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 QUESTÃO 01 
Células musculares humanas podem realizar a fermentação lática quando o aporte de oxigênio 

não é suficiente para a respiração aeróbia. 

Em condições de ausência de oxigênio, a molécula que deve ser constantemente regenerada 

para dar continuidade à glicólise é: 

ATP 

NAD+ 

lactato 

piruvato 

IMPORTANTE: A ordem das questões apresentada neste 
PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso 
quanto ao gabarito, não representando necessariamente 
a ordem que o candidato viu na sua prova.
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 QUESTÃO 02 
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: 

TTGCAAT 

TAACGTT 

AACTTTG 

GTTTCAA 
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 QUESTÃO 03 
Quando uma solução aquosa de enzimas é excessivamente aquecida em um tubo de ensaio, a 

atividade catalítica é bruscamente interrompida pela desnaturação dessas proteínas. Porém, se 

o aquecimento for brando, em alguns casos, a atividade reacional das enzimas é restaurada 

quando a temperatura retorna ao normal.  

A interação química entre os aminoácidos de uma proteína, que se mantém íntegra após um 

aquecimento brando, é do tipo: 

iônica 

peptídica 

dissulfeto 

hidrofóbica 

 

 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. 

A ativação epigenética da expressão de um determinado gene está relacionada, principalmente, 

à seguinte sinalização química: 

depurinação de base nitrogenada  

metilação de dinucleotídeos CpG 

fosforilação da proteína CDK  

acetilação de histonas  

 

 QUESTÃO 05 
Admita que um indivíduo picado por várias abelhas apresente dificuldade respiratória, inchaço e 

vermelhidão; tontura e sensação de desmaio, caracterizando um quadro de choque anafilático. 

A célula do tecido conjuntivo que participa dessa resposta imunológica é: 

macrófago  
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mastócito 

neutrófilo 

adipócito 

 

 QUESTÃO 06 
Em 2008, foram criados os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), com objetivo de incluir 

a estratégia de saúde da família na rede de serviços no Brasil. As equipes dos NASF são 

constituídas por profissionais com diferentes formações, que devem priorizar o atendimento 

compartilhado e interdisciplinar, com troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas. 

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. O leite materno é o alimento ideal para o recém-nascido, pois supre suas 

necessidades nutricionais. Porém, existem algumas situações que contraindicam o aleitamento 

materno.  

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

O aleitamento materno deve ser suspenso quando a mãe: 

apresenta aneuploidia cromossômica 

é portadora do bacilo da tuberculose 

está em tratamento quimioterápico 

possui intolerância à lactose 
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 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 ilíaco 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 que é local de fixação de músculos do dorso é o: 

arco vertebral 

corpo vertebral 

processo articular 

processo espinhoso 

 

 QUESTÃO 10 
Doenças decorrentes da falta de saneamento básico geralmente causam diarreia, dores 

abdominais, febre e desidratação aguda. Doenças facilmente controláveis chegam a matar em 
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lugares sem tratamento de esgoto. 

Uma doença bacteriana causada pela falta de saneamento básico é: 

cólera 

malária 

amebíase 

hepatite A 
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REDAÇÃO 

 PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

Leia o trecho abaixo: 

“O conhecimento se liberta da servidão da Vontade: justamente por aí o sujeito de tal 

conhecimento cessa de ser indivíduo, cessa de conhecer meras relações em conformidade com 

o princípio de razão, cessa de conhecer nas coisas só os motivos de sua vontade, tornando-se 

puro sujeito do conhecimento destituído de vontade.” 

Adaptado. SCHOPENHAUER, A. Metafísica do belo. Trad. Jair Barboza. São Paulo: Editora Unesp, 2003.  

 

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 que torna as pessoas sociáveis é a incapacidade de suportar a solidão e, nela, a si 
mesmas. 

 

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. 

 

 


