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Exame nacional de acesso ao Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional 

(PROFBIO) 

(regido pelo Edital nº 1362/2021/PROGRAD-DPS-UFMG, retificado pelo Edital nº 1598/2021/PROGRAD-DPS-UFMG) 

PROVA APLICADA EM 05/12/2021 COM GABARITO REVISTO PÓS-RECURSOS 
 

O QUE O EDITAL PREVÊ SOBRE RECURSOS  
De acordo com o item 10.1 do Edital, alínea d, é assegurado ao candidato o direito de interpor recurso contra “o 
Gabarito e/ou discordância da formulação das questões da prova de acordo com o Programa. O candidato deverá 
identificar a questão objeto de recurso, instruir e fundamentar com argumentação lógica, amparado em bibliografia 
pertinente, ou seja, livros textos aplicados no ensino superior, periódicos científicos e/ou revistas de divulgação editadas 
por sociedades científicas. Apostilas de cursos preparatórios não serão consideradas, uma vez que constituem 
bibliografia de circulação restrita. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões 
objetivas, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente.”  
 
ORGANIZAÇÃO DESTA PROVA COM GABARITO: Em cada questão, alternativa correta está marcada com  e 

destaque azul e alternativa incorreta está assinalada com  e sem destaque. 
No quadro abaixo, observe a numeração das questões na prova original e neste gabarito.  

MÓDULO I (20 questões, 50 pontos) MÓDULO II (20 questões, 50 pontos) 

SEÇÃO 1/4 SEÇÃO 2/4 SEÇÃO 3/4 SEÇÃO 4/4 

Numeração 
original da 

prova 

Numeração 
no 

gabarito* 

Numeração 
original da 

prova 

Numeração 
no 

gabarito* 

Numeração 
original da 

prova 

Numeração 
no 

gabarito* 

Numeração 
original da 

prova 

Numeração 
no 

gabarito* 

Questão 1 Questão 1 Questão 1 Questão 11 
Grupo 1, 

questões 1 
a 5 

Questão 21, 
itens 21.1 a 

21.5 
Questão 1 Questão 31 

Grupo 1, 
questões 2 

a 6 

Questão 2, 
itens 2.1 a 

2.5 

Grupo 1, 
questões 2 

a 6 

Questão 12, 
itens 12.1 a 

12.5 
Questão 6 Questão 22 Questão 2 Questão 32 

Grupo 2, 
questões 7 

a 11 

Questão 3, 
itens 3.1 a 

3.5 

Grupo 2, 
questões 7 

a 11 

Questão 13, 
itens 13.1 a 

13.5 
Questão 7 Questão 23 Questão 3 Questão 33 

Grupo 3, 
questões 12 

a 16 

Questão 4, 
itens 4.1 a 

4.5 
Questão 12 Questão 14 Questão 8 Questão 24 Questão 4 Questão 34 

Grupo 4, 
questões 17 

a 21 

Questão 5, 
itens 5.1 a 

5.5 

Grupo 3, 
questões 13 

a 17 

Questão 15, 
itens 15.1 a 

15.5 
Questão 9 Questão 25 Questão 5 Questão 35 

Questão 22 Questão 6 
Grupo 4, 

questões 18 
a 22 

Questão 16, 
itens 16.1 a 

16.5 

Grupo 2, 
questões 10 

a 14 

Questão 26, 
itens 26.1 a 

26.5 
Questão 6 Questão 36 

Grupo 5, 
questões 23 

a 27 

Questão 7, 
itens 7.1 a 

7.5 
Questão 23 Questão 17 Questão 15 Questão 27 

Grupo 1, 
questões 7 

a 11 

Questão 37, 
itens 37.1 a 

37.5 

Questão 28 Questão 8 Questão 24 Questão 18 
Grupo 3, 

questões 16 
a 20 

Questão 28, 
itens 28.1 a 

28.5 

Grupo 2, 
questões 12 

a 16 

Questão 38, 
itens 38.1 a 

38.5 

Questão 29 Questão 9 
Grupo 5, 

questões 25 
a 29 

Questão 19, 
itens 19.1 a 

19.5 

Grupo 4, 
questões 21 

a 25 

Questão 29, 
itens 29.1 a 

29.5 

Grupo 3, 
questões 17 

a 21 

Questão 39, 
itens 39.1 a 

39.5 

Grupo 6, 
questões 30 

a 34 

Questão 10, 
itens 10.1 a 

10.5 

Grupo 6, 
questões 30 

a 34 

Questão 20, 
itens 20.1 a 

20.5 
Questão 26 Questão 30 

Grupo 4, 
questões 22 

a 26 

Questão 40, 
itens 40.1 a 

40.5 

* Para fins de recurso, cada “Grupo de Questões” está identificado como uma questão com cinco afirmativas 
(enumeradas como itens de 1 a 5), com valor total de 2,5 pontos. Atentar para a numeração sequencial de questões, 
de 1 a 40, para a identificação dos recursos no sistema (não é necessário referir a numeração original ao interpor 
recurso, apenas aquela constante nas colunas marcadas com asterisco).  
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Módulo I 

Instruções da avaliação [instruções originais da prova aplicada] 

Esta prova tem apenas questões objetivas, distribuídas em quatro seções. São até 60 minutos para resolver 
cada seção (cabe a você gerenciar seu tempo). Como previsto no edital, a prova está dividida em dois 
módulos: o primeiro, iniciado às 14 horas, abrange as seções 1 e 2 e encerra-se em 2 horas no máximo; a 
partir de 16h15min, o segundo módulo será iniciado, ele abrange as seções 3 e 4 e também se encerra em 2 
horas no máximo.  

O conjunto dos dois módulos da prova totaliza os 100 pontos previstos no edital, distribuídos entre 20 
questões de escolha única com quatro alternativas (cada questão vale 2,5 pontos) e 20 grupos de questões 
para assinalar verdadeiro ou falso (cinco questões por grupo, com valor de 0,5 ponto cada, totalizando 2,5 
pontos por grupo). 

Todas as informações necessárias estarão disponíveis para você no início de cada seção.  

 

 

Módulo I, Seção 1 (Seção 1/4) [instruções originais da prova aplicada] 

Na seção, as questões (e as alternativas de questões) são apresentadas em ordem aleatória e, uma vez que 
você avance para a próxima seção, não é possível retornar e rever suas escolhas.  

Entre as questões, você pode avançar e retornar livremente, mas a seção será encerrada após 60 minutos 
(cabe a você gerenciar seu tempo). Nesta seção, são quatro questões de escolha única (uma única resposta 
atende o solicitado, somente uma pode ser assinalada) e seis grupos de questão de V ou F com cinco 
questões por grupo. 
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QUESTÃO 1 (2,5 pontos)  

ANULADA  
Motivo: a figura referida no enunciado não estava disponível aos candidatos (todos receberam os 2,5 pontos 
previstos para a questão) 
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QUESTÃO 2 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 
A figura apresentada (adaptada de Brusca et al., Invertebrados, 2018) representa cortes transversais dos 
principais planos corpóreos de Metazoa. 

 

Nas cinco questões deste grupo, assinale V, se verdadeira, ou F, se falsa. [instruções originais da prova 
aplicada] 

QUESTÃO 2.1 (0,5 ponto)  
O animal A é um diploblástico e o B um triploblástico, sendo que o transporte de gases e nutrientes ocorre 
por difusão no animal A.  
  V 
  F 
QUESTÃO 2.2 (0,5 ponto)  
A cavidade corpórea do animal B não é completamente revestida por peritônio, enquanto a cavidade de C 
origina-se a partir da mesoderme.  
  V 
  F 
QUESTÃO 2.3 (0,5 ponto)  
Animais com o plano corpóreo C podem atingir maiores tamanhos em relação aos animais com plano 
corporal A ou B.  
  V 
  F 
QUESTÃO 2.4 (0,5 ponto)  
Os órgãos internos estão separados da cavidade corpórea por tecido de origem mesodérmica nos animais B 
e C.  
  V 
  F 
QUESTÃO 2.5 (0,5 ponto)  
Todas as afirmativas são incorretas.  
  V 
  F 
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QUESTÃO 3 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 
A figura apresentada (adaptada de MAUSETH, Botany, 2003), ilustra um conhecido experimento com 
plântulas de trigo. 

Solicitados por seu professor a usarem evidências obtidas do experimento, quatro grupos de estudantes de 
biologia chegaram a diferentes conclusões. 

 

Nas cinco questões deste grupo, assinale V, se verdadeira, ou F, se falsa. [instruções originais da prova 
aplicada] 

QUESTÃO 3.1 (0,5 ponto)  
Grupo I: Quando iluminada de cima, como apresentado na figura (a), a plântula tem maior eficiência para 
realizar a fotossíntese e, portanto, cresce em direção à fonte de luz.  
  V 
  F 
QUESTÃO 3.2 (0,5 ponto)  
Grupo II: O ápice percebe o estímulo luminoso, já que a plântula se curva em direção à luz, como visto na 
figura (b), e não responde se o ápice é coberto ou cortado, como nas figuras (c) e (d) respectivamente.  
  V 
  F 
QUESTÃO 3.3 (0,5 ponto)  
Grupo III: A curvatura mostrada na figura (b) resulta de crescimento diferencial da plântula, provocado pelo 
acúmulo de auxina em seu lado menos iluminado.  
  V 
  F 
QUESTÃO 3.4 (0,5 ponto)  
Grupo IV: O fato de não haver resposta, quando o ápice é coberto, como na figura (c), mostra que a giberelina, 
hormônio responsável pelo alongamento vertical da plântula, ficou inibida, pois sua ação é fotossensível.  
  V 
  F 
QUESTÃO 3.5 (0,5 ponto)  
Todas as afirmativas são incorretas. 
  V 
  F 
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QUESTÃO 4 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 
De modo diverso dos animais, as plantas têm crescimento primário e secundário, com mecanismos típicos 
que levam à produção, respectivamente, de seu corpo primário e secundário. Preparando-se para uma 
avaliação, um estudante resumiu algumas características comparativas do crescimento das plantas no 
quadro a seguir:  

I - Corpo primário II - Corpo secundário 

I.A - Células derivadas dos meristemas apicais 
caulinar e radicular 

II.A - Células derivadas dos meristemas laterais, o 
câmbio e a feloderme 

I.B - Apresenta tecidos primários, como o 
parênquima, súber e felogênio 

II.B - Apresenta xilema secundário e casca composta 
apenas pelo esclerênquima e pelo súber 

I.C - Ocorre nas plantas herbáceas, estando ausente 
nas lenhosas (árvores) 

II.C - Ocorre, entre outros, nos troncos de árvores e 
em alguns órgãos tuberosos 

 
Como você observou, o estudante ainda precisa estudar melhor esse tópico, pois cometeu alguns equívocos 
em seu resumo. 

 

Considerando o registrado no quadro acima, nas cinco questões deste grupo, assinale V, se verdadeira, ou 

F, se falsa. [instruções originais da prova aplicada] 

QUESTÃO 4.1 (0,5 ponto)  
I.A. está correta.  
  V 
  F 
QUESTÃO 4.2 (0,5 ponto)  
I.B. e II.B. estão corretas.  
  V 
  F 
QUESTÃO 4.3 (0,5 ponto)  
I.C. está correta.  
  V 
  F 
QUESTÃO 4.4 (0,5 ponto)  
II.A. está correta.  
  V 
  F 
QUESTÃO 4.5 (0,5 ponto)  
II.C. está correta.  
  V 
  F 
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QUESTÃO 5 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 
Analise o quadro abaixo, adaptado de MAUSETH (Botany, 2003, p.755), que reúne caracteres florais com 
estados basais e derivados: 

 

Caráter Estado basal Estado derivado 

Ocorrência de verticilos Flor completa Flor incompleta ou imperfeita 

Número de peças do perianto Muitas (número variável) Poucas (3, 4, 5 ou seus múltiplos próximos) 

Arranjo Espiralado Verticilado 

Simetria Radial Bilateral 

Posição do ovário Súpero Ínfero 

Fusão de peças Ausente Frequente 

 

Tendo em mente essas informações, avalie as figuras de (a) a (d), que mostram diferentes plantas em pleno 
processo de reprodução sexuada. 
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Nas cinco questões deste grupo, assinale V, se verdadeira, ou F, se falsa. [instruções originais da prova 
aplicada] 

QUESTÃO 5.1 (0,5 ponto)  
Na figura (a), observam-se estados basais, como as numerosas pétalas na flor.  
  V 
  F 
QUESTÃO 5.2 (0,5 ponto)  
Na figura (b), observam-se estados basais, como o grande número de pétalas.  
  V 
  F 
QUESTÃO 5.3 (0,5 ponto)  
Na figura (c), observam-se estados derivados, como o pequeno número de pétalas e a simetria bilateral.  
  V 
  F 
QUESTÃO 5.4 (0,5 ponto)  
Na figura (d), observam-se estados derivados, pois as flores dessa inflorescência são incompletas.  
  V 
  F 
QUESTÃO 5.5 (0,5 ponto)  
Todas as afirmativas são incorretas.  
  V 
  F 
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QUESTÃO 6 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada.  

 
Animais que realizam as trocas gasosas obtendo o oxigênio diretamente da água demandam mecanismos 
distintos para realizar essa ação quando comparados àqueles que realizam as trocas gasosas obtendo 
oxigênio diretamente do ar. Considerando as peculiaridades das trocas gasosas nesses dois grupos, analise o 
quadro comparativo abaixo: 

 

I - Trocas gasosas na água II - Trocas gasosas no ar 

I.A - Fluxo unidirecional dos gases nos órgãos 
especializados para trocas gasosas 

II.A - Órgãos especializados para trocas gasosas 
interiorizados no corpo do animal 

I.B - Maior disponibilidade de O2 para trocas 
gasosas neste tipo de ambiente 

II.B - Fluxo bidirecional dos gases nos órgãos 
especializados para trocas gasosas 

I.C - Órgãos especializados para trocas gasosas 
situados mais externamente ao corpo 

II.C - Trocas gasosas demandam maior custo 
energético neste tipo de ambiente 

I.D - Maior espessura dos órgãos especializados 
para trocas gasosas  

II.D - Difusão do O2 é mais lenta neste tipo de 
ambiente 

 
Assinale a alternativa que inclui somente informações corretas a respeito desses temas. 

A   I.A; I.C; II.A; II.B 

B   I.B; I.C; I.D; II.A 

C   I.B; I.C; II.C; II.D 

D   I.A; I.D; II.B; II.D 
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QUESTÃO 7 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 
Analise a figura, que apresenta uma hipótese de relacionamento filogenético incluindo alguns dos principais 
grupos de Metazoa (A: Bilateria; B: Protostomados; C: Deuterostomados; D: Porifera + Cnidaria). 

 

Com base nesta topologia, nas cinco questões deste grupo, assinale V, se verdadeira, ou F, se falsa. 

[instruções originais da prova aplicada] 

QUESTÃO 7.1 (0,5 ponto)  
Cnidaria é um dos grupos mais basais de Metazoa e, de acordo com esta topologia, corresponde ao grupo-
irmão dos Deuterostomados (letra C).  
  V 
  F 
QUESTÃO 7.2 (0,5 ponto)  
Bilateria (letra A) é um grupo parafilético porque não inclui os representantes do grupo D (composto pelos 
Porifera e Cnidaria). 
  V 
  F 
QUESTÃO 7.3 (0,5 ponto)  
Protostomados (letra B) é um grupo mais derivado que Deuterostomados (letra C) porque o primeiro possui 
sinapomorfias exclusivas.  
  V 
  F 
QUESTÃO 7.4 (0,5 ponto)  
Bilateria (letra A) possui algumas sinapomorfias não compartilhadas pelo grupo D, sendo este último um 
grupo parafilético.  
  V 
  F 
QUESTÃO 7.5 (0,5 ponto)  
O grupo composto pelos táxons Spiralia + Ecdysozoa corresponde ao grupo monofilético dos Protostomados 
(letra B).  
  V 
  F 
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QUESTÃO 8 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada.  

 
A termorregulação corresponde a um conjunto de processos relacionados especificamente à regulação da 
temperatura corporal dos animais, sendo de fundamental importância para a homeostase. 

 
Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta. 

A   Animais ectotérmicos de forma geral demandam um maior consumo de oxigênio em relação aos animais 
endotérmicos, pois estes últimos possuem taxas metabólicas até dez vezes maiores que os ectotérmicos. 

B   Animais ectotérmicos dependem de uma fonte externa de energia para regular a temperatura do corpo, 
enquanto os animais endotérmicos são capazes de obter esta energia a partir do próprio metabolismo 
corporal. 

C   A maior parte da energia obtida pelos animais ectotérmicos é utilizada para produzir calor, enquanto 
os animais endotérmicos aproveitam grande parte desta energia para a manutenção e aumento de sua 
biomassa. 

D   Grande parte dos animais endotérmicos tem maior porte que os ectotérmicos porque o custo 
energético relativo para manter taxas metabólicas ótimas em animais de grande porte é maior que naqueles 
de pequeno porte. 
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QUESTÃO 9 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada. 

 
A figura (a) mostra parte do sistema radicular de alfafa, cujas raízes estão infectadas. Na figura (b), obtida em 
microscópio eletrônico de transmissão, você pode conferir o detalhe de uma das células desse tipo de 
estrutura em raiz, contendo o microrganismo infectante.  

 

 

 
Sobre a interação aí ilustrada e observando as figuras, é correto afirmar que  

A   é uma infecção bacteriana sistêmica e pode ser mortal, se não controlada com rapidez, como 
evidenciado pelo aspecto deteriorado da célula. 

B   é uma relação mutualística, que gera grande economia de fertilizantes nitrogenados na produção da 
alfafa. 

C   é uma relação de parasitismo, pois as bactérias absorvem açúcares produzidos pela planta, o que afeta 
a produção de grãos. 

D   é uma relação comensal, que gera grande economia de fertilizantes fosfatados na produção da alfafa. 
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QUESTÃO 10 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) estabelecem a base nacional comum, 
responsável por orientar a organização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação das propostas 
pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras. As DCN preveem que: "(...) deve ser levado em conta o 
que os estudantes já sabem, o que eles gostariam de aprender e o que se considera que precisam aprender. 
Nessa perspectiva, são também importantes metodologias de ensino inovadoras, distintas das que se 
encontram nas salas de aula mais tradicionais e que, ao contrário dessas, ofereçam ao estudante a 
oportunidade de uma atuação ativa, interessada e comprometida no processo de aprender, que incluam não 
só conhecimentos, mas, também, sua contextualização, experimentação, vivências e convivência em tempos 
e espaços escolares e extraescolares, mediante aulas e situações diversas (...)" (BRASIL, 2013).  

Paulo Freire, educador brasileiro, publicou diversas obras, dentre elas a Pedagogia da Autonomia. Nessa 
obra, Paulo Freire apresenta questões relacionadas à formação docente e sua reflexão sobre a prática 
educativo-progressiva em favor da autonomia do ser dos educandos. Dentre os pontos abordados, este autor 
afirma que ensinar exige pesquisa, criticidade, respeito aos saberes dos educandos, curiosidade, saber 
escutar, disponibilidade para o diálogo e querer bem aos educandos. Paulo Freire afirma, ainda, que o 
professor precisa "Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto 
a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto 
em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de transferir conhecimento." (FREIRE, 1997, p. 21, grifos 
do autor).  

Levando em conta os aspectos apresentados por Paulo Freire e pelas DCN, nas cinco questões deste grupo, 

assinale V, se verdadeira, ou F, se falsa. [instruções originais da prova aplicada] 

QUESTÃO 10.1 (0,5 ponto)  
Metodologias de ensino inovadoras são aquelas em que os professores apresentam suas aulas para que os 
alunos possam escutá-las, sem que haja intervenções.  
  V 
  F 
QUESTÃO 10.2 (0,5 ponto)  
Ao afirmar que ensinar exige pesquisa, Paulo Freire está reforçando a necessidade dos professores fazerem 
mestrado e doutorado, para assim, de fato, serem pesquisadores.  
  V 
  F 
QUESTÃO 10.3 (0,5 ponto)  
Os pontos abordados por Paulo Freire que envolvem o ensinar, tais como a pesquisa, o respeito aos saberes 
dos educandos e a curiosidade podem ser abordados pelo professor no ensino por investigação.  
  V 
  F 
QUESTÃO 10.4 (0,5 ponto)  
Para levar em conta o que os estudantes já sabem, os professores devem dar espaço para que os discentes 
tragam seus conhecimentos prévios e sintam-se à vontade para compartilhá-los.  
  V 
  F 
QUESTÃO 10.5 (0,5 ponto)  
Ao afirmar que "(...) ensinar não é transmitir conhecimento", Paulo Freire reforça a necessidade de 
desenvolver o protagonismo do estudante em sala de aula.  
  V 
  F   
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Módulo I, Seção 2 (Seção 2/4) [instruções originais da prova aplicada] 

Na seção, as questões (e as alternativas de questões) são apresentadas em ordem aleatória e, uma vez que 
você avance para a próxima seção, não é possível retornar e rever suas escolhas.  

Entre as questões, você pode avançar e retornar livremente, mas a seção será encerrada após 60 minutos 
(cabe a você gerenciar seu tempo). Nesta seção, são quatro questões de escolha única (uma única resposta 
atende o solicitado, somente uma pode ser assinalada) e seis grupos de questão de V ou F com cinco 
questões por grupo.  
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QUESTÃO 11 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada.  

 
Em 2018, a BBC, em associação com a “Thames Water”, empresa responsável pelos serviços de distribuição 
e tratamento de água e esgoto no Reino Unido, produziu um documentário chamado “Fatberg autopsy: the 
secrets of the sewers” (tradução livre para o português: “Autópsia do fatberg: os segredos dos esgotos”). O 
documentário mostra a retirada de uma estrutura sólida de 400 toneladas, formada basicamente por gordura 
(por isso o nome “fatberg”), dos esgotos de Londres. Uma equipe especializada analisou a composição deste 
fatberg, revelando, a partir da identificação das substâncias acumuladas nesta estrutura, os hábitos da 
população londrina (veja a figura).  

 
 

A “autópsia” do fatberg de Londres revelou a presença de várias substâncias de uso doméstico, como óleos 
comestíveis ou presentes em produtos de higiene e cosméticos, além de altos níveis de medicamentos e 
drogas “recreativas” (como paracetamol, hordenina, anfetaminas e cocaína). 

Os principais ácidos graxos identificados no fatberg estão apresentados na tabela junto à figura. 

Assinale a alternativa que apresenta propriedades desses ácidos graxos que expliquem sua presença 
majoritária no fatberg. 

A   Baixa solubilidade em meio aquoso por serem de cadeia longa. 

B   Baixo ponto de fusão por serem de cadeia longa. 

C   Baixo ponto de fusão por apresentarem várias insaturações. 

D   Baixa solubilidade em meio aquoso por apresentarem várias insaturações. 
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QUESTÃO 12 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 
Enquanto estudava para uma prova de Biologia, um aluno preparou um resumo do conteúdo na tabela 
apresentada abaixo. Nela, ele colocou os tipos de organismos nas colunas e algumas de suas características 
nas linhas. No entanto, ele ficou com dúvidas e deixou alguns espaços vazios (preenchidos com as letras A 
até E). Examine a tabela:  

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Célula com parede 
celular de quitina 

Célula sem parede 
celular ou com parede 

celular de 
proteoglicanos 

Célula com parede 
celular de celulose 

Célula sem parede 
celular 

Heterotrófico (C) (E) Heterotrófico 

(A) Célula sem organelas 
formadas por 
membranas 

Célula com organelas 
formadas por 

membrana 

Célula com organelas 
formadas por 

membrana 

(B) (D) DNA linear DNA linear 

A respeito da tabela, nas cinco questões deste grupo, assinale V, se verdadeira, ou F, se falsa. [instruções 
originais da prova aplicada] 

 
QUESTÃO 12.1 (0,5 ponto)  
A letra (D) deve ser substituída por DNA circular.  
 V 
  F 
QUESTÃO 12.2 (0,5 ponto)  
Os Tipos 1 e 2 não apresentam mitocôndrias.  
  V 
 F 
QUESTÃO 12.3 (0,5 ponto)  
Uma opção para substituir as letras (C) e (E) seria Fototrófico, mas somente o Tipo 3 apresenta cloroplastos.  
 V 
  F 
QUESTÃO 12.4 (0,5 ponto)  
O Tipo 4 pode representar tanto organismos pluricelulares quanto organismos unicelulares.  
 V 
  F 
QUESTÃO 12.5 (0,5 ponto)  
O Tipo 1 é um procarioto.  
  V 
 F 
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QUESTÃO 13 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 
O transporte através de membranas constitui um dos assuntos mais fundamentais para o estudo da Biologia. 
Conversão de energia a partir de gradientes de concentração, sinalização celular e impulso nervoso são três 
exemplos de processos biológicos cujo fundamento é o transporte através de membranas. Observe a figura, 
que representa quatro tipos de transporte através de membrana.  

 

A respeito dos tipos de transporte representados na figura, nas cinco questões deste grupo, assinale V, se 

verdadeira, ou F, se falsa. [instruções originais da prova aplicada] 

QUESTÃO 13.1 (0,5 ponto)  
Proteínas como a representada em C servem de transporte apenas para íons, enquanto aquelas 
representadas por A e B não transportam íons.  
  V 
  F 
QUESTÃO 13.2 (0,5 ponto)  
Proteínas do tipo canal (C) e do tipo transportador (B e A) podem promover transporte contra o gradiente 
de concentração, desde que haja ATP.  
  V 
 F 
QUESTÃO 13.3 (0,5 ponto)  
Apenas o esquema A representa um transporte que requer gasto de energia.  
  V 
  F 
QUESTÃO 13.4 (0,5 ponto)  
O transporte representado em D poderia ilustrar a passagem de um hormônio esteroide, molécula 
hidrofóbica, pela membrana plasmática em células animais.  
  V 
  F 
QUESTÃO 13.5 (0,5 ponto)  
Todas as afirmativas são incorretas.  
  V 
  F   
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QUESTÃO 14 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada.   

 
São conhecidas mais de 6.000 doenças raras classificadas como monogênicas ou mendelianas. Doença 
monogênica é aquela cujo fenótipo pode ser explicado pela presença de um alelo variante em um gene e o 
padrão de herança segue o esperado pelas leis de Mendel. No entanto, ao se estudar as diferentes doenças 
e buscar descrever o padrão de herança de seu fenótipo, observam-se situações cujo resultado foge do 
esperado para a distribuição do fenótipo na família. 

Considere as hipóteses, numeradas de 1 a 5; as situações descritas, marcadas com as letras de A a E, e associe 
cada hipótese a uma única situação. Você deve considerar a hipótese mais provável, isto é, aquela que 
explique a situação descrita de forma mais plausível. 

Hipóteses: 
1. Mosaicismo de linhagem germinativa. 
2. Herança autossômica dominante com penetrância incompleta. 
3. Mutação nova. 
4. Heterogeneidade gênica ou de locos. 
5. Inativação preferencial do cromossomo X materno. 
 
Situações: 
A. A família analisada apresenta polidactilia: presença de mais de cinco dedos nas mãos ou nos pés, 
caracterizada com o padrão de herança dominante. No entanto, observa-se nessa família que os indivíduos 
que apresentam a característica, nem sempre apresentam pais afetados. 

B. Três diferentes famílias, Abreu, Barros e Carmo, têm muitos casos de surdez. Nas três famílias, o padrão 
de herança é autossômico recessivo. Quando os indivíduos com surdez da família Abreu têm filhos com 
indivíduos com surdez da família Barros, todas as crianças nascem com surdez. No entanto, quando 
indivíduos com surdez das famílias Abreu e da Barros têm filhos com indivíduos com surdez da família Carmo 
todas as crianças nascem sem surdez. 

C. A acondroplasia, uma displasia óssea, é considerada uma característica genética rara (1/20.000 nascidos 
vivos) e definida com padrão de herança dominante. Genitores sem acondroplasia e sem qualquer caso 
conhecido na família têm um filho com acondroplasia.  

D. Uma criança do sexo feminino, cujo pai tem hemofilia A (problemas na produção do fator VIII de 
coagulação, mais frequente em homens), apresenta problemas graves de coagulação. O teste genético a 
identifica como heterozigota para o alelo que causa hemofilia A e não homozigota como era esperado neste 
caso. 

E. A acondroplasia, uma displasia óssea, é considerada uma característica genética rara (1/20.000 nascidos 
vivos) e definida com padrão de herança dominante. Genitores sem a doença e sem relato de caso na família 
têm 6 filhos, sendo que três deles possuem acondroplasia. 

 
Assinale a alternativa que apresenta associação correta.  

A   1 – E; 2 – A; 3 – C; 4 – B; 5 – D. 

B   1 – A; 2 – E; 3 – C; 4 – D; 5 – B. 

C   1 – E; 2 – B; 3 – D; 4 – A; 5 – C. 

D   1 – D; 2 – B; 3 – C; 4 – E; 5 – A.   
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QUESTÃO 15 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 
Em uma aula de Genética, cujo objetivo principal foi discutir os cromossomos sexuais humanos, a tabela 
abaixo foi apresentada para iniciar a discussão. Na tabela, é possível verificar diferentes cariótipos seguidos 
da informação do fenótipo. 

Letra Cariótipo Fenótipo 

A 46, XX Sem alteração cromossômica numérica 

B 46, XY Sem alteração cromossômica numérica 

C 47, XXY Síndrome de Klinefelter 

D 48, XXXY Síndrome de Klinefelter 

E 47, XXX Síndrome do triplo X 

F 45, X Síndrome de Turner 

G 45, Y Monossomia do Y (incompatível com nascimento) 

 

Considerando as características dos cromossomos sexuais e as informações sobre os cariótipos e fenótipos 

apresentados, nas cinco questões deste grupo, assinale V, se verdadeira, ou F, se falsa. [instruções 
originais da prova aplicada] 

 
QUESTÃO 15.1 (0,5 ponto)  
Indivíduos com cariótipos A, D e F são do sexo feminino.  
  V 
  F 
QUESTÃO 15.2 (0,5 ponto)  
Indivíduos com cariótipos B e C são do sexo masculino. 
  V 
  F 
QUESTÃO 15.3 (0,5 ponto)  
A presença de pelo menos um cromossomo X é necessária para a viabilidade.  
  V 
  F 
QUESTÃO 15.4 (0,5 ponto)  
O cromossomo Y tem o tamanho similar aos menores cromossomos humanos e a maior parte de sua 
composição é de heterocromatina.  
  V 
  F 
QUESTÃO 15.5 (0,5 ponto)  
Indivíduos com cariótipo C terão genitália masculina e indivíduos com cariótipo D terão genitália feminina, 
em virtude da quantidade maior de cromossomos X.  
  V 
  F 
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QUESTÃO 16 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 
Em uma aula, o professor define gene como a sequência do DNA que é transcrita e suas regiões regulatórias, 
podendo ou não seu produto ser traduzido em proteínas. 

O professor apresenta um esquema geral de um gene eucarioto para exemplificar (veja a figura). Nele, é 
possível verificar:  

• Região promotora em cinza; 

• Exons em verde, incluindo a região 3’ não traduzida (3’UTR) e 5’ não traduzida (5’UTR), e onde 
estão marcadas o início (ATG) e o fim (STOP) da tradução; 

• Introns em branco. 

 

Considerando as diferentes regiões do gene eucarioto e os mecanismos de transcrição e tradução, e que as 
mutações podem ocorrer em qualquer ponto do DNA, nas cinco questões deste grupo, assinale V, se 

verdadeira, ou F, se falsa. [instruções originais da prova aplicada] 

QUESTÃO 16.1 (0,5 ponto)  
Uma inserção rica em citosina (C) e guanina (G) na região promotora de um gene, formando uma ilha CpG, 
pode ser metilada, convertendo a região em heterocromatina e causando a inibição da transcrição do gene.  
  V 
  F 
QUESTÃO 16.2 (0,5 ponto)  
A região transcrita pela RNA polimerase começa no ponto anotado como +1, seguindo até o fim do último 
éxon, mas sem transcrever as regiões reconhecidas como introns.  
  V 
  F 
QUESTÃO 16.3 (0,5 ponto)  
A região codificadora, isto é, que será traduzida, é composta pela sequência de todos exons, excluindo as 
3’UTR e 5’UTR.  
  V 
  F 
QUESTÃO 16.4 (0,5 ponto)  
A deleção de um nucleotídeo no início do primeiro exon na 3’UTR fará com que a sequência de aminoácidos 
a partir deste ponto fique totalmente alterada, pois ocasiona um erro no quadro de leitura.  
  V 
  F 
QUESTÃO 16.5 (0,5 ponto)  
A troca de um nucleotídeo na sequência do quarto exon pode ocasionar a troca de um aminoácido na 
proteína, caso o novo códon formado não codifique o mesmo aminoácido.  
  V 
  F   
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QUESTÃO 17 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada.  

 

A figura apresentada resume os quatro níveis estruturais que uma proteína pode assumir. 

 

 

1. estrutura primária   A. descreve as dobras do esqueleto da proteína (átomos envolvidos nas 
ligações da cadeia polipeptídica e não dos grupos R) 

2. estrutura secundária B. corresponde à associação de subunidades em uma proteína 

3. estrutura terciária C. descreve as dobras envolvidas na formação da estrutura tridimensional 
da proteína 

4. estrutura quaternária D. sequência de aminoácidos em uma cadeia polipeptídica 

 
Assinale a alternativa que correlaciona corretamente cada nível estrutural (apresentado à esquerda na 
tabela acima) à sua descrição correspondente (apresentada à direita na tabela acima).  

A   1-D; 2-B; 3-A; 4-C 

B   1-D; 2-A; 3-C; 4-B 

C   1-B; 2-D; 3-A; 4-C 

D   1-B; 2-A; 3-C; 4-D 
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QUESTÃO 18 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada.  

 
A hipótese quimiosmótica, proposta por Peter Mitchell, em 1961, revolucionou a compreensão sobre as 
transformações de energia que ocorrem na respiração celular e na fotossíntese. Mitchell propôs que a 
formação de um gradiente eletroquímico decorrente do bombeamento de H+ para o espaço entre as 
membranas mitocondriais conectava a energia do potencial redox gerado na cadeia transportadora de 
elétrons (CTE) à síntese de ATP (veja um esquema simplificado na figura). 

 

Hoje sabemos que o aparato molecular envolvido no processo de fosforilação oxidativa pode ser usado para 
gerar calor através da dissipação do gradiente de H+ independente da síntese de ATP. Isso ocorre 
naturalmente, e de forma regulada, graças a proteínas específicas presentes na membrana mitocondrial 
interna (as proteínas desacopladoras), mas também pode ser desencadeado por intoxicação com algumas 
substâncias químicas. 

Uma destas substâncias é o 2,4-dinitrofenol (DNP), cujo uso indevido para fins de emagrecimento tem 
resultado em um número crescente de mortes, especialmente entre jovens. O caso de um dos poucos 
sobreviventes do envenenamento por DNP é relatado na matéria publicada no jornal inglês Daily Mail Online 
de 1 de janeiro de 2016: Lewis Brown, um jovem de 25 anos praticante de body-building, ingeriu uma grande 
quantidade de comprimidos de DNP, buscando perder gordura e preservando sua massa muscular. A 
sensação descrita por ele após a ingestão dos comprimidos foi a de que seu corpo estava cozinhando de 
dentro para fora. Sua vida foi salva graças à rápida ação dos médicos, que o colocaram em coma por três 
dias, coberto de gelo. Ele teve ainda que passar por três cirurgias para remover todo o tecido muscular na 
parte frontal da perna esquerda. 

Considerando as informações fornecidas no texto e seus conhecimentos sobre a fosforilação oxidativa, 
assinale a alternativa que descreve um efeito esperado da ação desacopladora do DNP.  

A   Inibição do transporte de elétrons pela CTE. 

B   Aumento da síntese de ATP. 

C   Inibição do bombeamento de H+ pelos complexos respiratórios. 

D   Aumento do consumo de oxigênio.   
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QUESTÃO 19 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 
Uma mulher de 35 anos, cuja menstruação nos últimos três meses sempre iniciou no dia 1º, não deseja ter 
filhos neste momento, mas gostaria de manter relações sexuais com seu novo parceiro. 

Considere se as afirmativas são compatíveis com a situação descrita, nas cinco questões deste grupo, e 

assinale V, se verdadeira (compatível), ou F, se falsa (incompatível). [instruções originais da prova 
aplicada] 

 

QUESTÃO 19.1 (0,5 ponto)  
Escolher o período entre o 10º e o 16º dia do mês para ter relações sexuais, pois somente neles não haveria 
risco de gerar uma gravidez, uma vez que seu nível de estrogênio estará baixo.  
  V 
  F 
QUESTÃO 19.2 (0,5 ponto)  
Solicitar que seu parceiro utilize o preservativo masculino, assim o risco de gravidez seria muito baixo e 
ambos estariam protegidos contra infecções sexualmente transmissíveis.  
  V 
  F 
QUESTÃO 19.3 (0,5 ponto)  
Conversar com um(a) ginecologista para escolher algum método de prevenção à gravidez, uma vez que o 
ciclo ovariano não tem precisão absoluta na sua duração e, consequentemente, no momento de ocorrência 
de suas fases.  
  V 
  F 
QUESTÃO 19.4 (0,5 ponto)  
Escolher o período entre o 16º e o 31º dia do mês para ter relações sexuais, pois é o período no qual seu 
endométrio estará na fase proliferativa, inviabilizando o processo de implantação do embrião no útero, 
dificultando assim a gravidez.  
  V 
  F 
QUESTÃO 19.5 (0,5 ponto)  
Todas as afirmativas são incorretas.  
  V 
  F 
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QUESTÃO 20 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), promulgada no ano de 1996 (Lei nº 9394), a educação 
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Nas cinco questões deste grupo, assinale V, se verdadeira, ou F, se falsa, com referência ao que trata a LDB. 

[instruções originais da prova aplicada] 

 
QUESTÃO 20.1 (0,5 ponto)  
Os conteúdos relacionados aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a 
criança e o adolescente devem ser tratados como temas transversais nos currículos escolares.  
  V 
  F 
QUESTÃO 20.2 (0,5 ponto)  
O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia da educação básica 
obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, distribuídas pelos anos do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio.  
  V 
  F 
QUESTÃO 20.3 (0,5 ponto)  
A Base Nacional Comum Curricular definirá o currículo que deverá ser seguido em sua integralidade pelos 
estados e municípios brasileiros em suas escolas públicas e privadas.  
  V 
  F 
QUESTÃO 20.4 (0,5 ponto)  
Os docentes devem se incumbir de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho e zelar pela aprendizagem dos alunos.  
  V 
  F 
QUESTÃO 20.5 (0,5 ponto)  
Todas as afirmativas são incorretas.  
  V 
  F 
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Módulo II 

Instruções da avaliação [instruções originais da prova aplicada] 

Esta prova tem apenas questões objetivas, distribuídas em quatro seções. São até 60 minutos para resolver 
cada seção (cabe a você gerenciar seu tempo). Como previsto no edital, a prova está dividida em dois 
módulos: o primeiro, iniciado às 14 horas, abrange as seções 1 e 2 e encerra-se em 2 horas no máximo; a 
partir de 16h15min, o segundo módulo será iniciado, ele abrange as seções 3 e 4 e também se encerra em 2 
horas no máximo.  

O conjunto dos dois módulos da prova totaliza os 100 pontos previstos no edital, distribuídos entre 20 
questões de escolha única com quatro alternativas (cada questão vale 2,5 pontos) e 20 grupos de questões 
para assinalar verdadeiro ou falso (cinco questões por grupo, com valor de 0,5 ponto cada, totalizando 2,5 
pontos por grupo).  

Todas as informações necessárias estarão disponíveis para você no início de cada seção.  

 

 

Módulo II, Seção 1 (Seção 3/4) [instruções originais da prova aplicada] 

Na seção, as questões (e as alternativas de questões) são apresentadas em ordem aleatória e, uma vez que 
você avance para a próxima seção, não é possível retornar e rever suas escolhas.  

Entre as questões, você pode avançar e retornar livremente, mas a seção será encerrada após 60 minutos 
(cabe a você gerenciar seu tempo). Nesta seção, são seis questões de escolha única (uma única resposta 
atende o solicitado, somente uma pode ser assinalada) e quatro grupos de questão de V ou F com cinco 
questões por grupo.  
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QUESTÃO 21 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 

A hemoglobina é responsável pelo transporte de gases em vertebrados. É uma molécula formada por um 
tetrâmero de duas subunidades tipo alfa e duas subunidades do tipo beta.  

A hemoglobina A (duas subunidades alfa e duas subunidades beta) é a predominante em humanos adultos. 
No entanto, há outros tipos de hemoglobinas, como a hemoglobina F (duas subunidades gama e duas alfa), 
que é a preponderante no período fetal.  

Na figura A, é possível observar a estrutura da hemoglobina, com as subunidades do tipo alfa e beta, e a lista 
dos genes para subunidade tipo alfa e subunidade tipo beta. 

 

Existem três genes que codificam as subunidades do tipo alfa:  

• Subunidade alfa: são dois genes e a expressão se inicia próxima a 6 semanas pós-concepção 
seguindo por todo o período gestacional e pós-gestacional; 

• Subunidade zeta: um gene expresso preponderantemente no saco vitelínico até 6 semanas pós-
concepção. 

Para a síntese das subunidades do tipo beta, são cinco genes: 

• Subunidade beta: um gene com expressão significativa pós-nascimento; 

• Subunidade épsilon: um gene com expressão nas primeiras seis semanas pós-concepção e 
durante a vida intrauterina; 

• Subunidade gama: dois genes mais expressos após a 6ª semana pós-concepção; 

• Subunidade delta: um gene com baixa expressão pós-nascimento. 

Na Figura B, observa-se que a síntese das diferentes subunidades depende do tempo de desenvolvimento 
relacionado ao sítio principal de eritropoiese. 
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Considerando o exposto, nas cinco questões deste grupo, assinale V, se verdadeira, ou F, se falsa. 

[instruções originais da prova aplicada] 

 

QUESTÃO 21.1 (0,5 ponto)  
Mutações no gene da subunidade beta que afetam a função proteica, como por exemplo a presença em 
homozigose para o alelo responsável pela manifestação da anemia falciforme, irão gerar problemas durante 
a gestação.  
  V 
  F 
QUESTÃO 21.2 (0,5 ponto)  
Na ausência de mutação que ocasione deleção gênica, cada indivíduo irá apresentar quatro cópias do gene 
da subunidade alfa, sendo duas cópias de origem paterna e duas cópias de origem materna.  
  V 
  F 
QUESTÃO 21.3 (0,5 ponto)  
Se o gene beta não for expresso, não há manifestação de fenótipo, visto que existem mais quatro genes tipo 
beta que podem substituir a ausência do produto do gene beta em qualquer estágio gestacional ou pós-
gestacional.  
  V 
  F 
QUESTÃO 21.4 (0,5 ponto)  
Como as subunidades gama e beta são produzidas durante a gestação, mesmo que em quantidades distintas, 
elas podem se associar e transportar gases de forma eficiente.  
  V 
  F 
QUESTÃO 21.5 (0,5 ponto)  
Como as subunidades gama e zeta são produzidas durante a gestação, mesmo que em quantidades distintas, 
elas podem se associar e transportar gases de forma eficiente.  
  V 
  F 
 
  



28 
 
QUESTÃO 22 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada.  

 

Na imagem, observa-se que, com a fecundação de um óvulo por um espermatozoide, forma-se uma primeira 
célula que se dividirá até chegar a oito células (células-tronco totipotentes, que são capazes de formar um 
ser completo). A primeira diferenciação acontece, quando o embrião apresenta aproximadamente 100 
células, formando o blastocisto. Nesse caso, as células que se encontram na parte externa diferenciam-se e 
passam a ser responsáveis pela formação dos anexos embrionários. Enquanto isso, as células da parte interna 
do blastocisto também se diferenciam, tornando-se células-tronco pluripotentes, que são capazes de formar 
todos os tecidos, mas não mais um ser completo.  

 
 

Ao longo da diferenciação de células animais, é correto afirmar que ocorrem alterações  

A   no número de cromossomos. 

B   na quantidade de genes nucleares. 

C   na quantidade de genes mitocondriais. 

D   no padrão de atividade dos genes. 
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QUESTÃO 23 (2,5 pontos)  

Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única resposta atende o solicitado e somente uma pode 
ser assinalada. 

 

Um indivíduo relata sensação de frio, calafrios e apresenta vasoconstrição cutânea relacionada a doença 
infecciosa. 

É correto afirmar que o mecanismo que desencadeia esses sinais e sintomas também faz com que  

 

A   o tônus muscular diminua. 

B   o reflexo miccional aumente. 

C   a temperatura corporal aumente. 

D   a frequência ventilatória diminua. 

 

  



30 
 
QUESTÃO 24 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada. 

 

A figura desta questão apresenta desenhos relativos ao ciclo cardíaco que estão fora da ordem (adaptada de 
STANFIELD e GERMANN, Principles of human physiology, 2008). Este ciclo é fundamental para impulsionar o 
sangue e manter a direção de seu fluxo. 

 

 

 

Sobre o ciclo, assinale a alternativa correta.  

A   O primeiro som cardíaco ocorre em (B) e o segundo em (E). 

B   A ejeção (C) ocorre após a contração isovolumétrica (E). 

C   Os momentos isovolumétricos do ciclo estão representados nos desenhos (D) e (A). 

D   A sístole atrial (B) ocorre imediatamente após a diástole isovolumétrica das câmaras (D). 
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QUESTÃO 25 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada. 

 

O exemplo mais simples de estrutura do sistema nervoso é aquele formado como uma rede difusa de axônios 
que se comunicam entre si, de tal modo que a resposta a um ponto de estimulação se espalha em todas as 
direções. Por sua vez, o sistema nervoso dos vertebrados é altamente organizado e capaz de produzir 
respostas muito localizadas. Apesar dessa característica, a divisão simpática do sistema nervoso autonômico 
(SNA) permite desencadear respostas em vários órgãos simultaneamente.  

Assinale a alternativa que relata o fator correto que permite esse tipo de ação.  

 

A   Os neurônios ganglionares usam a adrenalina como neurotransmissor. 

B   Os neurônios ganglionares liberam a acetilcolina como neurotransmissor. 

C   Os neurônios pré-ganglionares são mais longos que os ganglionares. 

D   Os neurônios pré-ganglionares apresentam conexões divergentes. 
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QUESTÃO 26 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 

Analise o gráfico desta questão (adaptado de RANDALL, BURGGREN e FRENCH, Fisiologia Animal: 
Mecanismos e Adaptações, 2011), o qual se refere à atividade relativa ao sistema respiratório. 

 

Nas cinco questões deste grupo, assinale V, se verdadeira, ou F, se falsa. [instruções originais da prova 
aplicada] 

QUESTÃO 26.1 (0,5 ponto)  
A área indicada por X representa a expiração, a qual decorre do aumento da pressão intrapulmonar.  
  V 
  F 
QUESTÃO 26.2 (0,5 ponto)  
A redução da pressão intrapulmonar permite a entrada de ar novo no pulmão, o que irá aumentar a pressão 
parcial do oxigênio nos alvéolos.  
  V 
  F 
QUESTÃO 26.3 (0,5 ponto)  
O aumento da atividade do nervo frênico descreve um padrão de rampa característico da ativação do 
diafragma, cuja contração resulta na redução da pressão intrapulmonar (indicada por X).  
  V 
  F 
QUESTÃO 26.4 (0,5 ponto)  
A atividade no nervo frênico está diretamente associada ao nível do dióxido de carbono no sangue, de tal 
modo que a elevação desse nível resulta no aumento rápido da atividade deste nervo.  
  V 
  F 
QUESTÃO 26.5 (0,5 ponto)  
Todas as afirmativas são incorretas.  
  V 
  F 
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QUESTÃO 27 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada.  

 

Compreender o processo para a determinação do sexo biológico é fundamental. Os fetos de gestações com 
cerca de 6 semanas ainda possuem seus órgãos reprodutivos internos em estágio bipotencial, com estruturas 
denominadas ductos de Muller, os quais darão origem às estruturas femininas, e ductos de Wolff, que 
originarão as estruturas masculinas. A determinação do sexo embrionário masculino não depende só da 
presença do cromossomo Y. É preciso a existência de um conjunto de genes específicos da região SRY que 
seja funcional e consiga desencadear uma série de eventos fundamentais. 

Assinale a alternativa que corresponde, corretamente, às funções diretas desses genes.  

 

A   Produção do hormônio testosterona, que irá estimular o desenvolvimento dos ductos de Wolff da 
gônada bipotencial. 

B   Produção de proteínas, que estimularão a diferenciação da medula da gônada bipotencial em células 
de Sertoli e de Leydig. 

C   Produção do hormônio anti-mülleriano, que irá impedir o desenvolvimento das estruturas femininas. 

D   Produção de proteínas, que irão estimular o desenvolvimento dos ductos de Müller e, com isso, as 
estruturas do embrião. 

 

  



34 
 
QUESTÃO 28 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 

Observe o sistema imunológico de algumas bactérias contra bacteriófagos nas figuras. 

A figura A mostra algumas etapas do sistema, assinaladas em vermelho (numeradas de 1 a 5): 1- Barreira da 
adsorção viral; 2- Bloqueio da entrada do DNA do invasor; 3- Sistema de enzimas de restrição (corte em 
regiões específicas do DNA); 4- Infecção abortiva (morte celular) e 5- Interferência durante a montagem.  

A figura B mostra o sistema CRISP-Cas. Nele, o processo se inicia (etapa 1) após a entrada de um DNA invasor 
na célula, que é reconhecido por proteínas de reparo e posteriormente processado, o que promove o seu 
reconhecimento pelo complexo proteico Cas. Logo após, ocorre a incorporação dessa sequência exógena ao 
genoma bacteriano onde se localiza o CRISPR, que é transcrito e passa a ter esse DNA invasor como uma 
região espaçadora. Durante o processo de transcrição do CRISPR (etapa 2), ocorre a formação de grampos, 
por conta das regiões palindrômicas, que são reconhecidos pelas enzimas Cas. O produto desse 
processamento é o crRNA proveniente dos espaçadores, sendo um ligante ao material genético do patógeno 
que, previamente, havia liberado seu DNA dentro da célula. Caso esse invasor infecte novamente (etapa 3), 
haverá a ligação de seu material genético com o crRNA através do reconhecimento de uma sequência 
específica. Em seguida, acontece a clivagem do DNA invasor pela proteína Cas associada ao sistema CRISPR.  

 

 

 

Sobre o sistema imunológico mostrado, nas cinco questões deste grupo, assinale V, se verdadeira, ou F, se 

falsa. [instruções originais da prova aplicada] 
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QUESTÃO 28.1 (0,5 ponto)  
O processo na figura B serviu como inspiração para geração de produtos biotecnológicos, como a edição 
genômica em plantas.  
  V 
  F 
QUESTÃO 28.2 (0,5 ponto)  
A figura A representa a imunidade inata, visto que mostra mecanismos já prontos antes da infecção.  
  V 
  F 
QUESTÃO 28.3 (0,5 ponto)  
O sistema mostrado na figura A apresenta, como característica, a memória imunológica, já que produz 
resposta a infecções recorrentes e persistentes.  
  V 
  F 
QUESTÃO 28.4 (0,5 ponto)  
O sistema B tem como característica a especificidade imunológica, já que a resposta imunológica é específica 
para antígenos distintos.  
  V 
  F 
QUESTÃO 28.5 (0,5 ponto)  
A etapa 4 da figura A é um exemplo de imunidade passiva.  
  V 
  F 
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QUESTÃO 29 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 

A figura apresenta a distribuição absoluta acumulada das notas de uma turma do 1º ano do Ensino Médio 
na disciplina Biologia. 

 

Analisando a distribuição, nas cinco questões deste grupo, assinale V, se verdadeira, ou F, se falsa. 

[instruções originais da prova aplicada] 

QUESTÃO 29.1 (0,5 ponto)  
A turma tem 50 alunos.  
  V 
  F 
QUESTÃO 29.2 (0,5 ponto)  
30% da turma tem nota inferior a 5,0.  
  V 
  F 
QUESTÃO 29.3 (0,5 ponto)  
Nenhum aluno obteve nota entre 9,0 e 10,0.  
  V 
  F 
QUESTÃO 29.4 (0,5 ponto)  
Mais de metade da turma obteve nota superior a 6,0.  
  V 
  F 
QUESTÃO 29.5 (0,5 ponto)  
Todas as afirmativas são incorretas.  
  V 
  F 
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QUESTÃO 30 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada.  

 

A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens 
essenciais que os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. O 
documento registra, na área de Ciências da Natureza, que "poucas pessoas aplicam os conhecimentos e 
procedimentos científicos na resolução de seus problemas cotidianos (como estimar o consumo de energia 
de aparelhos elétricos a partir de suas especificações técnicas, ler e interpretar rótulos de alimentos etc.). Tal 
constatação corrobora a necessidade de a Educação Básica – em especial, a área de Ciências da Natureza – 
comprometer-se com o letramento científico da população." (BRASIL, 2018). 

Assinale a alternativa correta sobre o que se entende por letramento científico.  

 

A   A capacidade e competência que o sujeito adquire a partir de uma função social da leitura e da escrita, 
adquirindo condições de desenvolvimento e interpretação de textos na sua língua materna. 

B   A capacidade de empregar o conhecimento científico para identificar questões, adquirir novos 
conhecimentos, explicar fenômenos científicos e tirar conclusões baseadas em evidências sobre questões 
científicas. 

C   A capacidade de incentivar a coletividade, os debates e a tomada de decisões em grupo, proporcionando 
um ambiente favorável à cooperação, levando em consideração a opinião dos outros. 

D   A capacidade de integrar conhecimentos científicos prévios e novos, sendo que, nesse processo, os 
novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos 
significados. 
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Módulo II, Seção 2 (Seção 4/4) [instruções originais da prova aplicada] 

Na seção, as questões (e as alternativas de questões) são apresentadas em ordem aleatória e, uma vez que 
você avance para a próxima seção, não é possível retornar e rever suas escolhas.  

Entre as questões, você pode avançar e retornar livremente, mas a seção será encerrada após 60 minutos 
(cabe a você gerenciar seu tempo). Nesta seção, são seis questões de escolha única (uma única resposta 
atende o solicitado, somente uma pode ser assinalada) e quatro grupos de questão de V ou F com cinco 
questões por grupo.  
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QUESTÃO 31 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada.  

 

Utilizando células em cultura, um pesquisador estava testando uma nova molécula, extraída de uma planta 
amazônica, chamada LOTR-21. Ele já sabia, por experimentos anteriores, feitos por outros grupos de 
pesquisa, que a molécula se liga a um sítio da clatrina, uma proteína de capeamento de vesículas (ver figura), 
impedindo a associação de suas subunidades. Para testar o efeito da LOTR-21, o pesquisador expôs células 
em cultura a essa molécula. Em tais células, ele marcou, previamente, receptores proteicos específicos na 
membrana plasmática, nas membranas da rede cis e trans do aparelho de Golgi, no retículo endoplasmático 
e em endossomos, para verificar a formação de vesículas em tais membranas. 

 

Assinale a alternativa que descreve efeitos observados nas células expostas à LOTR-21. 

 

A   As células continuam capazes de fazer endocitose, mas não a eliminação de metabólitos. 

B   As células continuam capazes de fazer a endocitose, mas não a digestão dos produtos endocitados. 

C   As células podem fazer a secreção constitutiva, mas não a secreção regulada. 

D   As células perdem a capacidade de fazer tanto endocitose quanto secreção. 
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QUESTÃO 32 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada.  

 

Assista ao vídeo “Você come e muda o planeta” (parte do disponibilizado em 
https://youtu.be/uNFHVC9Q8Y0, acesso em 16/09/2021) e, então, assinale a alternativa coerente com o 
cenário apresentado. (clique aqui para assistir o vídeo) 

 

A   O alimento e a alimentação (ato de comer) definem a ruptura da relação entre o ser social e a natureza, 
bem como entre o natural (saudável) e o cultural; no ato de comer, o ser humano biológico e o ser humano 
social estão intrinsicamente e extrinsecamente desarticulados e fortalecem o sistema alimentar hegemônico. 

B   Com o avanço do capitalismo atual, sistemas alimentares pautados na agricultura familiar, bem como 
em técnicas tradicionais de cultivo e manejo do solo, estão ganhando força em um processo eficaz de 
enfrentamento de desvios nutricionais, como a obesidade e a desnutrição. 

C   Dependendo de suas características, o sistema de produção e distribuição dos alimentos pode promover 
segurança alimentar e nutricional, justiça social e proteger o ambiente; ou, ao contrário, gerar desigualdades 
sociais, insegurança alimentar e nutricional e ameaças aos recursos naturais e à biodiversidade. 

D   Sistemas alimentares sustentáveis constituem importantes estratégias para o abastecimento de 
matérias-primas para a produção de alimentos ultraprocessados ou para rações usadas na criação intensiva 
de animais comercializados em feiras orgânicas, promovendo bem-estar, tradição e soberania alimentar. 

 

  

https://youtu.be/x8t2wM4rnlo
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QUESTÃO 33 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada.  

 

A ocorrência de casos de Síndrome Respiratória Aguda Severa, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, 
reportada por 117 países em março de 2020, fez com que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarasse 
a existência de uma pandemia, a COVID-19. Desde então, o combate a essa pandemia vem impulsionando 
avanços, sem precedentes, na pesquisa científica. Com isso, emergem desafios como manter-se atualizado e 
discernir entre informações pautadas em dados científicos, daquelas pautadas em pseudociência e opiniões, 
com pouca ou nenhuma fundamentação científica. 

Considerando o agente causador da COVID-19, é correto afirmar, até o momento, que 

 

A   os coronavírus compreendem uma grande família de vírus respiratórios saprófitos e autotróficos, 
subdivididos em duas subfamílias e causadores de doenças respiratórias, entéricas, hepáticas e neurológicas, 
que agravam por possuírem fatores de patogenicidade bem específicos. 

B   os coronavírus são parasitas intracelulares, não possuem metabolismo próprio, e só se replicam no 
interior de células hospedeiras, de modo que a entrada nessas células depende da ligação com receptores 
específicos presentes na superfície celular. 

C   por ser um vírus respiratório, a via mais importante de transmissão do SARS-CoV-2 é através de gotículas 
e aerossóis, sendo que o perigo é a probabilidade do vírus causar a enfermidade, combinada com a gravidade 
dos sintomas decorrentes, enquanto o risco é o SARS-CoV-2. 

D   a multiplicação do SARS-CoV-2, dependente dos mecanismos bioquímicos complexos e específicos das 
células hospedeiras, pode explicar a evidente associação entre alimentos e surtos de COVID-19. 
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QUESTÃO 34 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada. 

 

Analise atentamente o modelo de pirâmide trófica ao lado e assinale a alternativa que apresenta, 
corretamente, a designação para as letras indicadas na figura. 

 

A   A- Nutrientes reciclados. 

B   B- Decompositores. 

C   C- Fluxo de energia. 

D   Nenhuma resposta correta. 
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QUESTÃO 35 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada. 

 

Machos e fêmeas de uma mesma espécie tropical de ave foram estudados quanto a cinco caracteres 
relacionados a seu tamanho em ilhas e no continente (Marcaigh et al., 2020). A figura abaixo apresenta as 
médias de tamanho para cada um dos caracteres em machos e em fêmeas, em ilhas e no continente.  

 

Assinale a alternativa que representa a hipótese que corrobora os resultados apresentados na figura.  

 

A   Distintas pressões evolutivas podem ter levado indivíduos (machos e fêmeas) a partilharem os recursos 
de maneira diferente em ilhas e no continente, resultando em diferentes graus de dimorfismo sexual. 

B   Maiores densidades populacionais nas ilhas podem ter resultado em maior competição intraespecífica 
nesses habitats e, consequentemente, no menor grau de dimorfismo sexual observado. 

C   Machos e fêmeas puderam explorar recursos distintos em ilhas e no continente, o que pode ter 
selecionado diferencialmente suas características, resultando em padrões de dimorfismo sexual reversos 
entre dois habitats. 

D   Maior competição interespecífica no continente pode ter sido importante na seleção das maiores 
diferenças de tamanho entre os sexos nesse local, permitindo que a população tivesse tamanho mínimo 
viável para se manter. 
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QUESTÃO 36 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Esta é uma questão de escolha única, ou seja, uma única 
resposta atende o solicitado e somente uma pode ser assinalada. 

 

Cada diagrama apresentado na figura (de 1 a 4) representa uma comunidade composta por indivíduos de 
diferentes espécies. Cada unidade dentro de cada diagrama (independentemente de qual seja) é um 
indivíduo e as espécies são caracterizadas pelas diferentes formas e cores. 

 

Considere o gráfico abaixo, em que o eixo x representa “riqueza de espécies”, o eixo y mostra 
“equitabilidade”, e as letras A, B, C, D representam as posições onde as comunidades ao lado devem ser 
alocadas em função de sua riqueza e equitabilidade. 

 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a comunidade que está representada na posição B do 
gráfico.  

A   1 

B   2 

C   3 

D   4  
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QUESTÃO 37 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 

Figueiras e as chamadas vespas-do-figo apresentam um caso clássico de interação. A figura, modificada de 
van Noort e Rasplus (2021), representa seis árvores de uma população de figueiras (eixo y). Cada barra 
horizontal mostra o tempo (eixo x) de desenvolvimento dos insetos e das flores dos figos. Na fase feminina 
das flores (mais escura), ocorre a entrada de vespas no figo para colocarem seus ovos e depois morrerem. 
Na fase masculina das flores (mais clara), a prole das vespas completa seu desenvolvimento e os adultos 
emergem, copulam, e fêmeas saem fecundadas e cheias de pólen em busca de outros figos em fase adequada 
para sua entrada. A estrela representa extinção de um grupo de vespas; e a cruz, o aborto do figo. As setas 
indicam a transferência de vespas. 

 

A partir da análise da figura, nas cinco questões deste grupo, assinale V, se verdadeira, ou F, se falsa. 

[instruções originais da prova aplicada] 

 

QUESTÃO 37.1 (0,5 ponto)  
A única extinção de um grupo de vespas resultou de sua emergência antes da fase masculina das flores.  
  V 
  F 
QUESTÃO 37.2 (0,5 ponto)  
A população de vespas representada na figura se perpetua por causa da defasagem entre os períodos de 
reprodução das figueiras.  
  V 
  F 
 



46 
 
QUESTÃO 37.3 (0,5 ponto)  
As figueiras são beneficiadas pela interação porque suas flores são polinizadas, mas as vespas não têm 
benefício com a interação.  
  V 
  F 
QUESTÃO 37.4 (0,5 ponto)  
Figos da figueira 1 permitiram o desenvolvimento de vespas, possibilitando a polinização nos figos das 
figueiras 4 e 5.  
  V 
  F 
QUESTÃO 37.5 (0,5 ponto)  
Todas as afirmativas são incorretas.  
  V 
  F 
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QUESTÃO 38 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 

Segundo o "Guia de Rigor e Integridade na Condução de Pesquisa Científica" da Academia Brasileira de 
Ciências, “A confiança é o pilar da atividade de pesquisa. (...) Quando esses padrões são violados e a confiança 
rompida, não são afetados apenas os pesquisadores diretamente envolvidos, mas a própria base da atividade 
de pesquisa.” (Academia Brasileira de Ciências, 2013, p.3). 

Dois estudantes de mestrado, Roberta e Anísio, realizaram uma aplicação de sequência didática, previamente 
elaborada por eles junto com seus orientadores, em suas salas de aula do 3º ano do ensino médio, para 
alunos de 17 anos. Para avaliar a sequência desenvolvida, as aulas foram gravadas e os mestrandos fizeram 
registros em seus diários de bordo. O assentimento livre e esclarecido, para a coleta de dados e gravação, foi 
assinado por 24 do total de 30 alunos no caso de Roberta; e 27 de 35 alunos, no caso da turma do Anísio. 

Roberta, ao encontrar com o Anísio no intervalo de uma aula, comenta que algumas partes de sua gravação 
ficaram ruins, já que a escola fica próxima a uma rodovia. Ela solicita que Anísio escute com ela os áudios e 
ajude na transcrição deles. Segue o trecho de um áudio gravado na aplicação de Roberta: 

Aluno 1: - O que está acontecendo é que a célula está se multi... (trecho inaudível). 

Aluno 2: - Não está acontecendo a divisão, se fosse assim ia dar para ver a formação de membranas nucleares.  

Anísio e Roberta discutiram e chegaram à conclusão que ela poderia completar a palavra inaudível do Aluno 
1, já que, pela informação na frase do Aluno 2, a palavra certamente seria "multiplicando". Em seguida, 
Roberta fez a complementação. Anísio comenta que não teve problemas com o áudio, já conseguiu 
transcrever e analisar os dados e que irá submeter à Mostra de Ciências, que acontecerá em dois dias. Ele 
conta que, devido ao prazo reduzido, vai pegar alguns trechos da introdução de um ex-aluno de seu 
orientador para submeter. Ele diz que, assim, irá surpreender seu orientador com as repercussões dos ótimos 
resultados que tiveram. 

Nas cinco questões deste grupo, assinale V, se verdadeira, ou F, se falsa, sobre a conduta científica dos 

alunos Anísio e Roberta. [instruções originais da prova aplicada] 

 
QUESTÃO 38.1 (0,5 ponto)  
O uso dos trechos de outro aluno por Anísio constitui plágio, mesmo que o orientador de Anísio seja coautor 
de ambos os trabalhos, tanto do ex-aluno quanto de seu trabalho.  
  V 
  F 
QUESTÃO 38.2 (0,5 ponto)  
Roberta manipulou os dados do trabalho e, desta forma, violou os princípios da Integridade Científica.  
  V 
  F 
QUESTÃO 38.3 (0,5 ponto)  
Como todos os alunos estão no ensino médio e o termo contém linguagem apropriada para sua 
compreensão, o consentimento dos pais não é necessário.  
  V 
  F 
QUESTÃO 38.4 (0,5 ponto)  
A concordância do autor principal do trabalho é suficiente para submissão de um resumo em um evento 
científico.  
  V 
  F 
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QUESTÃO 38.5 (0,5 ponto)  
Como Anísio e Roberta tiveram o consentimento da maioria da turma para a gravação, toda a aula poderá 
ser exibida quando apresentarem seu trabalho de forma pública.  
  V 
  F 
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QUESTÃO 39 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 

O primeiro estudo experimental relacionado à lavagem das mãos foi feito por um médico húngaro, chamado 
Ignaz Semmelweis, que trabalhava em uma maternidade no Hospital Geral de Viena. 

Ele notou que as clínicas em que os médicos residentes realizavam autópsias e cirurgias, além dos partos, 
geravam o triplo de mortes, quando comparadas ao local onde era feito o treinamento de enfermeiras 
parteiras. Com dados e observações dos ambientes, o médico formulou várias hipóteses para explicar a 
diferença. Primeiro, sugeriu que o ar estaria contaminado, mas refutou essa hipótese, pois havia muita 
ventilação em ambos os locais. O médico também questionou se as mortes vinham da superlotação das salas, 
entretanto a clínica com parteiras atendia mais mulheres do que aquela com residentes. Além disso, levantou 
que os casos poderiam ser fruto do medo, já que havia um padre que realizava a extrema unção, porém, 
mesmo quando o padre parou de realizar tal ação, não houve alteração no número de mortes. 

Um acidente ajudou no raciocínio científico do médico. Um amigo, que se cortou com o bisturi durante uma 
cirurgia, apresentou os mesmos sintomas das parturientes antes de falecer. A autópsia mostrou um quadro 
de sepse, assim como nas mulheres vítimas da febre puerperal. A partir disso, o médico húngaro chegou à 
hipótese que ambas poderiam ter a mesma origem: mãos de residentes “sujas” de cirurgias recentes 
levariam "partículas cadavéricas" para as mucosas de mulheres em trabalho de parto. Como as enfermeiras 
parteiras não realizavam outras cirurgias, isso não acontecia em suas clínicas. Com essa informação, o médico 
realizou um estudo experimental em 1956, em que mostrou a correlação entre a falta de higienização das 
mãos e equipamentos à febre puerperal. 

(Fonte: Ignaz Semmelweis: as lições que a história da lavagem das mãos ensina. Fiocruz, 2020. Disponível em: 
<http://coc.fiocruz.br/index.php/pt/todas-as-noticias/1771-ignaz-semmelweis-as-licoes-que-a-historia-da-lavagem-
das-maos-ensina.html>) 

Sobre a higienização das mãos no ambiente laboratorial, nas cinco questões deste grupo, assinale V, se 

verdadeira, ou F, se falsa. [instruções originais da prova aplicada] 

QUESTÃO 39.1 (0,5 ponto)  
Uma das funções da higienização das mãos é evitar contaminação cruzada.  
  V 
  F 
QUESTÃO 39.2 (0,5 ponto)  
O sabão germicida, diferente do comum, propicia o rompimento de microrganismos.  
  V 
  F 
QUESTÃO 39.3 (0,5 ponto)  
Mesmo no caso da utilização de luvas, a higienização das mãos é necessária.  
  V 
  F 
QUESTÃO 39.4 (0,5 ponto)  
O uso de álcool 70% após a lavagem das mãos propicia a esterilização.  
  V 
  F 
QUESTÃO 39.5 (0,5 ponto)  

ANULADA  
Motivo: a textualização da afirmativa permita dupla interpretação (todos receberam o o,5 ponto previsto 
para a questão) 
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QUESTÃO 40 (2,5 pontos)  

[instruções originais da prova aplicada] Este é um grupo de cinco questões para assinalar V 
(verdadeiro) ou F (falso). Considere o seguinte contexto: 

 

Um professor de Biologia, buscando desenvolver com seus alunos algumas habilidades previstas na terceira 
competência específica de Ciências da Natureza, proposta na BNCC, realizou o planejamento de uma aula, 
visando a fazer uso da abordagem investigativa.  

A terceira competência específica de Ciências da Natureza visa a: "Investigar situações-problema e avaliar 
aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos 
e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, 
regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos 
e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC)." (BRASIL, 2018, 
p. 561). 

Nessa aula, o professor pretendia desenvolver a temática das vacinas junto aos seus estudantes.  

Nas cinco questões deste grupo, há afirmativas que descrevem ações do planejamento de atividades com 
abordagem investigativa no ensino de Ciências, com foco em tornar o estudante o protagonista da sua 
aprendizagem. Analise-as e assinale V, em características verdadeiras desse tipo de planejamento, ou F, em 

falsas. [instruções originais da prova aplicada] 

 

QUESTÃO 40.1 (0,5 ponto)  
A realização de uma aula expositiva pelo professor, apresentando os principais tipos de vacinas já existentes.  
  V 
  F 
QUESTÃO 40.2 (0,5 ponto)  
A apresentação de uma situação-problema que aborde a questão da vacinação no país e na sua cidade.  
  V 
  F 
QUESTÃO 40.3 (0,5 ponto)  
A realização de uma atividade experimental pelo professor, em que ele apresenta os resultados esperados 
aos estudantes.  
  V 
  F 
QUESTÃO 40.4 (0,5 ponto)  
Uma atividade que estimule a pesquisa sobre os tipos de vacinas existentes com posterior discussão pela 
turma.  
  V 
  F 
QUESTÃO 40.5 (0,5 ponto)  
Desenvolvimento de um texto coletivo que apresente as conclusões obtidas pelos estudantes após uma 
pesquisa.  
  V 
  F 


