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1. O corpo humano é constituído basicamente 
de água, sais minerais e macromoléculas 
como carboidratos, proteínas, lipídeos. Entre 
as afirmativas abaixo, assinale a que não está 
relacionada com as propriedades das 
proteínas: 

a) Colágeno, queratina e actina são exemplos 
de proteínas com função de constituição e 
estruturação da matéria viva. 

b) São constituídas por vários aminoácidos 
unidos por ligações peptídicas. 

c) Quando submetidas a elevadas 
temperaturas sofrem o processo de 
desnaturação. 

d) Fornecem energia para as células e 
constituem os hormônios esteroides. 

e) São catalisadores de reações químicas e 
participam no processo de defesa como 
anticorpos contra antígenos específicos. 

 

2. As enzimas são catalisadores orgânicos e 
atuam na ativação das reações biológicas. 
Em relação às enzimas, podemos afirmar 
que: 

a) sendo proteínas, por mudanças de pH, 

podem perder seu poder catalítico ao se 
desnaturarem. 

 b) atuam em qualquer temperatura, pois sua 
ação catalítica independe de sua estrutura 
espacial. 

c) seu poder catalítico resulta da capacidade 
de aumentar a energia de ativação das 
reações. 

d) são catalisadores eficientes a qualquer 
substrato. 

e) não podem ser reutilizadas , pois reagem 
como substrato, tornando-se parte do produto 

3.  O citoplasma celular é composto por 
organelas dispersas numa solução aquosa 
denominada citosol. A água, portanto, tem um 
papel fundamental na célula. Das funções que 
a água desempenha no citosol, qual não está 
correta? 

a) Participa no equilíbrio osmótico. 

b) Catalisa reações químicas. 

c) Atua como solvente universal. 

d) Participa de reações de hidrólise. 

e) Participa no transporte de moléculas  



 

 

4.Quando são realizadas comparações entre 
espécies, constata-se que muitas 
características são compartilhadas. Considere 
as afirmações abaixo, sobre os processos 
evolutivos relacionados a esse fato. 

I. Características homólogas são aquelas 
compartilhadas por diferentes espécies, 
herdadas de um ancestral comum. 

II. As estruturas ósseas das asas de 
morcegos e aves são derivadas de um 
ancestral comum de quatro membros. 

III. A evolução convergente refere-se a 
características similares que evoluíram, de 
forma independente, em diferentes espécies 
sujeitas a pressões seletivas semelhantes. 

Quais estão corretas? 

 a.Apenas II. 

 b.Apenas III. 

 c.Apenas I e II. 

 d.Apenas I e III. 

 e.I, Il e III. 

5. Na natureza, nota-se que os seres vivos 
estão adaptados ao ambiente em que vivem, 
pois há neles características que auxiliam sua 
sobrevivência e reprodução, devido 

a)  ao uso contínuo de órgãos que promovem 
a adequação do ser ao ambiente, passando 
essa característica aos descendentes. 

b)  a não utilização de determinadas estruturas 
que favorecem a sua atrofia e, 
consequentemente, o desenvolvimento de 
proles sem esse caráter. 

c)  à seletividade ambiental dos mais aptos, 
que favorece o aumento populacional dos 

indivíduos com maior probabilidade de 
sobrevivência. 

d)  às mutações gerarem, obrigatoriamente, 
indivíduos com alelos de maior potencial de 
sobrevivência e à reprodução repassar tal 
caráter para a descendência. 

e)  à força ser uma característica que origina 
sempre seres mais adaptados, 
independentemente da espécie a ser 
analisada. 

 

6. Até o século XVIII prevaleceram, entre os 
estudiosos, as ideias criacionistas e fixistas, 
em que o sobrenatural era usado para explicar 
fenômenos da natureza. Após, importantes 
nomes foram surgindo e implantando as ideias 
evolucionistas. A partir disso, algumas 
conclusões de um importante nome na origem 
do pensamento evolucionista foram expostas, 
tais como: 
– Lei do uso e desuso; 
– Lei da transmissão das características 
adquiridas; 
– Tendência inevitável ao aperfeiçoamento 
nos seres vivos. 

Sobre as ideias expostas, podemos inferir que 

a)  pertencem ao inglês Charles Darwin, 
adquiridas pela viagem ao redor do mundo a 
bordo do navio Beagle, da marinha britânica. 

b)  pertencem ao francês Lamarck e surgiram 
após o Darwinismo, como uma tentativa de se 
tornar a teoria evolucionista mais aceita. 

c)  pertencem ao inglês Charles Darwin e, 
posteriormente, foram reunidas em dois 
grandes conceitos: o de ancestralidade 
comum e o de seleção natural. 

d)  pertencem ao francês Lamarck. Darwin 
chegou até a concordar com a segunda ideia, 
porém, não aceitava que os seres vivos 
tivessem uma tendência inevitável ao 
aperfeiçoamento. 

e)  pertencem ao francês Lamarck e, 
posteriormente, foram modificadas pelas 
ideias Darwinistas que reuniam as mutações e 



 

recombinações como mecanismos de 
variabilidade. 

 

7. Os lipídeos são moléculas apolares que 
não se dissolvem em solventes polares como 
a água. Com relação aos lipídeos, podemos 
afirmar que 

I. são moléculas ideais para o 
armazenamento de energia por longos 
períodos. 

II. importantes componentes de todas as 
membranas celulares. 

III. estão diretamente ligados à síntese de 
proteínas 

IV. servem como fonte primária de energia. 

V. a cutina, a suberina e a celulose são 
exemplos de lipídeos. 

A(s) alternativa(s) correta(s) é(são): 

A) I, IV e V 

B) I e III 

C) II e IV 

D) II e V 

E) I e II 

8. Os carboidratos são, talvez, o grupo mais 
diversificado de moléculas constituintes de 
células e de matriz extracelular. Diversas 
funções podem ser atribuídas a eles, 
EXCETO a 

A) estrutural. 

B) energética. 

C) enzimática. 

D) de comunicação. 

E) de reconhecimento. 

 

9. Qual a condição inicial básica para que 

ocorra o processo de formação de raças? 

A) Isolamento reprodutivo 

B) Isolamento geográfico 

C) Seleção natural 

D) Esterilidade dos descendentes 

E) Superioridade do híbrido 

 

10. Em uma aula de zoologia, o professor 
perguntou qual seria a correspondência 
possível entre os órgãos de animais 
superiores e as organelas nos protistas. 

A resposta correta foi: 

A) vacúolo digestivo corresponde ao 
estômago; citóstoma, à boca; e citopígeo, ao 
ânus. 

B) vacúolo digestivo corresponde à boca; 
citóstoma, ao ânus; e citopígeo, ao estômago. 

C) vacúolo digestivo corresponde ao ânus; 
citóstoma, ao estômago; e citopígeo, à boca. 

D) vacúolo digestivo corresponde ao 
estômago; citóstoma, ao ânus; e citopígeo à 
boca 

 

11.O Trypanosoma cruzi é o protozoário 
causador da doença de Chagas. A relação 
entre a doença e o protozoário foi descoberta 
por Carlos Chadas ao investigar a presença 
do protozoário no sangue de indivíduos que 
moravam em casas infestadas por barbeiros. 
A principal forma de transmissão da doença é 

A) pela transfusão de sangue, seguida de 
transmissão congênita e, menos 
frequentemente, pelo coito. 

B) pelo vetor, seguida pela transmissão oral 
e, menos frequentemente, por transfusão de 
sangue. 

C) pelo vetor, seguida pela transfusão de 
sangue e, menos frequentemente, por 
transplante de órgãos. 



 

D) pela transfusão de sangue, seguida pela 
transmissão sexual e contaminação acidental. 

 

12. Em relação à classificação dos animais, é 
correto afirmar: 

a) As planárias, apesar de não serem 
parasitas, são classificadas no Filo 
Platyhelminthes. 

b) Os pernilongos não são considerados 
insetos, porque apresentam apenas um par 
de asas. 

c) As estrelas-do-mar pertencem ao Filo 
Chordata, pois apresentam esqueleto interno. 

d) Os caramujos não pertencem ao Filo 
Mollusca (= corpo mole), pois apresentam 
uma concha dura que os envolve. 

e) Os vertebrados apresentam dois pares de 
apêndices; portanto, peixes não são 
vertebrados. 

13. Na história evolutiva aceita pela maioria 
dos zoólogos, o primeiro grupo de animais a 
apresentar simetria bilateral acompanhada de 
processo de cefalização é o dos: 

a) poríferos. 

b) cnidários. 

c) artrópodes. 

d) platelmintos. 

e) equinodermos. 

14. O Reino Animalia reúne uma grande 
diversidade de organismos distribuídos em 
Filos que encerram determinadas 
características peculiares. 

Considere as seguintes afirmativas: 

I. O Filo Porífera reúne as esponjas, animais 
de organização muito simples, que absorvem 
água com partículas alimentares através de 
células especializadas chamadas coanócitos. 

II. O Filo Arthropoda reúne grande 

diversidade de animais que se caracterizam 
por ter corpo protegido por um exoesqueleto 
de quitina. 

III. O Filo Cnidaria reúne somente animais 
vertebrados como peixes, anfíbios, aves e 
mamíferos. 

IV. São animais parasitas pertencentes ao 
Filo Nematoda os ancilóstomos, que 
provocam o amarelão, e as filárias, 
causadoras da elefantíase. 

São corretas: 

a) I, II e III. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e IV. 

d) I, III e IV. 

 

15. Animais invertebrados não possuem 
vértebras ou crânio. Dos animais a seguir, 
qual não representa um exemplo de 
invertebrado? 

a) Lampreia. 

b) Esponja. 

c) Esquistossomo. 

d) Polvo. 

e) Estrela-do-mar 


