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 QUESTÃO 01
A maioria das moléculas de ATP produzidas na respiração celular provém da fosforilação 

oxidativa, que acontece na mitocôndria. A energia liberada da cadeia de reações de transporte 

de íons H+, mediadas pelas enzimas da membrana interna da mitocôndria, é utilizada para 

produzir ATP. 

A movimentação dos íons H+ através da cadeia de transporte de elétrons ocorre pelo seguinte 

processo: 

gradiente eletroquímico 

transdução de sinal  

difusão facilitada 

transporte ativo 

 QUESTÃO 02
A figura abaixo representa a replicação do DNA, em que algumas das proteínas envolvidas no 

processo estão simbolizadas por círculos; quatro delas, estão assinaladas pelos algarismos I, II, 

III e IV.  

A análise da figura permite concluir que a enzima primase está indicada pelo algarismo: 

I 

II 

III 

IV 

IMPORTANTE: A ordem das questões apresentada neste 
PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso 
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 QUESTÃO 03 

A técnica de sequenciamento de DNA proposta por Frederick Sanger, permite a identificação de 

mutações que causam doenças e é uma ferramenta importante na medicina preventiva. 

Admita que um fragmento de DNA tenha sido sequenciado pelo método de Sanger e as amostras 

obtidas separadas por eletroforese, para revelar a série de bases nitrogenadas dessa molécula. 

A figura abaixo representa o resultado da eletroforese do fragmento de DNA analisado. Observe 

que os diferentes nucleotídeos (Adenina, Citosina, Timina e Guanina) são indicados na parte 

superior e as barras pretas identificam as bandas de DNA amplificadas no sequenciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no resultado da análise eletroforética, a sequência das bases nitrogenadas presentes 

no fragmento de DNA, no sentido 5’→3’, é: 

CCTAGGC 

CGGATCC 

ACCCTGG 

GGTCCCA 

 

 QUESTÃO 04 

Fatores epigenéticos que estimulam ou inibem a expressão gênica não conferem modificações 

na sequência de DNA, mas podem ser transmitidos para as próximas gerações, além de provocar 

alterações fenotípicas nos indivíduos. 

O bloqueio epigenético da expressão de um determinado gene está relacionado, principalmente, 

à seguinte sinalização química: 
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depurinação de base nitrogenada 

metilação de dinucleotídeos CpG 

fosforilação da proteína CDK 

acetilação de histonas 

 QUESTÃO 05 
O metabolismo das células que compõem os órgãos se caracteriza pelas interações entre suas 

organelas, cuja quantidade e variedade estão intimamente relacionadas à estrutura e à função 

que desempenham no organismo. 

Células com complexo golgiense intensamente ativo e muitos lisossomos estão adaptadas para 

desempenhar a seguinte função metabólica: 

biotransformação de drogas  

absorção de nutrientes 

digestão intracelular 

síntese de ATP 

 

 QUESTÃO 06 
Em comparação com a saúde da população urbana, a da população rural é mais precária, devido 

a fatores como baixa cobertura de saneamento básico e captação de água sem tratamento ou em 

condições insalubres, acarretando aumento no número de parasitoses intestinais e diarreias. 

Essas diferenças tornam necessárias políticas de saúde para populações rurais, assim como 

recrutamento de profissionais adequados para atender a essas áreas. 

De acordo com os referenciais do Sistema Único de Saúde, esse tipo de política de saúde está 

baseado no princípio da: 

equidade  

igualdade 

integralidade 

universalidade 
 

 QUESTÃO 07 
De acordo com o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, do Ministério da Saúde, os 

índices de aleitamento materno estão aumentando no Brasil. A análise mostra que o Brasil 

apresentou significativo aumento dos indicadores de amamentação propostos pela Organização 

Mundial de Saúde.  
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Adaptado. Governo Federal. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil. Acesso em 10 maio 2021. 

Em relação ao bebê, o aleitamento materno é capaz de: 

permitir o intercâmbio de fatores imunológicos com a mãe  

reduzir o surgimento de doenças cardiovasculares futuras 

aumentar a perda de peso inicial do recém-nascido 

promover o aparecimento de alergias 

 QUESTÃO 08 
O sistema esquelético, formado por ossos e cartilagem, é responsável pela forma e sustentação 

do corpo. Os 206 ossos do esqueleto de um humano adulto estão distribuídos entre o esqueleto 

axial, composto pela cabeça, pescoço e tronco, e o apendicular, constituído pelos ossos dos 

membros superiores e inferiores. 

O osso áxis faz parte da seguinte estrutura óssea: 

coluna vertebral  

cintura pélvica 

crânio  

mão 

 

 QUESTÃO 09 
Em um indivíduo adulto, a coluna vertebral tem 33 vértebras, organizadas em cinco regiões, sendo 

que o tamanho delas varia de uma região da coluna para outra. No entanto, a estrutura óssea 

básica é igual: uma vértebra típica é formada por um corpo vertebral, um arco vertebral e sete 

processos. 

O segmento da vértebra responsável pela proteção da medula espinhal é o: 

arco vertebral 

corpo vertebral 

processo articular 

processo espinhoso 

 

 QUESTÃO 10 
Compostos organofosforados e carbamatos, presentes em agrotóxicos, inibem irreversivelmente 

a ação de mediadores químicos em fibras pós-sinápticas, resultando em estimulação constante 
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dos órgãos terminais desses neurônios. O efeito mais proeminente do envenenamento por esses 

tipos de pesticidas em humanos é a paralisia dos músculos respiratórios. 

O mediador químico necessário para transmissão do impulso nervoso nas fibras pré-ganglionares 

do sistema nervoso autônomo é: 

acetilcolina 

serotonina  

adrenalina 

dopamina  
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REDAÇÃO 

 PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

Leia o trecho abaixo: 

“O objetivo da vida é bastante incerto. Se se batesse nos túmulos para perguntar aos mortos se 

querem ressuscitar, eles sacudirão a cabeça negando”. 

Adaptado. SCHOPENHAUER, A. O mundo como vontade e como representação  

 

A partir dessa reflexão e de outras, apresente e defenda seu ponto de vista, em um texto 

dissertativo-argumentativo autoral, entre 250 e 350 PALAVRAS, sobre a seguinte questão: 

 

O mundo das essências ou das aparências. 

 

Utilize a norma-padrão da língua e atribua um título ao seu texto. 

 

Vale relembrar que será atribuída nota 0 (zero) a redação que: 

▪ não aborde o tema; 

▪ não tenha sido produzida (em branco); 

▪ não atenda ao número mínimo de palavras solicitado na proposta de redação; 

▪ represente cópia dos textos presentes no caderno de questões ou ainda transcrições 

de textos já existentes em outros domínios discursivos, configurando plágio; 

▪ seja escrita em outra estrutura textual diferente da estrutura dissertativa; 
▪ tenha a intenção de ofender o processo de seleção como um todo ou qualquer uma das 

partes nele envolvido. 

 

 


