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01. Na embalagem de um antibiótico, encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do 
remédio do seguinte modo: O medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. 
Essa afirmação permite concluir que o antibiótico  
a) impede a fotossíntese realizada pelas bactérias causadoras da doença e, assim, elas não se alimentam 

e morrem.    
b) altera as informações genéticas das bactérias causadoras da doença, o que impede manutenção e 

reprodução desses organismos.    
c) dissolve as membranas das bactérias responsáveis pela doença, o que dificulta o transporte de 

nutrientes e provoca a morte delas.    
d) elimina os vírus causadores da doença, pois não conseguem obter as proteínas que seriam produzidas 

pelas bactérias que parasitam.    
e) interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, o que impede sua 

multiplicação pelo bloqueio de funções vitais.    
 
02. Houve uma grande elevação do número de casos de malária na Amazônia que, de 30 mil casos na década 

de 1970, chegou a cerca de 600 mil na década de 1990. Esse aumento pode ser relacionado a mudanças 
na região, como  
a) as transformações no clima da região decorrentes do efeito estufa e da diminuição da camada de 

ozônio.    
b) o empobrecimento da classe média e a consequente falta de recursos para custear o caro tratamento 

da doença.    
c) o aumento na migração humana para fazendas, grandes obras, assentamentos e garimpos, instalados 

nas áreas de floresta.    
d) as modificações radicais nos costumes dos povos indígenas, que perderam a imunidade natural ao 

mosquito transmissor.    
e) a destruição completa do ambiente natural de reprodução do agente causador, que o levou a migrar 

para os grandes centros urbanos.    
 
03. Bebidas alcoólicas, como a cerveja e o vinho, são produzidas graças à fermentação realizada pelos fungos 

conhecidos como leveduras, na ausência de oxigênio. Esse processo energético também é o responsável 
pela produção de  
a) pães.      b) gasolina.       c) macarrão.      d) sabonetes.     

 
04. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está 

diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como 
exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos: aves, caranguejos, insetos, peixes e algas.  
Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade 
no referido ecossistema são  
a) aves.      b) algas.       c) peixes.      d) insetos.    
e) caranguejos.    

 
05. Durante um processo biológico, substâncias como açúcares, gorduras, proteínas e ácidos nucléicos são 

transformadas em sais minerais, água e alguns gases. Esse processo é conhecido como  
a) lixiviação.    
b) respiração.     
c) eutrofização.     
d) decomposição.    

 
06. Uma nevasca intensa reduziu a um quarto uma plantação de amoras silvestres. As plantas sobreviventes 

foram, em seguida, atacadas por duas espécies diferentes de fungos, que mataram mais da metade delas. 
É correto afirmar que essa população sofreu, respectivamente, efeitos de  
a) 3 (três) fatores abióticos.    
b) 3 (três) fatores bióticos.    
c) 1 (um) fator abiótico e 2 (dois) bióticos.    
d) 1 (um) fator biótico e 2 (dois) fatores abióticos.    
e) 1 (um) fator abiótico e 1 (um) fator biótico.    


