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

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

A análise da figura permite concluir que a enzima DNA polimerase III está indicada pelo algarismo: 

I 

II 

III 

IV 
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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: 

CAAGTTC 

CTTGAAC 

AACCTTG 

GTTCCAA 

 

 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: 

obesidade mórbida  
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antracose pulmonar  

diabetes mellitus tipo 2 

distrofia muscular de Duchenne 

 QUESTÃO 04 

Além de biodegradáveis e atóxicos, os detergentes apropriados para limpeza de instrumentos 

cirúrgicos em aço inoxidável devem ser eficazes na desnaturação e na remoção de proteínas e 

dos demais resíduos orgânicos. 

A ação desnaturante dos detergentes sobre as proteínas ocorre devido ao rompimento das 

ligações: 

hidrofóbicas 

covalentes 

peptídicas 

dissulfeto  

 

 QUESTÃO 05 

Os anexos embrionários consistem em um conjunto de estruturas acessórias ao corpo do 

embrião, dos quais ele depende para funções vitais como proteção, nutrição, respiração e 

excreção. 

Em humanos, o anexo embrionário que desempenha a função de proteção mecânica do embrião é: 

córion 

âmnio  

alantoide 

saco vitelínico 

 

 QUESTÃO 06 

A criação de Equipes de Saúde da Família Especiais, pelo Ministério da Saúde, foi uma estratégia 

para ampliar o acesso da população em situação de rua e de alta vulnerabilidade social aos 

serviços de saúde. 

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

baseado no princípio da: 
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equidade  

igualdade 

integralidade 

universalidade 

 

 QUESTÃO 07 

A Avaliação Multidimensional do Idoso (AMI) foi desenvolvida para ser usada em ambulatório de 

atenção primária à saúde, de forma complementar à consulta médica. Na AMI, é levado em 

consideração a prevalência das disfunções e a prevenção dos agravos mais frequentes que 

repercutem na qualidade de vida do idoso. 

O teste da AMI que consiste em solicitar ao idoso que fale o nome de três objetos e repita esses 

nomes 3 minutos após serem citados está avaliando: 

atividade da vida diária 

suporte emocional 

estado mental  

audição 

 

 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 escafoide faz parte da seguinte estrutura óssea: 

coluna vertebral  

cintura pélvica 

crânio  

mão 

 

 QUESTÃO 09 
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Admita que um indivíduo tenha sofrido uma lesão no músculo sartório, localizado na região 

anterior da coxa, necessitando de uma intervenção cirúrgica. 

Para realização do procedimento, o médico anestesiologista deve bloquear a ação do nervo: 

fibular 

femoral 

isquiático 

obturador 

 

 QUESTÃO 10 

O monóxido de carbono é um dos principais poluentes ambientais. As principais fontes de 

emissão desse gás para a atmosfera são antropogênicas, como queima de combustíveis, usinas 

termoelétricas e queima de biomassa. 

A exposição contínua e prolongada ao monóxido de carbono pode causar hipóxia tecidual devido 

a sua ligação à molécula de: 

NADH 

oxigênio 

ATP-sintase 

hemoglobina 
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REDAÇÃO 

 PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

Leia o trecho abaixo: 

“O capitalismo industrial desenvolveu técnicas para modelar com eficácia corpos úteis e 

subjetividades dóceis. Agora, com seu desígnio de “digitalização universal”, a teleinformática e a 

biotecnologia pretendem obter mutações ainda mais radicais: a supressão das distâncias e das 

doenças, do envelhecimento e inclusive da morte. Para isso, o corpo humano deve se tornar um 

sistema de processamento de dados e um banco de informações genéticas, já que as novas 

“ciências da vida” apontam para sua hibridação com materiais inertes e para a reprogramação de 

suas células. Certa vocação fáustica impulsiona esses processos, tendentes a ultrapassar as 

antigas limitações biológicas para gerar uma “compatibilidade” tecno-humana que rejeita os 

enigmas ancestrais de sua espessura carnal.” 

Paula Sibilia. O homem pós-orgânico: A alquimia dos corpos e das almas à luz das tecnologias digitais. Ed. Contraponto, 2020. 

 

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 entrecruzamento da biologia e da informática simplifica a complexidade humana para 
promover os mecanismos de controle. 

 

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. 
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