
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

VESTIBULAR 2020.2 
2a FASE - 1º DIA   

REDAÇÃO E BIOLOGIA  
 

APLICAÇÃO: 20 de dezembro de 2020 

DURAÇÃO: 04 horas 

INÍCIO: 09 horas 

TÉRMINO: 13 horas 

 

 

Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, 

com letra de forma, a seguinte frase: 

O bom exemplo convence. 
 
 

 
ATENÇÃO! 
 

    Este caderno de provas contém: 

 Prova I – Redação; 

 Prova II – Biologia, com 20 questões. 
 
    Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá 
    assinar a folha de presença e entregar ao fiscal de mesa: 

 a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada; 

 a FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO; 

 o CADERNO DE PROVAS. 
 

    Será atribuída nota zero, na prova correspondente, 
    ao candidato que não entregar sua folha de respostas  
    ou sua folha definitiva de redação. 

  

 

 

 

NÚMERO DO GABARITO 

 

Marque, no local apropriado de sua 

folha de respostas, o número 1, que é o 

número do gabarito deste caderno de 

provas e que se encontra indicado no 
rodapé de cada página. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR 

 
   Nome: _____________________________________________________ Data de nascimento: _____________  
  
   Nome de sua mãe: __________________________________________________________________________ 
 

 Assinatura: ____________________________________________ 
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PROTOCOLOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 
APLICAÇÃO DA PROVA 

Os protocolos sanitários a seguir baseiam-se no Plano de Contingência, 

referente à COVID-19, elaborado pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará: 

a) A máscara facial (descartável ou reutilizável) é de uso obrigatório e deve 

cobrir adequadamente o nariz e a boca do candidato. 

b) O candidato deverá, obrigatoriamente, permanecer de máscara durante 

todo o período de realização das provas, retirando-a apenas para ingestão 

de água, sucos e similares — único período em que poderá ficar sem esse 

equipamento. 

c) O candidato poderá portar seu próprio frasco de álcool em gel ou outros 

antissépticos para as mãos (desde que em embalagem transparente e 

sem rótulo). 

d) Caso esteja utilizando viseira (face shield) e óculos de proteção facial, o 

candidato deverá retirá-los apenas no momento da identificação, ao 

ingressar na sala de aplicação de prova, podendo voltar a utilizá-los após 

concluído o procedimento. 

e) Será vedado o compartilhamento de objetos de uso pessoal pelos 

candidatos e pelos aplicadores de provas. 

f) A saída do candidato da sala de aplicação de prova para a utilização do 

banheiro deve ser solicitada ao fiscal de sala, o qual chamará um fiscal 

volante para acompanhar o candidato no trajeto sala/banheiro/sala, 

observada a restrição de uso do banheiro de uma pessoa por vez. 

g) Quando do retorno do banheiro, ao adentrar a sala de prova, deverá ser 

mantido o protocolo de higienização das mãos com o álcool em gel 

disponibilizado em sala. 

h) Caso haja necessidade de descarte da máscara de proteção facial, o 

candidato deverá desprezá-la em recipiente de lixo contendo saco plástico 

no seu interior de uso exclusivo para este fim. 

i) A qualquer momento, caso considere necessário, o candidato poderá 

solicitar da equipe de fiscalização o álcool em gel para higienização das 

mãos. 

                                       

**************** 
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     LEIA COM ATENÇÃO! 
AVISOS IMPORTANTES REFERENTES ÀS PROVAS 

1. Ao receber o caderno de provas, o candidato deverá examiná-lo, observando se está completo, e se há falhas ou 
imperfeições gráficas que causem qualquer dúvida. Em qualquer dessas situações, o fiscal deverá ser informado 
imediatamente. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 (trinta) minutos do início da prova. 

2. O candidato deverá preencher os campos em branco da capa da prova, com as devidas informações. 
 

3. DA PROVA I - REDAÇÃO: 
3.1. A Redação deverá ser feita na folha própria, denominada Folha Definitiva de Redação, que é distribuída aos 

candidatos juntamente com o caderno de provas. Ao receber a Folha Definitiva de Redação, que será personalizada, 
o candidato deverá conferir atentamente todos os seus dados; caso haja alguma discrepância, deverá comunicar 
imediatamente ao fiscal de sala.  

3.2. Na Folha Definitiva de Redação, o candidato deverá apor, no local apropriado, sua assinatura (igual à da identidade). 
3.3. Caso tenha solicitado intérprete de LIBRAS, o candidato deverá marcar, com X, o quadrículo que se encontra na Folha 

Definitiva de Redação para esse fim. 
3.4. O caderno de provas contém uma folha para rascunho (semelhante à Folha Definitiva de Redação) que poderá ser 

utilizada para treino, contudo não poderá ser destacada nem entregue em substituição à Folha Definitiva de 
Redação. 

3.5. A folha para rascunho não será objeto de correção. 
3.6. A Redação deverá ser escrita a caneta, de tinta de cor preta ou azul. 
3.7. Por medida de segurança, não serão aceitas redações escritas a lápis. 
3.8. É permitido ao candidato fazer sua redação em letra de forma. 
3.9. A Folha Definitiva de Redação não será substituída, em nenhuma hipótese, por erro do candidato. Portanto, o 

candidato deverá fazer sua redação atentamente, evitando erros e excesso de rasuras. 
3.10. Em caso de erro quando da escrita da redação, o candidato deverá riscar a(s) palavra(s) errada(s), cobrindo-a(s) 

totalmente, com a própria caneta, e escrever o que for correto em seguida, dando continuidade à escrita. Esse tipo 
de rasura será desconsiderado pela banca corretora desde que não interfira na compreensão do texto redigido nem 
se encontre em muitas linhas, seguidas ou não. Em nenhuma hipótese será permitido o uso de qualquer tipo de 
corretivo. 

3.11. É importante que a redação se atenha às instruções da prova, esteja de acordo com o gênero textual solicitado               
e respeite a delimitação do número mínimo de 20 (vinte) e do máximo de 25 (vinte e cinco) linhas escritas. 

3.12. Não é necessário colocar título na redação, exceto se o gênero da proposta de escrita sugerida o exigir.  
3.13. O candidato não deverá apor assinatura nem qualquer outro tipo de identificação no espaço destinado para a escrita 

da redação, mesmo que o texto produzido seja uma carta ou outro gênero que a exija.  
3.14. As colunas contidas na margem direita da Folha Definitiva de Redação, bem como o espaço destinado à colocação 

do número de linhas não escritas, localizado no rodapé da Folha Definitiva de Redação, não devem ser preenchidos; 
esses espaços são reservados à banca corretora. 

3.15. O número máximo de pontos da prova de redação é 60 (sessenta). 
3.16. Será atribuída nota zero, nesta prova, ao candidato que não entregar sua Folha Definitiva de Redação. 

 
4. DA PROVA II - ESPECÍFICA: 

4.1. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá 
verificar se seu nome e número de inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar 
imediatamente ao fiscal de sala.  

4.2. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.  
4.3. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:  

a) copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta 
na capa do caderno de prova;  

b) marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o 
interior do círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;  

c) assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes. 
4.4. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número 

do gabarito (item 4.3 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material 
para marcação das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma 
alternativa assinalada por questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura 
eletrônica, uma vez que a correção da prova se dá por meio eletrônico. 
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4.5. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Específica será da inteira responsabilidade do 

candidato. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
4.6. Será eliminado da 2ª Fase do Vestibular 2020.2 o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma 

das condições seguintes: 
a) não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível 

a identificação de tal número; 
b) não assinar a folha de respostas; 
c) marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do 

número correto do gabarito do caderno de prova; 
d) fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, 

emendas, rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra 
marcação que não seja a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova. 

4.7. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte 
de seu corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis 
na página da CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 16 horas do dia 20 de dezembro de 2020 e a imagem completa 
de sua folha de respostas estará disponível a partir do dia 09 de janeiro de 2021. 

4.8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação da 2ª Fase do Vestibular 2020.2. 
4.9. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar, dentro da sala 

de prova, nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos, gravata, chaves, chaveiro, controle de 
alarme de veículos, óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela fabricada em material 
transparente, de tinta de cor azul ou preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo e objetos de qualquer natureza 
(moedas, clips, grampos, cartões magnéticos, carteira de cédulas, lenços, papeis, anotações, panfletos, lanches, 
etc.) que estejam nos bolsos de suas vestimentas, pois  estes deverão estar vazios durante a prova. Todos esses 
itens serão acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de sala, e colocados debaixo da 
carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal, quando o candidato 
sair da sala em definitivo. 

4.10. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, 
bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas 
colocados debaixo da carteira do candidato.  

4.11. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova 
e a folha de respostas.  

4.12. Será permitido o uso de água para saciar a sede e de pequeno lanche, desde que acondicionados em vasilhame e 
embalagem transparentes, sem rótulo ou etiqueta, e fiquem acomodados debaixo da carteira do candidato, de 
onde somente poderão ser retirados com autorização do fiscal de sala. A inobservância de tais condições poderá 
acarretar a eliminação do candidato, de acordo com o inciso I, alínea g do item 117 do Edital que rege o certame. 

4.13. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a 
aposição em ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer 
na sala de prova, no aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Vestibular 2020.2, de acordo com o inciso 
I, alínea k do item 117 do Edital que rege o certame. 

4.14. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a 
lista de presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega 
da folha de respostas. 

4.15. Os recursos relativos à Redação e Prova Específica deverão ser interpostos de acordo com as instruções 
disponibilizadas no endereço eletrônico www.uece.br/cev. 
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 19    

 20    

 21    

 22    

 23    

 24    

 25    

TOTAL    

 

Se desejar, utilize esta página para o rascunho de sua redação. Não se esqueça de transcrever 

o seu trabalho para a Folha Definitiva de Redação. 

Esta página não será objeto de correção. 
 

RASCUNHO DA REDAÇÃO 

NÃO ESCREVA 
NAS COLUNAS 

ABAIXO. 
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PROVA I – REDAÇÃO 
 

Prezado(a) candidato(a), 

 

 No início do ano de 2020, o mundo foi 

assolado pela Pandemia da Covid-19. O planeta, 

praticamente, parou! Essa situação trouxe à tona 

diversas questões que, antes, estavam colocadas 

em segundo plano, como a importância da vida, a 

necessidade de um mundo mais empático e a 

importância da pesquisa para a solução de 

diversos dilemas sociais. Tendo como base os 

textos motivadores dispostos abaixo, escolha UMA 

das seguintes propostas e componha seu texto: 

 
Proposta 1 
  

Suponha que você faça parte do Comitê Estadual 

de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus no 

Ceará. Neste grupo, você é o representante da 

Universidade Estadual do Ceará. Sua tarefa é 

redigir uma carta aberta à sociedade cearense a 

ser veiculada em um jornal de grande circulação 

do Estado. Nesta carta, você deverá apresentar 

argumentos que induzam as autoridades a 

investirem mais em pesquisa. Para isso, lembre-

se de que a carta aberta é um gênero com 

predominância de sequência argumentativa, pois 

visa a informar, instruir, alertar, protestar, 

reivindicar ou argumentar sobre determinado 

assunto. Trata-se de um veículo de comunicação 

coletiva destinado a várias pessoas, escrito em 

norma culta da língua portuguesa. 

 
Proposta 2  

Para combater a pandemia de Coronavírus, os 

brasileiros viveram dias de isolamento social e, 
você, nesse período, para se sentir menos 
sozinho, resolveu participar de um concurso de 
redação criado pela Secretaria de Educação do 
Estado do Ceará. Sua participação, então, será a 
de criar um texto em prosa de teor narrativo, 

considerando a seguinte situação: nos dias de 
isolamento social que os cearenses viveram, 
muitas pessoas precisaram de ajuda para superar 
este momento tão difícil. No seu texto, você 
deverá relatar uma história de como o cearense 
(ou você) criou estratégias solidárias para auxiliar 
a população mais carente no combate à pandemia 

do Corona Vírus, sabendo que o relato é um texto 

que pode ser escrito em primeira ou terceira 
pessoa, na norma culta escrita da língua 
portuguesa. 
 

 
 

 
 
 

CIENTISTA QUE MAPEOU 

CORONAVÍRUS DESTACA 

INVESTIMENTO À PESQUISA 
 

Em entrevista à Agência Brasil, a cientista 
Ester Sabino ressaltou a importância de haver 
investimento em pesquisa no país: “não se faz 
sem recursos”, ressaltou. A brasileira foi uma das 
coordenadoras do grupo de especialistas 

que sequenciou o genoma do Coronavírus em 
apenas 48 horas — em outros países, isso levaria 
cerca de 15 dias para ser realizado. Com mais de 
30 anos de carreira, Sabino foi também diretora 
do Instituto de Medicina Tropical, da Universidade 
de São Paulo, e desenvolveu trabalhos em 
diversas áreas médicas. 

Atualmente, ela se dedica a conduzir sua 
carreira conforme a necessidade e incentivo 

financeiro do Brasil ou exterior. “Eu faço pesquisa 
sob demanda. Então, muitas vezes, trabalho com 
assuntos muito diferentes. Porque, se é uma 
oportunidade de ter o recurso para fazer, eu vou 

estudar”, destacou ao veículo. 
Dentre as contribuições de Ester Sabino 

à ciência nacional e mundial estão estudos ligados 
aos vírus do HIV e Zika. “Quando teve a epidemia  
de Zika surgiram muitas oportunidades e recursos 
de fora para fazer pesquisa. Como a gente no 
instituto tem dificuldade em conseguir recursos, 

fui atrás. Eu já era diretora, tinha uma equipe 
trabalhando com essa questão. Com isso, 
conseguimos alguns recursos de fora”, apontou. 

 
Incentivo permitiu avanço da pesquisa 

No caso do sequenciamento do 

Coronavírus, o resultado rápido foi possível, 

devido à estrutura já existente para investigação 
de doenças oriundas de mosquitos — como 
dengue, febre amarela e Zika —, além de 
financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp) e colaboração 
de instituições do Reino Unido. A partir dessa 

tarefa, outros cientistas poderão aprofundar os 
estudos quanto ao vírus e buscar meios de 
combater a doença. 

Sobre o assunto, Sabino ainda disse ter 
ficado surpresa com a repercussão do trabalho da 
equipe brasileira em todo o mundo. “Talvez 
tivesse alguma notícia no jornal. Mas não 

imaginei que tivesse a repercussão que teve”, 
disse. “Na carreira científica, tenho outros 
trabalhos muito mais interessantes”, completou. 

O Coronavírus (COVID-19) foi descoberto 
no final de 2019, depois de casos confirmados na 
China. No momento, a doença já infectou mais de 
100 mil pessoas em todo o mundo e fez mais de 

30 vítimas confirmadas no Brasil. 
Com sintomas similares ao de uma gripe e 

infecções respiratórias, a COVID-19 é transmitida 
por contato, portanto, é essencial haver a 
higienização constante das mãos e evitar 
aglomerações. Em caso de suspeita, é essencial 

buscar atendimento médico urgente. 

https://www.tecmundo.com.br/pesquisa/
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Disponível em: 
https://www.tecmundo.com.br/ciencia/150986-

cientista-mapeou-coronavirus-destaca-investimento-
pesquisa.htm Acesso em 15 de agosto de 2020. 

 

 
PARAISÓPOLIS CONTROLA MELHOR A 

PANDEMIA DO QUE A CIDADE DE SÃO PAULO 
 
Graças às iniciativas de moradores da favela, 

taxa de mortalidade por Covid-19 é menor 
do que no resto da capital paulista. Em 
outras regiões pobres, porém, o cenário é 
diferente. 
 

A favela de Paraisópolis, em São Paulo, tem 
melhor controle da pandemia de Covid 19 do que 

outros bairros da capital paulista. Em 18 de maio 
de 2020, a taxa de mortalidade pelo novo 

coronavírus na região era de 21,7 pessoas por 
100 mil habitantes, enquanto a média municipal 
era de 56,2. Os números são do Instituto 
Pólis, organização da sociedade civil que realiza 
pesquisas no Brasil e no exterior. "Desde a 

confirmação dos primeiros casos em São Paulo, 
logo em março, a associação de moradores de 
Paraisópolis desenvolveu estratégias para suprir a 
falta de políticas públicas para a comunidade", 
explicam os responsáveis pelo estudo em um 
relatório publicado em junho.  

Logo no início da pandemia, os moradores 
da favela criaram o sistema de "presidentes de 
rua", em que uma pessoa de cada rua ficou 
responsável por monitorar e ajudar as outras, 
orientando sobre os sintomas da doença, 
distribuindo cestas básicas e até combatendo a 

disseminação de fake news. 

Além disso, a comunidade contratou 
ambulâncias para atender os sintomáticos e 
recrutou médicos e enfermeiros para suprir a 
favela 24 horas. Outros 240 moradores foram 
treinados como socorristas para apoiar as 60 
bases de emergência criadas com a presença de 
bombeiros civis. 

Com mais de 70 mil habitantes, a 
densidade demográfica de Paraisópolis chega a 61 
mil hab/km². Tendo isso em vista, a associação 
de moradores pediu ao governo estadual para 
utilizar duas escolas públicas como centro de 
isolamento de pessoas infectadas. A medida 

possibilitou que os sintomáticos se isolassem de 
forma eficaz, sem colocar pessoas próximas e 
familiares em perigo. 

Para os pesquisadores, as ações tomadas 
pelos moradores de Paraisópolis deixam claro que 
iniciativas de atenção básica à saúde e ações 
voltadas para garantir a segurança alimentar e 

outras despesas são essenciais em tempos 
de pandemia. "A favela, apesar das condições de 
precariedade e vulnerabilidade, tem sido eficiente 
em baixar a média de mortalidade do distrito 
como um todo", afirma o relatório. 

 

Outras regiões, outra realidade 

Enquanto em Paraisópolis a situação parece estar 

menos preocupante, em outras regiões pobres da 
capital paulista o cenário não é o mesmo. 
Um documento divulgado também neste mês pelo 
Instituto Pólis indica que as áreas com maior 
situação de precariedade urbana são as mais 
castigadas pela Covid-19. As mais afetadas são 
Brasilândia, Sapopemba, Grajaú, Capão Redondo 

e Jardim Ângela. 
Disponível em 

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2020
/06/paraisopolis-controla-melhor-pandemia-do-que-

cidade-de-sao-paulo.html 

 

PROVA II – BIOLOGIA 
 

01. A teoria que considera a hipótese de que a 
vida estaria dispersa por todo o cosmo na forma de 

“vida primária” e que a chegada de algumas delas à 
Terra explicaria a origem da vida no planeta é 
denominada de 

A) abiogênese. 

B) biogênese. 

C) panspermia. 

D) geração espontânea. 

 

02. Organismos anaeróbios facultativos são 
aqueles que 

A) realizam respiração aeróbia na presença de 
oxigênio e, quando não há oxigênio, realizam a 

fermentação. 

B) realizam respiração aeróbia na ausência de 
oxigênio, pois este é tóxico para eles. 

C) realizam a fermentação na presença do 
oxigênio. 

D) são tolerantes ao oxigênio e por isso só 
realizam a respiração aeróbia. 

 

03. Em relação à interfase, é correto afirmar que 

A) corresponde a um período de baixa atividade 
metabólica, subdividida em Fase G1, Fase S e 
Fase G2. 

B) na Fase G1, as células aumentam de tamanho e 

iniciam o processo de sintetização de proteínas 
e produção de RNA. 

C) na Fase S, a síntese proteica continua e ocorre 
a condensação dos cromossomos. 

D) na Fase G2, acontece o processo de duplicação 
e síntese das moléculas de DNA. 
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04. No que diz respeito aos carboidratos, assinale 
a afirmação verdadeira. 

A) Fundamental para a realização do processo de 
respiração celular, o amido é um carboidrato 
simples e o mais comum monossacarídeo.  

B) Reconhecida como a principal substância de 
reserva de energia dos vegetais, a glicose é 

formada por dois tipos de polímeros: a 
amilopectina e a amilose. 

C) Celulose é um polissacarídeo encontrado na 
parede celular de alguns fungos e na 
composição do exoesqueleto de artrópodes, 
como insetos e crustáceos. 

D) Encontrado no fígado e nos músculos dos 
animais, o glicogênio atua como uma reserva 
energética: quando o organismo necessita de 
energia, o glicogênio é quebrado em glicose, 
que é utilizada pelas células. 

 

05. Considerando o processo da fotossíntese, 
escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o 
que se afirma nos itens abaixo. 

(   ) As reações dependentes da luz ocorrem na 
fase fotoquímica. 

(   ) Na fase bioquímica, as moléculas de água 
são clivadas e o O2 é liberado. 

(   ) A redução de moléculas carregadoras de 
elétrons NADP+ para NADPH ocorre na 
fase fotoquímica. 

(   ) A energia do ATP é usada para ligar o CO2 
a uma molécula orgânica na fase 

bioquímica. 

(   ) Na fase fotoquímica, o poder redutor do 

NADPH é utilizado para reduzir um átomo 
de carbono a um carboidrato. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V, V, F, V, F. 

B) F, V, F, F, V. 

C) F, F, V, F, V. 

D) V, F, V, V, F. 

 

06. Nicho ecológico é 

A) um espaço imaginário unidimensional que 

representa a soma dos fatores abióticos 

necessários para a sobrevivência de uma 
espécie. 

B) a soma dos fatores bióticos necessários para a 
sobrevivência de uma espécie.  

C) um espaço imaginário de muitas dimensões que 
representam as condições e os recursos de uma 
espécie. 

D) a soma dos fatores abióticos necessários, mas 
insuficientes para a sobrevivência de uma 
espécie. 

07. A segregação independente dos cromossomos 

e a recombinação genética são duas fontes de 
variabilidade genética que só ocorrem em 
organismos com reprodução 

A) assexuada. 

B) sexuada. 

C) clonal. 

D) vegetativa. 

 

08. Estruturas homólogas são aquelas que 

A) possuem a mesma origem embrionária e 

podem desempenhar a mesma função como, 
por exemplo, os membros dianteiros de aves, 
baleia, ser humano e cavalo. 

B) possuem a mesma origem embrionária e 

desempenham função semelhante, como as 
asas de aves e insetos. 

C) possuem origem embrionária diferente e 
desempenham função semelhante, como os 
membros dianteiros de aves, baleia, ser 
humano e cavalo. 

D) possuem origem embrionária diferente, mas 
desempenham diferentes funções em espécies 
diferentes, como as asas de aves e insetos. 

 

09. Considerando o tema poluição ambiental, 
escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o 
que se afirma a seguir:  

(   ) As queimadas, além de atuarem de forma 

negativa diretamente sobre a flora e a 

fauna, poluem o ambiente. 

(   ) De acordo com a legislação ambiental, 
poluidor “é a pessoa física ou jurídica, de 
direito público ou privado, responsável, 
direta ou indiretamente, por atividade 
causadora de degradação ambiental”.  

(   ) A redução do consumo e o consumo 
consciente são formas de combate à 
poluição ambiental. 

(   ) A poluição ambiental se restringe às 
regiões urbanas, pois é onde ocorre a 
industrialização e não há saneamento 
básico. 

Está correta, de cima para baixo, a seguinte 

sequência: 

A) V, V, V, F. 

B) V, F, V, F. 

C) F, V, F, V. 

D) F, F, F, V. 
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10. Relacione, corretamente, os ambientes com 

algumas de suas características abaixo 
apresentadas, numerando os parênteses de acordo 

com a seguinte indicação: 

1. Caatinga 

2. Cerrado 

3. Floresta Amazônica 

4. Pantanal 

(   ) É o segundo maior complexo vegetacional 

da América do Sul. No entanto, vem sendo 
degradado, nas últimas décadas, pela 
expansão da fronteira agrícola brasileira. 

(   ) Possui alta diversidade biológica: porém, 
por manter-se a partir do material 
orgânico que produz, seu equilíbrio é 

extremamente sensível às interferências 

antrópicas. 

(   ) Abriga uma fauna aquática muito variada. 
Nesse ambiente, a sobrevivência de 
diversas espécies como onças, 
jaguatiricas, lontras e, especialmente, de 
jacarés é colocada em risco devido ao 
mercado de peles. 

(   ) Apresenta índice pluviométrico entre 500 a 
700 mm anuais, característica que, quando 
associada a outras, como por exemplo, à 
antropização, torna-o passível de 
desertificação. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 4, 1, 3, 2. 

B) 2, 3, 4, 1. 

C) 3, 2, 1, 4. 

D) 1, 4, 2, 3. 

 

11. Sobre os Reinos da natureza, é correto 

afirmar que o  

A) Fungi reúne organismos autotróficos 
unicelulares.  

B) Plantae agrupa seres heterotróficos, uni ou 
pluricelulares. 

C) Proctista é representado por seres procariontes 
pluricelulares.  

D) Animalia reúne organismos eucariontes 
heterotróficos. 

 

12. São exemplos de doenças bacterianas: 

A) Gonorreia e Sífilis. 

B) Covid-19 e Hepatite. 

C) HPV e Varíola. 

D) Toxoplasmose e Leptospirose. 

13. Atente para as seguintes afirmações em 

relação à dinâmica das populações: 

I. Densidade populacional é o número de 

indivíduos de uma mesma espécie que 
vivem em determinada área ou volume. 

II. O crescimento populacional é analisado de 
acordo com as taxas de natalidade e de 
mortalidade da população. 

III. A curva de potencial biótico representa a 

capacidade máxima de crescimento de uma 
população. 

IV. A capacidade de carga ou limite representa 
o tamanho populacional máximo que o 
ambiente consegue suportar. 

Está correto o que se afirma em 

A) I, II e IV apenas. 

B) I, III e IV apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II, III e IV. 

 

14. Quando alguns membros de uma população 
iniciam uma nova população, pode ocorrer um tipo 

de deriva genética denominada de 

A) efeito gargalo de garrafa. 

B) efeito fundador. 

C) seleção natural. 

D) mutação.  

 

15. Em relação ao ciclo da água, escreva V ou F 
conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma 
nos itens abaixo.  

(   ) Representa o movimento da água, 

presente nos oceanos, continentes e 
atmosfera, alimentado pela força da 
gravidade e pela energia solar. 

(   ) A água pode ser superficial, subterrânea 
ou atmosférica, contudo, pelo fato de ser 
uma só, está sempre mudando de estado. 

(   ) A quantidade e localização da água da 
superfície muda com o tempo e espaço, 
seja naturalmente ou pela ação antrópica. 

(   ) É classificado como ciclo biogeoquímico 

pela importância desse elemento químico 
nos processos metabólicos dos seres 
vivos. 

Está correta, de cima para baixo, a seguinte 
sequência: 

A) V, V, V, F. 

B) V, F, F, F. 

C) F, V, F, V. 

D) F, F, V, V. 
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16. A gravidez ectópica ocorre quando 

A) a nidação do embrião ocorre no útero. 

B) o óvulo e o endométrio sofrem descamação. 

C) a implantação do óvulo fertilizado ocorre fora 
da cavidade uterina. 

D) o embrião se desenvolve a partir de um óvulo 
sem ocorrer a fecundação. 

 

17. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou 

falso o que se afirma nos itens abaixo sobre os 
hormônios humanos. 

(   ) A prolactina promove a secreção de 
progesterona e estimula a produção e 
secreção de leite. 

(   ) A adrenalina estimula o armazenamento 

de glicose pelas células, reduzindo sua 
concentração no sangue. 

(   ) A insulina aumenta a concentração de 
glicose no sangue e causa vasoconstrição 
generalizada no corpo. 

(   ) A oxitocina estimula a contração muscular 
uterina e das glândulas mamárias. 

Está correta, de cima para baixo, a seguinte 
sequência: 

A) V, F, F, V. 

B) V, F, V, F. 

C) F, V, V, F. 

D) F, V, F, V. 

 

18. No que diz respeito a fungos, escreva V ou F 

conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma 
nos seguintes itens: 

(   ) São organismos, em sua maioria, 
filamentosos, eucarióticos e 
heterotróficos. 

(   ) Sua reprodução é assexuada e acontece 

por fragmentação, gemulação e 
cariogamia. 

(   ) Em suas relações ecológicas, podem ser 
classificados como saprófagos, 
mutualistas, predadores ou parasitas. 

(   ) São constituídos por hifas cenocíticas, 
septadas e micélio. 

Está correta, de cima para baixo, a seguinte 
sequência: 

A) V, V, V, V. 

B) V, F, V, F. 

C) F, V, F, V. 

D) F, F, F, F. 

19. Em relação ao sistema respiratório humano, 

escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o 
que se afirma nos itens abaixo.  

(   ) O sistema respiratório humano é 
composto por cavidades nasais, boca, 
faringe, laringe, traqueia e pulmão 
(brônquios, bronquíolos e alvéolos). 

(   ) Frequência respiratória é o número de 
movimentos respiratórios que a pessoa 

executa por minuto. 

(   ) Ventilação pulmonar é o processo pelo 
qual o ar chega aos alvéolos e ocorre pela 
ação de músculos respiratórios com a 
intenção de aumentar ou de reduzir o 
volume da cavidade torácica. 

(   ) Hematose é o processo de trocas gasosas 

que ocorre nos capilares sanguíneos dos 
alvéolos através da difusão de gases: 
oxigênio e dióxido de carbono. 

Está correta, de cima para baixo, a seguinte 
sequência: 

A) V, V, V, V. 

B) V, F, V, F. 

C) F, V, F, V. 

D) F, F, F, F. 

 

20. Os peixes ósseos apresentam como 
características:  

A) respiração cutânea, rins mesonéfricos e sistema 

circulatório aberto.   

B) respiração branquial, opérculo e bexiga 
natatória. 

C) respiração cutânea, opérculo e sistema 
digestório completo.  

D) sistema digestório incompleto, bexiga natatória 

e sistema circulatório fechado. 

 

 


