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 QUESTÃO 01 
A figura abaixo representa a replicação do DNA, em que algumas das proteínas envolvidas no 

processo estão simbolizadas por círculos; quatro delas, assinaladas pelos algarismos I, II, III e IV. 

A análise da figura permite concluir que a enzima topoisomerase 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 
quanto ao gabarito, não representando necessariamente 
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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: 

AGGTACT 

TCATGGA 

AACTTGG 

GGTTCAA 
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 QUESTÃO 03 
Terapia gênica consiste no tratamento de doenças com uso de técnicas de DNA recombinante, 

que visa à correção dos genes alterados por meio da inserção de genes sadios no núcleo celular. 

Uma doença potencialmente tratável pela ação direta da terapia gênica é: 

silicose  

hipertensão  

câncer de pele 

anemia falciforme 

 

 QUESTÃO 04 
A L-carnitina é um componente normal da dieta, sendo encontrada em produtos de origem animal 

e vegetal. A função primária da L-carnitina no organismo é facilitar o transporte de ácidos graxos 

de cadeia longa para o interior da mitocôndria, possibilitando a geração de substratos para o ciclo 

de Krebs. 

A diminuição na concentração plasmática de L-carnitina, livre e total, está relacionada à 

deficiência no seguinte processo fisiológico: 

inibição da glicólise 

degradação do glicerol 

beta-oxidação de lipídios 

produção de corpos cetônicos 

 

 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 endoderma embrionário é: 
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células sanguíneas  

epitélio digestório 

epiderme 

olhos 

 

 QUESTÃO 06 
Admita que um paciente diabético, dislipidêmico, obeso e hipertenso, com as patologias 

descompensadas, procure uma unidade do Sistema Único de Saúde em busca de tratamento. 

Admita ainda que o médico plantonista indique o tratamento medicamentoso específico e 

mudança do estilo de vida, com o acompanhamento de nutricionista, de educador físico e de 

psicólogo. 

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 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), o perfil de 

mortalidade dos homens brasileiros, entre 35 e 59 anos de idade, se distribui entre: doenças dos 

aparelhos digestório, circulatório e respiratório; tumores e causas externas. 

De acordo com o PNAISH, a principal causa de morte de adultos a partir dos 50 anos é: 

enfermidades cardiovasculares  

doenças respiratórias 

acidentes de trânsito  

câncer gástrico   

 

 QUESTÃO 08 
O sistema esquelético, formado por ossos e cartilagem, é responsável pela forma e sustentação 
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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 atlas faz parte da seguinte estrutura óssea: 

coluna vertebral  

cintura pélvica 

crânio  

mão 

 QUESTÃO 09 
A paralisia braquial obstétrica é uma complicação associada ao parto, causada por um 

estiramento excessivo sobre o plexo braquial do recém-nascido, ocasionando uma lesão nervosa.  

O músculo que pode ser afetado pela paralisia braquial obstétrica é: 

esternocleidomastóideo  

gastrocnêmio medial 

latíssimo do dorso  

zigomático menor  

 

 QUESTÃO 10 
Ao serem inaladas durante a inspiração, partículas de poluentes presentes no ar podem ser 

removidas por alguns mecanismos de defesa como o espirro e a tosse. Porém, partículas muito 

pequenas podem passar pela laringe, alcançando e se depositando nas células da traqueia. 

A característica morfológica das células da traqueia, que promove a retirada dessas impurezas 

do ar poluído, é a presença de: 

cílios 

vilosidades 

pseudópodes 

desmossomos 
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REDAÇÃO 

 PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

Leia o trecho abaixo: 

“A Modernidade foi o período de maior intensidade do esforço humano de dominar o mundo, 

explorando todos os recantos da natureza que a tecnologia permitia. Esse projeto era 

impulsionado pelo desejo do progresso, cuja etimologia referia-se a um movimento para frente, 

de avanço e superação o qual foi expresso também pela aniquilação das barreiras espaciais ou, 

para usar uma conhecida expressão desse fenômeno, a "aniquilação do espaço pelo tempo". 

Adaptado. Rafael R. Gonçalves. Anais do XIV Encontro Nacional da Abrapso: Diálogos em Psicologia Social. ISSN 1981-4321 

 

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: 

 

"As barreiras do progresso não seriam apenas físicas, mas igualmente sociais e 
subjetivas." 

 

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. 
 

 


