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 QUESTÃO 01 
As células eucariotas somáticas que se dividem ativamente passam por uma série de quatro fases 

conhecidas coletivamente como ciclo celular, ao longo do qual elas se replicam e formam duas 

novas células. 

A enzima DNA polimerase III apresenta uma alta atividade catalítica durante a fase do ciclo celular 

denominada: 

G1 

G2 

M 

S 

 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: 

ACGCTAT 

TATCGCA 

IMPORTANTE: A ordem das questões apresentada neste 
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AACCTTG 

GTTCCAA 

 QUESTÃO 03 
Células embrionárias pluripotentes possuem a propriedade de gerar células do ectoderma, 

mesoderma e endoderma. Estudos recentes demonstram que células somáticas de humanos 

adultos podem ser induzidas a um estágio de pluripotência, através da inserção de fatores de 

transcrição embrionários. 

Para que células somáticas adultas atinjam o estágio de pluripotência, elas devem apresentar: 

reprogramação genômica 

alto grau de especialização 

capacidade de reparo do DNA 

receptores de membrana específicos  

 

 QUESTÃO 04 
A oxidação aeróbia da glicose para produção de ATP durante a respiração celular pode ser 

dividida em três etapas sequenciais: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Ao final do 

ciclo de Krebs, apenas uma pequena porção da energia contida na molécula de glicose é 

convertida em ATP. 

Ao final dessa etapa, a maior parte da energia utilizável pela célula está armazenada na molécula de: 

NADH 

citrato 

piruvato 

acetil CoA 

 

 QUESTÃO 05 
A gastrulação é o evento mais importante da terceira semana de gestação, quando as células 

embrionárias se reorganizam em três camadas germinativas: endoderma, mesoderma e 

ectoderma. Durante o desenvolvimento embrionário, cada uma dessas camadas germinativas 

dará origem a tecidos e órgãos específicos. 

A estrutura corporal originada a partir do mesoderma embrionário é: 

músculo esquelético 
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epitélio respiratório 

sistema nervoso 

crista neural 

 QUESTÃO 06 
Comunidades ribeirinhas, como as da região amazônica, apresentam especificidades sociais, 

econômicas e ambientais. A compreensão dessas características é um fator importante para o 

planejamento de ações direcionadas do Ministério da Saúde, sobretudo devido à dispersão e ao 

isolamento geográfico dessas comunidades. 

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 
Doenças cardiovasculares figuram entre os principais motivos de morte no Brasil e no mundo. 

Dentre elas, a hipertensão acomete cerca de 23 milhões de brasileiros e é uma das maiores 

causas de consulta em serviços de atenção primária à saúde.  

Uma medida de prevenção primária de eventos cardiovasculares é: 

uso regular de ácido acetilsalicílico 

prática de atividade física regular 

ingestão moderada de álcool 

prescrição de hipolipemiantes 

 

 QUESTÃO 08 

A injeção de medicamentos por via intramuscular no deltoide é um procedimento bastante 

utilizado, mas essa prática pode trazer complicações. Se houver lesão do nervo, o paciente pode 

apresentar perda de movimento e alteração de sensibilidade local. 

A inervação do músculo deltoide é feita pelo nervo: 
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axilar 

acessório 

subclávio 

supraescapular 

 

 QUESTÃO 09 

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 semilunar faz parte da seguinte estrutura óssea: 

coluna vertebral  

cintura pélvica 

crânio  

mão 

 

 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 

lugares sem tratamento de esgoto. 

Uma doença causada pela falta de saneamento básico e transmitida por contato fecal-oral é: 

teníase 

malária 

hepatite A 

febre amarela 
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REDAÇÃO 

 PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

Leia o trecho abaixo: 

 

AFORISMOS 

III 

Ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. 

Pois a natureza não se vence, se não quando se lhe obedece. E o que à contemplação apresenta-

se como causa é regra na prática. 

IV 

No trabalho da natureza o homem não pode mais que unir e apartar os corpos. O restante realiza-

o a própria natureza, em si mesma. 

Francis Bacon “Novum Organum ou Verdadeiras Indicações Acerca da Interpretação da Natureza”. Disponível em: 

http://br.egroups.com/group/acropolis. Acesso 22 maio 2021. 

 

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: 

 

“Não há equívoco maior do que confundir homens inteligentes com sábios.” 

 

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. 


