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INSTRUÇÕES

CADERNO DE QUESTÕES
Este Caderno de Questões contém 30 questões objetivas, sendo 10 de Língua
Portuguesa e 20 de Conteúdos Específicos, numeradas de forma crescente, com cinco
alternativas cada, ordenadas de (a) a (e), além de uma questão discursiva e uma
Redação.
FOLHA DE RESPOSTAS
Leia, cuidadosamente, cada questão e marque a resposta correta na Folha de
Respostas.
Existe apenas uma resposta certa para cada questão.
Use caneta esferográfica com tinta azul ou preta para assinalar sua Folha de
Respostas.
Preencha completamente o espaço destinado, sem ultrapassar os limites.
Confira os dados constantes na Folha de Respostas e assine-a no espaço indicado.
É de sua inteira responsabilidade a marcação correta na Folha de Respostas.
Tenha cuidado para não dobrar, amassar, manchar ou rasurar a Folha de Respostas.
FOLHA DE REDAÇÃO
Confira os dados constantes na Folha de Redação e assine-a no espaço indicado.
Faça a Redação com caneta esferográfica com tinta azul ou preta, de forma legível,
com o mínimo de 25 (vinte e cinco) e o máximo de 30 (trinta) linhas, relacionando-a
adequadamente ao tema.
Não se identifique na área da resposta. Caso contrário será eliminado do processo.
Tenha cuidado para não dobrar, amassar, manchar ou rasurar a Folha de Redação.
Esta prova é individual, sendo vedada qualquer comunicação e troca de material entre os
candidatos, consultas a material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer
espécie, bem como utilização de calculadora e/ou celular.
VOCÊ TERÁ 04 (QUATRO) HORAS PARA RESPONDER A PROVA.
NÃO ESQUEÇA DE ENTREGAR AO FISCAL:
⇒ FOLHA DE RESPOSTAS
⇒ FOLHA DE REDAÇÃO
⇒ FOLHA DE QUESTÃO DISCURSIVA
SUCESSO!
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INSTRUÇÃO: Para responder as questões,
identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa
correta e marque a letra correspondente na Folha
de Respostas.
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÕES DE 01 A 10
TEXTO 01 para as questões de 01 a 05:
A mulher e a evolução do trabalho
A atividade produtiva evoluiu de forma significativa
na humanidade. Se antes éramos nômades, em
busca do alimento diário com utensílios bastante
simples, hoje, além de não sermos mais nômades,
produzimos o alimento necessário e mais uma
infinidade de bens e serviços que satisfazem muito
além das necessidades biológicas. Estas
necessidades são relativas ao grau de evolução da
civilização e das muitas comodidades que vieram
com ela.
A evolução determinou também o modo de
produzir e a utilização daquilo que se precisa para
produzir algo. As máquinas eram poucas e as
fontes de energia provinham basicamente da força
humana e da tração animal ou ainda de quedas d’
água. Nesta situação, de pouca técnica, a força
física era um atributo importantíssimo para o
trabalhador. Com a tecnologia e a descoberta da
máquina a vapor e do motor de combustão interna,
a humanidade vislumbrou ganhos extraordinários
de produtividade e passou, cada vez mais, a
acreditar na tecnologia para resolver seus
problemas, sobretudo os ligados à produção de
bens e serviços. Com o uso crescente de
máquinas e de energia, deslocou-se muito da
importância atribuída ao homem, para os
equipamentos e para a tecnologia.
A energia vinda do homem e do animal passou a
ser substituída pela energia do petróleo, do carvão
e da eletricidade. O atributo da força física do
trabalhador perdeu espaço para a capacidade de
aprendizado e gerenciamento. A grande vantagem
do homem sobre a mulher passou, então, a ser
cada vez menor. É claro que séculos de vantagem
fincaram raízes na sociedade e se propagam até
hoje. O fato é que cada vez mais as mulheres
ocupam espaços antes restritos aos homens em
profissões e cargos onde não havia representantes
do tal “sexo frágil”. As lutas pela igualdade dos
sexos somente puderam obter sucesso porque o
argumento da capacidade de produzir caiu por
terra. Não haveria protestos capazes de mudar a
sociedade e seus paradigmas se as mulheres não
provassem que são trabalhadores tão produtivos e
muitas vezes melhores que os homens, como
ocorreu ao longo do século vinte.

liberdade veio com a capacidade de gerar renda com
o fruto do seu trabalho e a de competir no mercado de
trabalho. Pode-se usar o argumento da necessidade
de se trabalhar e colaborar no sustento da família,
mas isto não basta para explicar a importância do
trabalho feminino. O trabalho representa o poder da
escolha que por muito tempo foi exclusivo do homem.
Este poder permite hoje que muitas famílias sejam
chefiadas pela mulher e que até o novo código civil
reconheça esta evolução.
As conquistas da mulher são cada vez maiores. Se os
salários dos homens ainda permanecem maiores, as
diferenças já diminuíram muito. No Brasil, as mulheres
já têm mais anos de estudo que os homens e
continuam a tomar espaço nos mais variados ramos
da atividade humana. As vantagens que os homens
possuíam estão desaparecendo com a evolução dos
processos de produção.
A pseudo fragilidade feminina também deverá ser
questionada pelos formuladores de políticas públicas,
pois as mulheres também já vivem mais que os
homens. Da mesma forma que já se admite que o
homem receba pensão alimentícia da mulher, ou seja,
que se admita que ela pode obter mais sucesso na
carreira profissional, com o tempo se questionará
situações especiais como a aposentadoria precoce. O
fato é que a sociedade evoluiu e a posição de
submissão da mulher do início do século passado
está sendo substituída pela equidade e quando isso
ocorrer de uma forma consolidada, talvez seja a hora
de se questionar finalmente quem é o “sexo frágil” na
sociedade do conhecimento.
OLIVEIRA, Paulo André de. Disponível
em http://www.fmr.edu.br/publicacoes/pub_19.pdf, acesso em 0304-2015

QUESTÃO 01
Sobre o texto, é correto afirmar:
a) A evolução da mulher no mercado de trabalho
deve-se à superação das questões biológicas.
b) As questões de descompasso salarial entre os
gêneros
foram
sanadas
através
do
reconhecimento da energia produtiva da mulher.
c) As mudanças no modo de produção favoreceram a
relativização dos parâmetros sobre a capacidade
produtiva de mulheres e homens.
d) As famílias chefiadas por mulheres aceleram as
mudanças sociais.
e) Todos os protestos sociais contribuíram para a
valorização da mão de obra feminina.

Este novo despertar permitiu que a mulher saísse
do lar e da tutela de um homem, seja ele pai ou
marido, para conquistar uma liberdade. Esta
3

QUESTÃO 02

b) Necessidade de ênfase.
c) Obediência à regra gramatical.

De acordo com o texto, o poder da escolha, antes
reservado ao homem:

d) O uso de recurso irônico.
e) A existência de um sexo que não seja frágil.

a) Ainda não foi reconhecido pelo novo código
civil.

TEXTO 02 para as questões de 06 a 08:

b) Não continuou como privilégio de apenas um
dos sexos.

Apelo

c) Nos dias atuais continua inalterado pelos
padrões capitalistas.
d) Reflete-se no grande número de profissões
ligadas ao universo feminino.
e) Impulsiona as iniciativas das politicas públicas
acerca do trabalho feminino.

QUESTÃO 03
Há sentido conotativo da linguagem em:
a) Estas necessidades são relativas ao grau de
evolução da civilização e das muitas
comodidades que vieram com ela.
b) Este poder permite hoje que muitas famílias
sejam chefiadas pela mulher e que até o novo
código civil reconheça esta evolução.
c) A pseudo fragilidade feminina também deverá
ser questionada pelos formuladores de
políticas públicas (...)
d) O atributo da força física do trabalhador
perdeu espaço para a capacidade de
aprendizado e gerenciamento
e) É claro que séculos de vantagem fincaram
raízes na sociedade e se propagam até hoje.

QUESTÃO 04
As orações do período “Se os salários dos homens
ainda permanecem maiores, as diferenças já
diminuíram muito” estão ligadas por uma ideia de:
a) Alternância
b) Condição
c) Concessão
d) Adversidade
e) Consequência

QUESTÃO 05

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de
casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti
falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de
esquina. Não foi ausência por uma semana: o batom
ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a
imagem de relance no espelho.
Com os dias, Senhora, o leite primeira vez
coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a
pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou
debaixo da escada. Toda a casa era um corredor
deserto, até o canário ficou mudo. Não dar parte de
fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma
hora da noite eles se iam. Ficava só, sem o perdão de
sua presença, última luz na varanda, a todas as
aflições do dia.
Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate —
meu jeito de querer bem. Acaso é saudade,
Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei
água e elas murcham. Não tenho botão na camisa.
Calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolha?
Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com
os outros: bocas raivosas mastigando. Venha para
casa, Senhora, por favor.
TREVISAN, Dalton. Apelo. Disponível em
http://www.releituras.com/daltontrevisan_apelo. Acesso em
23.03.2015.

QUESTÃO 06
Sobre o texto acima, é possível afirmar:
a) O narrador relata, de forma objetiva, a ausência da
Senhora.
b) O narrador sente falta da Senhora por razões
práticas do cotidiano.
c) A
ausência
da
Senhora
é
percebida
gradativamente pelo narrador,através dos efeitos
no cotidiano.
d) O narrador modifica seu cotidiano, beneficiando-se
da ausência da Senhora.
e) O narrador relata que seus sentimentos não se
alteram em relação à ausência da Senhora.

As aspas na expressão “sexo frágil”, conforme o
contexto, indicam:
a) Que a expressão deve ser usada para
diferenciar os gêneros.
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QUESTÃO 07
Há predominância da linguagem poética no texto
no seguinte trecho:
a) Ficava só, sem o perdão de sua presença,
última luz na varanda, a todas as aflições do
dia.
b) Sentia falta da pequena briga pelo sal no
tomate — meu jeito de querer bem.
c) Amanhã faz um mês que a Senhora está longe
de casa.
d) ... A pilha de jornais ali no chão, ninguém os
guardou debaixo da escada.
e) Não tenho botão na camisa. Calço a meia
furada.

b) A visão do eu-lírico sobre Teresa transcende a
visão masculina baseada na aparência.
c) A linguagem culta confere sobriedade ao texto
moderno.
d) Há uma gradação negativa na composição da
personagem feminina.
e) O encontro amoroso referenda
estereotipada da mulher.

uma

visão

QUESTÃO 10
Há presença da metáfora como figura de linguagem
em:
a) Os céus se misturaram com a terra.
b) Achei que ela tinha pernas estúpidas.

QUESTÃO 08
Cumprem função adjetiva as palavras:

c) Quando vi Teresa de novo.
d) Da terceira vez não vi mais nada.
e) Achei também que a cara parecia uma perna.

a) Violetas e canário
b) Pilha e escada
c) Meia e noite

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÕES DE 11 A 30

d) Deserto e raivosas
e) Água e briga

TEXTO 03 para as questões 09 e 10:
A primeira vez que vi Teresa
Achei que ela tinha pernas estúpidas
Achei também que a cara parecia uma perna
Quando vi Teresa de novo
Achei que os olhos eram muito mais velhos que o
resto do corpo
(Os olhos nasceram e ficaram dez anos esperando
que o resto do corpo nascesse)
Da terceira vez não vi mais nada
Os céus se misturaram com a terra
E o espírito de Deus voltou a se mover sobre a
face das águas.
Manuel Bandeira
Disponível em
http://culturaeducacao.blogspot.com.br/2007/11/manu
el-bandeira-castro-alves.html. Acesso em 23.03.2015.

QUESTÃO 09
Sobre o poema é possível afirmar:
a) É um poema romântico pautado na idealização
da figura feminina.

QUESTÃO 11
Os seres vivos, exceto os vírus, apresentam estrutura
celular. Entretanto, não há nada que corresponda a
uma célula típica, pois, tanto os organismos
unicelulares como as células dos vários tecidos dos
pluricelulares são muito diferentes entre si. Dentro
dessa enorme variedade, podemos encontrar:
a) Células desprovidas de núcleo organizado, como
as encontradas nos organismos vegetais.
b) Estruturas envoltas por parede rígida e de
natureza celulósica, típica das células de fungos.
c) Células providas de estruturas de locomoção,
como cílios ou flagelos, comum a muitos indivíduos
protistas.
d) Células dotadas da presença de orgânulos
capazes de fixar CO2 em compostos orgânicos,
presentes em todas as células de animais.
e) Células dotadas de material genético, constituído
de DNA e proteína, sendo uma exclusividade das
formas eucariontes.

QUESTÃO 12
“A membrana plasmática é essencial à manutenção
da vida, pois delimita o ambiente celular, protege as
estruturas celulares, controla a entrada e saída de
nutrientes e capta sinais específicos do meio externo.”
5

Sobre a organização dessa estrutura é correto
afirmar:

Sobre o papel desempenhado pelo DNA nas células
atuais, é correto afirmar:

a) É composta por dupla camada de fosfolipídios,
que apresentam os seus grupos polares
(hidrófilos) voltados para a face interna da
célula.

a) A expressão dos genes depende da tradução do
DNA e transcrição do RNA.

b) Mergulhadas na matriz lipídica encontram-se
moléculas
de
proteínas,
com
grande
capacidade de movimentação e deslocamento,
apresentando significativa importância na
retenção e no transporte de outras moléculas
através da membrana plasmática.
c) Substâncias hidrossolúveis transpõem a
membrana facilmente, passando diretamente
pela dupla camada lipídica.
d) Em todos os tipos celulares são observadas
moléculas de glicoproteínas na superfície da
membrana plasmática, responsáveis por reter
outras
moléculas
menores
para,
posteriormente, adentrar no espaço intracelular.
e) Íons atravessam a membrana por difusão direta
na bicamada lipídica.

QUESTÃO 13
“Todas as atividades celulares são dependentes,
direta ou indiretamente, de mensagens vindas do
núcleo celular. O núcleo, portanto, controla a
forma, a estrutura e as funções celulares.”
Sobre a organização e função do núcleo celular
pode-se afirmar:
a) Nos eucariontes, a cromatina constitui o
material genético e resulta da associação entre
moléculas de DNA com proteínas.
b) Nos eucariontes, o núcleo é envolto pela
carioteca ou membrana nuclear, que possui
diversos poros exclusivos para o transporte de
mensagens genéticas.
c) Entre o núcleo e o citoplasma existe um
constante fluxo de informação genética, que vai
das proteínas até o DNA.
d) Toda a informação genética de uma célula
eucariótica encontra-se confinada no núcleo
celular.
e) As unidades genéticas que compõem os
cromossomos são fixas e imutáveis.

b) Um único tipo de RNA garante a transcrição dos
genes.
c) O RNA é o produto final de todos os genes.
d) A transcrição do DNA em RNA é o ponto de partida
de toda a expressão fenotípica.
e) A tradução do RNA a única para todos os tipos de
genes.

QUESTÃO 15
“As células se utilizam de duas formas de divisão para
sua multiplicação e geração de novas linhagens
celulares.”
Sobre essas formas de divisão, pode-se afirmar:
a) As células que se dividem continuamente são
imortais, mantendo-se indefinidamente em ciclo
celular, como ocorre nas linhagens embrionárias.
b) As células que se mantêm em ciclo celular são
aquelas que preservam a potencialidade para tal,
nunca passando pela interfase.
c) A Interfase é um período de repouso da célula.
d) As células que podem realizar meiose têm
localização restrita, fazendo parte da linhagem
somática.
e) A mitose permite a reposição ou renovação de
células nos tecidos, dando origem às células-filhas
idênticas à célula-mãe diplóide.

QUESTÃO 16
João tem uma horta em sua propriedade e em cada
uma das áreas destinadas ao cultivo das hortaliças há
uma placa com o nome científico da planta. Num dos
seus canteiros, está escrito o nome Mentha aquatica
L. x Mentha arvensis L. A qual categoria taxonômica
pertence esse nome?
a) Espécie.
b) Subespécie.

QUESTÃO 14
“O DNA é o repositório da informação genética dos
seres vivos atuais, embora essa molécula não
controle diretamente as funções celulares.”

c) Híbrido.
d) Variedade.
e) Infraespécie.
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e) Abacaxi, caju, laranja, alho e melancia.

QUESTÃO 17
QUESTÃO 20
O corpo do vegetal é formado por órgãos e
estruturas responsáveis por desempenhar as
diversas funções de manutenção da vida,
compreendendo os órgãos vegetativos e os órgãos
reprodutivos, assim como as suas modificações.
Considerando os órgãos vegetativos, os tubérculos
são:
a) As raízes mais grossas de certas plantas, onde
se encontram as reservas energéticas.
b) As raízes e os caules subterrâneos
desenvolvidos
de determinadas
plantas,
utilizadas como alimento.
c) As raízes aéreas das plantas que funcionam
como órgão de reserva de água em condições
de seca.
d) Os caules aéreos arredondados de algumas
plantas que funcionam como órgãos de reserva
de energia.
e) Os caules subterrâneos e intumescidos de
algumas plantas que funcionam como órgão de
reserva energética.

QUESTÃO 18
No sistema de classificação filogenética, o grupo
de representantes de um táxon em qualquer nível
hierárquico, seja ele gênero, família ou ordem, que
descendem de uma única espécie ancestral é
denominado:

Os documentos que certificam a diversidade e a
riqueza da flora de uma determinada região ou país
encontram-se depositados em coleções botânicas.
Um exemplo de coleção botânica é o herbário, que
consiste num banco de materiais preservados
composto por:
a) Amostras de plantas fixadas em solução de
formalina e conservadas em meio líquido,
identificadas com rótulos contendo informações
sobre a planta e o local de coleta.
b) Amostras de plantas secas e prensadas em estufa,
fixada em uma cartolina de tamanho padrão,
acompanhadas de uma etiqueta ou rótulo
contendo informações sobre a planta e o local de
coleta.
c) Amostras de plantas vivas cultivadas sob
condições ótimas de luminosidade e temperatura,
identificadas com rótulos contendo informações
sobre a planta e o local de coleta da muda.
d) Fragmentos de frutos secos, acondicionados em
sacos de papel, acompanhados de uma etiqueta
contendo informações sobre a planta da qual é
proveniente e o local de coleta.
e) Fragmentos de plantas conservadas em meio
líquido, acompanhadas de uma etiqueta ou rótulo
contendo informações sobre a planta e o local de
coleta.

QUESTÃO 21

a) Monofilético.
b) Bifilético.
c) Parafilético.
d) Polifilético.
e) Plurifilético.

As seguintes substâncias, se utilizam como
fertilizantes na nitrogenação do solo. Qual delas
apresenta a melhor fonte de nitrogênio segundo a
composição percentual em massa?
Dados: Massa Atômicas (MA): MA(N)= 14 uma,
MA(C)= 12 uma, MA(O)= 16 uma, MA(H)= 1 uma
a) Uréia, (NH2)2CO

QUESTÃO 19
“O fruto pode ser definido como sendo o ovário ou
ovários desenvolvidos e em estado de maturação,
podendo se agregar a ele outras partes da flor ou
mesmo de inflorescência” (SOUZA, 2006, p.107).
De acordo com essa definição, são exemplos de
frutos:
a) Abacaxi, tomate, cebola, melancia e quiabo.
b) Abacaxi, laranja, alho, tomate e quiabo.
c) Laranja, caju, vagem, cebola e melancia.
d) Laranja, tomate, melancia, pepino e quiabo.

b) Nitrato de Amônio, NH4NO3
c) Guanidina, HN=C(NH2)2
d) Amoníaco, NH3
e) Hidróxido de amônio NH4OH

QUESTÃO 22
O número de prótons (p), número de elétrons (e) e
132
Cs55 é:
número de nêutrons (n) do elemento
a) p= 77, e= 55, n= 55
b) p= 55, e= 55, n= 77
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c) p= 55, e= 77, n= 55

QUESTÃO 25

d) p=55, e= 77, n= 77
e) p=77, e=77, n=55

A capsaicina é uma das substâncias envolvidas na
ardência das pimentas. Ela pertence à família dos
alcaloides. Devido a sua ação revulsivante,
revulsivante ela tem
sido empregada como tônico capilar em formulações
tópicas para alopécia., Figura 2.

QUESTÃO 23
Os alenos são compostos quirais, mas que não
apresentam carbonos assimétricos. Analise a
figura 1 que representa a estrutura do 2,32,3
pentadieno e prediga os ângulos de ligação α, β e
γ sinalizados na molécula.

H

C

C
H3C

N
H

γ

C

Figura 2. Capsaicina

H

β

O
HO

CH
H3

α

O

Figura 1. 2,3-pentadieno
pentadieno

Os grupos funcionais presentes na molécula de
Capsaicina são:

a) α = 1800, β =1200 e γ = 1200

a) Fenol, éter, amina primaria

b) α = 1200, β =109,50 e γ = 109,50

b) Fenol, éter, cetona

c) α = 109,50, β =1200 e γ = 1200

c) Álcool, éter, amida

d) α = 1800, β =109,50 e γ = 109,50

d) Álcool, éter, amina secundaria

e) α = 1800, β =1200 e γ = 109,50

e) Éter, fenol, amida

QUESTÃO 26

QUESTÃO 24
Associe o seguinte enunciado à equação química
corretamente balanceada:

De acordo com o Cladograma abaixo, podemos
afirmar que os números 1, 2, 3 e 4, correspondem
respectivamente aos grupos:
grupos

No laboratório de química, um estudante misturou
num tubo de ensaio uma solução de cloreto de
bário com outra solução de sulfato de zinco.
Observando a formação de um precipitado branco
de sulfato de bário. O tubo de ensaio ficou
ligeiramente quente.
Dados: Z(Ba)= 56), Z(Cl)=17, Z(Zn)=30,
(Zn)=30, Z(S)=16,
Z(O)=8
a) BaCl (aq) + ZnSO4 (aq)
∆H < 0

ZnCl (aq) + BaSO4 (s)

b) BaCl (aq) + ZnSO4 (aq)
∆H > 0

ZnCl (aq) + BaSO4 (s)

c) BaCl2 (aq) + ZnSO4 (aq)
∆H < 0

ZnCl2 (aq) + BaSO4 (s)

d) BaCl2 (aq) + ZnSO4 (aq)
∆H > 0

ZnCl2 (aq) + BaSO4 (s)

a) Hexapoda, Myriapoda, Tracheata e Arthropoda

e) 2 BaCl3 (aq) + 3 ZnSO4
Ba2(SO4)3 (s)
∆H < 0

(aq)

3 ZnCl2

(aq)

+

b) Tracheata, Hexapoda, Arthropoda e Myriapoda
c) Arthropoda, Hexapoda, Tracheata e Myriapoda
d) Arthropoda, Tracheata, Myriapoda e Hexapoda
e) Hexapoda, Arthropoda, Myriapoda e Tracheata
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hematófagos até os comensais e são conhecidos
como vermes redondos.

QUESTÃO 27
As ilustrações abaixo representam exemplares do
Filo Annelida. Em relação a esses animais, analise
as afirmativas e assinale a alternativa correta.

c) Apresentam modificações
odificações tegumentares especiais
associadas ao consumo de nutrientes, pois, não
possuem trato digestivo.
d) Os protozoários são animais denominados protistas
que vivem em simbiose com os seres humanos,
sendo muito deles patogênicos.
e) A elefantíase é causada
usada pela Wuchereria bancrofti
(Brasil e África), Brugia malayi (China, Sudeste
Asiático, Indonésia, Filipinas e sul da Índia) e
Brugia timori (Ilha
Ilha de Timor) e é adquirida,
principalmente, através da ingestão de alimentos
contaminados pelo seu hospedeiro.
hospedeiro

QUESTÃO 29
I - Os animais do grupo A são oligoquetos e por
isso
apresentam
poucas
cerdas,
são
hermafroditas
e
importantes
para
a
decomposição da matéria orgânica do solo.
II - Os organismos do grupo C são poliquetos
poliquet que
vivem em ambientes marinhos, apresentam
apresent
parapódios e são hematófagos.
III - Os representantes do grupo B são hirudíneos
que se alimentam
mentam de sangue, são hermafroditas
e apresentam clitelo.
IV

- Os três representantes apresentam
segmentação do corpo bem definida e
internamente são divididos por
or septos e
mesentérios.

Atualmente, aceita-se que o grupo das aves seja
dividido em dois grandes subgrupos: Paleornithes
(ratitas: aves não-voadoras)
voadoras) e Neornithes (carinatas).
(carinatas
Este grupo de animais se caracteriza por apresentar
penas, membros anteriores modificados em asas e a
homeotermia (endotermia).
Que outras características
elencadas para este grupo:

odas as alternativas são verdadeiras
a) Todas
b) Apenas a alternativa I é verdadeira.
d) I, II e IV são verdadeiras.
e) I, II e III são verdadeiras.

ser

Sacos aéreos e ossos pneumáticos são
responsáveis pelo canto nos machos que os utiliza
para atrair as suas fêmeas e para delimitar os
territórios.

c) A siringe atua como reservatório de ar favorecendo
o vôo e a eficiência respiratória.
d) São dióicos
icos com acentuado dimorfismo sexual,
ovíparos e apresentam desenvolvimento indireto.
e)

QUESTÃO 28

podem

a) A temperatura corporal é mantida pela cobertura
das penas e por uma camada de gordura
subcutânea que é uma novidade evolutiva em
vertebrados.
b)

c) I, III e IV são verdadeiras.

também

Apresentam pés altamente resistentes ao
congelamento por serem carnudos, revestidos
revest
por
uma densa camada de gordura e pela pele rígida e
escamada.

Em relação aos zooparasitas, é correto afirmar
que:

QUESTÃO 30
a) Os platelmintos constituem o Filo mais primitivo
dos bilatérioss em função da ausência de
sistema circulatório,, uso de cílios em vez de
músculos para a locomoção e a presença de
protonefrídios. Schistosoma mansoni, Taenia
sollium e Ascaris lumbricoides são alguns
exemplos destes animais conhecidos como
vermes chatos.
b) Os nematóides constituem o mais diversificado
grupo de parasitas do homem, das plantas e
dos animais domésticos. Podem apresentar
variadas formas de alimentação desde os

Sobre os mamíferos, é correto afirmar que:
a) Se comunicam ativamente entre si exclusivamente
através de expressões faciais, tato e ruído, que
podem formar mensagens complexas.
b) O marsúpio é uma bolsa externa no corpo da
fêmea de cangurus que serve para armazenar
alimentos para o filhote que não é capaz de caçar.
c) Ao nascer, os placentários encontram-se
encontram
num
estado de desenvolvimento inferior ao dos
9

marsupiais, pois estes são endoplacentários
enquanto que aqueles são ectoplacentários.
d)

A probabilidade de sobrevivência dos
placentários é menor em relação aos outros
vertebrados, pois o número de filhotes é menor
por gestação e a dependência materna os
fragiliza.

e) Monotremados (ornitorrincos) são animais que
põem ovos semelhantes aos dos répteis, do
qual nasce um minúsculo embrião que se
desloca para uma bolsa, onde termina o seu
desenvolvimento lambendo leite produzido pela
mãe, que não possuem mamilos.
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QUESTÃO DISCURSIVA
“O sistema de endomembranas se distribui por todo o citoplasma das células eucarióticas e é formado por
vários

compartimentos.

Entre

as

organelas

constituintes

desse

sistema

destacam-se

o

retículo

endoplasmático, o complexo de golgi, o lisossomo e o endossomo. A comunicação entre estas organelas
acontece de forma constante, sendo essencial para garantir o fluxo de metabólitos, tanto dentro da própria
célula quanto da célula para o meio extracelular.”
Explique o mecanismo envolvido no fluxo de metabólitos entre essas organelas que garante o endereçamento
correto das substâncias. Exemplifique.
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REDAÇÃO
ORIENTAÇÕES:
1. Escreva sua redação no espaço reservado ao rascunho, observando:
Tema e tipo de redação propostos.
Título obrigatório e adequado ao tema.
O texto deve ser redigido de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
2. Transcreva sua redação na Folha apropriada, com caneta azul ou preta, usando de 25 a 30 linhas.
3. Caso utilize letra de imprensa, faça distinção entre maiúsculas e minúsculas.
4. Será anulada a redação:
Redigida fora do tema e do tipo de texto propostos;
Apresentada em forma de versos.
Assinada fora do cabeçalho da folha.
Escrita a lápis ou de forma ilegível.
TEXTOS MOTIVADORES:
Texto 1

O uso do computador e da Internet influenciou significativamente as relações humanas, sobretudo no que se
refere à comunicação. No entanto, nenhuma outra forma de comunicação pode ser considerada mais natural
do que aquela que acontece “cara a cara”. Por isso, Knock (2001) comenta que as demais formas de
comunicação, incluindo aquelas que são mediadas pelo computador, demandam um esforço cognitivo muito
maior do que aquele que seria requerido naturalmente na comunicação “cara a cara”. Por outro lado, o autor
ainda afirma que o conhecimento que adquirimos por intermédio de nossas relações com o meio também
influencia a percepção de naturalidade da mídia e faz com que o Homem aprenda diferentes formas de
comunicação apesar da estranheza que inicialmente possa sentir. Isso mostra que o Homem é capaz de se
adaptar biologicamente às transformações promovidas pelo rápido desenvolvimento das tecnologias. Portanto,
as tecnologias influenciam o Homem assim como o Homem também influencia o desenvolvimento das
tecnologias.
VIDAL, Mônica. A influência das inovações tecnológicas sobre o comportamento humano.Mestre em Psicologia pela UFRJ. Disponível em
http://www.mosaicopsicologia.com.br.Acesso em 23-03-2015.

Texto 02

Fonte: Charge encontrada em: http://cirandas.net/caio.formiga/blog/cibercultura
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TEMA:
A partir das ideias presentes nos textos acima, produza um texto dissertativo-argumentativo sobre a
“influência das inovações tecnológicas sobre o comportamento humano”.
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