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Questão 01

Questão 03

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).
01. Se f(x) = 3x + a e a função inversa de f é

01. Se K = (kij) é uma matriz quadrada de ordem
2i + j
2 dada por kij = 2
para i < j e
2
kij = i + 1 para i ≥ j, então K é uma matriz
inversível.
02. Se A e B são matrizes tais que A.B é a matriz
nula, então A é a matriz nula ou B é a matriz
nula.
04. Sejam as matrizes M e P, respectivamente,
de ordens 5 x 7 e 7 x 5. Se R = M.P, então
2
a matriz R tem 625 elementos.
08. Chamamos “traço de L” e anotamos tr(L) a
soma dos elementos da diagonal principal de
t
uma matriz quadrada L; então tr(L) = tr(L ).

g(x) =

x
+1, então a = –3.
3

02. Se (an) e (bn) são duas progressões
aritméticas, então (an + bn) é uma progressão aritmética.
04. A equação
solução real.
08.

x2 + 1 = x − 1

não tem

4 3 + x − 4 x −3
= 64 para todo x real.
4 x + 4 x −3

n2 − 1
16.
= n − 1 para todo número inteiro n.
n+1

Questão 02
Seja f uma função polinomial do primeiro grau,
decrescente, tal que f(3) = 2 e f(f(1)) = 1.
Determine a abscissa do ponto onde o gráfico de
f corta o eixo x.
Assinale o resultado encontrado no cartãoresposta.
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Questão 04
2

A base quadrada de uma pirâmide tem 144 m de
área. A 4 m do vértice traça-se um plano paralelo
2
à base e a secção assim feita tem 64 m de área.
Qual a altura da pirâmide?
Assinale o resultado encontrado no cartãoresposta.
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Questão 05

Questão 07

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).

01. Se o conjunto A tem 5 elementos e o conjunto B tem 4 elementos, então o número de
funções injetoras de A em B é 120.

01. Se uma pessoa A pode fazer uma peça em 9
dias de trabalho e outra pessoa B trabalha
com velocidade 50% maior do que A, então B
faz a mesma peça em 6 dias de trabalho.
02. Uma empresa dispunha de 144 brindes para
distribuir igualmente entre sua equipe de
vendedores, mas como no dia da distribuição
faltaram 12 vendedores, a empresa distribuiu
os 144 brindes igualmente entre os
presentes, cabendo a cada vendedor um
brinde a mais. Logo, estavam presentes 36
vendedores no dia da distribuição.
04. Se reduzindo o preço x em 20% se obtém y,
então y deve sofrer um acréscimo de 20%
para se obter novamente x.
08. A soma de dois números naturais é 29. Então
o valor mínimo da soma de seus quadrados é
533.

x

02. Se 16 = 9 e log32 = y, então xy =

1
.
2

04. Se aumentarmos em 4 cm o comprimento de
uma circunferência, seu raio aumentará

4
cm.
2π
08. Um grupo formado por 4 rapazes e uma
senhorita vai visitar uma exposição de arte.
Um dos rapazes é um perfeito cavalheiro e,
portanto, não passa pela porta da sala de
exposições sem que a senhorita já o tenha
feito. Considerando que a entrada é de uma
pessoa por vez, então haverá 72 diferentes
possibilidades para a ordem de entrada do
grupo.
22

16. 125 é divisor de 15 .

Questão 06

Questão 08

Dois líquidos diferentes encontram-se em recipientes idênticos e têm taxas de evaporação
constantes. O líquido I encontra-se inicialmente
em um nível de 100 mm e evapora-se completamente no quadragésimo dia. O líquido II,
inicialmente com nível de 80 mm, evapora-se
completamente no quadragésimo oitavo dia.
Determinar, antes da evaporação completa de
ambos, ao final de qual dia os líquidos terão o
mesmo nível (em mm) nesses mesmos recipientes.

Determine o número de pontos de intersecção
2
2
dos gráficos das equações x + y = 9 e
x2 – 3 = 0 no plano cartesiano.
Assinale o resultado encontrado no cartãoresposta.

Assinale o resultado encontrado no cartãoresposta.
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Questão 09

Questão 10

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).

Considere um hexágono eqüiângulo (ângulos
internos iguais) no qual quatro lados consecutivos medem 20 cm, 13 cm, 15 cm e 23 cm,
conforme figura abaixo. Calcule o perímetro do
hexágono.

01. Um poste na posição vertical, colocado num
plano horizontal, encontra-se a 3 m de uma
parede plana e vertical. Neste instante, o sol
projeta a sombra do poste na parede e esta
sombra tem 17 m de altura. Se a altura do
poste é de 20 m, então a inclinação dos raios
solares, em relação ao plano horizontal, é de
45o.

20

E

D
13

C

1
02. Se sen(a) = , então
3

F

sen (25π + a) – sen (88π – a) =

2
.
3

04. Os gráficos das funções f(x) = sen(4x) e

2x π
+ têm exatamente 3 pontos em
3 4
comum, para x no intervalo (0, π/2).
g(x) = −

15

A

23

B

Assinale o resultado encontrado no cartãoresposta.

08. Para ser verda deira a desigu aldad e
tg(x).sec(x) < 0, x deve estar localizado no
segundo ou no quarto quadrante.
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GEOGRAFIA
Questão 11
A partir de meados da década de 1960, a política
agrícola posta em prática visava a estimular o
processo de modernização da agricultura brasileira e catarinense.
Sobre as melhorias ocorridas, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).
01. Incentivou-se a criação de órgãos de pesquisas objetivando a busca de variedades de
sementes capazes de adaptar-se às condições edafoclimáticas brasileiras.
02. Buscou-se a produção de excedente agrícola
capaz de abastecer o mercado interno em detrimento do mercado externo.
04. Foram estimulados e incentivados os empréstimos subvencionados para a aquisição de insumos modernos.
08. Todo o espaço agrário brasileiro foi transformado através dos elevados índices de tratorização.
16. No estado de Santa Catarina ocorreu uma
modernização da agricultura, associada à
expansão de grandes agroindústrias.

Questão 12
A beleza cênica de Florianópolis, a fragilidade
de seus ecossistemas montanhosos, lagunares,
eólicos e fluviomarinhos, a elevada quantidade de
depósitos sedimentares e de sambaquis, patrimônio da História natural e cultural, fornecem à
cidade uma vantagem comparativa que deve ser
explorada de forma consciente pelo Poder Público e por sua população: a vantagem de possuir
atratividade social elevada.
(GUERRA, Antonio J. Teixeira, CUNHA, Sandra B. da.
Impactos ambientais urbanos no Brasil. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2001, p. 165).

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S)
quanto ao assunto abordado no texto acima.
01. Desenvolver o turismo em uma cidade litorânea como Florianópolis, devastando o meio
físico-natural, reduz o valor contido no lugar.
02. A atratividade citada no texto deve-se ao dinamismo e à expansão da indústria do turismo e do veraneio.
04. No circuito turístico litorâneo catarinense destacam-se: no centro, a Ilha de São Francisco
do Sul; em direção ao norte, o Balneário de
Camboriú e, em direção ao sul, Garopaba.
08. As planícies de marés da faixa costeira catarinense guardam suas feições e dimensões
originais.
16. Valendo-se, principalmente, de modificações
oportunistas nos planos diretores dos municípios, diversas construções de porte variado
são autorizadas no litoral catarinense, sem
levar em consideração as limitações infraestruturais da área.

COPERVE/UFSC

CONCURSO VESTIBULAR-UFSC/2006

2a PROVA: AMARELA

9

COPERVE/UFSC

CONCURSO VESTIBULAR-UFSC/2006

2a PROVA: AMARELA

10

Questão 13
Com base no mapa abaixo, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).

Joinville
Jaraguá do Sul
Blumenau
Brusque

Fonte: ATLAS DE SANTA CATARINA. Florianópolis: IGSC, Departamento
Estadual de Geografia/IBGE, 1958.

01. A área hachuriada corresponde à região mais industrializada de Santa Catarina, tendo como destaque
os municípios de Blumenau, Joinville e Jaraguá do Sul.
02. A região hachuriada apresenta uma estrutura urbana extremamente deficitária.
04. O pólo metal-mecânico concentra-se no Nordeste de Santa Catarina e tem Blumenau e Brusque como
as principais cidades especializadas no setor.
08. O sistema de acumulação de capital implantado pelos colonizadores alemães foi uma das alavancas
do desenvolvimento industrial da região.
16. Apesar de distantes das fontes de determinadas matérias-primas e dos grandes centros consumidores,
algumas indústrias existentes na área hachuriada inseriram-se dinamicamente no mercado nacional e
internacional.
32. Na área hachuriada, o segmento produtor de maior destaque econômico é o ervateiro.
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Questão 14
Com relação à localização do Brasil e de Santa Catarina, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).

Fonte: ATLAS DE SANTA CATARINA. Florianópolis: IGSC, Departamento Estadual de Geografia/IBGE, 1958.

01. O território brasileiro localiza-se totalmente em áreas de baixas latitudes.
02. Santa Catarina encontra-se com 2/3 de suas terras na porção setentrional do trópico de Capricórnio.
04. Em relação ao meridiano de Greenwich, o território de Santa Catarina está totalmente inserido no hemisfério oriental.
08. Na América do Sul, o Brasil é o único país que é cortado pelos paralelos de 0° e 23°27’S.
16. Santa Catarina possui fronteira com um dos países membros do Mercosul.
32. O Brasil possui fronteiras com todos os países da América Andina.
64. Devido à sua localização, Santa Catarina encontra-se no segundo fuso horário brasileiro.
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Questão 15

Questão 16

No período pós-guerra, a França
começa a perder prestígio no Brasil e essa
influência passa a ser exercida pelos Estados
Unidos. O processo migratório não começa
quando as pessoas saem do Brasil. Primeiro há
a criação do sonho americano. As primeiras
histórias de emigração remontam à década de
1960. Em Governador Valadares (MG), por
exemplo, havia um contato direto e permanente
com os Estados Unidos por causa da vinda dos
americanos em busca de minérios, pedras
preciosas e para construir a estrada de ferro
depois da Segunda Guerra Mundial.

Com base no mapa da dinâmica das massas de ar
no Brasil, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).

(Adaptado de MARTES, Ana Cristina B. Istoé.
São Paulo: p. 12 , 01 jun. 2005).

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S)
quanto ao assunto abordado no texto acima.
01. O baixo crescimento econômico da década
de 1980 – conhecida como “década perdida”
– intensificou a emigração de brasileiros.
02. Devido à estagnação econômica, o estado
brasileiro citado no texto (MG) sempre foi
considerado repulsor populacional.
04. Os movimentos populacionais da nova ordem mundial mudaram de direção; realizamse de países do Eixo Norte para países do
Eixo Sul.

1

2

1
2
3

5
3

4
5
4

Fonte: Adaptado de ATLAS NACIONAL DO BRASIL. IBGE,
2000.

01. O número 1 representa a massa equatorial
continental.
02. O elevado índice pluviométrico registrado no
verão, no Nordeste brasileiro, deve-se à atuação das massas de ar de números 2 e 5.

08. Entre os movimentos migratórios distinguem-se duas categorias: as migrações por
motivos econômicos e as migrações por motivos políticos.

04. Identificada com o número 3, a massa tropical atlântica, formadora dos ventos alísios
de sudeste, atua na faixa litorânea brasileira.

16. Para barrar o tráfico ilegal de imigrantes, o
governo americano propõe, através do projeto ALCA, não só o livre comércio entre os
países membros mas também a livre circulação de pessoas.

08. Em localidades que sofrem a influência da
continentalidade, a amplitude térmica
sazonal é bem maior do que a das
localidades que sofrem influência da
maritimidade.
16. No inverno, a massa de ar identificada com
o número 4 atinge todo o Complexo Regional da Amazônia, provocando quedas bruscas na temperatura, o que constitui o fenômeno da friagem.
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Questão 17

Questão 18

Com base no mapa dos ecossistemas brasileiros, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).

A natureza sempre ocupou papel de
destaque na história do Brasil. A idéia de exuberância e de grandiosidade que o país sugeria
representava um paraíso infinito para os desbravadores. Essa motivação já estava presente
na primeira carta de Pero Vaz de Caminha a
Portugal. Os relatos de viagem idolatravam a
natureza e simultaneamente lançavam sobre os
recursos naturais um olhar mercantilista, interessado em explorar novas riquezas.

1
3

8

(MOREIRA, Igor. O espaço geográfico: Geografia
geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2000, p. 445.)

2

7

6
5
4
Fonte: Adaptado de ATLAS MEIO AMBIENTE DO BRASIL.
Brasília: EMBRAPA/Terra Viva, 1996.

01. Baixas altitudes e solos com baixos índices
de nutrientes são características predominantes do ecossistema identificado com o
número 1.
02. Os ecossistemas identificados com os números 2 e 3 representam, respectivamente,
o cerrado e a caatinga.
04. No ecossistema de número 4 predominam
as formações arbóreas e arbustivas.
08. O ecossistema de número 5 é classificado como Mata de Araucária e ocupa as áreas de
baixas altitudes da Região Sul.
16. As formações vegetais do ecossistema identificado com o número 6 correspondem a
uma floresta tropical. A sua intensa devastação deve-se principalmente à intensa urbanização e industrialização.

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S)
quanto ao assunto abordado no texto acima.
01. O desenvolvimento dos ciclos econômicos
do Brasil está associado a uma sucessão de
desequilíbrios ambientais.
02. Na atualidade, a atividade extrativa vegetal
no Brasil ocorre, principalmente, em áreas
de fraca densidade demográfica, deficiente
infra-estrutura de escoamento da produção
e populações de baixo poder aquisitivo.
04. A desertificação é um processo de degradação da capacidade produtiva da terra causado por ação do homem.
08. A substituição do carvão mineral por carvão
vegetal pelas usinas minimizará a poluição
atmosférica e o desmatamento das florestas
nativas.
16. Em virtude do elevado consumo de água na
irrigação, os principais afetados pela escassez do recurso são os habitantes das áreas
rurais, principalmente os da Região Norte.

32. O ecossistema identificado com o número 7
apresenta-se como uma formação vegetal
complexa.
64. Duas formações vegetais caracterizam
o ecossistema 8: a mata de galeria e os
manguezais.
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Questão 19

Questão 20

Eram 8h51min (Greenwich Meridium Time).
A primeira bomba explodiu dentro de um vagão.
Os terroristas não só prepararam uma matança
coordenada em vários pontos de Londres, como
o fizeram no dia em que na Escócia era inaugurado o encontro do G8, o grupo dos oito países
mais ricos e poderosos do mundo.

Como resposta à crise do fordismo, as empresas passaram a introduzir equipamentos
tecnologicamente cada vez mais avançados e
novos métodos de organização da produção,
como o toyotismo. As várias mudanças implantadas no sistema produtivo e nas relações de
trabalho, particularmente nos países desenvolvidos, ficaram conhecidas como produção flexível e serviram para dar continuidade à acumulação capitalista.

(Adaptado da REVISTA VEJA. São Paulo: p. 84, 13
jul. 2005).

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S)
quanto ao assunto abordado no texto acima.

(Adaptado de MOREIRA, João Carlos, SENE, Eustáquio de. Geografia para o ensino médio: Geografia geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2002, p. 293).

01. Na década de 1990, pelo seu poderio econômico, a Rússia foi incorporada ao Grupo
dos Sete países mais ricos do mundo.

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S)
quanto ao assunto abordado no texto acima.

02. Devido à sua posição longitudinal, em Brasília, eram 11h51min no momento da explosão da bomba.

01. O desemprego conjuntural é provocado apenas pelo desenvolvimento de novas tecnologias, que extinguem muitos postos de
trabalho.

04. De forma geral, no G8, os interesses individuais suplantam o coletivo, pois há divergências quanto ao estabelecimento e à condução de políticas globais.

02. O toyotismo propunha uma intensificação da
divisão do trabalho, fracionando as etapas
do processo produtivo.

08. Inspirados na Jihad, os fundamentalistas
islâmicos procuram nos atos terroristas um
modo de combater costumes ocidentais.

04. O desenvolvimento da produção flexível tem
gerado novos processos produtivos. A palavra de ordem passa a ser competitividade.

16. Todos os países da América do Norte pertencem ao G8.
32. Todos os países do G8 possuem alto poder
de investimentos no exterior.
64. Alguns dos maiores devedores mundiais
pertencem ao G8.

08. A redução de estoques e a racionalização
do fluxo de insumos nas fábricas reduzem
os custos porque diminuem o volume de capital imobilizado em estoques.
16. A padronização das peças e a fabricação de
um único produto em grande escala são alguns dos princípios fundamentais do fordismo.
32. Com a atual divisão internacional do trabalho, os trabalhadores necessitam, cada vez
mais, garantir a sua empregabilidade.
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BIOLOGIA

O aumento da produção de suínos em vários
estados do Brasil, como Santa Catarina, evidencia problemas na adequação e no licenciamento ambiental das propriedades, que podem
ser altamente poluentes, caso não utilizem sistemas de tratamento dos resíduos animais. Seja
qual for a forma de criação, a suinocultura pode
representar importante fonte de degradação do
ar, dos recursos hídricos e do solo. O problema
crucial está no apreciável volume de dejetos
produzidos, no impacto ambiental e no difícil
alcance da sustentabilidade da produção. Estima-se que um animal destinado ao abate, com
peso variando de 25 a 100 quilos, produza uma
média de sete litros de dejetos a cada dia.

O Brasil está entre os cinco maiores importadores mundiais de drogas controladas, como o
femproporex e a anfepramona (medicamentos
utilizados para emagrecer). Juntamente com a
Espanha, Alemanha, Estados Unidos e Reino
Unido, o país importa 78% de remédios anorexígenos produzidos no planeta. Segundo dados
da Escola Paulista de Medicina e da Junta Internacional para o Controle de Narcóticos das
Nações Unidas, de 80 a 90% dos consumidores
deste tipo de medicamento estão com o peso
ideal ou um pouco acima dele, e nove entre dez
são mulheres.
Texto adaptado de:
<http://www1.uol.com.br/bemzen/ultnot/geral/ult491u142.htm >.
Acesso em: 22/09/2005.

Texto adaptado de:
<http://www.comciencia.br/200405/noticias/4/suinos.htm>.
Acesso em: 22/09/2005.

Questão 22

Questão 21

Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre o tema, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).

Considerando o texto acima e o tema a que se refere, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).
01. Os resíduos da criação de suínos, assim como de outros mamíferos, englobam as fezes, urina, água desperdiçada pelos bebedouros e higienização, resíduos da ração,
pêlos, entre outros.
02. Uma das principais causas da poluição é a
liberação direta desses dejetos, sem o devido tratamento, em rios e riachos.
04. O excesso de matéria orgânica nos resíduos
lançados nas águas aumenta o teor de oxigênio dissolvido na água, devido ao surgimento de algas fotossintetizantes, fazendo
proliferar os peixes, num fenômeno denominado eutrofização, sendo esta uma vantagem na criação de suínos.

01. O elevado consumo de drogas anorexígenas deve-se à necessidade real do seu uso
para a manutenção da saúde corporal.
02. Para alcançar o peso tido como ideal com o
uso de drogas anorexígenas, o consumidor
delas corre o risco de sofrer efeitos colaterais como irritação, nervosismo, insônia, taquicardia e hipertensão, entre outros.
04. As referidas substâncias não são consumidas via automedicação, sendo seus usuários sempre atendidos por especialistas.
08. O femproporex e a anfepramona, como são
drogas lícitas, raramente levam à dependência.

08. Pode ocorrer disseminação de patógenos
(organismos causadores de doenças), mau
cheiro e contaminação de águas potáveis
com amônia, nitratos e outros elementos tóxicos.
16. Devido aos resíduos de suínos, as pessoas
podem contrair diretamente a Teníase, um
importante parasita intestinal.
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Questão 23
Considere que o caráter analisado – cor da pelagem em coelhos – obedece ao proposto pela
1a Lei de Mendel, tendo sido realizados os cruzamentos abaixo:
P
F1
F2

Preto x Branco
100% Preto
75% Preto e 25% Branco

Todos os descendentes pretos de F2 foram
cruzados com os F1, resultando em 192 descendentes.
Assinale no cartão-resposta o número esperado de descendentes com pelagem branca.

Os ossos do pé de alguns dos mais antigos
europeus, segundo estudos do paleoantropólogo americano Erik Trinkaus, da Universidade
Washington, em Saint Louis, possuem alterações sugerindo que os primeiros calçados começaram a ser usados há cerca de 30 mil anos.
Foi nessa época que os sapatos se tornaram
mais rígidos do que um simples pedaço de pele
usado para esquentar os pés. E também começaram a ser usados por um período muito maior, com mais efeitos sobre os dedos. O fato é
que, como seria de esperar, quem não usa sapatos tem uma pisada mais "espalhada", ganhando um dedão ligeiramente mais robusto.
Além disso, os dedos do meio do pé crescem e
se fortalecem mais nas pessoas que andam
descalças. Medindo cuidadosamente as falanges dos dedos de povos modernos e hominídeos, que vão de neandertais com mais de 100
mil anos ao Homo sapiens com pouco menos
de 20 mil anos, o pesquisador descobriu diferenças bastante claras, que aparentemente confirmam a hipótese dos "dedos do meio".
Texto adaptado de:
<http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=30902. >
Acesso em: 22/09/2005.

Questão 24
Com base no texto acima e nos seus conhecimentos de morfologia dos sistemas orgânicos e
de evolução, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).
01. É provável que o aspecto dos pés de quem
anda descalço por toda a vida seja herdado
por seus descendentes.
02. Ao caminhar descalço, além dos ossos,
também os músculos e tendões dos pés sofrem modificações.
04. Apesar de não ter sido citada no texto, a
pele do calcanhar daqueles povos, antes
dos calçados, devia ser mais espessa, num
fenômeno de queratinização das células epiteliais.
08. Os dedos do pé apresentam três falanges.
16. Em virtude de anos de uso de calçados, se
a humanidade os abandonasse não haveria
retorno ao modelo de pé descrito no texto
acima, pois as alterações sofridas são permanentes.
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Questão 26

O esquema abaixo apresenta um modelo simplificado de nosso sistema respiratório.

Os vegetais possuem seu crescimento influenciado por substâncias denominadas fitormônios,
ou hormônios vegetais. Entre estas substâncias
destacamos as auxinas. O gráfico abaixo
representa a curva de crescimento (em
centímetros) de plantas que receberam
concentrações diferentes (em microgramas por
litro) de uma determinada auxina.

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S)
sobre o mesmo e suas relações com os demais
sistemas orgânicos.

Nariz e
Boca

Alvéolos
Traquéia
Bronquíolos

Brônquios

taxa de crescimento (cm)

Questão 25

50
40
30

Curva de
crescimento

20
10
0
0

0,01

0,1

1

10

100

concentração de auxina (µg/L)

Pulmão
Direito

Pela análise do gráfico, é CORRETO afirmar
que:

01. Separadas pelo palato (“céu da boca”), as
fossas nasais e a boca servem de entrada
para o ar inspirado.
02. A traquéia é um tubo formado por anéis ósteo-cartilaginosos que lhe dão rigidez e boa
sustentação.
04. A hematose ocorre nos alvéolos, com a troca do oxigênio atmosférico pelo gás carbônico sangüíneo.

01. quanto maior a concentração do hormônio
maior será o desenvolvimento vegetal.
02. acima da concentração 1 µg/L, há acentuado crescimento vegetal.
04. concentrações entre 0,1 µg/L e cem vezes
esta concentração são consideradas ideais
para quem quiser obter plantas em torno de
40 cm.
08. 0,01 µg/L é a concentração em que ocorre
melhor desenvolvimento do vegetal.

08. Pessoas portadoras de fenda palatina produzem sons anasalados pois, quando falam,
o ar sai tanto pela boca como pelo nariz.

16. um centésimo de 1 µg/L desta auxina é suficiente para fazer com que o vegetal atinja
pouco mais de 20 centímetros.

16. O esquema apresenta apenas o pulmão direito visto ser ele o principal, tendo o esquerdo função secundária.

32. o conhecimento das concentrações ótimas
das auxinas é valioso na produção de espécies vegetais comercialmente vantajosas.

32. Em caso de obstrução das vias aéreas (engasgo) por balas ou outros objetos
estranhos, em especial se ocorrer nos
brônquios, deve-se bater nas costas da
pessoa engasgada para expulsar o objeto
estranho.
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Questão 27

Questão 28

Fetos humanos provavelmente não sentem dor
antes do início do terceiro trimestre de gestação, afirmam cientistas em recente estudo feito
pela Universidade da Califórnia, em São Francisco, e publicado no periódico Jama, da Associação Médica Americana (vol. 294, n.8, p.
24-31, ago. 2005). Alguns pesquisadores afirmam, em contraponto, que o feto apresenta
uma resposta hormonal a partir da 22a semana,
que seria evidência de dor, mas a nova pesquisa sugere que as respostas sejam automáticas
e não um sinal de desconforto.
Com base no texto acima, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).
01. A sensibilidade à dor, em fetos, está acompanhada do desenvolvimento da placenta, o
que só ocorre após a 30a semana de gestação.
02. Um feto que já possui o sistema nervoso
completo deve sentir dor e, em humanos, isto ocorre ao final do primeiro mês de gestação.
04. O fenômeno da gastrulação é importante
para a formação do cordão nervoso e, por
acontecer apenas após o terceiro mês de
gestação, temos a certeza de que antes disso o feto não pode sentir dor.
08. Aos oito meses de gestação há consenso,
baseado nos dados expostos, de que os fetos sentem dor.
16. A sensação de dor está vinculada à presença de receptores especiais na pele, presentes desde a neurulação.

Em março de 2005 foi constatado um surto da
Doença de Chagas na região litorânea de Santa
Catarina, atingindo 25 pessoas e resultando em
3 mortes. Este fato, totalmente inesperado para
uma área não endêmica da doença, dificultou
inicialmente o diagnóstico por parte dos profissionais de saúde e chamou a atenção dos meios de comunicação, tendo grande repercussão
em todo o país. A constatação da infecção natural pelo Trypanosoma cruzi em um gambá e em
vários exemplares de triatomíneos confirmou a
existência de um ciclo de transmissão do parasita naquela região.
Texto adaptado da Revista Ciência Hoje: Nº 217, Jul.
2005.

Sobre a origem, transmissão, aspectos clínicos,
diagnóstico e tratamento da Doença de Chagas, é CORRETO afirmar que:
01. em geral, a doença tem duas etapas distintas no homem: a fase inicial, aguda, caracterizada por elevada parasitemia e estado
febril, seguida de uma fase crônica, caracterizada pela diminuição do número de parasitas circulantes.
02. os hospedeiros intermediários do Trypanosoma cruzi podem ser tanto vertebrados
como invertebrados.
04. uma vez instalado no hospedeiro vertebrado, o parasita invade os tecidos penetrando
nas células, estabelecendo-se no citoplasma e se multiplicando, o que provoca a seguir o rompimento do conteúdo celular, com
conseqüente liberação dos novos indivíduos
para o meio extracelular e a corrente sangüínea.
08. as formas mais comuns de transmissão da
doença são o contato com fluidos orgânicos
de doentes e ingestão de alimento contaminado.
16. o tratamento mais eficaz da Doença de
Chagas baseia-se na aplicação de antibióticos potentes.
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Questão 29

Questão 30

Há na mídia uma grande quantidade de notícias
envolvendo o DNA: testes de paternidade, engenharia genética, transgênicos, clonagem terapêutica e reprodutiva, terapia gênica, farmacogenômica etc. Para compreender essas notícias, é necessário conhecer a estrutura da molécula de DNA e entender seu funcionamento.

Proteínas são moléculas essenciais à vida, atuando como enzimas, hormônios, anticorpos,
antibióticos e agentes anti-tumorais, além de
estar presentes nos cabelos, na lã, na seda, em
unhas, carapaças, chifres e penas dos seres
vivos.

Analise os dados dos quadros a seguir, e assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).
______________________________________
I
TACCGGATGCTT
DNA
ATGGCCTACGAA
______________________________________
II
TACCGGATGCTT

⇓
A U G G C C U A C G A A – RNA m
______________________________________
III
A U G G C C U A C G A A – RNA m

⇓
Metionina – Alanina – Tirosina – Ácido Glutâmico

01. Em I, observa-se que o pareamento das bases nitrogenadas do DNA é aleatório.
02. O quadro I mostra uma molécula de DNA
cuja duplicação ocorre de forma semiconservativa, pois cada uma das fitas originais
em I serve de molde para uma nova fita, gerando duas novas duplas hélices.
04. Em II, está indicado o processo de transcrição, através do qual formam-se moléculas
que contêm as mesmas bases nitrogenadas
presentes no DNA.

Em relação às proteínas é CORRETO afirmar
que:
01. são biopolímeros constituídos de aminoácidos, os quais são unidos entre si por meio
de ligações peptídicas.
02. a produção destas moléculas se dá sem
gasto de energia pelos organismos, já que
os aminoácidos provêm da alimentação.
04. todas as proteínas possuem peso molecular
idêntico, característica especial dessas moléculas.
08. a insulina, que foi o primeiro hormônio a ter
sua seqüência de aminoácidos conhecida, é
produzida por células especializadas do
pâncreas.
16. apesar da diversidade na constituição e estruturação de seus aminoácidos, essas moléculas apresentam, no seu conjunto, a
mesma velocidade de degradação no meio
ambiente.
32. a grande variabilidade biológica dessas
moléculas permite sua utilização para fins
de identificação pessoal, da mesma forma e
com a mesma precisão que os exames de
DNA.

08. Em III, está indicado o processo de tradução, que resulta na formação de polipeptídios, cuja seqüência de aminoácidos está
codificada numa molécula de ácido nucléico.
16. A deleção de um dos pares de bases na seqüência mostrada em I não alteraria significativamente a seqüência de aminoácidos
em III.
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QUESTÃO DISCURSIVA
INSTRUÇÕES
1. Confira o número do(a) candidato(a), o local, o setor, o grupo e a ordem indicados na folha da questão discursiva, a qual não deverá ser assinada.
2. Leia atentamente a questão.
3. Escreva com letra legível, use linguagem clara e utilize a norma culta da língua portuguesa.
4. Use caneta com tinta preta ou azul para transcrever seu texto do rascunho para a folha da
questão discursiva.
5. Redija sua resposta utilizando entre 5 (cinco) e 15 (quinze) linhas.
6. Não serão corrigidas respostas escritas a lápis, nem respostas na folha de rascunho.

O texto abaixo, extraído do livro “Os Sertões” de Euclides da Cunha, aborda aspectos de um dos ecossistemas mais típicos do Brasil – a caatinga.
“Ajusta-se sobre os sertões o cautério* das secas; esterilizam-se os ares urentes*; empedra-se o chão,
gretando*, recrestado*; ruge o Nordeste nos ermos; e, como um cilício* dilacerador, a caatinga estende
sobre a terra as ramagens de espinhos... Mas, reduzidas todas as funções, a planta, estivando*, em
vida latente, alimenta-se das reservas que armazena nas quadras remansadas* e rompe os estios,
pronta a transfigurar-se entre os deslumbramentos da primavera.”
(CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Martin Claret, 2003, p. 54)

Vocabulário
cautério
urentes
gretando
recrestado
cilício
estivando
remansadas

–
–
–
–
–
–
–

que cauteriza partes vivas do organismo; cáustico.
ardentes.
v. gretar, rachar, abrir fenda.
queimado, tostado.
cordão grosseiro usado para atos de penitência.
em prefloração.
referente a remanso; quietação; estagnação; recolhimento.

A caatinga apresenta características próprias em relação ao clima, vegetação e ocupação humana. A
partir do texto apresentado e dos seus conhecimentos caracterize a caatinga do ponto de vista
climático e aspectos socioeconômicos. Descreva, também, adaptações típicas da vegetação desta
região e forneça um exemplo.
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FOLHA DE RASCUNHO – QUESTÃO DISCURSIVA
TRANSCREVA A RESPOSTA DA QUESTÃO DISCURSIVA
PARA A FOLHA PRÓPRIA.
ESTE RASCUNHO NÃO SERÁ CORRIGIDO.
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