UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR

VESTIBULAR 2021.1
2 a FASE - 1º DIA

REDAÇÃO E BIOLOGIA
APLICAÇÃO: 04 de julho 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:

Edifica-se instruindo para o bem.
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 4, 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 4.
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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 completamente, 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 4.

Página 3

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
VESTIBULAR 2021.1 – PROVAS ESPECÍFICAS – REDAÇÃO E BIOLOGIA – 2a FASE – 1º DIA – APLICADAS EM 04/07/2021

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 2021.1 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 04 de julho de 2021 e a imagem completa de
sua folha de respostas estará disponível a partir do dia 16 de julho de 2021.
Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação da 2ª Fase do Vestibular 2021.1.
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 2021.1, 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 4.
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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.

T

NG CE

01
02
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08
09
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12
13
14
15
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21
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24
25
TOTAL
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PROVA I – REDAÇÃO
Prezado(a) Candidato(a),
Sabe-se que a adoção é um processo complexo e
multifacetado. Os motivos para as crianças e os
adolescentes encontrarem-se em situação de
adoção são os mais variados: falta de condição
financeira, falecimento dos genitores,
desequilíbrio psicológico e até mesmo maustratos. Nesses casos, o Estado, amparado
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), aciona mecanismos de proteção que
propiciam o acolhimento desse público em abrigos
e o insere no cadastro do Sistema Nacional para
Adoção e Acolhimento (SNA). Muitas vezes, essas
crianças e adolescentes passam anos no Sistema
ou mesmo entram nele tardiamente. Tendo como
base seus conhecimentos sobre a temática, bem
como os dois textos motivadores, escolha UMA
das propostas a seguir e componha seu texto.
Proposta 1:
Suponha que você submeter-se-á ao edital do
Ministério Público do Estado do Ceará, destinado à
publicação da coletânea “Os desafios para a adoção
de crianças e adolescentes no Estado do Ceará”.
Escreva um artigo de opinião no qual você irá
argumentar sobre, pelo menos, dois desafios para
tal e como o poder público poderia intervir a fim de
superá-los. Para isso, atente para a norma padrão
culta da escrita de língua portuguesa, sabendo que
seu texto deve se adequar a um público amplo.

Ainda pequena, devia ter no máximo 9
anos, assisti diversas vezes ao filme Bancando a
Ama Seca, com Jerry Lewis, no qual o
personagem se deparava com três bebês em sua
porta. Eu ficava imaginando que um dia isso
poderia acontecer na minha casa também. Aliás,
eu vivia questionando minha mãe se isso seria
possível, mesmo já tendo mais quatro irmãos.
Outro filme que me marcou muito foi “As Crianças
Que Ninguém Queria”. Nessa história, um jovem
de 21 anos vai “adotando” vários meninos e
meninas bem maiores, que surgem em seu
caminho. Mas, por ser um pai solteiro, acaba
tendo muitos contratempos para conquistar o
direito da paternidade. Analisando hoje, enxergo
esses e muitos outros fatos como uma preparação
para que eu e meu marido adotássemos nosso
filho, que chegou até nós quando estava com
pouco mais de 5 anos.
Me casei aos 36. Eu e meu marido, L.,
sempre sonhamos em ter filhos, então, após o
casamento, resolvemos não demorar para colocar
o plano em prática, mas a gravidez natural não
veio. Primeiro tentamos fazer alguns tratamentos,
sem sucesso. Foi aí que a adoção começou a
tomar forma em nossa vida. Sabíamos que
queríamos ter um filho e não necessariamente
uma barriga, mas isso só ficou claro para nós dois
depois de dois anos de tentativas, frustrações,
tristezas, luto e amadurecimento para mudar o
rumo da nossa história – o apoio e o amor do
meu companheiro foram fundamentais para
redesenharmos nossos sonhos em comum.
Em setembro de 2009, decidimos, então,
procurar a Vara da Infância para entrar na fila da
adoção. O primeiro passo foi deixar o nome para
participar de um curso, que ocorreu em fevereiro
de 2010. Saímos de lá com a seguinte impressão:
se você não tem certeza em relação à sua
decisão, desiste naquele momento. O curso é
como um banho de água fria, pois os futuros pais
têm que aceitar que a espera pode ser bem
longa, podendo chegar a até dez anos e, ainda,
que não podemos esperar por uma criança ideal,
mas sim conhecer a criança real.
[...]

Proposta 2:
Imagine que você foi convidado(a) para escrever o
seu depoimento, enquanto uma pessoa que se
submeteu ao processo para adotar crianças ou
adolescentes, em geral, preteridas nos processos de
adoção por motivos de idade, gênero, raça etc. Seu
texto fará parte de uma cartilha de incentivo à
adoção. Para a composição de seu depoimento,
lembre-se de registrar seus sentimentos, medos,
angústias, tristezas e alegrias durante o processo.
Faça isso em forma de narrativa, elencando
personagens, ações, situação-problema e desfecho.
O texto deve ser narrado em primeira pessoa
(singular ou plural). Atente para a norma padrão
culta da escrita de língua portuguesa (se transcrição
de fala de personagens, pode haver adequação a
outras normas).

MARSON, KÁTIA MARGARETE CAMARGO. O que aprendi ao
adotar uma criança mais velha. Disponível em
https://vidasimples.co/conviver/adocao-tardia-o-queaprendi-ao-adotar-uma-crianc%CC%A7a-mais-velha/.
Acesso em 20 de maio de 2021. Texto adaptado.

TEXTO I

TEXTO II

Um filho nasce quando nos abrimos para
recebê-lo, e isso independe da idade dele ou da
maneira como foi concebido, dentro ou fora da
gente.
A vida começou a me preparar, desde
muito cedo, para a adoção. Tenho lembranças de
filmes que tocaram meu coração na infância e já
abordavam esse assunto.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

Adoção Tardia: quando não se define idade
para amar
Adoção tardia se refere ao processo de
adoção de crianças maiores de 8 anos, faixa
etária em que o número de pretendentes começa
a diminuir drasticamente.
No Brasil, a fila para quem deseja adotar
uma criança é composta por 46,2 mil
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pretendentes. Deste total, 93,2% não aceitam
adotar crianças maiores de 8 anos. O problema é
que 62,9% das crianças no Cadastro Nacional de
Adoção têm 8 anos ou mais.
No perfil desejado pela maioria dos que
estão na fila está a criança idealizada: um bebê,
branco, sem irmãos e sem histórico de doenças
ou deficiências. “Quando você trata de adoção
com uma pessoa, ela não pensa em um
adolescente. No imaginário popular está a
imagem de um bebê”, comenta o juiz titular da
Vara da Infância e Juventude de Guarulhos e
assessor da Corregedoria Geral da Justiça de São
Paulo, Iberê de Castro.
Para a psicóloga da
instituição Aconchego – Grupo de Apoio à
Convivência Familiar e Comunitária, essa figura
que está no imaginário popular quando se trata
de adoção atrapalha a relação entre a criança e o
adotante. “Os casos de retorno da criança ao
acolhimento são frutos de uma adoção idealizada.
A família cria uma ideia daquela criança e quando
ela não supre essas expectativas, a família
simplesmente desiste, em vez de buscar suporte”.
A Aconchego promove encontros com
famílias que adotaram e com quem está no
processo de adoção, justamente para
desmistificar essa visão. Um dos grupos é
dedicado à adoção tardia, tratando da relação dos
pais com essas crianças maiores.
“Trabalhamos a quebra da criança
idealizada através do vínculo. Essas crianças e
jovens vão testar o afeto da família adotiva com
birras, violência, e com um comportamento mais
infantil. É esperado, já que elas passaram por
tantas perdas e querem se proteger”.
A psicóloga já atuou em casas de
acolhimento e sabe da importância de se
desenvolver o sentimento de segurança com
essas crianças e adolescentes. “Elas chegam com
uma dor de perda. Ficam desconfiadas, fechadas
no mundo delas e expõem menos o que sentem.
Ficam resistentes aos afetos e aos vínculos. Isso
impacta muito as relações delas no futuro”.
O juiz titular da Vara da Infância e
Juventude de Guarulhos não aprova a utilização
do termo adoção tardia. “Esse ‘tardia’ passa a
impressão de que é algo feito tarde, fora do
tempo. E não é assim, porque adoção não tem
tempo, não tem idade. Nenhuma adoção é tardia,
tecnicamente falando”.
Para diminuir esse quadro que separa
adotantes de crianças e adolescentes que estão
fora dos perfis procurados, o Tribunal de Justiça
de São Paulo lançou em 2017 o programa Adote
um Boa-Noite. “Eram crianças pelas quais não
havia nenhum interessado. Acreditamos que
campanhas como esta acabam incentivando a
adoção de crianças com mais idade”, diz o juiz
Iberê de Castro.
Ele ressalta que um dos intuitos desta
iniciativa é fazer com que as pessoas saibam da
possibilidade de adotar crianças mais velhas e
que reflitam sobre esse desejo. “Será que essas

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

pessoas que querem adotar não vão se satisfazer
como pais de uma criança de 10 anos?” É
importante que se reflita sobre isso [...]
LIMA, Mariana. Disponível em
https://observatorio3setor.org.br/carrossel/adocaotardia-quando-nao-se-define-idade-para-amar/.
Acesso em 20 de maio de 2021. Texto adaptado.

PROVA II – BIOLOGIA
01.

Considerando as características dos sistemas
humanos, numere os parênteses abaixo de acordo
com a seguinte indicação:
1.
2.
3.
4.

esquelético;
respiratório;
circulatório;
nervoso.

(

)

Envolvido na proteção dos órgãos internos,
nos movimentos e na sustentação do corpo.

(

)

Controla as contrações musculares e o
funcionamento das vísceras, coordena os
movimentos cardiorrespiratórios e a
secreção de hormônios pelas glândulas
endócrinas.

(

)

Captura o oxigênio necessário para as
células do corpo e elimina o gás carbônico.

(

)

Possibilita recolher e transportar os resíduos
do metabolismo e o gás carbônico
produzidos pelas células; transportar e
distribuir nutrientes, oxigênio, hormônios,
etc.

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

1, 4, 2, 3.

B)

2, 1, 3, 4.

C)

1, 3, 2, 4.

D)

2, 3, 4, 1.

02.

Sobre os anexos embrionários, é correto
afirmar que
A) o mesoderma e o ectoderma associam-se e
formam duas membranas denominadas âmnio e
cório nos embriões de peixes, repteis e
mamíferos.
B) a nutrição do embrião dos mamíferos
placentários é feita através do saco vitelino.
C) répteis, peixes e mamíferos são chamados
amniotas, em função da presença do âmnio.
D) o saco vitelino é reduzido e sem função de
reserva de nutrientes no embrião dos mamíferos
placentários.
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03.

No que concerne aos reinos dos seres vivos,
escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o
que se afirma nos itens abaixo.

06.

(

)

As plantas são eucariontes, multicelulares e
quimiossintetizantes, com o corpo
organizado em tecidos.

(

)

(

)

Os protozoários são unicelulares,
eucariontes e autótrofos.

Na boca dos moluscos, com exceção dos
bivalves, existe a rádula que é formada por
dentículos quitinosos com os quais raspam
o alimento.

(

)

Os cefalópodes respiram por brânquias e
apresentam cabeça muito desenvolvida e
tentáculos.

(

)

A característica principal dos bivalves é a
presença de concha externa e articulada,
formada por duas valvas articuladas que
protegem o animal.

(

)

Os gastrópodes constituem o grupo mais
diversificado de moluscos e possuem
representantes como caracóis, caramujos,
polvos e lesmas.

(

(

)

O reino dos fungos é formado por seres
eucariontes e heterótrofos, existindo
representantes unicelulares e
multicelulares.

)

As algas são eucariontes, autótrofas e
podem ser uni ou multicelulares, mas não
formam tecidos.

Em relação aos moluscos, 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, V, F, F.
B) V, F, V, F.
C) F, F, V, V.
D) F, V, F, V.

04.

Assinale a opção que corresponde a doenças
humanas classificadas como hereditárias.

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) Hemofilia e fenilcetonúria.
B) Daltonismo e ascaridíase.

07.

Sobre os anfíbios, é INCORRETO afirmar que

C) Sarampo e diabetes.

são

D) Anemia e caxumba.

A)

dotados de esqueleto ósseo, endotérmicos e
ápodes.

B)

ectotérmicos e possuem uma fase de vida
aquática e outra terrestre.

C)

suscetíveis a alterações ambientais devido à
pele permeável e sensível.

D)

em sua maioria ovíparos, dioicos e, em alguns
casos, existe dimorfismo sexual.

05.

Considerando as características das briófitas e
pteridófitas, numere os parênteses abaixo de acordo
com a seguinte indicação:
1. briófitas; 2. pteridófitas.
(

)

Seu tamanho está associado à ausência de
vasos para a condução dos nutrientes, os
quais são transportados de célula a célula
por todo o vegetal.

(

)

Samambaias, avencas, xaxins e cavalinhas
são alguns dos seus representantes mais
conhecidos.

08.

Em relação às interações ecológicas, assinale
a afirmação verdadeira.
A)

O inquilinismo ocorre quando o indivíduo se
alimenta dos restos alimentares de outro.

(

)

Os musgos e as hepáticas são seus
principais representantes.

B)

(

)

Foram os primeiros vegetais a apresentar
um sistema de vasos para conduzir
nutrientes.

No parasitismo, um indivíduo se instala em
outro, interna ou externamente, causando
prejuízo.

C)

Na protocooperação, os indivíduos são
dependentes e organizados cooperativamente.

D)

O esclavagismo acontece quando indivíduos se
associam e se beneficiam mutuamente.

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

1, 1, 2, 2.

B)

2, 1, 2, 1.

C)

2, 2, 1, 1.

D)

1, 2, 1, 2.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.
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09.
A)

População é definida como o conjunto de

indivíduos da mesma espécie que convivem em
uma mesma área.

B)

seres vivos que interagem entre si e com todos
os indivíduos migrantes.

C)

fatores bióticos e abióticos que compõem o
ecossistema dos seres vivos.

D)

indivíduos da comunidade que interagem e
convivem na mesma área.

10.

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

)

Sua fase duradoura é denominada
gametófito e sua fase temporária é
denominada esporófito.

(

)

Apresentam flores e frutos.

(

)

Podem existir no solo, no mar e em água
doce.

(

)

Suas sementes têm uma estrutura chamada
cotilédone.

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

12.

Observe as seguintes afirmações sobre
células, seus componentes e teoria celular:
I.

As células são unidades funcionais dos
organismos celulares, uma vez que diversos
processos vitais ocorrem no interior dessas
estruturas.

II.

A compreensão da teoria celular foi possível
devido à fabricação dos microscópios. Os
microscópios eletrônicos permitem aumento
cerca de 1.500 vezes e, nos microscópios de
luz/ópticos, o aumento é da ordem de cerca
de 100 mil vezes.

III.

De acordo com a teoria da endossimbiose, o
surgimento de células eucarióticas foi
consequência de incorporações simbióticas
de diferentes células procarióticas.

É correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

I e III apenas.

C)

I, II e III.

D)

II e III apenas.

13.

A)

V, F, V, F.

No que diz respeito ao ATP, reserva
energética das células, assinale a afirmação
verdadeira.

B)

F, V, F, V.

A)

C)

F, V, V, V.

A reação que regenera ATP a partir de ADP não
requer energia.

D)

V, F, F, F.

B)

ATP é uma molécula formada pela união de
adenina com uma molécula do açúcar ribose e
três radicais de fosfatos orgânicos.

C)

O ATP apresenta duas ligações fosfato de alta
energia de hidrólise e participa da fosforilação
ao nível do substrato e da fosforilação
oxidativa.

D)

Enquanto o ADP tem duas ligações de alta
energia, o ATP tem apenas uma ligação de alta
energia.

11.

Atente para o que se diz a seguir sobre a água
e suas propriedades, e escreva V ou F conforme
seja verdadeiro ou falso.
(

)

Por ser um solvente eficiente, a água é o
meio no qual ocorre a maioria das reações
químicas.

(

)

Por ser apolar, o óleo de cozinha não forma
ligações de hidrogênio com as moléculas de
água e não é dissolvido por ela.

(

)

A maioria dos compostos orgânicos não se
mistura com a água porque são apolares.
Um exemplo é o sal de cozinha que, por ser
apolar, é uma substância hidrofóbica.

(

)

A tensão superficial explica o fato de alguns
insetos se locomoverem sobre a superfície
da água.

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

F, F, V, V.

B)

F, V, F, F.

C)

V, F, V, F.

D)

V, V, F, V.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.

14.

Assinale a opção que preenche corretamente
a lacuna do seguinte enunciado: “Entre as doenças
humanas causadas por __________________ , é
correto citar amebíase, tricomoníase, toxoplasmose,
leishmaniose, doença de Chagas e malária”.
A)

protozoários (organismos acelulares que
possuem capsídeo proteico)

B)

vírus (material com capsídeo proteico
envolvendo DNA e/ou RNA)

C)

vírus (organismos unicelulares com material
genético de DNA ou RNA)

D)

protozoários (organismos eucariontes,
unicelulares e heterotróficos)
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15.

Relacione, corretamente, as organelas
apresentadas a seguir com suas respectivas
funções, numerando a coluna II de acordo com a
coluna I.
Coluna I
1. Lisossomo

Coluna II
(

)

Síntese de
proteínas

(

)

Síntese de lipídeos

(

)

Secreção celular

(

)

Digestão celular

(

)

Desintoxicação
celular

2. Peroxissomo
3. Retículo
endoplasmático
rugoso
4. Retículo
endoplasmático
liso
5. Complexo
golgiense

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

2, 3, 4, 5, 1.

B)

1, 2, 3, 5, 4.

C)

3, 5, 4, 2, 1.

D)

3, 4, 5, 1, 2.

17.

Sabendo-se que a clorofila é um pigmento
verde, é correto concluir que a menor taxa
fotossintética ocorre na presença da luz de cor
A)

verde.

B)

azul.

C)

amarela.

D)

vermelha.

18.

Rachel Carson (1907-1964) foi uma bióloga
inglesa que escreveu o livro Primavera Silenciosa,
no qual alertou sobre os riscos do uso de inseticidas
bioacumuladores, em especial o Dicloro Difenil
Tricloroetano (DDT). Com base nessa informação e
nos conhecimentos sobre ecologia, é correto afirmar
que o DDT
A)

mata pragas como insetos, ervas daninhas e
fungos, dentre outras, às quais se destina, mas
não atinge as espécies que são predadoras
naturais dessas pragas.

B)

prejudica somente os organismos das cadeias
alimentares do ambiente aquático.

C)

é biodegradável, por isso percorre quilômetros
de distância por muitos anos, afetando diversos
organismos em diferentes níveis tróficos da
cadeia.

D)

atinge todo o ecossistema prejudicando o solo,
águas, fauna e flora, e entra na cadeia
alimentar, afetando os humanos.

16.

Considerando os achados científicos a respeito
do coronavírus que são propagados por biólogos,
infectologistas, imunologistas, dentre outros
cientistas, e veiculados pelos diversos meios de
comunicação, analise as proposições apresentadas a
seguir e numere os parênteses abaixo de acordo
com a seguinte indicação:
1. mito;
2. verdade.
(

)

Crianças não podem contrair o coronavírus.

(

)

Idosos que contraem a infecção pelo
coronavírus tendem a desenvolver quadros
respiratórios mais graves.

(

)

(
(

19.

Existem cerca de 1.500 espécies de cactos no
mundo e, no Brasil, existem cerca de 100 espécies
nativas. Atente ao que se diz sobre os cactos —
família Cactaceae — e assinale a afirmação
verdadeira.
A)

Os cactos são plantas gimnospérmicas e por
isso não possuem flores.

Antibióticos são eficazes apenas contra
bactérias, não contra vírus.

B)

Os cactos, como as demais angiospermas, são
avasculares e fanerógamas.

)

As vacinas contra a COVID-19 infectam
pessoas com o vírus do HIV.

C)

)

A vacina da gripe H1N1 previne contra a
Covid-19.

O mandacaru é um tipo de cacto resistente à
seca, mas não apresenta floração nem
frutificação durante seu ciclo de vida.

D)

Folhas transformadas em espinhos, caule
suculento e aréolas de onde partem pelos,
espinhos, flores e frutos são características
morfológicas dos cactos.

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

2, 2, 1, 1, 2.

B)

1, 2, 2, 1, 1.

C)

1, 1, 2, 2, 1.

D)

2, 1, 1, 2, 2.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.
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20.

De acordo com a ideia pré-formista acerca da
origem da vida, é correto afirmar que
A)

uma célula sexual contém um ser em miniatura
totalmente formado e pronto para se
desenvolver por meio da amplificação das
estruturas preexistentes.

B)

populações diferentes de indivíduos são
acometidas por condições ambientais que
selecionam os organismos.

C)

no momento de formar gametas, os fatores se
segregam para que o gameta porte apenas um
fator relativo a cada característica.

D)

o surgimento de seres vivos pode ocorrer com
base em substâncias ou materiais não vivos.

O número do gabarito deste caderno de provas é 4.
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