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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
Este CADERNO DE PROVAS com 10 (dez) questões de Língua Portuguesa,
10 (dez) questões de Matemática e 20 (Vinte) questões Específicas para o cargo
de BIÓLOGO, sem repetição ou falha.
b)
1 (um) CARTÃO RESPOSTA relacionado a Avaliação para este cargo.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO deste Processo Seletivo Público o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1
(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta Avaliação é de até 04h00min. (quatro
horas) para os candidatos que escolheram mais de uma opção, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Fevereiro/2016
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LÍNGUA PORTUGUESA
_______________________________________________________________________
Texto para as questões 1 e 2:
Poema de circunstância

Onde estão os meus verdes?
Os meus azuis?
O arranha-céu comeu!
E ainda falam nos mastodontes, nos brontossauros, nos tiranossauros,
Que mais sei eu...
Os verdadeiros monstros, os Papões, são eles, os arranha-céus!
Daqui
Do fundo
Das suas goelas, só vemos o céu, estreitamente, através de suas gargantas
ressecas.
Para que lhes serviu beberem tanta luz?!
Defronte
À janela onde trabalho...
Mas já estão gestando um monstro de permeio!
Sim, uma grande árvore...
Enquanto há verde,
Pastai, pastai, olhos meus...
Uma grande árvore muito verde... Ah!
Todos os meus olhares são de adeus
Como o último olhar de um condenado!
(Mário Quintana).

1. "Todos os meus olhares são de adeus / Como o último olhar de um condenado!"
Nesses versos finais do texto, o autor se declara um "condenado", porque:
A) vive em um mundo de delírios e dinossauros.
B) sofre de um transtorno mental e, por isso, está preso.
C) se sente ameaçado pela destruição da natureza.
D) se percebe preso ao mundo do trabalho.
E) se esconde em um arranha-céu, com medo de monstros e alucinações.
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2. "Pastai, pastai, olhos meus...". Quanto à linguagem gramatical, o termo aqui
sublinhado exerce a função sintática de:
A) vocativo.
B) aposto.
C) sujeito.
D) objeto direto.
E) agente da passiva.

3. Obedecendo às regras gramaticais da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em
que TODAS as palavras encontram-se corretamente acentuadas.
A) bambú - juíz - inflexível.
B) saúde - crêem - gratuíto.
C) caráter - cafézinho - último.
D) heroísmo - insônia - biquíni.
E) órfãos - européia - étnico.

4. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale qual das alternativas
abaixo preenche corretamente os espaços em branco do período seguinte:
"Chega-se _____ ser alguém quando, depois de muitos esforços, dedicação e
consagração, se consegue vencer ______ dificuldades e finalmente triunfar".
(Fundação Logosófica).

A) há - as.
B) à - às.
C) à - as.
D) a - às.
E) a - as.

5. Ainda sobre crase, leia atentamente os períodos abaixo e identifique qual deles
apresenta ERRO no emprego do acento grave. Assinale-o.
A) Todos correram à praia para ver a chegada dos pescadores.
B) Saiu sozinho e acabou ficando frente à frente com os bandidos.
C) Chegou à noite, às onze horas pontualmente.
D) O prêmio foi merecidamente entregue à melhor aluna da turma.
E) No Mediterrâneo, os migrantes ficaram à deriva e à merce dos piratas.
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6. Exemplifica-se um caso de Oração Coordenada Sindética Adversativa em qual das
seguintes alternativas?
A) Organizaram tudo com muita cautela, logo, o evento foi um grande sucesso.
B) Preparam todos os materiais, mas não chegaram ao local de trabalho.
C) A família planejou visitar os museus e conhecer as praias da região.
D) À medida que o tempo passava, mais dívidas e dúvidas apareciam.
E) Porque se dedicou muito aos estudos, conseguiu vaga para a Medicina.

7. "Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer."
Pela estruturação verbal, temos aqui um período composto, respectivamente
constituído por:
A) Oração Principal / Oração Subordinada Substantiva Predicativa.
B) Oração Subordinada Adverbial Temporal / Oração Principal.
C) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa / Oração Principal.
D) Oração Subordinada Adverbial Condicional / Oração Principal.
E) Oração Principal / Oração Coordenada Assindética.

8. Quanto à sintaxe de colocação, o emprego do pronome oblíquo está correto em
apenas uma das alternativas a seguir. Assinale-a.
A) Ninguém informou-me que as aulas começarão dia 29 de fevereiro.
B) Me assustaram com as novas regras de organização das provas mensais.
C) Por favor, onde devem-se colocar os materiais de uso coletivo?
D) Ainda que não encontravam-se frequentemente para os treinos, fizeram uma
grande apresentação.
E) Não se esqueça de trazer os equipamentos de segurança para andar de skate.
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9. Observe as frases:
I - __________ candidatos estás te referindo?
II - __________ pratos você mais gosta?
III - _________ colegas de trabalho mais simpatizas?
IV - _________ doentes esses enfermeiros assistiram aqui no hospital?
V - __________ materiais você tem necessidade?
Conforme a sintaxe de Regência, assinale a alternativa que corresponde e completa
com correção os espaços em branco das frases acima.
A) A que - De que - Com que - Que - De que.
B) De que - Que - Com que - A que - Que.
C) A que - Que - Que - Que - Que.
D) A que - De que - Que - A que - Que.
E) A quem - Que - De que - Que - Quais.

10. Assinale a alternativa gramaticalmente correta, em se tratando das regras de
Concordância Verbo-nominal.
A) Não parece, mas já fazem dezoito anos que ela morreu.
B) Infelizmente, ficou no quarto do hotel todos os seus documentos pessoais.
C) Comentam-se as festas e as bebedeiras o tempo todo na sala de aula.
D) Se não houvessem tantas pessoas desonestas, eu não teria agido assim.
E) Aconteceu tal tragédia, porque se tratavam de questões étnico-raciais.
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MATEMÁTICA
_______________________________________________________________________

11. Considere as proposições:
(
(
(
(

I)
II)
III)
IV)

)
)
)
)

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de assertiva(s) CORRETA(S):
A) 4
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3

12. Analise a sequência:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
Assinale a assertiva CORRETA em relação à sequência acima:
A) A sequência está correta, e portanto
B) Há um erro de I para II
C) Há um erro de II para III
D) Há um erro de III para IV
E) Há um erro de IV para V
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13. Acerca das propriedades de potenciação, assinale a alternativa INCORRETA.
-

A)
B) (- )

-

(- )

(- )

C)

-

D) (- )
E) -

14. Acerca das propriedades de radiciação, assinale a alternativa INCORRETA.
A) √ √
B) √
C)

√ -√

√
√

√

D) √ √
E)

√
√

15. Considere x e y números quaisquer e, assinale a assertiva CORRETA:
A) Se x e y são números inteiros e

, então é também um número inteiro.

B) Se x e y são números racionais, então
é um número irracional.
C) Se x e y são números irracionais, então
é também um número irracional.
D) Se x e y são números naturais, então
é também um número natural.
E) Se x e y são números racionais, então
pode ser um número irracional.

16. Sobre os números decimais e sua representação fracionária, é CORRETO afirmar
que:
A)
B)
C)
D)
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E)
17. Com as festas no fim de ano, determinados produtos sofreram dois aumentos
consecutivos em seus preços, de 20% e 30% respectivamente. Com o término das
festividades e a economia em recessão, não sobrou outra alternativa a não ser,
oferecer 40% de desconto àqueles produtos que sofreram tais aumentos. Assim,
podemos dizer que o preço final desses produtos em relação ao preço inicial, está:
A) com um aumento de 10%
B) com um desconto de 6,4%
C) com um desconto de 10%
D) com um aumento de 7,8%
E) com um desconto de 3,7%

18. Resolvendo a expressão √

√

√

√

-

-

obtemos:

A) um número decimal periódico, isto é, uma dízima periódica.
B) um número decimal exato.
C) um número irracional.
D) um número inteiro.
E) um número negativo.

19. Em relação ao número 720 e seus divisores, podemos afirmar que o mesmo
possui:
A) 15 divisores naturais.
B) 30 divisores inteiros.
C) 60 divisores inteiros.
D) 45 divisores naturais.
E) 80 divisores inteiros.
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20. Relacione as colunas:
(A)

(

)

(B) ( )

(

)

(C) √ √

(

)√

(

)

√
-

(D) (

√

)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) A - C – D – B.
B) B – A – D – C.
C) A – D – B – C.
D) B – C – A – D.
E) B – A – C – D.
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ESPECÍFICAS
21. Sobre os níveis de organização em ecologia, relacione os itens a suas respectivas
definições:
I. População.
II. Ecossistema.
III. Comunidade.
IV. Biosfera.
( ) Conjunto de todos os ecossistemas terrestres naturais ou artificiais.
( ) Conjunto de uma comunidade de diferentes espécies interagindo uma com as
outras e com seu meio físico de matéria e energia.
( ) Formada por todas as populações de diferentes espécies de plantas, animais e
microorganismos vivendo e interagindo em uma área.
( ) Grupo de indivíduos da mesma espécie que interage e ocupa uma área específica.
Referente aos itens acima a ordem CORRETA de cima para baixo está na alternativa:
A) IV, II, III, e I.
B) II, I, III e IV.
C) IV, III, II e I.
D) III, I, IV e II.
E) I, III, IV e II.
22. Referente a evolução e adaptação leia atentamente as questões e coloque V
(verdadeiro) quando a afirmação for verdadeira e F (falso) quando a afirmação for
falsa. Após assinale a questão que contempla a ordem correta das alternativas.
( ) Evolução corresponde a qualquer característica hereditária que possibilita ao
organismo sobreviver e se reproduzir sob condições ambientes predominantes.
( ) A adaptação compreende a mudança na composição genética de uma população
ao longo de sucessivas gerações.
( ) Macroevolução são mudanças evolutivas de larga escala e de longo prazo, por
meio das quais novas espécies surgem de espécies ancestrais.
( ) As adaptações incluem as modificações estruturais e comportamentais.
( ) As adaptações comportamentais compreendem a capacidade de voar para um
clima mais quente durante o inverno e inúmeras interações entre as espécies.
A alternativa que contempla a ordem CORRETA de cima para baixo está na letra:
A) V, F, V, F, V.
B) F, V, F, V, F.
C) F, F, V, F, V.
D) V, F, V, F, F.
E) V, V, F, V, F.
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23. Sobre seleção natural, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
A) Ocorre quando alguns indivíduos de uma população apresentam características
determinadas pelo meio que aumentam suas chances de sobrevivência e sua
capacidade de produzir descendentes com as mesmas características.
B) Ocorre quando alguns indivíduos de uma população apresentam características
determinadas geneticamente que diminuem suas chances de sobrevivência e sua
capacidade de produzir descendentes com as mesmas características.
C) Ocorre quando alguns indivíduos de uma população apresentam características
determinadas geneticamente que aumentam suas chances de sobrevivência e
sua capacidade de produzir descendentes com as diferentes características.
D) Ocorre quando alguns indivíduos de uma população apresentam características
determinadas pelo meio que aumentam suas chances de sobrevivência.
E) Ocorre quando alguns indivíduos de uma população apresentam características
determinadas geneticamente que aumentam suas chances de sobrevivência e
sua capacidade de produzir descendentes com as mesmas características.

24. Referente à escala de tempo geológico esta correto afirmar, EXCETO:
A) Cambriano corresponde aos principais eventos, tais como: aparecimento da
maioria dos filos animais e algas diversificadas.
B) Cretácio corresponde aos principais eventos, tais como: maioria dos continentes
amplamente separados. Angiospermas e mamíferos iniciam sua diversificação.
Extinção massiva no final do período.
C) Siluriano corresponde aos principais eventos, tais como: diversificação dos
agnados, origem dos placodermos: invasão da terra dos traqueófitos e
artrópodes.
D) Triássico corresponde aos principais eventos, tais como: radiação dos répteis,
incluindo formas semelhantes a mamíferos; declínio dos anfíbios; diversificação
das ordens de insetos. Continentes agregados na Pangéia; glaciações. Extinção
massiva principal, especialmente de formas marinhas no final do período.
E) Jurássico corresponde aos principais eventos, tais como: dinossauros
diversificados; primeiros pássaros; mamíferos arcaicos; gimnospermas
dominantes; radiação dos amonites. Deriva continental.
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25. Sobre evolução humana está correto afirmar:
I. Os primeiros representantes da linhagem da espécie humana foram primatas que
começaram a apresentar a postura ereta, deslocando-se apenas com os membros
posteriores (bípedes), e apoiados sobre os pés.
II. O surgimento da característica bípide limitou os ancestrais a uma mudança no modo
de vida.
III. Outra característica da linhagem da espécie humana foi o aumento da massa
cefálica, acompanhando o aumento do volume do crânio.
IV. A face do ser humano possui as mesmas características que os demais antropoides.
V. O fóssil mais famoso e completo da espécie humana recebeu o nome popular de
Lucy e foi encontrado na África.
Referente aos itens acima, as informações CORRETAS estão na alternativa:
A) III, IV e V.
B) I, II e III.
C) I, II e V,
D) II, IV e V.
E) I, III e V.

26. Sobre sistemática, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
A) Os sistemas de classificação que não se baseiam em relações de fisiologias entre
grupos de seres vivos são considerados artificiais.
B) Os sistemas de classificação que não se baseiam em relações de parentescos
evolutivos entre grupos de seres vivos são considerados naturais.
C) Os sistemas de classificação que se baseiam em relações de parentescos
evolutivos entre grupos de seres vivos são considerados artificiais.
D) Os sistemas de classificação que não se baseiam em relações de parentescos
evolutivos entre grupos de seres vivos são considerados artificiais.
E) Os sistemas de classificação que não se baseiam em relações de fisiologias entre
grupos de seres vivos são considerados naturais.
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27. No tocante as noções de sistemática filogenética, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s):
I. As duas principais escolas de classificação que se baseiam em princípios evolutivos
são: a evolutiva e a filogenética.
II. A maior critica que a escola filogenética faz em relação a evolutiva é a falta de um
método adequado para testar hipótese.
III. Anagênese compreende processos responsáveis pela ruptura da coesão original de
uma população, gerando duas ou mais populações que não trocam mais genes.
IV. Cladogênese compreende os processos pelos quais um caráter surge ou se modifica
em uma população ao longo do tempo, sendo responsáveis pelas “novidades
evolutivas” e pela fixação dessas novidades nas populações.
V. A representação esquemática de um diagrama de ramos é chamado cladograma.
Referente aos itens acima, as informações CORRETAS estão na alternativa:
A) I, III e IV.
B) I, II e V.
C) I, II e III.
D) I, III, IV e V.
E) II, III, IV e V.

28. Sobre protoctistas é correto afirmar, EXCETO:
A) Protozoários de água doce tem vacúolos contrateis, que se contraem eliminando
o excesso de água absorvido devido a diferenças de pressão osmótica entre os
meios intra e extra celular.
B) Os protozoários podem ser aeróbios, vivendo na presença de oxigênio e
realizando trocas gasosas por difusão.
C) A maioria dos protozoários são autótrofas, isto é, eles retiram matéria orgânica
do meio.
D) Antes de seu ciclo reprodutivo, os protozoários passam por um período de
crescimento, que pode variar de algumas horas até meses dependendo da
espécie.
E) A classificação dos protozoários considera principalmente a presença e a forma
de estrutura de locomoção, mas também os modos de reprodução.
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29. Os fungos são seres importantes para a reciclagem da matéria orgânica dos
ecossistemas, com relação a este grupo de seres vivos é CORRETO afirmar:
A) Alguns fungos atuam como predadores, suas hifas secretam substâncias
aderentes que aprisionam os organismos que tocam os fungos.
B) Os fungos não estabelecem relações mutualísticas dentro dos ecossistemas.
C) Durante a fase reprodutiva os fungos filamentosos possuem apenas uma parte
distinta, o micélio vegetativo.
D) Nem todos os fungos são heterótrofos, alguns são capazes de produzir o seu
próprio alimento.
E) O modo mais complexo de reprodução dos fungos filamentosos é conhecido
como fragmentação.

30. As plantas desempenham papel fundamental na produção de matéria orgânica e
de gás oxigênio para os seus ecossistemas. Referente a este grupo relacione os itens
a suas respectivas definições:
I. Briófitas.
II. Pteridófitas.
III. Gimnospermas.
IV. Angiospermas.
( ) Correspondem as plantas que não produzem frutos nem flores, as estruturas
reprodutivas reúnem-se quase sempre em estróbilos.
( ) Apresentam duas estruturas muito importantes que permitiram sua adaptação e
diversificação: flor e fruto.
( ) São plantas de tamanho reduzido, frequentemente observadas em ambientes
úmidos como o interior de matas e áreas próximas a rios.
( ) Apresentam sistema vascular com desenvolvimento completo, mas possui a
dependência da água na reprodução.
Referente aos itens acima, a sequência CORRETA está na alternativa:
A) I, II, III e IV.
B) III, IV I e II.
C) II, III, I e IV.
D) II, I, IV e III.
E) III, II, IV e I.
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31. O grupo das angiospermas é constituído de uma grande quantidade de espécies
que ocupam diferentes hábitats, distribuídos pelo mundo todo. De acordo com suas
estruturas é correto afirmar, exceto:
A) Acúleos – são estruturas de origem variada que se projetam na epiderme,
geralmente no caule, podendo-se confundir com espinhos.
B) Epiderme - tecido formado por uma camada de células achatadas e justapostas
entre si.
C) Região pilífera – ocorre a ramificação e o desenvolvimento das raízes laterais
secundarias e terciárias.
D) Esclerênquima – tecido de sustentação presente em diversos órgãos da planta.
E) Gavinha caulinar – é uma modificação do caule em forma de espiral que pode se
agarrar a diversas estruturas, como o ramo de outra planta.

32. Sobre a fase química da digestão é CORRETO afirmar:
A) Ptialina é a enzima que converte o amido em outros polissacarídeos em maltose.
B) Bile – substância de Ph ácido que provoca emulsificação das gorduras.
C) Pepsinogênio – forma ativa da principal enzima do estômago que digere as
proteínas.
D) Ácido clorídrico – atua na eliminação de microorganismos, ajuda a amolecer os
alimentos e proporciona o Ph necessário para neutralizar a ação das enzimas.
E) Suco gástrico – composto principalmente de água, ácido clorídrico e enzimas
responsáveis pela digestão dos lipídeos.
33. Os vasos sanguíneos possuem diferentes tamanhos e características anatômicas,
neste sentido, no que se refere a este sistema relacione os itens a suas respectivas
definições:
I. Vênulas
II. Arteríola
III. Capilares sanguíneos
IV. Artéria
V. Veia
( ) São vasos que suportam a pressão do sangue que sai do coração, e suas paredes
são compostas por três camadas.
( ) São vasos que levam o sangue de volta ao coração.
( ) São vasos ramificadas que diminuem de diâmetro e atingem o interior de órgãos e
tecidos.
( ) São constituídos por uma fina camada endotelial que permite a passagem de
nutrientes e as trocas de gases entre o sangue e as células dos tecidos.
( ) São vasos com função de coletar o sangue dos capilares.
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Referente aos itens acima, a sequência CORRETA está na alternativa:
A) II, III, I, IV e V.
B) II, I, III, I e II.
C) V, I, III, II e I.
D) V, III, IV, I e II
E) V, III, II, I e IV.

34. Com relação ao sistema respiratório, leia atentamente as questões e coloque V
(verdadeiro) quando a afirmação for verdadeira e F (falso) quando a afirmação for
falsa. Após assinale a questão que contempla a ordem correta das alternativas.
( ) Os bronquíolos se localizam no interior do pulmão e não tem reforço de cartilagem,
mas sim anéis de fibras musculares lisas.
( ) O processo de trocas gasosas, conhecido como ventilação pulmonar, é favorecido
ela proximidade entre o ar alveolar e o sangue dos capilares, separados por apenas
duas finas barreiras.
( ) O ar nos alvéolos é renovado a cada inspiração e essa renovação chama-se
hematose.
( ) Os movimentos respiratórios são controlados de forma autônoma, através dos
centros respiratórios do bulbo.
( ) A concentração do O2 no sangue influencia os movimentos respiratórios, quando a
concentração desse gás no sangue aumenta, quimiorreceptores da parede de artéria
aorta e das artérias carótidas enviam estímulos que excitam o centro respiratório.
A alternativa que contempla a ordem correta de cima para baixo está na letra:
A) V, F, V, F, V.
B) F, V, F, V, F.
C) V, F, F, V, F.
D) V. F, F, F, V.
E) F, V, V, V, F.

35. Sobre ciclos geoquímicos, assinale a alternativa CORRETA:
A) A maior parte dos seres vivos são capazes de incorporar diretamente o
nitrogênio do ar em suas moléculas biológicas.
B) Os seres vivos, devido seu metabolismo são completamente independente do
ciclo hídrico.
C) O gás carbônico absorvido pelas plantas durante o processo da fotossíntese
produzem alimentos inorgânicos incorporados pelos herbívoros na cadeia
alimentar.
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D) A decomposição dos cadáveres de animais e vegetais não fabricam gás
carbônico.
E) O fósforo, um dos elementos que circulam nos ecossistemas, fazendo parte da
ATP, dos fosfolipídios, além de constituir, nos animais, um componente mineral
dos ossos e dentes.
36. No que se refere a sucessão ecológica, assinale a alternativa incorreta:
A) Quanto mais diversificado os componentes vivos de um ecossistema, maior a
probabilidade de que uma mudança em uma das condições afete negativamente
o ecossistema como um todo.
B) Os ecossistemas complexos e altamente integrados como uma floresta tropical
no estágio clímax tem uma estabilidade considerável e são capazes de responder
prontamente a agressões, desde que não muito drástica.
C) A estabilidade das comunidades clímax deve-se principalmente a sua diversidade
de espécies.
D) O estágio inicial de povoamento, em que surgem as espécies pioneiras é
chamado ecese.
E) Os organismos pioneiros são constituídos de liquens que desagregam a superfície
pela eliminação de ácidos orgânicos, formando uma pequena camada de solo.
37. Sobre a fitogeografia do Brasil, leia atentamente as questões e coloque V
(verdadeiro) quando a afirmação for verdadeira e F (falso) quando a afirmação for
falsa. Após assinale a questão que contempla a ordem correta das alternativas.
( ) A floresta amazônica esta localizada, em sua maior parte, na região norte do país,
ocupando partes ou a totalidade dos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e
Amapá.
( ) A maior parte do solo da Floresta Amazônia é rica em nutrientes e grande parte
das substâncias minerais está incorporada ao solo.
( ) O cerrado é considerado uma formação do tipo savana, pois em sua maior parte é
constituído por campos herbáceos, com arbustos e arvores baixas esparsas.
( ) A vegetação da Caatinga é formada por árvores altas e arbustos com poucos
espinhos.
( ) Quanto a riqueza faunística a Mata Atlântica é verdadeiramente imbatível, a maior
parte das espécies de borboletas e de anfíbios que ai se encontra são endêmicas.
A alternativa que contempla a ordem CORRETA de cima para baixo está na letra:
A) V, F, V, V, F.
B) V, V, F, F, F.
C) F, F, V, F, V.
D) F, V, F, V, F.
E) V, F, V, F, V.
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38. No que se refere as propriedades da água, é INCORRETO afirmar:
A) Os seres vivos que tem grande quantidade de água estão protegidos contra
grandes e bruscas oscilações na temperatura corporal.
B) As enzimas que aumentam a velocidade das reações químicas, não agem em
presença de água.
C) O fluxo de água no interior das células e dos organismos permite eficiente
distribuição de substâncias.
D) A água dissolve grande número de substâncias, o que favorece as atividades
vitais.
E) Na molécula de água, a distribuição de carga elétrica não é regular.

39. Sobre vitaminas hidrossolúveis, assinale a(s) alternativa(s) correta(s):
I. Vitaminas do tipo B1 (tiamina) possuem a função de coenzimas da respiração celular.
II. A deficiência de vitaminas do tipo B6 (piridoxina) pode causar anemia e distúrbios
gastrointestinais.
III. A Biotina consiste em uma coenzima do metabolismo de aminoácidos e lipídios.
IV. Vitaminas do tipo B2 (riboflavina) são coenzima do metabolismo de ácidos
nucleicos e divisão celular.
V. Pelagra (diarreia crônica, dermatite e alterações neurológicas) ocorrem pela
deficiência de vitamina B5.
Referente aos itens acima, as informações corretas estão na alternativa:
A) I, II e III.
B) I e III.
C) II, III e IV.
D) III, IV e V.
E) IV e V.
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40. No que se refere a aminoácidos e proteínas, assinale a(s) alternativa(s)
incorreta(s):
I. Para os seres humanos, para os cães e para os camundongos, são oito os
aminoácidos essenciais.
II. O Herbicida glifosato bloqueia a síntese de alguns aminoácidos, como a fenilalanina,
tirosina e triptofano em células vegetais e também afeta células animais, nas quais
o metabolismo desses aminoácidos segue caminhos químicos semelhantes.
III. Aminoácidos naturais ou não essenciais podem ser produzidos a partir de outros
aminoácidos ou de carboidratos.
IV. As enzimas aumentam a energia de ativação necessária para que as substâncias
reagentes atinjam o estado ativado, e as reações ocorrem com maior velocidade.
V. Nas plantas, a faixa ideal de temperatura para a maioria das enzimas está entre
60ºC e 80ºC, sendo que esta temperatura é alcançada pela exposição a radiação
solar.
Referente aos itens acima, as informações INCORRETAS estão na alternativa:
A) II, III e IV.
B) I, II e III.
C) I, III e IV.
D) II, IV e V.
E) III, IV e V.
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RASCUNHO DE GABARITO
A B C D E

A B C D E
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