UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR

VESTIBULAR 2022.1
2 a FASE - 1º DIA

REDAÇÃO E BIOLOGIA
APLICAÇÃO: 05 de dezembro de 2021
DURAÇÃO: 04 horas
INÍCIO: 09 horas
TÉRMINO: 13 horas

Nome: _____________________________________________________ Data de nascimento: _____________
Nome de sua mãe: __________________________________________________________________________
Assinatura: ____________________________________________
Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra,
com letra de forma, a seguinte frase:

O amor reflete a beleza da existência.
ATENÇÃO!
Este caderno de provas contém:
 Prova I – Redação;
 Prova II – Biologia, com 20 questões.
Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá
assinar a folha de presença e entregar ao fiscal de mesa:
 a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada;
 a FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO;
 o CADERNO DE PROVAS.

Será atribuída nota zero, na prova correspondente,
ao candidato que não entregar sua folha de respostas
ou sua folha definitiva de redação.


NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local apropriado de sua
folha de respostas, o número 2, que é o
número do gabarito deste caderno de
provas e que se encontra indicado no
rodapé de cada página.
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PROTOCOLOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O PERÍODO DE
APLICAÇÃO DA PROVA
Os protocolos sanitários a seguir baseiam-se no Plano de Contingência,
referente à COVID-19, elaborado pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará:
a) A máscara facial (descartável ou reutilizável) é de uso obrigatório e deve
cobrir adequadamente o nariz e a boca do candidato.
b) O candidato deverá, obrigatoriamente, permanecer de máscara durante
todo o período de realização das provas, retirando-a apenas para ingestão
de água, sucos e similares — único período em que poderá ficar sem esse
equipamento.
c) O candidato poderá portar seu próprio frasco de álcool em gel ou outros
antissépticos para as mãos (desde que em embalagem transparente e
sem rótulo).
d) Caso esteja utilizando viseira (face shield) e óculos de proteção facial, o
candidato deverá retirá-los apenas no momento da identificação, ao
ingressar na sala de aplicação de prova, podendo voltar a utilizá-los após
concluído o procedimento.
e) Será vedado o compartilhamento de objetos de uso pessoal pelos
candidatos e pelos aplicadores de provas.
f) A saída do candidato da sala de aplicação de prova para a utilização do
banheiro deve ser solicitada ao fiscal de sala, o qual chamará um fiscal
volante para acompanhar o candidato no trajeto sala/banheiro/sala,
observada a restrição de uso do banheiro de uma pessoa por vez.
g) Quando do retorno do banheiro, ao adentrar a sala de prova, deverá ser
mantido o protocolo de higienização das mãos com o álcool em gel
disponibilizado em sala.
h) Caso haja necessidade de descarte da máscara de proteção facial, o
candidato deverá desprezá-la em recipiente de lixo contendo saco plástico
no seu interior de uso exclusivo para este fim.
i) A qualquer momento, caso considere necessário, o candidato poderá
solicitar da equipe de fiscalização o álcool em gel para higienização das
mãos.
****************

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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LEIA COM ATENÇÃO!
AVISOS IMPORTANTES REFERENTES ÀS PROVAS
1. Ao receber o caderno de provas, o candidato deverá examiná-lo, observando se está completo, e se há falhas ou
imperfeições gráficas que causem qualquer dúvida. Em qualquer dessas situações, o fiscal deverá ser informado
imediatamente. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 (trinta) minutos do início da prova.
2. O candidato deverá preencher os campos em branco da capa da prova, com as devidas informações.
3. DA PROVA I - REDAÇÃO:
3.1. A Redação deverá ser feita na folha própria, denominada Folha Definitiva de Redação, que é distribuída aos
candidatos juntamente com o caderno de provas. Ao receber a Folha Definitiva de Redação, que será personalizada,
o candidato deverá conferir atentamente todos os seus dados; caso haja alguma discrepância, deverá comunicar
imediatamente ao fiscal de sala.
3.2. Na Folha Definitiva de Redação, o candidato deverá apor, no local apropriado, sua assinatura (igual à da identidade).
3.3. Caso tenha solicitado intérprete de LIBRAS, o candidato deverá marcar, com X, o quadrículo que se encontra na Folha
Definitiva de Redação para esse fim.
3.4. O caderno de provas contém uma folha para rascunho (semelhante à Folha Definitiva de Redação) que poderá ser
utilizada para treino, contudo não poderá ser destacada nem entregue em substituição à Folha Definitiva de
Redação.
3.5. A folha para rascunho não será objeto de correção.
3.6. A Redação deverá ser escrita a caneta, de tinta de cor preta ou azul.
3.7. Por medida de segurança, não serão aceitas redações escritas a lápis.
3.8. É permitido ao candidato fazer sua redação em letra de forma.
3.9. A Folha Definitiva de Redação não será substituída, em nenhuma hipótese, por erro do candidato. Portanto, o
candidato deverá fazer sua redação atentamente, evitando erros e excesso de rasuras.
3.10. Em caso de erro quando da escrita da redação, o candidato deverá riscar a(s) palavra(s) errada(s), cobrindo-a(s)
totalmente, com a própria caneta, e escrever o que for correto em seguida, dando continuidade à escrita. Esse tipo
de rasura será desconsiderado pela banca corretora desde que não interfira na compreensão do texto redigido nem
se encontre em muitas linhas, seguidas ou não. Em nenhuma hipótese será permitido o uso de qualquer tipo de
corretivo.
3.11. É importante que a redação se atenha às instruções da prova, esteja de acordo com o gênero textual solicitado
e respeite a delimitação do número mínimo de 20 (vinte) e do máximo de 25 (vinte e cinco) linhas escritas.
3.12. Não é necessário colocar título na redação, exceto se o gênero da proposta de escrita sugerida o exigir.
3.13. O candidato não deverá apor assinatura nem qualquer outro tipo de identificação no espaço destinado para a escrita
da redação, mesmo que o texto produzido seja uma carta ou outro gênero que a exija.
3.14. As colunas contidas na margem direita da Folha Definitiva de Redação, bem como o espaço destinado à colocação
do número de linhas não escritas, localizado no rodapé da Folha Definitiva de Redação, não devem ser preenchidos;
esses espaços são reservados à banca corretora.
3.15. O número máximo de pontos da prova de redação é 60 (sessenta).
3.16. Será atribuída nota zero, nesta prova, ao candidato que não entregar sua Folha Definitiva de Redação.
4. DA PROVA II - ESPECÍFICA:
4.1. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá
verificar se seu nome e número de inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar
imediatamente ao fiscal de sala.
4.2. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.
4.3. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:
a) copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta
na capa do caderno de prova;
b) marcar, na folha de respostas, pintando, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do círculo
correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;
c) assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.
4.4. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número
do gabarito (item 4.3 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material
para marcação das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma
alternativa assinalada por questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura
eletrônica, uma vez que a correção da prova se dá por meio eletrônico.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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4.5.
4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Específica será da inteira responsabilidade do
candidato. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
Será eliminado da 2ª Fase do Vestibular 2022.1 o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma
das condições seguintes:
a) não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível
a identificação de tal número;
b) não assinar a folha de respostas;
c) marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do
número correto do gabarito do caderno de prova;
d) fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova,
emendas, rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra
marcação que não seja a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova.
Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte
de seu corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis
na página da CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 16 horas do dia 05 de dezembro de 2021 e a imagem completa
de sua folha de respostas estará disponível a partir do dia 17 de dezembro de 2021.
Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação da 2ª Fase do Vestibular 2022.1.
Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar, dentro da sala
de prova, nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos, gravata, chaves, chaveiro, controle de
alarme de veículos, óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela fabricada em material
transparente, de tinta de cor azul ou preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo e objetos de qualquer natureza
(moedas, clips, grampos, cartões magnéticos, carteira de cédulas, lenços, papeis, anotações, panfletos, lanches,
etc.) que estejam nos bolsos de suas vestimentas, pois estes deverão estar vazios durante a prova. Todos esses
itens serão acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de sala, e colocados debaixo da
carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal, quando o candidato
sair da sala em definitivo.
Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo,
bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas
colocados debaixo da carteira do candidato.
Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova
e a folha de respostas.
Será permitido o uso de água para saciar a sede e de pequeno lanche, desde que acondicionados em vasilhame e
embalagem transparentes, sem rótulo ou etiqueta, e fiquem acomodados debaixo da carteira do candidato, de
onde somente poderão ser retirados com autorização do fiscal de sala. A inobservância de tais condições poderá
acarretar a eliminação do candidato, de acordo com o inciso I, alínea g do item 120 do Edital que rege o certame.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a
aposição em ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer
na sala de prova, no aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Vestibular 2022.1, de acordo com o inciso
I, alínea k do item 120 do Edital que rege o certame.
O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a
lista de presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega
da folha de respostas.
Os recursos relativos à Redação e Prova Específica deverão ser interpostos de acordo com as instruções
disponibilizadas no endereço eletrônico www.uece.br/cev.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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RASCUNHO DA REDAÇÃO
Se desejar, utilize esta página para o rascunho de sua redação. Não se esqueça de transcrever
o seu trabalho para a Folha Definitiva de Redação.

Esta página não será objeto de correção.

NÃO ESCREVA
NAS COLUNAS
ABAIXO.
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PROVA I – REDAÇÃO
Prezado(a) Candidato(a),
A história da humanidade insiste, por diversas
questões, em apresentar uma relação
negativamente opositiva entre homens e
mulheres. Isso é ainda mais acentuado, segundo
pesquisas, quando a mulher é negra e ou pobre.
Assim, a interseccionalidade gênero, raça e classe
acentua as dificuldades para o estabelecimento
equitativo da mulher na sociedade. No campo
profissional, não há muitas diferenças, pois áreas
que são habitualmente tomadas como masculinas
reproduzem o modelo. Embora grandes
conquistas tenham sido realizadas, muitos
desafios ainda estão postos para a mulher exercer
plenamente sua cidadania.

Proposta 1:
Considere a seguinte situação: você participa de um
jornal na sua escola e foi indicado(a) para redigir o
editorial da edição especial em homenagem ao dia
da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Sabendo que a
data é um símbolo de resistência das mulheres
negras, seu editorial deve apresentar fatos, opiniões
e argumentos sobre o papel da mulher negra na
ciência. Redija seu texto de acordo com o uso da
norma padrão culta da escrita de língua portuguesa.
Proposta 2:
Em um concurso de redação para a escola, foi
solicitado que se procurassem, na comunidade,
mulheres que conseguiram mudar de vida através
dos estudos e, a partir da entrevista realizada com
uma delas, se elaborasse um mural no qual fossem
expostas as biografias desse público. Para isso,
escreva uma biografia, em terceira pessoa,
narrando a história de vida de uma dessas mulheres
que você entrevistou, detendo-se em seus feitos a
partir da melhoria de vida através da educação.
Atente para o uso da norma padrão culta da escrita
de língua portuguesa.
TEXTO I
O MURO PERMANECE ALTO PARA MULHERES
NEGRAS
Em 2012, Paloma Calado tinha 17 anos e
decidiu que queria fazer faculdade de Ciência
da Computação. Ela bolou um plano: cursar o
último ano do ensino médio de manhã, dois
cursos profissionalizantes à tarde e fazer o prévestibular à noite, no Centro de Educação do
Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de
Janeiro, onde mora. A ideia era passar na
faculdade, mas, caso não conseguisse, entraria no
mercado de trabalho. ‘‘Graças a Deus deu certo,
fui aprovada em três universidades’’, conta.
Decidiu pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), e foi aí que ela deu de cara
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com um outro universo, mais desigual do que
qualquer outro espaço que ocupava. ‘‘Foi um
choque de realidade. Eu não sabia dessa
discrepância de mulheres e homens na
computação. Para mim era normal, mas quando
eu cheguei lá não era assim: 10% da turma eram
mulheres, e mulheres negras tinham duas,
contando comigo, em uma turma de 60’’.
Paloma estudou em escolas públicas
municipais e estaduais. Ela explica que, por isso,
sempre teve contato com pessoas próximas a sua
realidade. ‘‘Na faculdade, eu vi de cara a
diferença. Foi mais gritante a questão de gênero e
depois veio a questão de raça porque, mesmo
entre os homens, pouquíssimos eram negros. Mas
eu fico feliz porque nessa minha trajetória dentro
da universidade, eu vi esse quadro mudando’’.
Quando Paloma entrou na universidade,
em 2013, excluindo os casos sem informação ou
que não responderam, mulheres negras eram
22% das pessoas que haviam ingressado nas
Instituições de Ensino Superior (IES), mulheres
brancas 32%, homens brancos 26% e homens
negros 18%. Em 2019, considerando os que
declararam cor ou raça, houve um salto entre
alunos negros que ingressaram no ensino
superior: mulheres negras passaram para 27% do
total, e homens negros, para 20%. Já a proporção
entre os brancos caiu para 29% entre as
mulheres e para 22% entre os homens. A política
de cotas nas universidades federais foi instituída
em 2012, logo o aumento em 2019 demonstra ser
um possível reflexo da medida.
Neste domingo (25) em que se celebra o
Dia da Mulher Negra Latino-Americana e
Caribenha, é importante olhar para avanços, mas
sem deixar de reconhecer que são as mulheres
negras que ainda enfrentam mais barreiras para
se manter na universidade e entrar no mercado
de trabalho. Elas seguem sub-representadas nas
instituições públicas do país. Do total de mulheres
negras que entraram em uma universidade, 16%
ingressaram em instituições públicas e 84% em
instituições privadas. Os dados são do Censo
Escolar mais recente do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), órgão vinculado ao Ministério da
Educação. Já de acordo com o Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), com base nos dados
da Pnad Contínua, a taxa de desocupação das
mulheres negras atingiu 19,8% no terceiro
trimestre de 2020.
Dados do Censo do Ensino
Superior analisados pelo datalabe mostram que a
porcentagem de mulheres matriculadas nos
cursos de tecnologia é bem menor. Em 2016, em
engenharia da computação, 10% das pessoas
matriculadas eram mulheres e, destas, 62% eram
brancas. Ou seja, mesmo as mulheres negras
sendo 28% da população brasileira, o maior
grupo demográfico do país, menos da metade de
mulheres ingressantes em engenharia da
computação era negra.
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‘‘A gente tinha uma ilusão de que as
questões de gênero já estavam resolvidas na
educação porque as mulheres eram maioria tanto
na conclusão da educação básica quanto na
participação no ensino superior. Mas a pergunta
é: de quais mulheres estamos falando? O que elas
escolhem e quem pode escolher?’’, questiona
Suelaine Carneiro, coordenadora do Programa de
Educação e Pesquisa do Geledés – Instituto da
Mulher Negra. Para sua pesquisa de mestrado,
Suelaine entrevistou estudantes de ensino médio
e percebeu que, já dentro da universidade,
muitas escolhas profissionais são possibilitadas ou
impossibilitadas pela questão de gênero, de raça
e pelas condições socioeconômicas. Ou seja,
passar não basta. Concluir a graduação é outro
desafio significativo para essas mulheres.
Disponível em: https://www.geledes.org.br/o-muropermanece-alto-para-mulheres-negras/ Acesso em 20 de
ago. de 2021. Texto adaptado.

TEXTO II

Conceição deu os seus primeiros passos
profissionais atuando como docente em escolas
do ensino público do Rio de Janeiro. Como autora,
o seu percurso se iniciou durante a década de 90
tendo publicado obras dos mais variados gêneros
literários: desde poesia, passando pela ficção e
também pelo ensaio.
Disponível em:
https://www.ebiografia.com/conceicao_evaristo/.
Acesso em 20 de ago. de 2021. Texto adaptado.

PROVA II – BIOLOGIA
01.

Os epitélios glandulares podem ser de três
tipos: exócrinos, endócrinos ou mistos. A respeito
dessas glândulas, é correto dizer que
A)

a glândula endócrina tem ducto excretor e suas
secreções, denominadas hormônios, são
liberadas através dos ductos para os vasos
sanguíneos que as envolvem.

B)

glândula exócrina é aquela que apresenta
porção secretora e ducto excretor, como as
glândulas sudoríparas, sebáceas e mamárias.

C)

o pâncreas possui glândulas mistas, assim,
secreções exócrinas como o glucagon e a
insulina são produzidas nas ilhotas
pancreáticas.

D)

glândulas lacrimais, salivares e suprarrenais
são endócrinas pois apresentam ductos
associados à porção secretora.

Biografia de Conceição Evaristo
Maria da Conceição Evaristo de Brito é
uma professora e escritora brasileira
contemporânea sendo especialmente ativa nos
movimentos pela luta negra. A autora, que
publica poemas, ficção e ensaios, nasceu no dia
29 de novembro de 1946 em Belo Horizonte,
Minas Gerais.
Filha de Joana Josefina Evaristo,
Conceição teve pouco contato com o pai, tendo
sido criada pela mãe, uma lavadeira, e pelo
padrasto (Aníbal Vitorino), que era pedreiro,
numa comunidade da Avenida Afonso Pena.
A autora cresceu na companhia de três
irmãs filhas do mesmo pai e da mesma mãe
(Maria Inês, Maria Angélica e Maria de Lourdes) e
dos cinco irmãos filhos do novo relacionamento da
mãe com o padrasto.
Quando a menina tinha sete anos, foi
viver com a tia, Maria Filomena da Silva, a irmã
mais velha da mãe, que também era lavadeira e o
tio, Antônio João da Silva, que era pedreiro. O
casal não tinha filhos. Aos oito anos, Conceição
começou a trabalhar como empregada doméstica.
A menina, assim como os irmãos e os
pais, sempre estudou em escolas públicas. O
curso de professora primária tirou no Instituto de
Educação de Minas Gerais.
Em 1973, Conceição Evaristo se mudou
para o Rio de Janeiro. Lá se formou em Letras
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais
tarde, concluiu um mestrado em Literatura
Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro defendendo a
dissertação Literatura Negra: uma poética de
nossa afro-brasilidade (1996). A seguir fez o
doutorado em Literatura Comparada pela
Universidade Federal Fluminense tendo defendido
a tese Poemas malungos, cânticos irmãos (2011).
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02.

A respeito da classificação dos seres vivos em
domínios e reinos, é correto afirmar que
A)

o domínio Eucaria engloba seres eucarióticos
dos reinos Protista, Fungi, Plantae e Animalia.

B)

a proposta classifica os organismos vivos em
três reinos que são Archaea, Bacteria e Eukaria.

C)

os domínios são uma categoria superior a reino
e dividem os seres vivos em três grupos
diferentes: um grupo de procarionte e dois
grupos de eucariontes.

D)

o domínio Bacteria compreende as bactérias e
cianobactérias eucariontes e unicelulares.

03.

Em termos evolutivos, as angiospermas
apresentam duas estruturas que permitiram a sua
adaptação e diversificação. Essas estruturas, que
não estão presentes nos outros grupos de plantas,
são
A)

raiz e folha.

B)

flor e fruto.

C)

folha e caule.

D)

vaso condutor e semente.
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04.

Leia atentamente o seguinte texto:

“Nem Amazônia, nem Pantanal, nem Cerrado: o
bioma brasileiro com maior crescimento no número
de queimadas em 2021 até agora é a Caatinga.
Segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais), houve até 1º de agosto 2.130 focos de
fogo no bioma — o maior número em nove anos e
uma alta de 164% em relação ao mesmo período de
2020. Especialistas atribuem o crescimento das
queimadas à expansão da agricultura na região e à
antecipação do período seco, fenômeno que pode
estar ligado às mudanças climáticas e tende a se
intensificar”.
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58065453

Considerando o problema ambiental das queimadas,
atente para as seguintes afirmações:
I.

Quando os incêndios fogem do controle e
atingem áreas vizinhas com vegetação de
Caatinga, o fogo é alimentado pelas folhas
secas da vegetação decídua.

II.

As queimadas são práticas tradicionais feitas
por pequenos e grandes agricultores e, por
este motivo, devem ser mantidas como
forma de manejo sustentável do solo.

III.

As mudanças climáticas, os desmatamentos
e as queimadas contribuem com o processo
de desertificação que está ocorrendo em
algumas áreas da Caatinga.

brasileiros. Atente para o que se diz a seguir sobre
anfíbios:
I.

São vertebrados tetrápodes ectotérmicos
que apresentam um tegumento rico em
glândulas e possuem respiração branquial,
pulmonar ou cutânea.

II.

A maioria das espécies apresenta um ciclo
de vida duplo, com uma fase larval aquática
que, após a metamorfose, origina um jovem
terrestre ou semiaquático.

III.

As espécies de ambientes sazonais como a
Caatinga reproduzem-se durante o período
chuvoso e aproveitam as poças temporárias.

IV.

São importantes, pois participam de várias
cadeias alimentares como presas e
predadores, e alimentam-se de várias
pragas agrícolas e vetores de doenças.

É correto o que se afirma em
A)

I, II, III e IV.

B)

I, II e IV apenas.

C)

I e III apenas.

D)

II, III e IV apenas.

07.

Está correto o que se afirma em

O sistema Único de Saúde (SUS) oferece um
serviço de saúde integral e gratuito que inclui um
calendário nacional de vacinação. Sobre as vacinas
disponibilizadas pelo SUS, é correto afirmar que

A)

I e II apenas.

A)

B)

II e III apenas.

a tríplice bacteriana previne doenças como
sarampo, caxumba e rubéola.

C)

I, II e III.

B)

D)

I e III apenas.

a vacina do HPV, destinada para meninos e
menina, previne o papiloma vírus, que causa
cânceres e verrugas genitais.

C)

a tríplice viral previne doenças como difteria,
tétano e coqueluche.

D)

as vacinas são um tipo de imunização passiva,
pois contêm anticorpos prontos.

05.

O sistema digestório humano, apesar de ser
altamente sofisticado, é suscetível a diversos tipos
de doenças. No que diz respeito a essas doenças,
assinale a afirmação FALSA.
A)

Uma das medidas para prevenir a pancreatite é
evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica.

B)

Gastrite é uma inflamação aguda ou crônica da
mucosa que reveste as paredes internas do
estômago.

C)

Pancreatite é uma inflamação que ocorre no
ceco, porção inicial do intestino grosso, causada
pela migração de pequenos cálculos biliares.

D)

Azia, ou queimação, é um dos sintomas da
gastrite e ocorre quando há refluxo do suco
gástrico para o esôfago.

08.

Sobre os peixes, é correto dizer que

A)

os dotados de esqueleto ósseo são hoje o grupo
menos numeroso, representando apenas cerca
de 5% dos peixes viventes.

B)

os tubarões e as arraias são peixes dotados de
esqueleto cartilaginoso.

C)

os agnatos possuem mandíbula enquanto os
gnatostomados são destituídos de tal estrutura.

D)

sua epiderme possui glândulas produtoras de
um tipo de muco que aumenta o atrito com a
água e dificulta a natação, que é facilitada pela
nadadeira caudal.

06.

Bertha Lutz (1894 – 1976) foi uma importante
cientista que estudou espécies de anfíbios

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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09.

Assinale a opção que corresponde a
característica(s) compartilhada(s) por aves e
mamíferos.
A)

São ectotérmicos e possuem ossos
pneumáticos.

B)

Possuem coração com quatro cavidades, sendo
um átrio e três ventrículos.

C)

São endotérmicos e tetrápodes.

D)

Possuem reprodução sexuada com fecundação
externa.

10.

O tecido responsável pela flutuação das
plantas aquáticas é o
A)

parênquima aerífero.

B)

parênquima aquífero.

C)

esclerênquima.

D)

procâmbio.

13.

Relacione, corretamente, as teorias evolutivas
com algumas de suas características, numerando os
parênteses abaixo de acordo com a seguinte
indicação:
1.
2.
3.
4.

Lamarkismo
Darwinismo
Neodarwinismo
Mutacionismo

(

)

A evolução se realiza através da origem
espontânea de novos tipos em função das
macromutações enquanto as pequenas
diferenças intraespecíficas devem-se às
micromutações genéticas.

(

)

A evolução é regida pelas leis do uso e
desuso e da transmissão dos caracteres
adquiridos.

(

)

Informa como as características dos
organismos de uma população podem
sofrer alterações genéticas aleatórias a
partir de mutações e recombinações
genéticas.

(

)

As alterações ambientais selecionam os
organismos melhor adaptados e os
sobreviventes passam suas características
às próximas gerações.

11.

Relacione, corretamente, as vitaminas abaixo
apresentadas com os respectivos sintomas de
deficiência, numerando a Coluna II de acordo com a
Coluna I.
Coluna I

A sequência correta, de cima para baixo, é:

Coluna II

A)

3, 2, 1, 4.

1. A

(

)

cegueira noturna

B)

4, 1, 3, 2.

2. C

(

)

raquitismo

C)

1, 4, 2, 3.

3. D

(

)

escorbuto

D)

2, 3, 4, 1.

4. B1

(

)

beribéri

A sequência correta, de cima para baixo, é:

14.

A)

2, 1, 3, 4.

B)

1, 4, 2, 3.

Relacione, corretamente, as fases da mitose,
com algumas das suas características, numerando
os parênteses abaixo, de acordo com a seguinte
indicação:

C)

2, 3, 4, 1.

1. Prófase; 2. Metáfase; 3. Anáfase; 4. Telófase

D)

1, 3, 2, 4.

12.

Considerando a Segunda Lei de Mendel,
assinale a afirmação verdadeira.
A)

B)

Características intermediárias manifestam-se
quando dois fatores são encontrados em um
indivíduo.
Os híbridos possuem o fator dominante, que é
encoberto pelo fator recessivo.

C)

Cópias de genes diferentes segregam de
maneira independente.

D)

Cada característica é determinada por duas
cópias de um gene herdado.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.

(

)

Os cromossomos se tornam visíveis e inicia
a formação do fuso mitótico.

(

)

Os centrômeros se alinham na placa
equatorial.

(

)

O envoltório nuclear e o nucléolo se
refazem.

(

)

As cromátides irmãs migram para polos
opostos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

1, 2, 3, 4.

B)

4, 3, 2, 1.

C)

1, 2, 4, 3.

D)

3, 1, 4, 2.
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15.

Em relação aos vírus, escreva V ou F
conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma
nos itens abaixo.

18.

(

)

O genoma do vírus é de DNA ou de RNA.

(

)

(

)

Fora das células hospedeiras, os vírus
existem como partículas multicelulares.

É um processo metabólico em que a energia
solar é capturada e usada na conversão de
dióxido de carbono e água em carboidratos
e oxigênio.

(

)

Os vírus são afetados por antibióticos que
têm como alvo a parede celular, o
cloroplasto ou os vacúolos.

(

)

(

)

Os vírus são parasitas extracelulares
obrigatórios das bactérias.

Existem três formas diferentes de rota
independente da luz que reduz o dióxido de
carbono: ciclo de Calvin, fotossíntese C4 e
metabolismo ácido das crassuláceas.

(

)

As reações dependentes de luz convertem
energia luminosa em energia química.

(

)

A clorofila excitada no centro de reação
atua como agente oxidante, absorvendo
elétrons, para reduzir um aceptor de
elétrons instáveis.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte
sequência:
A)

V, F, V, F.

B)

F, V, F, V.

C)

F, V, V, V.

D)

V, F, F, F.

16.

De acordo com o fixismo, é correto afirmar

que

No que diz respeito à fotossíntese, escreva V
ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se
afirma nos itens abaixo.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte
sequência:
A)

V, F, V, F.

B)

V, V, V, F.

C)

F, V, F, V.

D)

F, F, F, V.

A)

as espécies vivas atualmente são idênticas às
do passado.

B)

as espécies permanecem mutáveis ao longo do
tempo.

C)

as variações do meio ambiente levam o
indivíduo a sentir necessidade de se adaptar.

A)

o processamento do piruvato na presença de
oxigênio.

D)

os organismos mais bem adaptados ao meio
têm maiores chances de sobrevivência.

B)

a reação que produz duas moléculas de
piruvato.

C)

o processamento do piruvato em glicose e
oxigênio.

D)

a rota metabólica que processa piruvato na
ausência de oxigênio.

17.

Atente para o que se diz a seguir sobre
ecologia:
I.

II.

Comunidade é o conjunto de indivíduos da
mesma espécie que habitam o mesmo
ecossistema.
Biomas são classificados pela composição e
estrutura da vegetação dominante que
reflete as condições climáticas.

19.

Fermentação é

20.

No que concerne aos genes letais, é correto
dizer que
A)

causam doenças, diminuição da viabilidade e
estímulo da reprodução.

III.

Os fatores abióticos são representações das
interações intraespecíficas e interespecíficas.

B)

são suscetíveis a alterações ambientais e
incapazes de mutações gênicas.

IV.

Cadeia alimentar é uma sequência linear por
meio da qual a matéria e a energia são
transferidas de um nível trófico a outro.

C)

são deletérios, pois desaparecem logo que são
detectados durante a reprodução.

D)

causam a morte do indivíduo portador.

É correto o que se afirma em
A)

II e IV apenas.

B)

I, II e III apenas.

C)

I, III e IV apenas.

D)

I, II, III e IV.

O número do gabarito deste caderno de provas é 2.
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