
Biologia 

01. Medindo-se a concentração de dois importantes íons, 
Na+ e K+, observa-se maior concentração de íons Na+ 
no meio extracelular do que no meio intracelular. O 
contrário acontece com os íons K+. Íons de Na+ são 
capturados do citoplasma para o meio extracelular, e 
íons de potássio (K+) são capturados do meio 
extracelular para o meio intracelular, como mostrado 
na figura abaixo. Este processo é conhecido como:     
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A) difusão facilitada por permeases intracelulares.  
B) osmose em meio hipertônico.   
C) difusão simples.   
D) transporte ativo.   
E) transporte por poros da membrana plasmática.  
Letra D. 
 
Justificativa:  
O esquema ilustra um processo ativo de transporte 
através da membrana, em que o transporte de íons é 
feito da solução menos concentrada para a mais 
concentrada (contra um gradiente de concentração) 
com gasto de energia armazenada em moléculas de 
ATP (trifosfato de adenosina). 
 

02. Na tabela abaixo estão relacionadas seis doenças e 
seus agentes  etiológicos.   

 Doença Agente etiológico 
1)  sarampo vírus 
2)  hepatite A vírus 
3)  AIDS vírus 
4)  febre tifóide bactéria 
5)  pneumonia bactéria 
6)  sífilis bactéria 

 Estão corretas: 
A) 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
B) 1, 4, 5 e 6 apenas 
C) 2, 3, 4 e 5 apenas 
D) 1, 3, 5 e 6 apenas 
E) 2, 3 e 6 apenas 
Letra A. 
 
Justificativa:  
Sarampo, hepatite e AIDS são doenças causadas 
por vírus. Febre tifóide, pneumonia e sífilis são 
doenças causadas por bactérias. 
 

03. Abaixo tem-se uma representação simplificada de um 
processo biológico celular, exergônico. Analise a figura 
e identifique a alternativa que indica a denominação 
deste processo representado por (X).   

X
Glicose Água

Gás oxigênio

Gás carbônico
 

A) fermentação lática 
B) respiração celular 
C) fermentação alcoólica 
D) fotossíntese 
E) quimiossíntese  
Letra B. 
 
Justificativa:  
O processo indicado é o da respiração celular 
(aeróbica). Os gases que absorvemos e eliminamos 
através dos pulmões entram na reação, 
respectivamente, como reagente e produto. A 
respiração celular aeróbica permite a completa 
“desmontagem” da glicose em gás carbônico e água, 
com liberação de energia para o trabalho de nossas 
células. 
 



04. O cloroplasto, organela citoplasmática na qual ocorre a 
fotossíntese, apresenta duas membranas que o 
envolvem e inúmeras bolsas membranosas. A respeito 
do cloroplasto representado na figura, analise as 
afirmativas a seguir.   
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1) é envolto por duas membranas de constituição 

lipoprotéica (A) e possui internamente um 
elaborado sistema de bolsas membranosas, 
interligadas, cada uma  chamada tilacóide (B).    

2) apresenta estruturas que lembram pilhas de 
moedas, sendo cada pilha denominada granum 
(C).   

3) contém moléculas de clorofila organizadas nos 
tilacóides (B) e, no espaço interno do cloroplasto, 
fica o estroma (D).  

 Está(ão) correta(s):   
A) 1 apenas  
B) 1 e 2 apenas  
C) 1, 2 e 3  
D) 2 e 3 apenas  
E) 3 apenas 
Letra C. 
 
Justificativa:  
Na figura, ilustra-se um cloroplasto, organela 
citoplasmática, na qual ocorre a fotossíntese. 
Apresenta esta organela duas membranas e um 
grande número de vesículas (tipo discos) 
membranosas, os tilacóides. Os tilacóides 
organizam-se formando estruturas semelhantes a 
pilhas de moedas, cada uma das quais denominada  
granum. Internamente, o cloroplasto é preenchido 
pelo estroma. 
 

05. Nas alternativas abaixo, estão correlacionados alguns 
tipos de células e os tecidos onde as mesmas são 
encontradas. Uma destas associações está incorreta. 
Assinale-a.    

 Células Tecido 
A)  macrófagos  epitelial simples 
B)  osteoblastos  conjuntivo ósseo 
C)  condroblastos conj. cartilaginoso 
D)  neurônios nervoso 
E)  células da glia nervoso 
Letra A. 
 
Justificativa:  
Os macrófagos são um tipo especial de tecido 
conjuntivo; portanto, a alternativa incorreta é a que 

cita macrófagos como tecido epitelial simples. 
 

06. Considerando que na figura abaixo tem-se uma 
representação plana de um segmento da molécula de 
DNA, analise as proposições a seguir.   
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1) Um nucleotídeo é formado por um grupo fosfato 

(I), uma molécula do açúcar desoxirribose (II) e 
uma molécula de base nitrogenada. 

2) Um nucleotídeo com Timina (T) em uma cadeia 
pareia com um nucleotídeo com Adenina (A) em 
outra cadeia. 

3) Um nucleotídeo com Guanina (G) em uma cadeia 
pareia com um nucleotídeo com Citosina (C) em 
outra cadeia.  

4) Pontes de hidrogênio se estabelecem entre as 
bases nitrogenadas T e A e entre as bases 
nitrogenadas C e G.  

 Está(ão) correta(s). 
A) 1 apenas 
B) 2 e 3 apenas 
C) 1, 2 e 3 apenas 
D) 2, 3 e 4 apenas 
E) 1, 2, 3 e 4  
Letra E. 
 
Justificativa:  
A molécula de DNA é uma dupla-hélice, cuja 
estrutura é equiparável a uma escada de corda, 
torcida helicoidalmente, na qual os ”corrimãos” são 
constituídos por desoxirriboses e pentoses, 
alternadamente colocados, e os “degraus”, formados 
por bases nitrogenadas ligadas através de pontes de 
hidrogênio. Cada nucleotídeo de cada uma das 
cadeias do DNA é constituído por um grupo fosfato, 
uma desoxirribose (pentose) e uma base 
nitrogenada. Um nucleotídeo com timina em uma 
cadeia pareia corretamente com um nucleotídeo com 
adenina na outra cadeia, estabelecendo-se duas 
ligações hidrogênio (T=A). Um nucleotídeo com 
citosina em uma cadeia pareia corretamente com um 
nucleotídeo com guanina em outra cadeia, sendo 
estabelecida, entre as bases citosina e guanina, três 
pontes de hidrogênio (C ≡ G). 
 

07. No Brasil, parte do lixo domiciliar é enviado para 
lixões, o que compromete  bastante o meio ambiente. 
Entre os fatores que justificam esse comprometimento, 
estão:  

1) a infiltração de materiais nos lençóis de água 
subterrânea. 

2) a liberação de gases tóxicos. 
3) a proliferação de roedores e de insetos.  



 Está(ão) correta (s): 
A) 1 apenas 
B) 1 e 2 apenas 
C) 1 e 3 apenas 
D) 2 e 3 apenas 
E) 1, 2 e 3 
Letra E. 
 
Justificativa: A infiltração de materiais nos lençóis de 
água subterrâneos, a liberação de gases tóxicos e a 
proliferação de roedores e de insetos, conseqüentes 
do não-tratamento correto do lixo, são itens 
relevantes para o comprometimento do meio 
ambiente.  
 

08. Analise a figura abaixo, que representa um 
determinado experimento. 
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Produção de DNA recombinante (plasmídio de
uma bactéria/ gene do vaga-lume)

Introdução do DNA em célula de tabaco

Multiplicação da célula de tabaco com o gene
do vaga-lume

Desenvolvimento de uma planta de tabaco com
o gene do vaga-lume (planta que fluoresce)
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 O experimento ilustrado é: 

A) produção de transgênicos.   
B) hibridação intraespecífica.   
C) aconselhamento genético.   
D) eletroforese.  
E) amniocentese.  
Letra A. 

 
Justificativa: Está representada, esquematicamente, 
na figura, uma seqüência experimental para a 
produção de uma planta transgênica, portadora do 
gene para a enzima luciferase do vaga-lume. A 
planta transgênica pode manifestar a 
bioluninescência do vaga-lume. 
 

09. Na tabela abaixo, estão indicadas as excretas 
nitrogenadas predominantes em diferentes grupos de 
animais. Assinale a alternativa que correlaciona 
corretamente: animais e produtos nitrogenados 
excretados.   

Animais Excretas nitrogenadas 
1 
2 
3 

Amônia 
Uréia 

Ácido úrico 
A) (1) aves (2) mamíferos (3) peixes. 
B) (1) peixes (2) mamíferos (3) aves. 
C) (1) insetos (2) peixes (3) mamíferos. 
D) (1) mamíferos (2) aves (3) insetos. 
E) (1) insetos (2) aves (3) mamíferos.  
Letra B. 
 
Justificativa: A maioria dos animais aquáticos são 
amoniotélicos, enquanto os animais terrestres são 
ureotélicos ou uricotélicos. A excreção, 
predominantemente de amônia, uréia ou ácido úrico, 
está relacionada com o ambiente em que o animal 
vive. Na questão, estão corretas as indicações:  
amônia – peixes, uréia – mamíferos e ácido úrico – 
aves. 

10. Entre as relações ecológicas em uma comunidade 
biológica, há aquelas em que os indivíduos de uma 
espécie usam os de outra espécie como alimento até 
aquelas em que os indivíduos de duas espécies 
trocam benefícios. Analise a tabela abaixo e assinale a 
alternativa que mostra, de forma incorreta, o tipo de 
relação ecológica e o respectivo efeito sobre, pelo 
menos, uma espécie.    

Efeito sobre as 
espécies 

 Tipo de relação 

Espécie X Espécie Y 
A)  Comensalismo  

(X comensal de Y) 
+ 0 

B)  Parasitismo  
(X é o parasita) 

+ – 
C)  Predatismo  

(X é o predador) 
+ – 

D)  Inquilinismo   
(X é inquilino de Y) 

+ + 
E)  Protocooperação  + + 

(+)   indica que os indivíduos da espécie são 
beneficiados com a associação  

(–)  indica prejuízo para os indivíduos da 
espécie  

(0)  indica que não há benefício nem prejuízo 
para os indivíduos da espécie 

Letra D. 
 
Justificativa:  
No inquilinismo, assim como no comensalismo, 
apenas um dos participantes da associação se 



beneficia, sem no entanto causar prejuízo ao outro 
participante. Logo, o correto seriam + e O, 
respectivamente, os efeitos sobre as espécies X e Y. 
 

11. Com relação às algas e aos fungos, é incorreto 
afirmar que:  

A) o fenômeno das marés vermelhas, um sério 
problema ambiental, é provocado pela 
proliferação intensa de algas do grupo dos 
dinoflagelados.  

B) entre as algas, observa-se reprodução sexuada e 
assexuada, podendo esta última se dar por 
divisão binária. 

C) além de servir de alimento para praticamente 
todos os organismos marinhos, as algas do 
fitoplâncton produzem a maior parte do oxigênio 
da atmosfera terrestre. 

D) certas espécies de fungos são parasitas, vivendo 
à custa de plantas e de animais vivos. Outras 
espécies vivem em associações harmoniosas 
com outros organismos, trocando benefícios. 

E) certas espécies de fungos, como as micorrizas e 
os liquens, são importantes para o 
reaproveitamento da matéria orgânica dos seres 
mortos, devido a seus papéis como agentes 
decompositores.  

Letra E. 
 
Justificativa:  
Micorrizas e liquens não são espécies de fungos 
decompositores de seres mortos. Micorrizas são 
associações mutualísticas entre alguns fungos e 
certas plantas, em que o fungo e a planta se 
beneficiam. Liquens são também associações 
mutualísticas, entre fungos e algas ou fungos e 
cianobactérias. 
 

12. Iluminando-se uma plântula unilateralmente, um 
determinado hormônio vegetal tende a migrar de modo 
a ficar mais concentrado no lado menos iluminado da 
planta, o que estimula o crescimento das células desse 
lado, provocando o encurvamento do coleóptilo em 
direção à fonte de luz, como mostrado na figura. Este 
efeito é denominado de fototropismo positivo e é 
causado pelo seguinte hormônio:     

Coleóptilo

Fonte de
luz

 

A) auxina. 
B) ácido abcísico. 
C) giberelina. 
D) etileno. 
E) citocinina.  
Letra A. 
 
Justificativa:  
As auxinas participam de vários processos nas 
plantas como, por exemplo, tropismos, 
desenvolvimento de gemas laterais e de frutos. 
 

13. Faça a correlação entre as partes de um caule, 
numeradas de 1 a 4, na figura abaixo, com suas 
respectivas denominações e funções.   
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(   ) Xilema – transporte de seiva bruta 
(   ) Câmbio – crescimento secundário 
(   ) Súber – proteção e isolamento térmico 
(   ) Floema – transporte de seiva elaborada 

 A seqüência correta é: 
A) 1, 2, 3 e 4 
B) 2, 3, 4 e 1 
C) 1, 3, 4 e 2 
D) 2, 4, 3 e 1 
E) 4, 3, 1 e 2 
Letra B. 
 
Justificativa:  
Pelo xilema e pelo floema, são transportadas, 
respectivamente, a seiva bruta retirada do solo a 
partir das raízes e a seiva elaborada pela planta, 
como produto da fotossíntese. Súber se constitui 
numa camada que confere à planta proteção 
mecânica e isolamento térmico. O câmbio é 
responsável pelo crescimento secundário, formando 
vasos xilemáticos e floemáticos. 
 



14. Um estudante de Biologia recebeu a incumbência de 
identificar os filos aos quais pertencem os animais 
mostrados na figura. Após a devida análise, 
apresentou a tabela a seguir: 

I II

III IV

V VI

 
 Animais Filo 

1)  I  Chordata 
2)  II e VI Arthropoda 
3)  III  Annelida 
4)  III e IV Mollusca 
5)  III e V Nematoda 

 Estão corretas apenas: 
A) 1, 2 e 3  
B) 2, 3 e 4  
C) 3, 4 e 5  
D) 1, 2 e 4  
E) 1, 2, 4 e 5  
Letra A. 
 
Justificativa: Estão corretamente identificados: 
gaivota – filo Chordata 
aranha e caranguejo – filo Arthropoda 
minhoca – filo Annelida 

15. Diversas atividades humanas estão sob o controle de 
nossa vontade, enquanto outras ocorrem de forma 
autônoma. Analise a representação abaixo, considere 
o neurotransmissor geralmente liberado em cada caso 
e assinale a alternativa que completa as lacunas 1, 2 e 
3, nesta ordem.  

1 SNP
autônomo

S N P
(Sistema Nervoso Periférico)

2

Mediador químico
sináptico

Simpático

3

Mediador químico
sináptico

Parassimpático

 
  

A) (1) SNP somático (2) noradrenalina (3) 
acetilcolina 

B) (1) SNP voluntário (2) tiroxina (3) adrenalina 
C) (1) SNP visceral (2) adrenalina (3) tiroxina 
D) (1) SNP somático (2) somatotrofina (3) 

noradrenalina 
E) (1) SNP visceral  (2) acetilcolina (3) somatotrofina  
Letra A. 
 
Justificativa: No caso do SNP autônomo simpático, o 
mediador químico geralmente liberado nas sinapses 
é a noradrenalina, sendo  a acetilcolina o mediador 
químico sináptico, no caso das fibras 
parassimpáticas.  
 

16. Com relação ao mecanismo de contração de um 
músculo estriado esquelético, analise a representação 
abaixo e assinale a alternativa que completa as 
lacunas 1, 2, 3 e 4, nesta ordem:  

contração da célula
muscular

Ocorre pela
interação entre

Depende da
disponibilidade de

1 32 4
 

A) (1) mioglobina, (2) actina, (3) íons de cálcio, (4) 
íons de sódio  

B) (1) mioglobina, (2) energia, (3) íons de cálcio, (4) 
íons de sódio 

C) (1) miosina, (2) actina, (3) mioglobina, (4) energia 
D) (1) miosina, (2) mioglobina, (3) íons de cálcio, (4) 

íons de sódio 
E) (1) actina, (2) miosina, (3) energia, (4) íons de 

cálcio   
Letra E. 
 
Justificativa:  



A contração da célula muscular referida na questão 
ocorre pela interação dos miofilamentos de actina (1) 
e miosina (2) e depende da disponibilidade de íons 
cálcio (3) e de energia do ATP (4). 
 

 
 
 


