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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (10,0 pontos) – Professor Fabrício 
a) Na desnaturação ocorre apenas a mudança na estrutura terciária da proteína. Portanto, ocorre 

mudança no formato espacial, mas não há alteração na composição de aminoácidos (estrutura 
primária inalterada). Assim, o valor proteico não é alterado e as propriedades nutricionais do 
alimento permanecem. 

b) Antiácidos alteram o pH ótimo do ambiente de atuação das enzimas, podendo causar inativação das 
mesmas. 

 
QUESTÃO 02 – (10,0 pontos) – Professor Fabrício 
a) Paciente 1 carece de vitamina A, pois é uma suplementação importante para o bom funcionamento 

dos olhos, evitando-se a cegueira noturna. 
b) Paciente 4 carece de vitamina C, pois é uma suplementação importante para a manutenção da 

integridade dos vasos sanguíneos, a saúde dos dentes, prevenindo infecções e fadiga. 
c) Paciente 5 carece de vitamina D, pois é uma suplementação importante para o metabolismo do 

cálcio e do fósforo, mantendo os ossos e dentes saudáveis.   
 
QUESTÃO 03 – (10,0 pontos) – Professor Fabrício 
a) O painel B mostra que há concentração de células estacionadas em G2/M pois o nocodazol interfere 

na polimerização dos microtúbulos, assim, não são formadas as fibras do fuso, responsáveis pela 
separação das cromátides-irmãs durante a mitose, estacionando a divisão celular em metáfase. 

b) Caso as células fossem germinativas, ocorreria a meiose, uma divisão celular reducional, em que 
ocorrem duas divisões que geram quatro células-filhas com a metade de DNA da célula-mãe, 
portanto, se a quantidade de DNA inicial é 40, a quantidade de DNA final em cada célula será 20.   

 

 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
a) Hospedeiro vertebrado que, epidemiologicamente, comporta-se como reservatório doméstico 

(urbano). 
b) Sim. Observa-se no gráfico que a adoção e o aumento das medidas profiláticas adotadas naquela 

região e naquele período diminuíram o porcentual de casos humanos e caninos de leishmaniose. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
a) A hemoglobina fetal conseguirá captar mais gás oxigênio, pois a saturação com oxigênio dela é 

maior nos valores de pO2 determinados. 
b) Cerca de 23 % são transportados na forma de carboemoglobina.Cerca de 70% são transportados 

na forma de íons bicarbonado, dissolvidos no plasma sanguíneo. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
A redução do pH sanguíneo (aumento da acidez local) contribui para a liberação do gás oxigênio nos 
tecidos musculares, uma vez que reduz a afinidade da hemoglobina pelo gás oxigênio. 
 

 
QUESTÃO 07– (1,0 ponto) – Professora Liliam 
Triblástico, deuterostômio e equizocelomado. 
 
QUESTÃO 08– (1,0 ponto) – Professora Liliam 
a) Miracídio, esporocisto e cercaria. 
b) A= Ovos. 
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QUESTÃO 09– (1,0 ponto) – Professora Liliam 
a) A bactéria do tipo “S” foi recuperada por meio de transformação bacteriana. As bactérias “R” vivas 

absorveram material genético de bactérias “S” mortas.  
b) Etapa III. 
 
QUESTÃO 10– (1,0 ponto) – Professora Liliam 
Porque os países importadores, ao testar a carne, encontraria anticorpos específicos contra o vírus e 
não saberiam se a carne comercializada seria proveniente de rebanho contaminado ou, simplesmente, a 
carne apresentaria anticorpos por ter sido tal rebanho vacinado no país de origem. 
 
 
 
 

FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor João Carlos – Covinha 
A finalidade da dúvida metódica é conduzir o pensamento a um primeiro princípio indubitável, o qual 
consistirá na primeira evidência. 
O emprego da dúvida metódica se dá da seguinte forma: tudo que gera dúvida deve ser admitido como 
falso e colocado em supenso. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor João Carlos – Covinha 
A suposição apresentada por Descartes, consiste no princípio do Gênio Maligno ou deus enganador, na 
qual o filósofo francês admite a existência de um ser superior que o poderia induzir ao engano no que 
concerne às ideias mais certas (como as verdades matemáticas e até o cogito). 
 
Contudo, esse princípio não consegue invalidar as verdades da matemática e do cogito, pois mesmo 
que exista um ser que possa fazê-lo pensar errado, mesmo assim pensa e, por isso, existe. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor João Carlos – Covinha 
Elas são: Impressões e ideias. 
As impressões são o contato imediato com o objeto e, por isso, são mais fortes e vivas. 
As ideias cão cópias mentais das impressões, o que as torna mediatas e, consequentemente, mais 
fracas e menos vivas. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor João Carlos – Covinha 
Para Hume não existe uma relação necessária entre causa e efeito. O que nos induz a estabelecer tal 
relação é o hábito. Então ao perceber que até agora a chama gerou calor, acabamos, por força do 
hábito, por admitir que sempre ocorrerá da mesma forma. 
Contudo, o hábito não torna a relação de causalidade necessária, apenas nos induz a admitir que ela é. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor João Carlos – Covinha 
A revolução copernicana na filosofia proposta por Kant admite que é o sujeito e não o objeto que 
determina o conhecimento. Tal fato se dá por dois motivos: 
 
É o sujeito, pela intuição, que escolhe, dentre todas as percepções que tem ao mesmo tempo, aquela 
sobre a qual vai gerar a ideia. 
 
A percepção a posteriori é definida de forma a priori, por meios das categorias contidas no intelecto. 
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ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Cláudia 
E 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Cláudia 
B 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Cláudia 
B 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Cláudia 
C 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Décio 
A 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Décio 
C 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Décio 
E 
 

 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Márcio 
B 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Márcio 
D 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Márcio 
C 
 
 
 
 
 
 
 


