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Q.01-A palavra vírus vem do Latim virus que significa fluido venenoso 
ou toxina. Sobre os vírus biológicos, é correto afirmar-se que 
A) possuem como material genético exclusivamente o RNA. 
B) sífilis, raiva, tétano, sarampo, dengue, coqueluche e AIDS são 

todas doenças causadas por vírus. 
C) são incapazes de infectar plantas, pois são parasitas exclusivos de 

animais. 
D) são seres que não manifestam atividade biológica fora de células 

hospedeiras. 
 
Q.02- O que é um provírus? 
A) Um vírus sem capsídio, ou envelope, que realiza ciclo lítico. 
B) Um vírus com material genético unido ao DNA celular, que realiza 

ciclo lisogênico. 
C) Um vírus de RNA com capsídio e envelope, que realiza ciclo lítico. 
D) Um vírus de RNA fita simples. 
E) Um vírus de DNA fita simples. 
 
Q.03- Os vírus somente se reproduzem no interior de uma célula viva, 
principalmente, por não possuírem ribossomos para a síntese de suas 
próprias proteínas, nem arsenal enzimático capaz de comandar a 
produção de suas proteínas e de seus ácidos nucléicos. Assim, para sua 
reprodução, utilizam todo o equipamento bioquímico da célula 
hospedeira. Observe a ilustração do ciclo biológico do bacteriófago. 
 

 
 

Figura adaptada de: LINHARES, Sérgio & GEWANDSZNAJDER, Fernando. 
Biologia Hoje – Os Seres Vivos. 6. ed. São Paulo: Ática, 1997. v. 2. p. 30. 

A injeção do ácido nucléico viral e a lise da bactéria, com a liberação de 
novos vírus ocorre, respectivamente, em: 
A) I e II.  
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) I e IV.  
E) II e IV 
 
Q.04-Um importante fenômeno associado à proliferação de algas, 
provavelmente devido à poluição orgânica, é a maré vermelha. Nesse 
caso, devido ao excesso de nutrientes, ocorre o aumento das algas 
planctônicas do filo das dinofíceas (dinoflagelados) e que liberam 
pigmento tóxico avermelhado. Essa toxina provoca a morte de peixes, 
crustáceos, moluscos, etc..., e prejudica o homem quando esse 
consome esses animais intoxicados. 
 

Em relação aos organismos responsáveis por esse fenômeno, é correto 
afirmar: 
A) A sua proliferação ocorre na massa d´água e proporciona a síntese 

de nutrientes para todo o ecossistema. 
B) São unicelulares diminutos e fazem parte de um grupo com 

grande diversidade funcional e estrutural. 
C) Apresentam placas de quitina que promovem seu reforço, sobre 

uma plasmalema lipoproteica. 
D) A clorofila encontra-se dispersa no citoplasma de suas células, 

promovendo a absorção fótica. 
E)  São, exclusivamente, marinhos e estritamente heterótrofos. 

Q.05- Quanto às micoses, é correto afirmar que 
A) são infecções causadas por bactérias, que podem ocorrer em todo 

o corpo. 
B) são infecções causadas por fungos, que podem ocorrer na pele, 

nas unhas, nas mucosas e no cabelo. 
C) são tratadas com antibióticos e prevenidas com hábitos de higiene 

adequados. 
D) ocorrem frequentemente nas regiões polares em função das 

condições ideais de calor e umidade. 
 
Q.06- Muitos tipos de fungos, quando instalados no corpo humano, 
podem provocar doenças e outros podem ser utilizados para o 
benefício dos homens. Assinale a alternativa correta.  
A) As dermatofitoses são doenças de pele causadas pela 

contaminação por três gêneros de fungos. Um dos gêneros 
dermatófito s é o Saccharomyces. 

B) Candidíase é uma doença causada por bactérias que pode afetar 
tanto a pele quanto as membranas mucosas. Pode ser classificada 
como candidíase oral, intertrigo, vaginal, onicomicose ou 
paroníquia. 

C) O corpo de um fungo multicelular é formado por filamentos que 
recebem o nome de micélio. O conjunto desses filamentos forma 
a hifa, que constitui o corpo do fungo, entretanto essa estrutura 
não é considerada um tecido verdadeiro. 

D) Os basidiomicetos são fungos conhecidos como cogumelos e 
orelhas de pau por apresentarem o corpo de frutificação 
denominado basidiocarpo, a exemplo, o champignon. 

 
Q.07- Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de 
microrganismos para a produção de alimentos. Num desses processos, 
certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes 
nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto 
final da reação o ácido lático. Qual produto destinado ao consumo 
humano tem sua produção baseada nesse processo? 
A) Pão. 
B) Vinho. 
C) Iogurte. 
D) Vinagre. 
E) Cachaça. 
 
Q.08- Atualmente, os seres vivos são classificados em três domínios: 
Bacteria, Archaea e Eukarya. Todos os eucariotos estão incluídos no 
domínio Eukarya, e os procariotos estão distribuídos entre os domínios 
Bacteria e Archaea. Estudos do DNA ribossômico mostraram que os 
procariotos do domínio Archaea compartilham, com os eucariotos, 
sequências de bases nitrogenadas, que não estão presentes nos 
procariotos do domínio Bacteria. Esses resultados apoiam as relações 
evolutivas representadas na árvore 
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Q.09- Analise o gráfico abaixo.    

 
Fonte: https://www.open.edu/openlearn/science-maths-
technology/migration/content-section-3.3 (adaptado) 
 
A figura acima mostra a distribuição da frequência observada de 
sucessos de acasalamento (linha contínua) de machos jovens de uma 
espécie de pássaro na qual a plumagem varia quanto ao padrão de 
coloração (mais ou menos brilhante). A linha tracejada representa os 
valores esperados para uma distribuição de frequência normal. Nessa 
espécie, fêmeas apresentam, em geral, plumagem menos colorida e 
menos brilhante, cabendo a elas a escolha do parceiro sexual. 
 
Assim, analise as seguintes afirmativas. 
I. O padrão observado de distribuição de frequências de 

acasalamento indica que está ocorrendo seleção estabilizadora. 
II. Em longo prazo, a seleção exemplificada poderá levar à formação 

de novas espécies. 
III. Machos com plumagem de brilho intermediário deverão deixar 

maior número de descendentes do que machos mais brilhantes. 
IV. O exemplo é um tipo especial de seleção que atua em relação ao 

sexo e à reprodução. 
 
Com base nas afirmativas, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
 
Q.10-Em muitas cavernas, a ausência permanente de luz impede o uso 
da visão. Muitas espécies de peixes de cavernas possuem olhos 
rudimentares ou não possuem olhos, enquanto suas espécies irmãs, 
que vivem em outros ambientes, apresentam olhos normais. De acordo 
com a teoria darwiniana 
A) os olhos, por não serem utilizados, foram atrofiando ao longo das 

gerações até desaparecerem. 
B) mutações que prejudicaram o desenvolvimento dos olhos não 

influenciaram o sucesso reprodutivo. 
C) os peixes com olhos defeituosos procuraram as cavernas por 

serem ambientes com menor diversidade de predadores. 
D) o ambiente das cavernas possui compostos que induzem 

mutações nos olhos e tornam os peixes cegos. 
E) todas as espécies de peixes de cavernas se originaram a partir de 

uma espécie ancestral única que sofreu sucessivas especiações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.11-A figura abaixo representa um clássico experimento na pesquisa 
sobre origem da vida. 
 

 
Fonte da Ilustração: http://www.planetabio.com.br/origem.html 
(Acesso em 04 abr. 2019) 
 
É correto afirmar que 
A) através dessa simulação, Louis Pasteur contestou de forma 

definitiva a teoria da abiogênese. 
B) pela simulação das supostas condições da Terra primitiva, foi 

possível formar matéria orgânica em condições abióticas. 
C) os defensores da panspermia cósmica obtiveram evidências da 

participação de elementos extraterrestres na formação da vida na 
Terra. 

D) houve a comprovação da atuação da energia vital na formação do 
primeiro ser vivo. 

E) as primeiras moléculas orgânicas surgiram de reações químicas 
em ambiente aeróbico. 

 
Q.12-Algumas algas e as plantas apresentam ciclo de vida 
haplodiplobionte, com presença de indivíduos adultos haplóides (n) e 
diplóides (2n). Observe a gravura a seguir e leia as afirmativas 
referentes ao ciclo de vida das plantas. 
 

 
Adaptado de https://commons.wikimedia.org/ 

wiki/File:Sporic_meiosis.svg. Acesso em nov. 2017. 

I. Nas Pteridófitas, a fase B é mais longa do que a fase A e pode 
produzir esporos por homosporia. 
II. Nas Angiospermas, a fase B é dominante, e a planta adulta 
corresponde ao indivíduo esporofítico. 
III. Nas Angiospermas, a fase B pode ser representada por indivíduos 
hermafroditas ou dioicos. 
IV. Briófitas apresentam a fase A duradoura e dominante, sendo o 
indivíduo esporófito vinculado a um gametófito. 
V. Nas Gimnospermas, são produzidos dois tipos de esporos, os 
megásporos e os micrósporos. 
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Está CORRETO o que se afirma em 
A) I, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I, II, III e IV, apenas. 
E) I, II, III, IV e V. 
 
Q.13- Há mais de 300 anos, o cientista italiano Marcello Malpighi 
realizou um experimento no qual ele retirou um anel de casca do 
tronco de uma árvore. Com o passar do tempo, a casca intumesceu na 
região acima do corte. 
 

 
 
O intumescimento observado foi causado pelo acúmulo de 
A) solutos orgânicos que não puderam ser transportados pelo floema 

rompido. 
B) solutos inorgânicos nos vasos lenhosos acima do anel removido. 
C) seiva bruta nos vasos condutores removidos junto com o anel de 

casca. 
D) produtos da fotossíntese no xilema que foi partido com o corte na 

casca. 
E) substâncias que não puderam ser usadas no processo 

fotossintético. 
 
Q.14- Ao observar algumas espécies de plantas, um aluno preparou a 
seguinte tabela: 
 

 
 
Os exemplares 1, 2, 3 e 4 correspondem, respectivamente, a 
A) bananeira, musgo, samambaia e pinheiro. 
B) goiabeira, musgo, bananeira e pinheiro. 
C) samambaia, pinheiro, musgo e abacateiro. 
D) pinheiro, araucária, alga verde e roseira. 
E) araucária, samambaia, musgo e abacateiro. 
 
Q.15- O gráfico abaixo representa a atividade de uma enzima sobre 
concentrações crescentes de substrato, mantidos em temperatura 
ótima. O ponto A indica a adição de uma substância ao meio. 
 

 
 
Considere as afirmativas abaixo. 
I. 1 indica a concentração do substrato na qual todas as moléculas 

da enzima estão ligadas ao substrato. 
II. A substância A pode ter se prendido ao sítio ativo da enzima, 

impedindo sua ação. 
III. A inativação de uma enzima é sempre uma reação irreversível. 
 
 
 

Assinale 
A) se somente a afirmativa I for correta. 
B) se somente a afirmativa II for correta. 
C) se somente as afirmativas I e II forem corretas. 
D) se somente as afirmativas I e III forem corretas. 
E) se todas as afirmativas forem corretas. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-D Q.02-B Q.03-E Q.04-B Q.05-B 
Q.07-C Q.08-B Q.09-B Q-10-B Q.11-B 
Q.12-E Q.13-A Q.14-E Q.15-C  

 


