, passa a haver dependência física, sendo necessário acompanhamento médico para tratar o 
alcoólatra. 
(LOPES, Sônia. BIO. Vol. 2. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 440 – 441) 
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01. De acordo com o texto, é correto afirmar: 
a) Os prejuízos resultantes do consumo de 
álcool são muito mais sérios que os provocados 
pelo cigarro. 
b) O consumo de álcool, em pequena 
quantidade, é salutar pois traz uma sensação de 
estímulo, evitando a depressão. 
c) Os efeitos do álcool no organismo só podem 
ser reduzidos através do tempo, não sendo 
necessária a interferência médica. 
d) As várias sensações “agradáveis” 
provocadas pelo consumo do álcool são 
ilusórias, seguidas sempre de graves prejuízos. 
e) A rápida degeneração do álcool faz com que 
ele se acumule no sangue. 
 
02. Considerando o trecho: “Pessoas que 
costumam beber com freqüência passam a 
apresentar tolerância ao álcool...”, é correto 
afirmar que 
a) o consumo freqüente do álcool imuniza o 
organismo humano contra os efeitos negativos 
desse consumo. 
b) a contrapartida da assiduidade é a exigência 
de um nível de consumo cada vez menor. 
c) o uso constante do álcool implica a 
necessidade de um aumento crescente do 
índice de ingestão. 
d) o primeiro drinque já satisfaz aquele que 
constantemente recorre a bebidas alcoólicas. 
e) o consumo excessivo leva as pessoas tão 
somente a “suportarem” o sabor das bebidas 
alcoólicas.  
 
03. No trecho: “A redução dos níveis de açúcar 
no sangue... junto com a redução de água no 
corpo causam o estupor nas pessoas...”, o 
termo em destaque tem como forma sinônima: 
a) medo. 
b) ausência de reação a estímulos externos. 
c) ação violenta. 
d) alegria excessiva. 
e) atitudes exageradas. 
 
04. A partir da leitura do texto, pode-se afirmar 
que 
a) os efeitos do álcool no organismo humano 
têm sido uma constante preocupação dos 
estudiosos, por isso a população se encontra 
extremamente consciente dos prejuízos da sua 
utilização.  
b) o alcoolismo afeta igualmente o desempenho 
sexual de homens e mulheres. 

c) nos alcoólatras, o problema do resfriamento é 
conseqüência da vasodilatação periférica. 
d) o alcoolismo exacerba a violência apenas 
naqueles que já a possuem interiormente. 
e) o uso constante de bebidas alcoólicas gera 
dependência química naqueles usuários mais 
vulneráveis. 
 
05. Leia o trecho: 
“O primeiro drinque pode provocar a sensação 
de estímulo, mas o álcool causa depressão no 
sistema nervoso central.” 
A idéia expressa pelo termo destacado ocorre 
também em: 

 
I. “Entretanto, esse aumento faz com que o 
corpo perca calor para o meio...” 
II. “Pessoas que costumam beber com 
freqüência passam a apresentar tolerância ao 
álcool, pois as células do SNC se adaptam...” 
III. “... torna-se necessário ingerir cada vez mais 
álcool para se conseguir o mesmo efeito.” 
Está(ão) correta(s) apenas: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) I e II 
e) II e III 
 
06. Considere os trechos: 
“... mulheres que consumam até mesmo três 
drinques por semana...” 
“Assim, só o tempo reduz os efeitos do álcool.” 
 
Sobre o emprego das palavras em destaque, é 
correto afirmar que 
a) a palavra até se opõe semanticamente ao 
termo mesmo. 
b) a palavra até sugere que algumas doenças, a 
exemplo do câncer, são, necessariamente, 
conseqüência do consumo de pelo menos três 
drinques por semana. 
c) a palavra até serve para reforçar a idéia de 
que o consumo excessivo do álcool representa 
um grave risco de câncer de mama. 
d) a palavra só não pode ser substituída por 
apenas. 
e) a palavra só traduz a idéia de exclusão. 
 
07. Considere o trecho: 
“Como o álcool inibe a absorção de água nos 
rins, a urina torna-se mais abundante e há risco 
de desidratação. A redução dos níveis de 
açúcar no sangue, que ocorre nesses 
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momentos, junto com a redução de água no 
corpo causam o estupor nas pessoas que 
beberam muito. 

 
Sobre as expressões destacadas, é 
INCORRETO afirmar que 
a) o conectivo como estabelece uma relação de 
causa. 
b) a expressão risco de desidratação exerce a 
função de complemento. 
c) a expressão nesses momentos se refere à 
forma verbal ocorre. 
d) na primeira e na segunda ocorrência, o 
pronome que estabelece conexão entre as 
palavras das respectivas orações a que 
pertence. 
e) as formas verbais ocorre e beberam 
apresentam o mesmo comportamento sintático. 

 
08. Considerando-se os trechos abaixo, 
percebe-se, em relação à concordância, desvio 
gramatical apenas em: 
a) Observam-se vários problemas ligados à 
ingestão de bebidas alcoólicas. 
b) Devem haver muitos prejuízos para o 
organismo. 
c) Qual de nós conhece os resultados dos 
estudos recentes sobre o alcoolismo? 
d) Fui eu quem falou sobre as principais causas 
dos acidentes fatais de trânsito. 
e) Faz alguns anos que se descobriu a 
importância do acompanhamento médico nesse 
tipo de tratamento. 

 
09. O uso da crase não está de acordo com a 
norma culta em: 
a) Ela chegou à tempo de ouvir alguns 
comentários sobre a violência que aquele 
homem estava à praticar. 

b) À tarde, ficava frente a frente com as pessoas 
que já se consideravam dependentes. 
c) Às vezes, as pessoas chegam às clínicas 
médicas com sérios problemas de memória, 
percepção sensorial e coordenação motora. 
d) Aqueles especialistas referem-se à 
necessidade de se evitar o primeiro drinque. 
e) A convite do diretor, ministrou, às oito horas, 
uma palestra sobre homens e mulheres 
alcoólatras. 

 
10. Considere o trecho: 
“O álcool se acumula no sangue pois sua 
absorção é mais rápida que sua degeneração, 
que ocorre no fígado com uma taxa fixa.” 
 
Observando-se as relações sintático-semânticas 
estabelecidas entre as respectivas orações, 
pode-se afirmar: 
I. Entre as orações “o álcool se acumula no 
sangue pois sua absorção é mais rápida...”, 
existe uma relação de causa. 
II. A oração destacada em “sua absorção é mais 
rápida que sua degeneração...” expressa uma 
idéia de comparação. 
III. A oração destacada em “é mais rápida que 
sua degeneração, que ocorre no fígado com 
uma taxa fixa.” introduz no período um sentido 
explicativo. 
 
Está(ão) correta(s): 
a) apenas I 
b) apenas I e II 
c) apenas II 
d) apenas I e III 
e) I, II e III.

______________________________________________________________________ 
2ª Parte: REDAÇÃO 
 
LEIA COM ATENÇÃO O TEMA PROPOSTO E DESENVOLVA-O NA FOLHA DESTINADA À REDAÇÃO, 
EM APROXIDAMENTE 20 LINHAS. APRESENTE UM TÍTULO PARA O SEU TEXTO. 
 
IMPORTANTE:  O candidato deve: 
                              - manter fidelidade ao tema proposto; 
                              - respeitar a norma culta da língua; 
                              - seguir o sistema ortográfico em vigor; 
                              - desenvolver o texto em prosa; 
                              - apresentar letra legível, usando tinta azul ou preta. 
                              - desenvolver o texto no espaço indicado na FOLHA DE REDAÇÃO, POIS O 
RASCUNHO NÃO SERÁ CORRIGIDO. 
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TEMA 
 
A respeito do alcoolismo, considere as informações encontradas abaixo: 
 
“Os índices de alcoolismo nas últimas décadas mostram um aumento de doentes entre os menores de 
dezoito anos, provavelmente em conseqüência da incorporação do hábito de beber à vida social 
moderna. A desinibição  que o álcool proporciona leva muitos jovens a associá-lo a uma forma de 
diversão e até à maturidade.” 
 
“O aumento de consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens é um dos fenômenos que se deve 
combater para reduzir a incidência geral do alcoolismo.” 
 
(Temas Essenciais para a Vida – Saúde. 2 ed. São Paulo: Barsa Consultoria Editorial LTDA. 2001. p. 
156) 
 
A partir dessas informações, produza um texto, posicionando-se sobre o assunto. 
____________________________________________________________________________________ 
LÍNGUA  ESPANHOLA 
 
Texto   1 
 
 El conocimiento de un frío código de ética no moraliza a un hombre. Es importante pero 
insuficiente. Con tal esquema mental no lograremos  alcanzar auténtico sentido de nuestra profesión y la 
verdadera fuerza de nuestros principios. El conocimiento del por qué  y  para qué de sus deberes, es un 
supuesto previo y necesario. 
 Si queremos que la ética sea elemento constitutivo de nuestra vida y no una mera serie de 
acciones momentáneas, que exigen de nosotros una acción pasajera, debemos esforzarnos en leer aún 
más, buscar tiempo y situación apropiados para leer y reflexionar acerca de la ética. Nada hay como la 
lectura para sacarnos de la indiferencia y hacernos sensibles a los temas de ética, es un método propicio 
para despertar e educar consciencias. Pero, también debemos mantener un nivel de exigencia para con 
nosotros mismos en la vida profesional y estar dispuestos a renunciar a cualquier acción que vaya en 
contra de nuestros principios. 
 Debemos aprender a pensar, decidir, escribir, hablar y actuar según los principios de la ética, 
porque esta es una forma integral de vida establecida sobre la verdad y no solamente basada en 
apariencia.  
 Educar es tarea de la escuela y  del maestro, también es tarea de las instituciones que agrupan 
a los profesionales [...]. Es tarea de todos  mejorar cualitativamente la  enseñanza y cada uno de nosotros  
tiene una misión que cumplir.  
 La vida es un don recibido y un tesoro que debemos compartir, sean como sean los tiempos en 
que nos  toca vivir, tranquilos o intrincados,  pacíficos o atribulados. Es necesario que pongamos nuestro 
empeño en la formación de caracteres firmes y  serios, la educación en la virtud de la fortaleza interior 
para superar las  dificultades, para no dejar nos llevar  por la pereza, para mantener la  fidelidad a la 
verdad, a  la palabra y  al deber.  
 Para que florezca la ética en  nuestra profesión, para que no lleven a las de ganar la 
deshonestidad, para la que el trabajo y la dignidad de los profesionales, sean  respetados, para que 
también sean respetadas las exigencias  fundamentales de justicia social;  para que se desarrolle la 
auténtica cultura de nuestra vida profesional. Para que todo esto se haga realidad es necesario un gran 
esfuerzo, iniciativa, osadía y buena voluntad; guiar desde dentro la mente y el corazón hacia el bien. En 
efecto, el hombre, la vida profesional y todo lo que hacemos se forman primero a partir de los valores 
humanos. 
 
(Enrique Zamorano García. Decano de la Escuela Superior de Comercio y Administración de México. 
Adaptado) 
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Contesta, según el texto. 
 
11. Para que la ética sea un elemento 
constitutivo en nuestra vida  hace falta: 
a) El conocimeinto de un frío código de ética 
b) La práctica de una mera serie de acciones 
momentáneas 
c) Solamente leer mucho respecto al tema 
d) Debruzarnos en la formación de caracteres 
firmes y serios para mantener la fidelidad a  la 
verdad, a la palabra y al deber. 
e) No renunciar a acción alguna aunque vaya de 
contra a nuestros principios. 
 
12. Señala la alternativa adecuada: 
a) Debemos aprender sólo a pensar y actuar 
cuando nos da la gana. 
b) El conocimiento de la causa y de la finalidad  
de nuestros deberes hace parte de la ética tanta 
cristiana cuanto profesional. 
c) Educar es una tarea sólo de la escuela. 
d) La lectura no es método apropiado para 
educar conciencias 
e) Sólo a partir de los valores humanos es que 
se forma el individuo. 
 
13. La secuencia de los verbos “aprender a 
pensar”, “decidir” ,” escribir”, “hablar” y “actuar”, 
en el tercer párrafo, reflejan:  

a) una toma de conciencia sobre la ética 
b) una toma de decisión equivocada 
c) una manera de pasar el tiempo en el trabajo 
sea cual sea la tarea que hacemos 
d) un gran paso para que actuemos según los 
principios  éticos. 
e) lentitud de actuación en el trabajo. 
      
14. “Nada  hay como la lectura [...]”, refleja la 
idea de:  
a) condición   
b) finalidad 
c) comparación 
d) causa 
e) oposición 
 
15. Tras la lectura de este texto, señala el título 
que se adecua al mismo: 
a) La ética estudantil 
b) Un código de Ética 
c) Importancia de la lectura en la vida del ser 
humano 
d) La ética  en la escuela 
e) La ética en la formación del ciudadano

 
Texto 2 

 

El estrés es bueno para la salud, ¡ en su justa medida! Cuando la tensión diaria nos agobia, nos agota 
diariamente el estrés (distrés) se convierte en un elemento extremamente perjudicial para nuestra 
salud, causante de muchos desórdenes y distorsiones. Debemos aprender a controlarlo y dominarlo. 
Nos proponemos aconsejarte lo siguiente: 

    Pensamiento positivo. Autocontrol del pensamiento opuesto.Combate pensamientos negativos. 
No  te permitas ni uno. Intenta practicar autocontrol aplicando el pensamiento opuesto al negativo. 
Recréate en las cosas buenas que te han pasado ( aunque pienses que han sido pocas). Confía en tu 
cerebro si lo alimentas de cosas positivas... 

Reír y sonreír ( e incluso de ti mismo). La risa tiene poderes y efectos milagrosos sobre el cuerpo 
humano. 

Cuídate. Plánteate como un reto vivir, cuídate...Ordena tu vida, tu alimentación sana, tus 
ejercicios. Anda. 
           Intenta disfrutar hablando con los demás, imagina cosas positivas de tu relación con los demás. 
Deja de criticar. 
  Vuelta al trabajo. Planifica tu trabajo con antelación.   
            Practica la respiración y la relajación, especialmente la respiración abdominal. 

Escucha música relante. O música en general. 
         (http://www.euroresidntes.com/estrés/estrés.htm, p.1, en 16/6/2006) 
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16. Señala la alternativa de  acuerdo con el 
texto: 
a) O estresse nunca é bom para a saúde.  
b) O riso nos proporciona bem-estar. 
c) Somente a música clássica é relaxante. 
d) É importante recordar o passado para evitar o 
estresse. 
e) Mesmo em justa medida, o estresse provoca 
danos à saúde. 

 
17. Señala la alternativa que contiene un  
sustantivo heterotónico en relación al portugués:  
a) planifica 
b) tensión 
c) cerebro 
d) perjudicial 
e) fenómeno 

 
18. La oración  “Cuando la tensión diaria [...]”, 
refleja idea de:       
a) consecuencia 
b) condición 
c) finalidad 

d) tiempo 
e) causa 
 
19. En “[...] controlarlo  y dominarlo [...]”, los 
verbos están flexionados en el: 
a) gerundio 
b) participio 
c) imperativo afirmativo 
d) imperativo negativo 
e) infinitivo 

 
20. Haz  la correspondencia sinonímica:  
1) agobia       (    ) transforma 
2) aunque         (    ) reír 
3) convierte      (    ) a menudo 
4) sonreír          (    ) agota 
5) diariamente  (    ) a pesar de que 

                         
a) 3,  4,  5,  1,  2 
b) 4,  3,  1,  2,  5 
c) 3,  4 , 2,  1, 5 
d) 3,  4,  2,  5,  1 
e) 4, 3,  5,  1, 2  

____________________________________________________________________________________
BIOLOGIA
 
21. Assinale a alternativa correta 
correspondente às situações abaixo: 
( ) as membranas plasmáticas contem 
proporções de proteínas, lipídios e açucares 
que variam consideravelmente de um tipo de 
célula para outro 
( ) forma com o sistema de 
endomembranas,uma continuidade transitória 
( ) os glicolipidios são  responsáveis por fixaras 
toxinas bacterianas 
( ) as proteínas de membrana são capazes de 
transportam informações para receptores quer 
nucleares quer citiplasmáticos. 
a) F,F,V,V 
b) F,V,F,V 
c) V,V,F,F 
d) F,V,V,F 
e) V,F,F,V 

 
22. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Durante a fase G2 a síntese do RNA é 
interrompida 
b) Ocorre acúmulo de proteínas na região 
citoplasmática durante a fase G1 
c) A replicação do DNA ocorre coordenada com 
a síntese de histonas 

d) Os cinetócoros são formados por um 
complexo multienzimático 
e) Durante a fase G2 a célula se prepara para a 
fase M 
 
23. Relacione,e assinale a alternativa correta: 
1. tecido 
epitelial 

(  ) transporte de oxigênio e gás 
carbônico 

2. tecido 
nervoso 

(  ) reveste as cavidades, forma as 
glândulas 

3. tecido 
muscular 

(  ) transmissão de estímulos e 
respostas a sinais 

4. hemáceas (  ) é responsável por quase a metade 
do peso do nosso corpo 

a) 1, 2, 3, 4 
b) 4,1, 2, 3 
c) 3,1, 2, 4 
d) 4, 2, 3, 2 
e) 2, 4, 1,3 
 
 
24. Sabemos que o pâncreas além de sua 
função digestiva atua também efetivamente na 
coordenação hormonal, uma vez que é também 
uma glândula endócrina. Marque entre as 
opções abaixo, a que representa 
respectivamente as funções de digestão e de 
coordenação hormonal 
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a) Acidificação do quimo e liberação da tripsina 
b) Desdobramento do amido e produção do 
glucagon 
c) Liberação de tripsina e produção de gastrina 
d) Emulsão de gorduras e liberação de tripsina 
e) Desaminaçaõ de proteínas e produção de 
gastrina 
 
25. Assinale na alternativa correspondente a 
soma dos itens CORRETOS. 
(04) O sistema nervoso autônomo funciona sem 
a consciência do individuo, necessitando de um 
mecanismo auto-regulador. 
(16) As sinapses são caracterizadas pela 
liberação de substancias que vão agir como 
mediadores químicos, os neurotransmissores. 
(08) Uma lesão na região do bulbo provocará 
alterações no equilíbrio 
(01) Os neurônios são responsáveis pelas 
funções vinculadas ao raciocínio, memória e 
emoções 
a) 28 
b) 17 
c) 25 
d) 20 
e) 21 

 
26. Um paciente de 32 anos procurou um 
endocrinologista por estar apresentando baixo 
peso, o metabolismo basal acima dos 
parâmetros normais, nervosismo e o globo 
ocular saliente. Com dados nesta informação, a 
disfunção hormonal apresentada pelo paciente 
sugere o envolvimento de: 
a) Supra-renal 
b) Paratireóide 
c) Tireóide 
d) Adrenal 
e) Pâncreas 
 
27. Em relação aos epitélios podemos afirmar 
que: 
a) os epitélios pseudoestratificados são 
formados por várias camadas celulares as quais 
estão em contato com a lamina basal. 
b) os epitélios estratatificados não 
queratinizados possuem uma única camada 
celular com núcleos visíveis na região 
superficial. 
c) os epitélios cubóides simples formam os 
ductos de muitas glândulas do corpo. 
d) os epitélios pavimentosos simples são 
formados por várias camadas celulares de 
aspecto achatado. 

e) os epitélios estratificados pavimentosos  
queratinizados são encontrados principalmente 
na boca, esôfago, vagina. 
 
28. Assinale a alternativa INCORRETA  
a) os túbulos T e o retículo sarcoplasmático são 
componentes essenciais que participam da 
contração do músculo esquelético 
b) os envoltórios de tecido conjuntivo dos 
nervos periféricos incluem o epineuro, perineuro 
e endoneuro 
c) a laringe é responsável pela fonação e 
impede a entrada de comida e fluido no sistema 
respiratório 
d) o osso é um tecido conjuntivo especializado 
e) a medula óssea, é formada por um tecido 
conjuntivo avascular. 
 
29. A doença de Huntingtom é um distúrbio 
hereditário humano caracterizada por 
progressiva degeneração do sistema nervoso, 
acompanhada de deterioração mental e física 
gradual. Considere o par de genes dominante 
letal para a doença de Huntingtom  junto com 
outro par de alelos, lóbulo livre (A_) versus 
lóbulos presos (aa). Qual é a proporção 
fenotípica esperada no casamento de dois 
duplos heterozigotos (HhAa)? 
a) 3:1 
b) 9:3:3:1 
c) 9:3:4 
d) 2:1 
e) 1:2:1 
 
30. Marque as afirmativas verdadeiras com a 
letra V e as falsas com a letra F.  
I - O efeito epitasia – hipostasia é diferente de 
dominância e recessividade. 
II - Na meiose as células resultantes contém 
apenas um representante de cada um dos pares 
de cromossomos homólogos. 
III - Na mitose as células haplóides resultantes 
transforma-se em gametas funcionais. 
IV - Apenas a segregação independente conduz 
a diversidade genética. 
Assinale a alternativa correta: 
a) V; F;V;F 
b) V;V;V;F 
c) F;V;F;V 
d) F;F;V;V 
e) V;V;F;F 
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31. O teorema de Hardy-Wemberg para 
populações naturais estabelece um modelo para 
o comportamento dos genes; esse princípio é 
válido para: 
a) populações naturais infinitamente pequenas. 
b) populações infinitamente grandes, com 
cruzamentos ao acaso, isentos de fatores 
evolutivos. 
c) populações grandes, com cruzamentos 
programados e com presença de mutações. 
d) populações infinitamente pequenas, com 
cruzamentos ao acaso onde há migração. 
e) populações naturais onde ocorre a seleção 
natural. 
 
32. Organismos como os líquens, conseguem 
sobreviver em condições ambientais hostis, 
instalam-se na superfície das rochas iniciando a 
sucessão ecológica. Os liquens são 
associações entre algas e fungos. A relação que 
ocorre nesses organismos é de: 
a) inquilinismo 
b) comensalismo 
c) parasitismo  
d) mutualismo 
e) protocooperação 
 
33. A malaria afeta milhões de pessoas em todo 
o mundo, especialmente no Brasil, na região 
Amazônia. A sintomatologia é caracterizada por 
calafrio, seguido de febre alta, dores de cabeça 
e no corpo, apresentando intensa sudorese. 
Assinale a alternativa que indica o agente 
causador e o vetor transmissor, 
respectivamente: 
a) Plasmodium falciparum; barbeiro. 
b) Trypanossoma cruzi; mosquito triatominio. 
c) Plasmodium faliciparum; mosquito 
Anopheles. 
d) Plasmodium vivax; mosquito Lutzomyia. 

e) Leishmania brasiliensis; mosquito Anopheles. 
 
34. O homem elimina seus espermatozóides 
durante a ejaculação, enquanto na mulher a 
liberação do ovócito II do ovário independente 
do estímulo sexual. É CORRETO afirmar que: 
a) Os espermatozóides eliminados durante a 
ejaculação migram da vagina para o útero e 
deste para a tuba uterina, ocorrendo a 
fecundação. 
b) A fecundação ocorre no útero, o zigoto 
implanta-se no endométrio. 
c) A fecundação é a união das células diplóides, 
óvulos e espermatozóides, originando ovo ou 
zigoto. 
d) Os espermatozóides migram da vagina para 
os ovários ocorrendo a fecundação. 
e) São aproximadamente 300 milhões de 
espermatozóides eliminados na ejaculação, 
cerca de 200 atingem o ovário e só um fecunda 
o óvulo. 
 
35. As células embrionárias são pouco 
diferenciadas por esta razão podem, por 
estímulos específicos, gerar diversos tipos 
celulares. Das afirmativas abaixo assinale a que 
estiver ERRADA. 
a) As células musculares e os fibroblatos são 
originados do mesoderma 
b) O tecido ósseo bem como o tecido 
cartilaginoso, que apresentam a função de 
sustentação, são derivados do ectoderma. 
c) O tecido epitelial deriva do endoderma e 
produz um tecido de revestimento. 
d) O ectoderma dará origem ao tecido nervoso 
que será responsável pela condução elétrica. 
e) O mesoderma, ectoderma e endoderma são 
folhetos embrionários compostos de células 
tronco que irão diferenciar-se nos diversos  
tecidos humanos.

____________________________________________________________________________________ 
 
FÍSICA 
 
36. Um Cientista ao calcular a duração de 
determinado evento astronômico obtém o 
resultado em minutos. Considerando um ano 
com trezentos e sessenta e cinco dias, qual o 
número obtido pelo cientista quando sabemos 
que a duração do evento é de 1 milhão de 
anos? 
 
a) 5,256 x 1011 

b) 3,650 x 108 

c) 1 milhão 

 
d) 8,760 x  109       
e) 365 milhões 
 
 
37. A uma temperatura de 100 oK, uma mistura 
de gases quimicamente inertes está sob uma 
pressão de 2,5 atm, para um volume de 16,4 
litros. Qual o número de mols da mistura? Dado: 
constante dos gases perfeito vale 0,082 atm x 
litro / mol x oK ou 8,314 Joule/ mol x oK. 
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a) 0,5 mols 
b) 5 mols   
c) 50 mols 
d) 0,2 mols 
e) 2 mols 
 
38. Em um sistema gasoso a pressão é de 6 
atm quando o volume for de 2 litros; quando a 
pressão é aumentada para 15 atm o volume cai 
para 1 litro, com a temperatura chegando a 250 
oK. Qual a temperatura inicial no sistema? 
a) 100 oK     
b) 150 oK     
c) 200 oK     
d) 250 oK     
e) 300 oK 
 
 
39. Um determinado átomo radioativo emite 
uma radiação particulada transmutando-se em 
outro átomo de um elemento químico diferente 
do original, porém com massa idêntica, a pesar 
do número de prótons com uma unidade menor. 
Qual a partícula emitida? 
a) Alfa 
b) Beta+ ou Positron 
c) Beta- 

d) Negatron 
e) C e D estão corretas 
 
40. Considerando que o fluxo sangüíneo é dado 
pelo volume em função do tempo, mas que 
também se revela como o produto da 
velocidade de circulação pela secção de área 
por onde o sangue flui. Qual a secção de área 
de determinada artéria aonde o sangue flui em 3 
segundos 252 cm3 e uma hemácia desloca-se 
84 cm? 
a) 0,33 cm2     
b) 1 cm2     
c) 2,12 x 104 cm2     
d) 3 cm2     
e) 9 cm2 

 
41. Quatro corpos I, II, III e IV, respectivamente 
com cargas 2 Coulomb, 3 Coulomb, 1 Coulomb 
e 10 Coulomb, que constituem um sistema 
eletricamente isolado onde se processa 3 
transferências de cargas entre os corpos, 
totalizando 10 Coulomb. Qual a carga total no 
sistema após as transferências? 
a) 16 Coulomb 
b) 26 Coulomb 
c) 6 Coulomb 
d) As alternativas B e C podem estar corretas 

e) Impossível determinar sem o valor específico 
para cada transferência 

 
42. Distantes uma da outra 50 cm, duas cargas 
puntiformes Q1 = 4 x 10-7 C e Q2 = 1x10-8 C 
apresentam entre si força elétrica de repulsão. 
Qual a intensidade desta Força de interação 
elétrica? Dado: Constante eletrostática no vácuo 
é 9x109 N.m2/C2  
a) 2 x 103 N  
b) 2 x 10-3 N 
c) 7,2 x 10-3 N 
d) 1,44 x 10-4 N 
e) 0 N 
 
 
43. Um corpo de 100 Kg em repouso é 
submetido a uma Força constante e paralela a 
sua trajetória durante 10 segundos, chegando a 
uma velocidade de 12 m/s devido ao trabalho 
realizado por esta Força de 0 a 10 segundos. 
Determine o Trabalho desta Força. 
a) 3,2 x 105 Joules 
b) 2,0 x 108 Joules 
c) 4,5 x 106 Joules 
d) 1,2 x 105 Joules 
e) 7,2 x 103 Joules 
 
44. A soma dos vetores I e II, cujos módulos 
valem respectivamente 5 e 10, está descrita na 
figura abaixo. Qual o módulo do vetor 
resultante(R)? utilize uma aproximação de duas 
casas decimais. 

 
 
  
                            R 

 I 
 
    
                     II 
 
a) 2,44     b) 6,21     c) 11,18       d) 30,42 
e) 45,54 
 
45. Um ônibus da Guanabara vai de João 
Pessoa a Patos em 5 horas, sabendo que a 
distância entre as duas cidades é de 300 Km, 
qual a velocidade média do Expresso 
Guanabara? 
a) 60 metros por segundos 
b) 1500 metros por segundos 
c) 0,6 metros por segundos 
d) 16,7 metros por segundos 
e)100 metros por segundos
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____________________________________________________________________________________ 
QUÍMICA 
 
46. Com relação à tabela periódica é correto 
afirmar que 
a) numa família o raio atômico diminui de cima 
para baixo porque há um aumento do número 
de camadas ocupadas por elétrons. 
b) num período o raio atômico diminui da direita 
para esquerda porque para um mesmo número 
de camadas ocupadas, os elementos situados à 
esquerda possuem uma carga nuclear menor. 
c) num período o raio atômico diminui de cima 
para baixo porque há uma queda no número de 
camadas ocupadas por elétrons. 
d) numa família o raio atômico aumenta de cima 
para baixo porque há um aumento do número 
de camadas ocupadas por elétrons. 
e) num período o raio atômico aumenta de cima 
para baixo porque o número de camadas 
ocupadas possui uma carga nuclear maior. 
 
47. Um profissional da área de saúde por 
acidente deixa cair iodo (I2) no seu avental 
branco que adquiriu uma coloração marrom. 
Qual dos líquidos abaixo seria o mais adequado 
para retirar a mancha? 
a) H2O 
b) HCl 
c) CCl4 
d) NaCl 
e) NaI 
 
48. Os óxidos são compostos químicos que 
apresentam destaque na saúde humana devido 
ao fato que a concentração de determinados 
óxidos na atmosfera é responsável por 
considerável poluição ambiental. Com relação 
aos óxidos é correto afirmar que: 
a) os óxidos ácidos são formados por um ametal 
e oxigênio, produzem um composto iônico como 
o Na2O. 
b) os óxidos básicos são formados por metais 
alcalinos e oxigênio, produzem um composto 
molecular como o CO2. 
c) os óxidos neutros são formados por um metal 
alcalino terroso, produzem compostos 
moleculares como o CO. 
d) os óxidos ácidos são formados por um ametal 
e oxigênio, produzem compostos moleculares 
como o CO2. 
e) os óxidos básicos são formados por metais e 
oxigênio, produzem compostos iônicos como 
CaO. 
 

49. Sabendo-se que uma mistura gasosa 
contém 12g de H2 e 32g de CH4 à – 23oC e 2 
atm, a percentagem em volume de H2 e CH4 
será respectivamente: ( MH = 1g/mol; MC = 
12g/mol) 
a) 25% e 75% 
b) 75% e 25% 
c) 20% e 80% 
d) 80% e 20% 
e) 70% e 30% 
 
50. Coletou-se uma amostra de água 
contaminada em um esgoto da cidade de João 
Pessoa. Para oxidar completamente toda a 
matéria orgânica contida em 01litro desta 
amostra, as bactérias consumiram 24,0mg de 
oxigênio (O2). Admitindo que a matéria orgânica 
possa ser representada por C6H12O6 e sabendo 
que sua oxidação completa produz CO2 e H2O. 
Qual a massa da matéria orgânica por litro de 
água contida no esgoto? (MC = 12; MO = 16; MH 
= 1) 
a) 225mg 
b) 12mg 
c) 22,5mg 
d) 180mg 
e) 120mg 
 
51. Considere as seguintes soluções: 
I – 20g de NaOH em 100g de H2O 
II – 20g de NaOH em 380g de H2O 
III – 20g de NaOH em 100ml de H2O 
IV – 20 moles de NaOH em 80 moles de H2O 
Destas soluções, têm concentração 20% em 
massa de hidróxido de sódio? 
a) apenas I 
b) apenas II 
c) apenas II e IV 
d) apenas I e III 
e) apenas II e III 
 
52. Escolha o conjunto de coeficientes 
estequiométricos que balanceia corretamente a 
equação; 
KMnO4 + H2SO4 + H2O2 → K2SO4 + MnSO4 + 
H2O + O2 
a) 2, 3, 5, 1, 2, 8, 5 
b) 2, 3, 8, 1, 2, 5, 5 
c) 3, 2, 5, 1, 3, 8, 5 
d) 2, 3, 5, 1, 2, 8, 3 
e) 3, 2, 5, 2, 1, 5, 8 
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53. Ao se fazer uma experiência ficou 
demonstrada que a reação de formação de 
água está ocorrendo com um consumo de 16 
mols de hidrogênio por minuto. 
Consequentemente a velocidade de consumo 
de oxigênio é de: 
a) 4 mol/min 
b) 12 mol/min 
c) 2 mol/min 
d) 16 mol/min 
e) 8 mol/min 
 
54. A morfina , um poderoso analgésico 
utilizado na clínica médica para aliviar dores em 
pacientes com câncer tem sua foram molecular. 

 

 
a) C17H19N1O3 
b) C17H21N1O3 
c) C18H20N1O3 
d) C18H17N1O3 
e) C18H18N1O3 
 
55. Dada as funções orgânicas abaixo, qual 
dela não apresenta o grupo funcional carbonila? 
a) Cetona 
b) aldeído 
c) ester 
d) amida 
e) éter

 
 


