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“Façamos da interrupção um caminho novo.”
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1.

Este Caderno de Questões contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2.

Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.

3.

Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada
uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O
preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do
candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.

4.

Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,
o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de
uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença
do coordenador local.

6.

Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo
início, sem levar este Caderno de Questões.

7.

Você só poderá levar este Caderno de Questões caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8.

Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste Caderno de Questões e no
Cartão de Respostas. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9.

Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário
de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de
Respostas.
11.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça
seus pertences.

12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.

BOA PROVA!

jabuticaba já vi. Outra que sumiu foi a de marmelo,
mas essa minha sogra faz, no tempo da fruta. Não sei
se há pitangas em outros países, talvez não. É
obrigação nossa, nacional, tornar disponível a geleia
de pitanga. Se fosse estrangeira, haveria, importada,
como há a de blueberry.
Então, retomando o início: vinha eu de volta
do supermercado, com dois saquinhos de compras
miúdas, caminhando atento às armadilhas das
calçadas, quando vi, no chão, o cenário perturbador:
pitangas caídas, maduras, vítimas de algum vento da
manhã, muitas delas comidas pela metade,
quantidade de caroços limpos de frutinhas já
degustadas... Olhei para o alto: afe! Pé carregado, do
verde ao roxo. Adiante, outro pé, igual! Ah, o que a
chuva e o sol haviam feito em quinze dias...
Foi automático: passei as compras de um
saquinho do supermercado ao outro e comecei a
colheita. Dava-me o prazer de escolher as mais
bonitas. Quando ficaram mais difíceis, apanhei uma
vassoura velha numa caçamba de demolição ali perto
e com ela verguei os galhos mais altos, engordando o
saquinho. Geleia rende pouco, e a fartura de
matéria-prima me empolgava. Nesse momento,
passava de carro um ex-colega de jornal, que me
reconheceu e parou. Eu me senti ridículo. Já estava
ensaiando explicações, longas talvez, que nos
cansariam os dois, quando ele cortou:
– Maravilha! Eu sempre quis fazer isso e
nunca tive coragem!
Desceu do carro e me ajudou.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
Pitangas
Fui flagrado apanhando pitangas no bairro de
Perdizes. Não apenas comendo algumas, como pode
acontecer com qualquer humano ou passarinho. Com
humanos, quando tocados por súbita tentação ou
nostalgia; com passarinhos, ao cuidarem da própria
subsistência.
O nome justo e certo para o que eu estava
fazendo é colhendo: eu estava colhendo pitangas na
Rua Itapicuru. Gordas pitangas, de cores variando do
vermelho ao roxo. Havia um disfarçado
constrangimento na atenção com que eu agia, não
olhava para lado nenhum que não para as pontas dos
galhos, com receio de encontrar algum olhar de
censura. Aquelas frutas pertenciam por direito aos
pássaros do bairro. Eles não tinham supermercados
ou feiras para se abastecer, os alimentos deles talvez
tivessem escasseado durante a longa seca
recém-terminada. As chuvas trouxeram alívio para as
pitangueiras, que, parece, estavam se arrebentando
de vontade de dar pitangas.
Havia duas ou três circunstâncias a meu favor.
Uma delas: fui menino de convivência com
pitangueiras. Isso marca a gente, deixa uma carência
insolúvel quando se muda para apartamento numa
metrópole. Ninguém liga para os sem-pitangueira, é
problema menor na cidade grande. Que eu soubesse,
seria um problema só meu e dos sabiás.
Outra circunstância a meu favor: a minha
geleia de jabuticaba estava no finzinho. Fiz eu mesmo
essa geleia, com as frutas da safra passada que
escaparam da voracidade dos micos que saem da
mata para catar comida no nosso sítio. Melhor
comerem as jabuticabas do que os ovos dos
passarinhos. De repente, achei uma ótima ideia fazer
geleia de pitanga.
Ainda uma coisa a meu favor – e foi mais um
detalhe que passou pela minha cabeça no instante da
minha estouvada decisão: quando saí do sítio no
feriado passado, minha pitangueira estava
frutificando. Quando voltar no próximo feriado, os
micos não terão deixado nada para mim.
E, quase por último: feiras e mercados não
vendem pitanga. É fruta que recusa o comércio: não
dura, amassa na manipulação, fere-se, fica passada,
mela, fermenta. Ainda assim, se houvesse pitangas à
venda, eu não iria disputá-las nas árvores com os
bem-te-vis de Perdizes.
Minha última justificativa: não se encontra
geleia de pitanga no comércio de rotina. Pode haver,
no Norte talvez, mas não encontrei por aqui. É fácil
achar de abacaxi, laranja, maçã, amora, damasco,
frutas vermelhas, morango, mirtilo, pêssego, até de

(ÂNGELO, Ivan. Pitangas. Revista Veja. São Paulo. Edição: 2034
São Paulo: Abril, 13 nov. 2007. p. 226. Disponível em
http://vejasp.abril.com.br).

Questão 01
O narrador agiu com “disfarçado constrangimento”
porque acreditava que as pitangas pertencessem aos
pássaros. Assinale a alternativa que transcreve a
frase do texto que comprova essa atitude.
A) “... não olhava para lado nenhum que não para as
pontas dos galhos, com receio de encontrar algum
olhar de censura.” (parágrafo 2)
B) “Fui flagrado apanhando pitangas no bairro de
Perdizes.” (parágrafo 1)
C) “O nome justo e certo para o que eu estava
fazendo é colhendo: eu estava colhendo pitangas
na Rua Itapicuru.” (parágrafo 2)
D) “Nesse momento, passava de carro um ex-colega
de jornal, que me reconheceu e parou.”
(parágrafo 9)
E) “ – e foi mais um detalhe que passou pela minha
cabeça no instante da minha estouvada
decisão...” (parágrafo 5)
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Questão 05

Questão 02
A pitanga evoca, na memória do narrador, sua
infância, o tempo em que foi “menino de convivência
com pitangueiras”. Assinale a alternativa que
apresenta as palavras ou expressões que marcam,
no texto, saudade da terra natal.
A)
B)
C)
D)
E)

O pronome ISSO da frase “– Maravilha! Eu sempre
quis fazer isso e nunca tive coragem!”, no contexto,
refere-se a:
A)
B)
C)
D)
E)

Súbita tentação; estouvada decisão.
Olhar de censura; nostalgia.
Colhendo pitangas; voracidade.
Nostalgia; carência insolúvel.
Arrebentando de vontade; súbita tentação.

apanhar uma vassoura.
colher pitangas.
vergar os galhos mais altos.
fazer geleia.
engordar saquinhos.

Questão 06
Questão 03

Assinale a alternativa em que uma das orações do
período expressa uma circunstância hipotética em
relação à oração principal.

Em, “As chuvas trouxeram alívio para as
pitangueiras...” o emprego de 'trouxeram alívio',
referindo-se à chuva, pode ser caracterizado como
figura de linguagem denominada prosopopeia,
porque:

A) “Havia um disfarçado constrangimento na
atenção com que eu agia...”
B) “As chuvas trouxeram alívio para as pitangueiras,
que, parece, estavam se arrebentando de
vontade de dar pitangas.”
C) “É fácil achar de abacaxi, laranja, maçã, amora,
damasco, frutas vermelhas, morango, mirtilo,
pêssego, até de jabuticaba já vi.”
D) “Ainda assim, se houvesse pitangas à venda, eu
não iria disputá-las nas árvores com os bem-te-vis
de Perdizes.”
E) “É obrigação nossa, nacional, tornar disponível a
geleia de pitanga.”

A) há associação, na própria expressão, de
sensações percebidas por diferentes órgãos de
sentido.
B) na falta de uma palavra específica para designar a
emoção, usou-se outra a partir de semelhança
conceitual.
C) atribui características humanas a um ser
inanimado.
D) há desejo de enfatizar uma ideia desnecessária à
construção da frase.
E) é uma linguagem centrada no exagero e que, ao
mesmo tempo, atenua a ideia original.

Questão 07
Questão 04
Está correto o emprego de ambos os elementos
destacados em:

Destes comentários sobre os trechos reproduzidos, o
único que está correto é:

A) O narrador se pergunta se aspirava O ar da cidade
e se HAVERIAM de ser gordas e coloridas as
pitangas.
B) Quando tentamos entender o POR QUÊ das
lembranças parece QUE esquecemos nossas
carências.
C) O ex-colega MESMO percebeu que era
NECESSÁRIO aquela colheita.”
D) Se as pitangas trazem BASTANTE lembranças,
HAVERÁ outras nostalgias no narrador.
E) Não era PROIBIDO a nostalgia nem aspirar À
lembrança do passado.

A) “Gordas pitangas, de cores variando do vermelho
ao roxo.” / denota a importância das
características de aspecto, cor e quantidade das
pitangas.
B) “Foi automático: passei as compras de um
saquinho do supermercado ao outro e comecei a
COLHEITA.” / a palavra destacada na frase
possui sentido conotativo.
C) “– Maravilha! Eu sempre quis fazer isso e nunca
tive coragem! / o travessão isola palavras
intercaladas em outros enunciados.
D) “Melhor comerem as jabuticabas do que os ovos
dos passarinhos.” / denota o desinteresse do
narrador pelas plantas e pássaros.
E) “Fui flagrado apanhando pitangas no bairro de
Perdizes” / o verbo FLAGRAR confere à ação de
apanhar pitangas o sentido de algo errado, digno
de punição.
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Questão 10

Questão 08

Em relação ao emprego da conjunção E em “Quando
ficaram mais difíceis, apanhei uma vassoura velha
numa caçamba de demolição ali perto E com ela
verguei os galhos mais altos, engordando o
saquinho.”, é correto afirmar que essa conjunção:

Todos os segmentos transcritos admitem voz
passiva, EXCETO:
A) “Aquelas frutas pertenciam por direito aos
pássaros do bairro.”
B) “As chuvas trouxeram alívio para as pitangueiras.”
C) “Isso marca a gente.”
D) “Fiz eu mesmo essa geleia.”
E) “... passei as compras de um saquinho do
supermercado ao outro...”

A) assume valor de elemento somatório e introduz
oração cujo sujeito é o mesmo da oração anterior.
B) liga duas orações e introduz oração com ideia de
alternância, atribuindo à oração anterior ideia de
conformidade.
C) introduz oração com sujeito diferente do da
oração anterior e, além de valor aditivo, atribui à
oração anterior valor de causa.
D) introduz oração com sujeito igual ao da oração
anterior e liga orações com ideia de proporção.
E) assume valor de elemento meramente somatório
e introduz oração cujo sujeito é diferente do da
oração anterior.

Questão 09
Compare o emprego do verbo HAVER nas frases:
1. “HAVIA duas ou três circunstâncias a meu
favor.”
2. “Ah, o que a chuva e o sol HAVIAM feito em
quinze dias...”
A respeito das circunstâncias em que o verbo é
empregado nas frases acima, analise os itens a
seguir:

Questão 11
Os dois-pontos e as vírgulas usadas em “É fruta que
recusa o comércio: não dura, amassa na
manipulação, fere-se, fica passada, mela, fermenta.”,
foram empregados, respectivamente, para:

I. O verbo HAVER, na frase 1, é impessoal, não
flexionável, por isso permanece na terceira
pessoa do singular.
II. Em ambas as frases o verbo HAVER funciona
como “existir”, por isso deve concordar com os
termos aos quais se referem.
III. O uso do verbo HAVER, na frase 2, está correto
porque esse verbo, quando funciona como verbo
auxiliar (integrante dos tempos compostos), tem
sua flexão normal, qual seja, de pessoa, de
tempo, de modo.

A) introduzir a fala de alguém, indicando o
deslocamento dos agentes do discurso / separar
palavras com o mesmo valor sintático.
B) separar partes do período / delimitar orações
intercaladas que já foram desenvolvidas e
indicadas anteriormente.
C) indicar uma citação / separar orações
subordinadas adverbiais que foram
desenvolvidas na organização do período.
D) indicar o discurso direto, a fala da personagem,
efetuado pela mudança do locutores e
interlocutores / isolar os apostos.
E) introduzir um esclarecimento a respeito de algo
previamente mencionado / separar orações
coordenadas assindéticas.

Assinale a alternativa que aponta o(s) item(ns)
correto(s).
A)
B)
C)
D)
E)

Somente I.
Somente II.
Somente I e II.
Somente I e III.
Somente II e III.
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Questão 15

Questão 12
Assinale a alternativa em que a substituição feita nos
fragmentos extraídos do texto torna o uso do acento
grave obrigatório.

Considere as seguintes afirmações relativas a
aspectos sintático-semânticos do texto:
I. Em “... a fartura de matéria-prima me
EMPOLGAVA.” o termo em destaque pode ser
entendido como “entusiasmava” e, sintaticamente
é núcleo do predicado verbal.
II. O último parágrafo do texto possui um período
composto, formado, respectivamente, por uma
oração coordenada assindética e outra
coordenada sindética aditiva.
III. De acordo com a estrutura da frase “... eu não iria
disputá-las nas árvores com os bem-te-vis de
Perdizes.”, o pronome oblíquo - LAS é um objeto
indireto.

A) Fui flagrado A apanhar pitangas no bairro de
Perdizes.
B) Aquelas frutas pertenciam por direito AS aves do
bairro.
C) As chuvas trouxeram alívio A pitangueiras.
D) Preferem jabuticabas A ovos de passarinhos.
E) Havia duas ou três circunstâncias mostradas A
esse interlocutor.
Questão 13
Sobre os elementos em destaque em “O nome justo e
certo para O que eu estava fazendo” é correto afirmar,
considerando a ordem de ocorrência na frase, que:

Assinale a alternativa que aponta o(s) item(ns)
correto(s).
A)
B)
C)
D)
E)

A) são sintagmas verbais que se estruturam, nesse
contexto, em torno de verbos intransitivos e agem
como adjuntos adnominais.
B) os dois elementos são sintagmas nominais, e, no
contexto, são artigos definidos, assumindo, no
entanto, diferentes funções sintáticas.
C) os elementos, nas duas ocorrências, são
sintagmas verbais que agem como objeto direto
do verbo.
D) o primeiro elemento é um artigo definido, ligado a
um núcleo nominal (nome), e o segundo elemento
é um pronome substantivo demonstrativo.
E) são sintagmas nominais que assumem diferentes
classes gramaticais, mas possuem idêntica
função sintática.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Questão 16
Nos termos da Constituição Federal, assinale a
alternativa correta.
A) É excepcionalmente admitida a censura prévia,
desde que comprovada a nocividade da
publicação e amparada por decisão judicial.
B) Não é admitida qualquer forma de censura que
limite a liberdade de comunicação e informação.
C) A censura prévia depende de prova do abuso do
direito de informar.
D) A censura prévia é ato discricionário da autoridade
administrativa competente.
E) Decisão judicial que impeça publicação nociva à
intimidade ou privacidade, não pode ser
considerada censura.

Questão 14
Em “Já estava ensaiando explicações, longas talvez,
que nos cansariam os dois...” a oração adjetiva (que
nos cansariam) pode ser substituída
adequadamente, mantendo o sentido do texto, pelos
seguintes adjetivos:
A)
B)
C)
D)
E)

Somente I.
Somente I e II.
Somente II.
Somente I e III.
Somente II e III.

prolixas – estafantes.
monótonas – fatigantes.
cansativas – enfadonhas.
exaustivas – vivazes.
estressantes – paralisantes.
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Questão 17

Questão 20

Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar:

A República Federativa do Brasil constitui-se em
Estado:

A) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, sendo vedadas restrições legais à
liberdade de profissão.
B) A liberdade de profissão ressalva lei
regulamentadora restritiva, que estabelecerá
qualificações e requisitos necessários para
exercer determinadas profissões.
C) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, desde que autorizado pela autoridade
administrativa competente.
D) A liberdade de profissão encontra limites na
discricionariedade administrativa.
E) É livre o exercício de qualquer profissão, salvo a
de médico, que depende de licença específica.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 21
Segundo a Constituição Federal:
A) somente por lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa
pública, de sociedade de economia mista e de
fundação.
B) a criação de autarquias depende de lei específica,
podendo ser criadas empresas públicas ou
sociedades de economia mista mediante mero
decreto da autoridade administrativa competente.
C) as sociedades de economia mista não dependem
de lei específica para sua criação, que se dá por
via estatuto de acionistas.
D) as fundações públicas podem ser livremente
criadas pela autoridade administrativa,
independente de lei específica.
E) as empresas públicas prescindem de lei para sua
criação, que depende, contudo, de decreto
legislativo aprovado pelo Poder Executivo.

Questão 18
Para assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público,
conceder-se-á:
A)
B)
C)
D)
E)

mandado de segurança.
mandado de injunção.
habeas corpus.
habeas data.
reclamação constitucional.

Questão 19

Questão 22

“Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou
ideológicas não podem interferir na atuação
administrativa e muito menos interesses sectários de
facções ou grupos de qualquer espécie”. Esta
afirmação traduz o sentido do princípio da:
A)
B)
C)
D)
E)

Democrático de Direito.
Monárquico.
Aristocrático de Direito.
Unitário.
Meritocrático de Direito.

Nos termos da Constituição Federal, a exoneração
sem caráter punitivo do servidor público:
A) consiste em ato discricionário, seja o servidor de
carreira ou ocupante de cargo em comissão.
B) não pode atingir servidores estáveis.
C) pode ser motivada por insuficiência de
desempenho.
D) pode ser realizada sem oportunizar a
manifestação do servidor.
E) depende de sentença judicial transitada em
julgado.

legalidade.
publicidade.
motivação.
impessoalidade.
eficiência.
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INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 23
Conforme a Lei Municipal n° 2.897/06, que dispõe
sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos da Prefeitura Municipal de Aracruz,
consiste em um dos requisitos para o servidor
concorrer à promoção:

Questão 26
No Windows Explorer XP, é possível localizar os
arquivos salvos no seu computador na seção:
A)
B)
C)
D)
E)

A) estar no efetivo exercício do seu cargo.
B) ter obtido, pelo menos, 80% na média de suas
avaliações de desempenho.
C) ter cumprido o insterstício mínimo de 2 anos de
efetivo exercício na classe em que se encontre.
D) possuir, ao menos, 5 anos de carreira.
E) ter cumprido o insterstício mínimo de 1 ano de
efetivo exercício na classe em que se encontre.

Unidades de Disco Rígido.
Dispositivos com Armazenamento Removível.
Local de rede.
Impressoras.
Painel de Controle.

Questão 27
No Microsoft Office Word 2003, o ícone.........permite:
A) selecionar diferentes estilos de marcador.
B) fazer a marcação do texto selecionado.
C) exibir os últimos marcadores utilizados na
formatação de textos.
D) alternar para o formato Numeração.
E) alterar o espaçamento entre os parágrafos da
lista.

Questão 24
A Comissão de Desenvolvimento Funcional, prevista
na Lei Municipal n° 2.897/06:
A) será constituída por 10 membros, todos
nomeados pelo Prefeito Municipal de Aracruz.
B) será constituída por 5 membros, todos eleitos
pelos servidores municipais de Aracruz.
C) pautará suas decisões em critérios, fatores e
métodos de avaliação de desempenho
estabelecidos por lei municipal.
D) deverá apurar, anualmente, a avaliação de
desempenho dos servidores.
E) terá alternância em sua composição a cada
4 anos.

Questão 28
Observe abaixo a imagem parcial da barra de
ferramentas do Microsoft Office Excel 2003.

Questão 25
Segundo a Lei Orgânica do Município de Aracruz,
perderá o mandato o Vereador que:

A barra de fórmulas é representada pela imagem:

A) for investido no cargo de Secretário Municipal de
Aracruz.
B) estiver licenciado para tratar de interesses
particulares.
C) deixar de comparecer, em cada sessão
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias,
salvo licença ou missão autorizada pela Câmara
Municipal.
D) exercer atividade empresarial.
E) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de
direito público, autarquia, empresa pública,
sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, salvo quando o
contrato obedecer a cláusulas uniformes.

A)
B)
C)
D)
E)
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Questão 29

Questão 32

Para evitar que sua conta seja invadida no futuro,
algumas ações deverão ser executadas para
mantê-la protegida, EXCETO:

Um dos problemas técnicos encontrados no uso de
transgênicos é a confirmação de que o gene de
interesse foi realmente incorporado ao genoma da
célula hospedeira e se a síntese da proteína que ele
codifica está ocorrendo. Uma solução proposta para
essa questão é o uso do gene:

A) criar uma senha forte para sua conta, combinando
letras maiúsculas e minúsculas e números e
símbolos.
B) configurar o computador para obter atualizações
de software automaticamente.
C) evitar que o seu sistema operacional tenha as
últimas atualizações do site de seu fornecedor.
D) nunca responder a emails que solicitem a sua
senha do correio eletrônico.
E) ao entrar na sua conta do Hotmail usando
computadores públicos ou redes sem fio não
seguras, considere a alteração da sua conta para
sempre usar HTTPS.

A)
B)
C)
D)
E)

de manutenção.
marcador selecionável.
inibidor.
promotor.
repórter.

Questão 33
Os lisossomos são organelas responsáveis pela
digestão intracelular. No entanto, para que suas
enzimas sejam ativadas, o pH em seu interior precisa
estar em torno de 5,0. Este grau de acidificação é
atingido por meio da bomba de:

Questão 30
Suponha que você queira enviar uma mensagem
para diversos destinatários, com a condição de que
os destinatários não tenham conhecimento dos
demais. Seus endereços eletrônicos deverão ser
enviados no campo:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)

Para.
Cc.
Cco.
o destinatário principal no Para e os demais no
CC.
E) o destinatário principal no Para e os demais no
CCo.

cálcio.
sódio e potássio.
hidrogênio.
magnésio
fósforo.

Questão 34
A replicação do ADN ocorre em um período da vida da
célula conhecido como interfase, mais
especificamente na sua fase:
A)
B)
C)
D)
E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

G2
S
G1
M
G3

Questão 31
Define-se “Evolução” como a alteração das
frequências de alelos pertencentes ao conjunto
gênico de uma determinada população, que é
consequência dos efeitos de fatores evolutivos
determinísticos e/ou estocásticos. Um fator
estocástico promove, casualmente e aleatoriamente,
o aumento ou a diminuição na frequência de um alelo
em uma população. O único fator evolutivo de efeito
estocástico é:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 35
O códon de um ARN mensageiro é GCA. A trinca de
bases correspondente ao ADN e o anticódon do ARN
transportador que irá se emparelhar a esse ARN
mensageiro são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

mutação gênica.
fluxo gênico.
deriva genética.
seleção natural.
seleção artificial.
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CGU e CGT.
GCU e GCT.
CAT e AGT.
CGT e CGU
ATC e TGU.
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Questão 38

Questão 36
No início dos estudos da genética molecular,
pensava-se que o cromossomo dos eucariotos era
apenas uma versão maior dos cromossomos
procariotos. No entanto, logo se descobriu que há
muitas diferenças importantes entre eles, assim
como no processo de síntese proteica. Sobre os
procariotos, é corretor afirmar:

A exposição aos Poluentes Orgânicos Persistentes
tem sido ligada pela ciência com um grande número
de efeitos sobre a saúde de seres humanos e de vida
silvestre que incluem câncer, endometriose,
distúrbios cognitivos e da aprendizagem e efeitos
nocivos sobre o sistema hormonal. Com base nas
propriedades desses compostos orgânicos
sintéticos, analise as afirmativas abaixo:

A) O ARN mensageiro transcrito contém sequências
para várias cadeias de polipeptídios diferentes.
B) Na sequência de seu ADN, ocorre uma grande
quantidade de repetições, aparentemente sem
função.
C) Sua regulação gênica é primariamente positiva
em vez de negativa.
D) O ARN mensageiro transcrito é intensamente
modificado antes de ocorrer a tradução.
E) Possuem uma quantidade muito maior de ADN
nos cromossomos.

I. Sua estabilidade, e portanto persistência, faz com
que seus efeitos perdurem e que possam ser
largamente dispersos antes de se decomporem.
II. A bioacumulação que ocorre pela sua solubilidade
em gorduras favorece sua acumulação nos
tecidos.
III. A biomagnificação decorre da sua capacidade de
aumentar a sua concentração na direção do topo
da cadeia alimentar.
IV. São poluidores e tóxicos.
Estão corretas as afirmativas:

Questão 37

A)
B)
C)
D)
E)

Uma das principais questões ambientais é o uso dos
pastos naturais para criação de animais. Os efeitos
das criações de alta densidade populacional para
solo, em alguns casos, são irreversíveis; a esse
fenômeno dá-se o nome de sobrepastoreiro. Entre os
principais efeitos desse processo sobre o solo,
pode-se destacar:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III, somente.
II, III e IV, somente.
I, II e IV, somente.
I, III e IV, somente.
I, II, III e IV.

aceleração do crescimento da vegetação.
redução da diversidade de espécies vegetais.
diminuição da perda de solo por erosão.
aumento da cobertura vegetal.
fertilização do solo.
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Questão 39

Questão 41

Os animais de laboratório são utilizados como
instrumentos de medida, porém não funcionam como
tais, pois possuem sistemas biológicos sensitivos
afetados por fatores internos e externos. Dessa
forma, quando se realizam pesquisas em animais,
devem ser levados em consideração esse fatores, a
fim de minimizar a variabilidade e obterem-se
resultados reproduzíveis. Sobre o tema, analise as
afirmativas abaixo:

A água é a substância em maior quantidade na
superfície do nosso planeta. Cerca de 70% da
superfície da Terra é coberta por água. Além disso, a
água é fundamental para os seres vivos, sendo seu
principal constituinte. Analise as afirmativas abaixo:
I. A água é uma substância apolar, possuindo a
capacidade de dissolver outros compostos como
álcool.
II. A natureza coesiva presente na água cria
propriedades raras, como alta tensão de
superfície.
III. Por conta de sua natureza polar, a água se agrupa
formando pontes de hidrogênio com estruturas
apolares, permitindo assim grande solubilidade
de compostos como gasolina.

I. A alimentação deve ser balanceada e
padronizada de acordo com a espécie animal,
além de ser oferecida ad libitum.
II. Por serem animais homeotérmicos, não se faz
necessário o controle rigoroso da temperatura do
ambiente.
III. Deve-se evitar a troca de indivíduos entre grupos
diferentes, pois a maioria desses animais possui
hábitos sociais.
IV. Evitar o transporte dos animais, e se for
necessário, realizá-lo nas melhores condições e
no menor tempo possível.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas as afirmativas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III, somente.
II, III e IV, somente.
I, II e IV, somente.
I, III e IV, somente.
I, II, III e IV.

Questão 42
Os mecanismos de verificação da replicação do ADN
precisam ser extremamente precisos e atuantes já
que é necessária uma alta fidelidade da cópia, com
base na matriz. Sobre a duplicação do ADN e seu
sistema de reparação, é correto afirmar que:

Questão 40
Os monossacarídios são açúcares simples a partir
dos quais as células vivas constroem os
dissacarídios, os polissacarídios e outros
carboidratos. Sendo assim, a forma pela qual os
açúcares são transportados nas plantas é a:
A)
B)
C)
D)
E)

somente I e II estão corretas.
somente II e III estão corretas.
somente I está correta.
somente II está correta.
somente I e III estão corretas.

A) somente uma replicação de ADN na direção 5' – 3'
permite uma correção eficiente de erros.
B) ADN toposiomerases realizam o processo de
exonuclease de verificação, reparando o ADN.
C) ADN helicases realizam o sistema de verificação
da fidelidade da cópia do ADN.
D) para permitir uma reparação eficiente o ADN é
replicado nos dois sentidos: 5' – 3' e 3' – 5'.
E) ADN toposiomerases realizam o sistema de
verificação da fidelidade da cópia do ADN.

frutose.
glicose.
sacarose.
celulose.
ribose.
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Questão 43

Questão 45

A síntese de ARN é um processo que envolve não só
o ribossomo, como enzimas e outros componentes.
Esse processo também é conhecido como
transcrição do ADN. Sobre a síntese do ARN, é
correto afirmar:

A doença de Chagas é uma protozoose causada pelo
parasito Trypanosoma cruzi. Distribuída pelas
Américas, a doença de Chagas atinge, normalmente,
as populações rurais mais pobres. Sobre a doença de
Chagas e o Trypanosoma cruzi, pode-se afirmar que:

A) A ADN toposiomerase é responsável por abrir a
molécula de ADN, permitindo assim a iniciação da
síntese do ARN.
B) Sem as ADN helicases, o processo de síntese do
ARN não iria iniciar, já que elas são responsáveis
pelas inserções dos primeiros nucleotídeos.
C) O processo de transcrição gera um ARN
transportador que carrega a mensagem para a
criação de um peptídeo.
D) As ARN polimerases são responsáveis por
sintetizar as cópias de ARN mensageiro que
carregam as informações para a criação de
proteínas.
E) O processo de transcrição gera um ARN
ribossômico que carrega a mensagem para a
criação de um peptídeo.

A) a picada do Triatoma infestans transmite ao
hospedeiro o protozoário causador da doença.
B) esse parasito só possui um estágio de
desenvolvimento, conhecido como amastigota.
C) os órgãos comumente afetados pela doença de
Chagas são o pulmão e a laringe.
D) o Trypanosoma cruzi é transmitido pela picada de
um flebotomíneo do gênero Culex.
E) o contato com as fezes do Triatoma infestans,
infectadas com Trypanosoma cruzi, é a causa
mais comum de contágio da doença.
Questão 46
A Neisseria gonorrhoeae é a bactéria causadora de
uma doença sexualmente transmissível conhecida
com gonorreia. Os sintomas mais comuns no homem
são uretrite, com pus cremoso e amarelo, e micção
dolorosa. Apesar do diagnóstico clínico ser bastante
simples, em alguns casos, pode se solicitada análise
laboratorial. Para realização desse diagnóstico, a
técnica normalmente empregada e o respectivo
material analisado são:

Questão 44
Uma célula do nosso corpo apresenta em sua
membrana diversas proteínas que realizam ações
específicas, como as selectinas. Sobre a ação das
selectinas na superfície celular, é correto afirmar que:

A) Cultura do material da lesão (pus e muco).
B) Northern Blotting do material da lesão (pus e
muco).
C) Citometria de fluxo (urina).
D) PCR do sangue.
E) Coloração de Gram (sangue).

A) são responsáveis por realizar a ligação com
macrófagos, permitindo assim que estes realizem
sua ação citotóxica.
B) garantem às células a função de mediar a
liberação de vasodilatadores; substâncias que
realizam o recrutamento de novos tipos celulares.
C) atuam na adesão transitória entre células na
corrente sanguínea, permitindo assim o
recrutamento celular para uma região.
D) são responsáveis por realizar a ligação com as
hemácias, possibilitando-lhes a liberação de
vasodilatadores.
E) atuam na cascata de coagulação sanguínea,
unindo fortemente as plaquetas, as células
mortas e os íons de potássio.

Questão 47
A técnica de Western blotting é utilizada em centros
de diagnóstico de todo o mundo, sendo uma das
eleitas pelo protocolo da Secretária de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde para detecção do
HIV-1. Essa técnica permite a identificação de:
A)
B)
C)
D)
E)
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ácidos nucleicos virais.
antígenos ou anticorpos.
células T CD4 + infectadas.
células T CD8 + infectadas.
linfócitos B infectados.
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Questão 48
As micobactérias são bastonetes que não formam
esporos e são aeróbicas. Um tipo de micobactéria, a
Mycobacterium tuberculosis, é responsável pela
Tuberculose, doença que atinge fortemente a
camada mais carente da população mundial.
Atualmente, essa enfermidade também vem sendo
associada a pacientes HIV positivos. Sobre a
Tuberculose, é correto afirmar que:
A) não é necessário o tratamento, com o paciente
evoluindo para cura total em 6 meses.
B) o bacilo da Tuberculose pode afetar uma grande
quantidade de órgãos do nosso corpo.
C) o tratamento com antivirais deve ser iniciado tão
logo seja feito o diagnóstico.
D) injeções intravenosas com tuberculina configura o
tratamento ideal para a doença.
E) o teste de diagnóstico laboratorial mais usado
para identificação da doença é o PCR.

Questão 49
Os esteroides possuem uma cadeia complexa,
formada por moléculas de carbono, dispostas em
anéis, associados a outras moléculas. Os esteroides
são considerados:
A)
B)
C)
D)
E)

proteínas.
carboidratos.
compostos inorgânicos.
fibras.
lipídios.

Questão 50
É capaz de detectar quantidades extremamente
pequenas de antígenos ou anticorpos; é comumente
utilizado na rotina de laboratórios de diagnósticos e
vários métodos podem ser utilizados para expressar
seus resultados. A descrição corresponde a uma
técnica laboratorial conhecida como:
A)
B)
C)
D)
E)

ELISA.
Coombs direto.
Southern blotting.
Hemocultura.
Coloração de Gram.
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