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 QUESTÃO 01 
A estrutura tridimensional da molécula de DNA foi descoberta a partir dos trabalhos de Rosalind 
Franklin, James Watson e Francis Crick, e abriu caminho para a moderna biologia molecular. 

De acordo com o modelo proposto, a ligação química responsável por conectar as duas fitas da 
molécula de DNA é do tipo: 

ponte de hidrogênio 

fosfodiester 

covalente 

peptídica 

 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: 

TAGCACT 

TCACGAT 

AACCTTG 

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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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. 

A característica das células pluripotentes, que as habilitam a dar origem a diferentes tecidos e 
órgãos, é apresentação de: 

receptores de membrana inespecíficos 

todos os genes aptos à transcrição 

baixo grau de especialização 

capacidade de mutação 

 QUESTÃO 04 
Células cancerosas expressam uma isoforma da enzima piruvato quinase, não encontrada em 
tecidos adultos saudáveis. Com isso, essas células apresentam uma taxa excepcionalmente alta 
da glicólise, mesmo em presença de oxigênio, diferentemente das células normais do organismo 
que realizam o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. 

O produto do metabolismo da glicose que se acumula nas células cancerosas, por conta da 
glicólise aeróbia, é: 

acetil coenzima A 

ácido lático 

piruvato 

citrato  
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 QUESTÃO 05 
Poder de resolução é a capacidade que um microscópio tem de distinguir dois pontos adjacentes. 
Na prática, é a menor distância que pode existir entre dois pontos para que apareçam 
individualizados quando visualizados ao microscópio. 

O poder de resolução de um microscópio óptico, em micrômetros (µm), é da ordem de: 

0,2 
2,0 

20,0 

200,0 

 QUESTÃO 06 
Admita que um médico de determinada unidade de saúde faça uma visita domiciliar para 
aplicação da vacina contra COVID-19, uma vez que o paciente está acamado e apresenta 
dificuldade de locomoção, não podendo comparecer ao Centro Municipal de Saúde mais próximo 
de sua residência. 

De acordo com os referenciais do Sistema Único de Saúde, o princípio seguido pelo médico ao 
realizar a vacinação domiciliar é: 

equidade  

igualdade 

integralidade 

universalidade 

 QUESTÃO 07 
No Brasil, o câncer de colo de útero é o terceiro tipo de neoplasia mais comum na população 
feminina, superado apenas pelo câncer de pele não melanoma e pelo câncer de mama. Porém, 
o câncer do colo do útero é passível de prevenção por meio da redução de alguns fatores de risco
e pela detecção precoce de lesões precursoras.

O fator de risco associado à maior incidência do câncer de colo de útero é: 

início tardio da atividade sexual 

uso de anticoncepcionais orais  

aleitamento materno 

laqueadura tubária 

GABARITO ALTERADO 
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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 cuboide faz parte da seguinte estrutura óssea: 

coluna vertebral  

cintura pélvica 

mão  

pé 

 QUESTÃO 09 
Atletas de lutas corporais são particularmente vulneráveis a lesões no nervo axilar, decorrentes 
de quedas, golpes e compressão na parte superior do braço. Além da dor, danos ao nervo axilar 
podem provocar paralisia e atrofia muscular. 

O músculo afetado pela perda da função do nervo axilar é: 

subescapular 

supraespinal 

deltoide  

trapézio 

 

 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 por um protozoário, devido à falta de saneamento básico, é: 

cólera 

amebíase 

hepatite A 

febre tifoide 
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REDAÇÃO 

 PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

Leia o trecho abaixo: 

AFORISMOS 

V 

No desempenho de sua arte, costumam imiscuir-se na natureza o tísico, o matemático, o médico, 
o alquimista e o mago. Todos eles, contudo — no presente estado das coisas —, fazem-no com 
escasso empenho e parco sucesso. 

VI 

Seria algo insensato, em si mesmo contraditório, estimar poder ser realizado o que até aqui não 
se conseguiu fazer, salvo se se fizer uso de procedimentos ainda não tentados. 

VII 

As criações da mente e das mãos parecem sobremodo numerosas, quando vistas nos livros e 
nos ofícios. Porém, toda essa variedade reside na exímia sutileza e no uso de um pequeno 
número de fatos já conhecidos e não no número dos axiomas.1 

Francis Bacon. “Novum Organum ou Verdadeiras Indicações Acerca da Interpretação da Natureza”. Disponível em: 
http://br.egroups.com/group/acropolis. Acesso 22 maio 2021. 

1Expressão e ideia que devem sua origem à alquimia, para depois se “laicizar” 

 

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: 

 

A consciência é a estrutura das virtudes. 
 

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; 
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▪ tenha a intenção de ofender o processo de seleção como um todo ou qualquer 
uma das partes nele envolvido. 


