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- SIMULADO VI - 
01) (UFAM/2006) Considere os seguintes 
fenômenos: 
I. Síntese protéica. 
II. Síntese de carboidratos. 
III. Ciclo de Krebs. 
IV. Armazenamento de proteínas. 
V. Digestão celular. 
Assinale a alternativa que indica de maneira 
correta os fenômenos que ocorrem, 
respectivamente, em mitocôndrias, lisossomos, 
complexo de Golgi e ribossomos. 
a) V - III - IV – II 
b) IV - V - II – I 
c) III - II - I – V 
d) III - V - IV – I 
e) V - III - II – I 
 
02) (UEMG/2007) Considere o esquema corporal 
de um animal representado na ilustração a seguir: 

 
São características do grupo representado por esse 
animal, EXCETO: 
a) Ausência de segmentação corpórea. 
b) Presença de revestimento formado pelo manto. 
c) Tubo digestório incompleto. 
d) Sistema circulatório aberto. 
 
03) (FUMEC/2006) Em um determinado ambiente, 
coexistem a População I – de predadores – e a 
População II – de presas. Nesse mesmo ambiente, 
é introduzida a População III, que se alimenta da 
População I. 
Considerando-se essas informações, é CORRETO 
afirmar que, após algum tempo, 
a) a População I vai diminuir e a II vai aumentar. 
b) a População I e a II vão competir por alimento. 
c) a População III vai aumentar e a II vai diminuir. 
d) as três populações vão equilibrar-se, cada uma 
com um mesmo número de indivíduos. 
 

04) (PUCSP/2007) João, que era vegetariano, 
passou a consumir regularmente carne bovina. 
Exames médicos revelaram um aumento de uréia 
em seu organismo após a mudança de hábito 
alimentar, o que se deveu a 
a) aumento da ingestão de amido. 
b) diminuição da ingestão de proteínas. 
c) aumento da ingestão de proteínas. 
d) diminuição da ingestão de gorduras. 
e) aumento da ingestão de gorduras. 
 
05) (UNIFESP/2005) Um pesquisador pretende 
manter uma cultura de células e infectá-las com 
determinado tipo de vírus, como experimento. 
Assinale a alternativa que contém a recomendação 
e a justificativa corretas a serem tomadas como 
procedimento experimental: 
a) É importante garantir que haja partículas virais 
(vírus) completas. Uma partícula viral completa 
origina-se diretamente de outra partícula viral pré-
existente. 
b) Deve-se levar em conta a natureza da célula que 
será infectada pelo vírus: células animais, vegetais 
ou bactérias. Protistas e fungos não são 
hospedeiros de vírus. 
c) Deve-se garantir o aporte de energia para as 
células da cultura na qual os vírus serão inseridos. 
Essa energia será usada tanto pelas células quanto 
pelos vírus, já que estes não produzem ATP. 
d) Na análise dos dados, é preciso atenção para o 
ácido nucléico em estudo. Um vírus pode conter 
mais de uma molécula de DNA: a sua própria e a 
que codifica para a proteína da cápsula. 
e) É necessário escolher células que tenham 
enzimas capazes de digerir a cápsula protéica do 
vírus. A partir da digestão dessa cápsula, o ácido 
nucléico viral é liberado. 
 
06) (UFOP/2004) Com relação ao tecido sangüíneo, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a incorreta: 
a) Quando o funcionamento dos linfócitos é 
prejudicado todo o sistema de defesa do 
organismo fica vulnerável, como acontece com os 
portadores do vírus da AIDS. Por isso os 
portadores do HIV são mais susceptíveis às 
infecções. 
b) Antígenos são moléculas biológicas estranhas ao 
corpo do indivíduo e os anticorpos são células que 
agem contra os antígenos. 
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c) Macrófagos são células de defesa do corpo e 
atuam pela fagocitose, apresentando, portanto, 
grande número de lisossomos. 
d) A destruição dos eritrócitos humanos leva à 
formação de bilirrubina que, em altas 
concentrações no sangue, provoca a coloração 
amarelada na pele. 
 
07) (UFOP/2005) No mundo ocidental as pessoas 
se preocupam cada vez mais em ter aparência 
jovem. Com o desenvolvimento da biotecnologia, 
vários hormônios se tornaram acessíveis e o uso 
dessas substâncias tem ocorrido de forma 
indiscriminada. Assim, o hormônio do crescimento 
(GH), por apresentar uma série de efeitos, como 
aumento a síntese protéica, proporciona aumento 
da massa muscular, aumento do metabolismo de 
gorduras, aumento da deposição de colágeno, 
entre outras reações. Por isso recebe hoje a 
denominação de “hormônio da juventude”. Porém, 
altas dosagens e o uso prolongado de GH podem 
levar ao quadro de hiperglicemia (alto nível de 
glicose no sangue), situação que pode gerar grave 
patologia, além de outros efeitos nocivos. 
Baseando-se nessas informações e em outros 
conhecimentos, não se pode afirmar com relação 
aos efeitos do hormônio do crescimento (GH): 
a) provoca aumento de tecidos cartilaginosos, 
como das mãos, pés e partes do crânio. 
b) pode provocar o aumento dos níveis sangüíneos 
de ácidos graxos. 
c) provoca efeitos colaterais apenas em pessoas 
que estão em fase de crescimento. 
d) pode provocar cardiopatias. 
 
08) (UFMG/2002) Observe estes dois grupos de 
frutos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A existência de frutos como os do grupo II pode 
ser explicada: 
a) pela utilização de estufas para produção de 
mudas. 

b) por uma maior resistência das plantas. 
c) como resultado de tratamentos hormonais. 
d) pela redução do uso de adubo químico. 
 
09) (PUCRS/2007)  
INSTRUÇÃO: Responder à questão 09 
relacionando a estrutura, tecido ou organela 
vegetal da coluna da esquerda com as funções da 
coluna da direita. 
( 1 ) Estômato            (  ) Transporte de água 
( 2 ) Xilema                (  ) Realização da fotossíntese 
( 3 ) Cloroplasto        (  ) Trocas gasosas 
( 4 ) Floema                (  ) Transporte de carboidratos 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 
a) 1 – 3 – 4 – 2 
b) 2 – 1 – 3 – 4 
c) 2 – 3 – 1 – 4 
d) 4 – 1 – 3 – 2 
e) 4 – 3 – 1 – 2 
 
10) (UFMA/2006) Observando-se o bico de uma 
ave é possível inferir o seu hábito alimentar. Sendo 
assim, as aves 1, 2, 3 e 4 alimentam-se, 
respectivamente, de:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) néctar; sementes; peixes; insetos  
b) sementes; insetos; néctar; peixes  
c) insetos; sementes; peixes; insetos  
d) insetos; sementes; néctar; insetos  
e) peixes; insetos; semente; peixes  
 
11) (UFMA/2006) Ao compreender o que está 
postulado na Primeira Lei de Mendel, deduz-se 
que:  
a) para evitar a formação de novas combinações na 
geração seguinte, os alelos segregam-se durante a 
formação dos gametas.  
b) para garantir a formação de novas combinações 
na geração seguinte, os alelos segregam-se durante 
a formação dos gametas.  
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c) para manter sempre as mesmas combinações nas 
gerações seguintes, os alelos segregam-se durante 
a formação dos gametas.  
d) para garantir a duplicação das mesmas 
combinações dos parentais nas gerações seguintes, 
os alelos segregam-se durante a formação dos 
gametas.  
e) para garantir a replicação das mesmas 
combinações dos parentais nas gerações seguintes, 
os alelos segregam-se durante a formação dos 
gametas.  
 
12) (UFRR/2007) As sementes surgiram em um 
determinado momento da evolução das plantas, 
representado pelo número 3 no diagrama de 
relações filogenéticas entre as algas e os principais 
grupos de plantas atuais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A que característica evolutiva, adquirida ao longo 
de milhares de anos, correspondem 
respectivamente os números 1, 2 e 4 ? 
a) tecidos condutores, flor e fruto. 
b) embrião, fruto e flor. 
c) embrião, tecidos condutores e fruto. 
d) alternância de gerações, fruto e flor. 
e) alternância de geração, embrião e flor. 
 
13) (UFRR/2007) Recentemente houve um surto de 
leishmaniose (úlcera de Bauru) em Pacaraima, 
quando a Secretaria Municipal de Saúde 
contabilizou mais de 100 casos entre maio e julho 
de 2005. De acordo com a epidemiologia dessa 
Secretaria, a zona urbana foi a área de maior 
incidência da doença, mas naquela época houve 
um movimento de invasão no entorno da cidade, 
com derrubada da mata nativa. Não incomuns são 
os relatos de casos de visitantes do Parque 
Nacional da Gran Sabana, na vizinha Venezula, 
que desfrutam das belas cachoeiras e riachos. 
Analise as proposições e indique se são 
verdadeiras ou falsas. 
I. o vetor apresenta sistema circulatório aberto, 
respiração traqueal e digestão extracelular. 
II. combate ao caramujo é uma medida de 
prevenção. 

III. o agente etiológico Leishmania brasiliensis é um 
protista. 
IV. o agente etiológico Leishmania brasiliensis é um 
eucarionte. 
a) V, F, F, V. 
b) V, F, V, V. 
c) F, V, F, F. 
d) F, F, V, V. 
e) F, F, F, V. 
 
14) (UFRGS/2006) O quadro abaixo refere-se a 
estruturas de proteção apresentadas por animais 
de diferentes grupos de vertebrados e às origens 
embrionárias dessas estruturas. 

ESTRUTURA ANIMAL ORIGEM 
EMBRIONÁRIA 

Penas Arara 1 
Escamas 2 Mesoderme 
Chifres Veado 3 
Carapaças Tartaruga 4 
Escamas 5 Ectoderme 
Assinale a seqüência de palavras que substitui 
corretamente os números de 1 a 5 do quadro, 
completando-o. 
a) mesoderme – iguana – ectoderme – ectoderme - 
pintado 
b) endoderme – tubarão – mesoderme – ectoderme 
- jacaré 
c) ectoderme – anchova – endoderme – mesoderme 
- lagartixa 
d) mesoderme – cobra – endoderme – endoderme - 
sardinha 
e) ectoderme – lambari – mesoderme – mesoderme 
– lagarto. 
 
15) (UFRRJ/2006) Com relação ao hábito das 
tartarugas marinhas de subir às praias para 
desovar, é correto dizer que 
a) as tartarugas fazem isso para evitar que os ovos 
se estraguem na água. 
b) esse comportamento foi herdado de tartarugas 
terrestres ancestrais das marinhas. 
c) se os ovos fossem colocados na água, flutuariam 
e seriam mais facilmente predados. 
d) as tartarugas fazem isso para proteger os ovos 
de predadores marinhos que poderiam destruir os 
ovos, se deixados na água. 
e) as tartarugas fazem isso porque os filhotes não 
resistiriam à água do mar. 
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GABARITO 
 
1. [D] 
 
2. [C] 
 
3. [A] 
 
4. [C] 
 
5. [C] 

6. [B] 
 
7. [C] 
 
8. [C] 
 
9. [C] 
 
10. [C] 

11. [B] 
 
12. [C] 
 
13. [B] 
 
14. [E] 
 
15. [B] 
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