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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 8080/1990, também denominada 
de Lei Orgânica da Saúde, que criou o Sistema Único de 
Saúde (SUS), determina  que os serviços de saúde para a 
população serão prestados 

(A) pelos  órgãos  e  instituições  públicas  federais, 
estaduais  e  municipais,  da  administração  direta  e 
indireta e das fundações mantidas pelo poder público. 

(B) pelos órgãos e instituições públicas e privadas e por 
fundações.

(C) pelos hospitais públicos e privados e postos de saúde 
municipais.

(D) pelo  Ministério  da Saúde,  as Secretarias Estaduais 
de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição Federal/1988 e a Lei Orgânica da Saúde 
determinam as competências da União, dos Estados e dos 
Municípios  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde. 
Segundo essa legislação,

(A) os Municípios são responsáveis por realizar as ações 
de  vigilância  sanitária  nos  portos  e  aeroportos 
existentes no seu território.

(B) os Estados  devem executar os serviços de atenção a 
saúde no âmbito dos municípios do estado.

(C) os  Municípios  devem  controlar  e  fiscalizar  os 
procedimentos dos serviços privados de saúde.

(D) a  União  deve  executar  as  ações  de  vigilância 
epidemiológica nos estados e municípios.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Decreto  n.  7508/2011,  que  regulamenta  a  Lei  n. 
8080/1990, conceitua  Região de Saúde e determina as 
ações  mínimas  que  devem  ser  prestadas  no  âmbito 
dessas regiões. Entre as ações, está 

(A) a atenção psicossocial.

(B) a produção de medicamentos.

(C) a vigilância sanitária de alimentos.

(D) a vigilância dos agravos transmissíveis.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Portaria/GM 687/2006 estabelece a Política Nacional de 
Promoção da Saúde e define algumas ações específicas 
de promoção relativas à

(A) saúde reprodutiva da população brasileira.

(B) controle da dengue em área urbana.

(C) expansão  da  estratégia  saúde  da  família  nos 
municípios brasileiros.

(D) redução  da  morbimortalidade  por  acidentes  de 
trânsito.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação – SINAN.

(B) o  Sistema  de  Informações  de  Mortalidade  (SIM) 
apresenta  como  documento  base  a  declaração  de 
óbito,  que  deve  ser  preenchida  por  médicos  e 
enfermeiros.

(C) o  Sistema  de  Informações  Hospitalares  (SIH)  é 
alimentado  pelas  autorizações  de  internações 
hospitalares  oriundas  dos  hospitais  públicos, 
filantrópicos  e  privados  contratados  e  não 
contratados pelo SUS.

(D) o  Sistema  de  Informações  sobre  Nascidos  Vivos 
(SINASC)  apresenta  como  documento  base  a 
certidão de nascimento, emitida pelo registro civil.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações  recentes  mostraram  o  perfil  epidemiológico 
das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, entre 
1996 e 2007. Com base nesses dados observou-se que

(A) as  doenças  cardiovasculares  apresentaram  uma 
tendência de aumento de 31%.

(B) as doenças respiratórias apresentaram uma redução 
de 38%. 

(C) a  mortalidade  por  doenças  crônicas  não 
transmissíveis,  nas  regiões  Norte  e  Nordeste, 
diminuiu significativamente.

(D) o  câncer  de  estômago  e  o  câncer  de  mama  nas 
mulheres apresenta uma tendência de aumento. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos últimos anos, várias políticas e programas de saúde 
foram implantados com o objetivo de melhorar os indica-
dores de saúde da mulher. Alguns fatores estão relaciona-
dos com a melhoria desses indicadores, como

(A) o  uso  de  métodos  modernos  de  contracepção,  o 
acesso  ao  pré-natal  e  o  aumento  dos  partos 
cirúrgicos.

(B) a  utilização  de  métodos  contraceptivos  menos 
evasivos, a melhoria da qualidade da assistência ao 
pré-natal e o aumento dos partos cirúrgicos. 

(C) o uso da camisinha feminina e o incentivo ao  partos 
normal, principalmente na rede pública de saúde. 

(D) a utilização do DIU e a disponibilização da pílula do 
dia  seguinte  como  métodos  contraceptivos  para  a 
população de baixa renda.
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente, o Brasil convive com uma carga dupla de do-
enças: infecciosas agudas e crônicas. A tendência de au-
mento da morbimortalidade por causas crônicas está rela-
cionada  

(A) à falta de diagnóstico precoce, dificuldade de acesso 
aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao  envelhecimento  da  população,  mudanças  no 
padrão  de  consumo,  nos  estilos  de  vida  e  à 
urbanização acelerada.

(C) à  falta  de  intervenções  tecnológicas  efetivas,  às 
iniquidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas, à falta de um modelo de 
atenção  às  doenças  crônicas  e  à  transição 
epidemiológica.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Brasil figura entre os países de maior desigualdade so-
cial e, consequentemente, de iniquidades em saúde. Os 
principais fatores que têm contribuído para a redução das 
desigualdades regionais e socioeconômicas são:

(A) o programa Fome Zero  e  a  inserção  do jovem no 
mercado de trabalho.

(B) o programa Bolsa família e a melhoria de infraestrutu-
ra nas cidades.

(C) o aumento da expectativa de vida e a ampliação da 
rede privada de assistência à saúde.

(D) a diminuição da pobreza e a melhoria do acesso aos 
serviços de saúde. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância epidemiológica é um componente da vigilância 
em  saúde,  cuja  ações  estão  centradas  no  controle  de 
agravos e doenças consideradas prioritárias para a saúde 
pública. Suas ações consiste em 

(A) executar  as  medidas  de  prevenção  e  controle  dos 
fatores  de  riscos  à  saúde,  englobando  os  agravos 
prioritários à saúde da população.

(B) coletar,  consolidar  e  analisar  dados,  distribuir 
informações e recomendar medidas de controle  de 
doenças específicas.

(C) organizar os serviços de saúde e os programas de 
prevenção de maior impacto nas ações de saúde.

(D) monitorar  os  serviços  de  saúde  e  organizar  as 
campanhas de vacinação. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e de caso de dengue pelo sorotipo 4 
em áreas sem transmissão endêmica são agravos de 
notificação imediata.

(B) caso  de  dengue  clássico  e  febre  hemorrágica  da 
dengue são de notificação compulsória semanal.

(C) caso  de  síndrome  do  choque  da  dengue  e  febre 
hemorrágica  da  dengue   são  agravos  notificados 
pelas Unidades Sentinela.

(D) caso de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registradas no Sinan no prazo máximo de 7 dias.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças Emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública 

(A) o sarampo, poliomielite e meningites.

(B) a febre amarela, sífilis congênita e chagas aguda.

(C) a leishmaniose, a dengue e influenza. 

(D) a raiva humana,  tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos e 
epidemias em  áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população e estabelecer medidas de prevenção.

(C) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a  ocorrência  de agravos  específicos e  medidas de 
controle.

(D) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município é formada por um 
conjunto de saberes e de práticas de saúde pública, cons-
tituindo um modelo ampliado de saúde, que integra 

(A) a  vigilância  epidemiológica,  vigilância  sanitária,  o 
controle e a regulação.

(B) a  vigilância  epidemiológica,  vigilância  sanitária,  o 
controle e a avaliação e a saúde do trabalhador.

(C) a vigilância epidemiológica, a saúde do trabalhador, a 
vigilância sanitária e ambiental.

(D) a  vigilância  sanitária,  a  promoção  à  saúde,  a 
vigilância nutricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está 

(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 
o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar  para  60%  a  cobertura  de  exames  de 
mamografia, conforme protocolo.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticada com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero, diagnosticados a cada ano.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 12.305/2010, que trata da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, na gestão e gerenciamento 
de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem 
de prioridade:

(A) não geração, redução, reutilização, reciclagem, trata-
mento dos resíduos sólidos e disposição final ambi-
entalmente adequada dos rejeitos.

(B) tratamento dos resíduos sólidos, coleta seletiva, reci-
clagem, reutilização e disposição final em aterros sa-
nitários.

(C) avaliação dos impactos ambientais, notificação, des-
contaminação,  reutilização  e   armazenamento dos 
resíduos sólidos.

(D) prevenção, monitoramento, coleta seletiva, tratamen-
to, reutilização e educação ambiental.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual foi a virose declarada pela OMS como uma pande-
mia em 2010 e que continua sendo motivo de preocupa-
ção para as autoridades de saúde, nacionais e internacio-
nais?

(A) Dengue

(B) Influenza H1N1

(C) Rubéola

(D) Febre amarela

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A distribuição  de  acidentes  por  serpentes  peçonhentas, 
entre os casos notificados, indica predomínio do acidente 
botrópico, seguido do crotálico,  laquético e elapídico.  As 
serpentes que representam,  respectivamente,  esses aci-
dentes são:

(A) coral verdadeira, surucucu, cascavel e jararaca.

(B) jararacuçu, cascavel, pico-de-jaca e coral verdadeira.

(C) cascavel, surucucu, coral verdadeira e urutu.

(D) surucucu, jararacuçu, cobra-verde e jiboia.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As ficobilinas são pigmentos acessórios encontrados 

(A) nas cianobactérias.

(B) nos metanogênicos.

(C) nas proclorófitas.

(D) nos halófitos.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As novas biotecnologias têm seu maior impacto na possi-
bilidade de reprogramação da vida. Nesse contexto, uma 
das suas aplicações é o desenvolvimento de organismos 
transgênicos, que

(A) têm sua origem em recombinantes que contêm todo o 
DNA presente em um organismo individual que per-
mite a construção de uma biblioteca genômica.

(B) são produzidos em laboratório quando se injeta o ma-
terial alvo com o gene de interesse em camundongos 
para produção de anticorpos.

(C) têm sua sequência gênica alterada através da intro-
dução de um novo gene ou fragmento de DNA entre 
os seus genes, pelo processo do DNA recombinante.

(D) são produzidos de mRNA isolados de uma amostra 
de tecido que permite ter um mapa de genes ativos, 
sendo transcritos em maior grau e produzem muitas 
moléculas de mRNA.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os líquens são associações simbióticas em que

(A) a alga verde fixa nitrogênio atmosférico e o fungo au-
xilia na captura de energia luminosa.

(B) o ascomiceto auxilia na regulação de H2O e a ciano-
bactéria absorve nutrientes minerais.

(C) o micobionte fixa nitrogênio atmosférico e a alga cap-
tura energia luminosa.

(D) o fotossimbionte captura energia luminosa e o fungo 
absorve nutrientes minerais e auxilia na regulação de 
H2O.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a ocorrência de hibridação introgressiva é necessário 
que haja

(A) fecundação e resulte numa mistura uniforme, na pri-
meira geração, que envolve uma mistura de duas es-
pécies parentais, sem descendência devido a genes 
incompatíveis.

(B) fecundação e ocorra uma mistura complexa de genes 
parentais, com a produção de um híbrido fértil e que 
este novo genótipo seja capaz de trocar genes com 
as duas espécies parentais.

(C) cruzamento de um híbrido com um de seus pais ou 
indivíduo geneticamente similar aos seus pais com o 
intuito de alcançar descendentes com uma identidade 
genética mais próxima dos pais.

(D) cruzamento  de  transgênicos  com  organismos  que 
apresentam  características  novas  ou  melhoradas 
quando comparadas com o organismo original.

especialista-saude-biologo
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  cloroplastos  fazem  interconversões  energéticas  por 
mecanismos quimiosmóticos de maneira muito semelhan-
te àquelas utilizadas pelas mitocôndrias. As similaridades 
estruturais  encontradas  nessas  organelas  consistem  no 
fato de que
(A) são desprovidas de membranas, ocupam um peque-

no volume celular e possuem tilacoides.
(B) possuem três membranas distintas empilhadas, ocu-

pam volume celular proporcional ao tamanho da célu-
la e estão distribuídas próximo ao núcleo.

(C) estão  envoltas  por  duas  membranas,  ocupam uma 
grande fração do volume celular e possuem grande 
quantidade de membranas internas.

(D) possuem espaços entre as membranas, são dispos-
tas em vesículas e estão distribuídas em local especí-
fico no citoplasma.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de preparação de lâminas histológicas de ani-
mais, para observação microscópica, deve ocorrer de for-
ma rápida o suficiente para evitar a autólise celular, que se 
caracteriza pela
(A) desnaturação causada pelo calor que resulta na per-

da da atividade biológica do complexo de Golgi.
(B) morte celular programada com ação de enzimas arma-

zenadas em vesícula de transporte no citoesqueleto.
(C) oxidação das moléculas orgânicas com ação de enzi-

mas produzidas e outras que degradam peróxido de 
hidrogênio nos peroxissomos.

(D) autodestruição espontânea das células por suas pró-
prias enzimas, as quais estão armazenadas principal-
mente nos lisossomos.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

SMS altera larvicida usado no combate aos focos do 
mosquito Aedes aegypti

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia substituiu o lar-
vicida usado no combate ao mosquito Aedes aegypti. A mu-
dança é resultado de análises que mostraram que as larvas 
do mosquito adquiriram resistência ao veneno anteriormente 
utilizado.
A troca  segue  recomendações  do  Programa  Nacional  de 
Controle da Dengue (PNCD). O larvicida Novalurom CE 10% 
passou a ser utilizado no local do Diflubenzurom 25%. A van-
tagem do uso do Novaluron CE 10% é que uma pequena 
quantidade da emulsão possui alta capacidade de tratamen-
to, o que permitirá a condução de baixo volume de larvicida 
pelo Agente de Combate às Endemias.

Disponível em:
<http://www.saude.goiania.go.gov.br/html/noticia/12/03/larvicida-den-
gue.shtml>. Acesso em: 2 abr. 2012. [Adaptado].

Os dois larvicidas mencionados no texto têm ação
(A) desintegradora da membrana do mesentero.
(B) reguladora de crescimento de insetos.
(C) inibidora da fosforilação oxidativa.
(D) antagonista de canais de cloro mediados pelo GABA.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Epidemiologicamente,  a febre amarela  apresenta-se sob 
duas formas distintas: febre amarela urbana (FAU) e a fe-
bre amarela silvestre (FAS), diferenciando-se uma da ou-
tra pela localização geográfica, espécie vetorial e tipo de 
hospedeiro. No caso da

(A) FAU, o ciclo de transmissão se processa entre o ma-
caco infectado, mosquito silvestre e macaco sadio.

(B) FAS, a transmissão se faz pela picada do vetor  Ae-
des aegypti, no ciclo: homem infectado, vetor, homem 
sadio.

(C) FAS, o hospedeiro natural é o homem e a transmis-
são ocorre pelos primatas não humanos (macacos).

(D) FAU, o mosquito Aedes aegypti é o vetor e o reserva-
tório; o homem é o único hospedeiro de importância 
epidemiológica.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Resolução Conama n. 429/2011, que dispõe sobre a me-
todologia de recuperação das Áreas de Preservação Per-
manente (APPs),  considera como definição de  espécie 
exótica invasora

(A) espécie cuja introdução ou dispersão ameace ecos-
sistema, hábitat ou espécies e cause impactos nega-
tivos ambientais, econômicos, sociais ou culturais.

(B) qualquer espécie fora de sua área natural de distribui-
ção geográfica.

(C) espécie  que  apresenta  suas  populações  naturais 
dentro dos limites de sua distribuição geográfica, par-
ticipando de ecossistemas onde apresenta seus ní-
veis de interação e controles demográficos.

(D) toda  espécie  que  apresenta  diversidade  de  intera-
ções entre espécies nativas.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os dejetos de suínos servem como fonte de nutrientes às 
plantas, porém, quando o seu uso é inadequado, traz gra-
ves consequências para o ambiente e para a saúde huma-
na. Entre elas, a contaminação da água e o acúmulo de 
fósforo no solo. Estes dejetos, se transferidos para o meio 
aquático, causam

(A) nitratação.

(B) bioconcentração.

(C) biomagnificação.

(D) eutrofização.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as ecotecnologias disponíveis  para gerenciamento 
de rios, lagos e represas, a sinfonagem de hipolímnio é 
apropriada para

(A) o controle do crescimento das algas.

(B) a aeração dos sedimentos.

(C) a inativação do fósforo da carga interna.

(D) o controle das macrófitas.
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante  o desenvolvimento  da  semente,  o  acúmulo  de 
proteína de reserva e a diminuição do teor de umidade são 
eventos  fundamentais  para que esse órgão adquira to-
lerância ao estresse e suporte os efeitos adversos do am-
biente após a sua dispersão. Esses eventos são controla-
dos pela interação entre os hormônios vegetais e, nesse 
caso, o hormônio que encontra-se com níveis elevados é

(A) o ácido geberélico.

(B) a citocinina.

(C) o ácido indol-acético.

(D) o ácido abscísico.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A água e o solo podem ser contaminados com parasitos 
que causam problemas à saúde do homem. Quais parasi-
tos  são  transmitidos,  respectivamente,  por  vetores,  pela 
água e pelo solo?

(A) Tunga  penetrans,  Leishmania  sp e  Hymenolepis 
nana.

(B) Entamoeba histolytica,  Necator americanus e  Trypa-
nossoma cruzi.

(C) Plasmodium sp,  Giardia lamblia e  Ancylostoma duo-
denale.

(D) Toxoplasma  gondii,  Strongyloides  stercoralis e  Pla-
modium sp.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vegetação do Cerrado apresenta comportamentos fenoló-
gicos que compreendem formas alternativas de otimizar a re-
produção e a sobrevivência das espécies. Entre eles, estão

(A) estratégias diferentes de alocação de recursos para 
as diferentes fases do ciclo de vida que propiciam o 
sucesso reprodutivo.

(B) taxas diferentes de sucesso reprodutivo que resultam 
de um ajustamento fortuito das plantas às mudanças 
ambientais.

(C) plantas lenhosas que têm eventos fenológicos associ-
ados à estação chuvosa e plantas herbáceas que in-
dependem da sazonalidade das chuvas.

(D) grupos de plantas de crescimento contínuo e de cres-
cimento  sazonal  que  dependem da  capacidade  de 
assimilação do nitrogênio durante todo o ano.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos procedimentos de esterilização, preconiza-se o uso de 
indicadores  biológicos  segundo critérios  de  concentração 
mínima inibitória (CMI), do tempo de redução decimal valor 
D e da classificação do espectro de atividade. Nesses pro-
cedimentos, os indicadores biológicos utilizados são

(A) Bacillus sphaericus e Bacillus thuringiensis.

(B) Bacillus stearothermophilus e Bacillus subtilis.

(C) Bacillus cereus e Bacillus licheniformis.

(D) Bacillus halodurans e Bacillus megaterium.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a observação microscópica de tecido animal vivo, fi-
xado e  conservado em álcool, é indispensável a utiliza-
ção, respectivamente, de

(A) água, formol, água com glicerina.

(B) álcool absoluto, soro fisiológico e glicerina.

(C) soro fisiológico, glicerina e óleo de cravo.

(D) água diafanizada, parafina, bálsamo do Canadá.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando a fisiologia e o ciclo de vida de invertebra-
dos de água doce e terrestre, muitas características foram 
importantes para sua evolução, dentre essas

(A) a presença de espermatozoides filiformes complexos.

(B) o desenvolvimento pelágio planctotrófico.

(C) o desenvolvimento de embriões resistentes ao estres-
se osmótico.

(D) a ocorrência de fecundação externa sem o acasala-
mento direto dos parceiros.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os gráficos a seguir.

Gráfico 1 – Consumo de oxigênio em relação à velocidade de 
corrida.

Gráfico 2 – Custo do transporte para  animais de vários tipos ta-
manhos.
NIELSEN. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente. São Paulo: Livraria 
Santos, 2002. p. 204- 205.

Considerando-se o metabolismo energético de mamíferos 
e invertebrados, apresentados nos gráficos,

(A) a taxa de consumo de oxigênio em relação à veloci-
dade de corrida está relacionada com o tamanho cor-
póreo;  o consumo de oxigênio  diminui  rapidamente 
com o aumento da velocidade da corrida.

(B) o consumo de oxigênio de diversos mamíferos durante 
a corrida aumenta linearmente com a velocidade de 
deslocamento; o aumento por unidade de peso corpó-
reo é menor quanto maior for o tamanho corporal.

(C) o custo de correr diminui regularmente à medida que 
o tamanho corpóreo aumenta; essa relação significa 
que,  para  um mamífero  que  corre,  é  relativamente 
menos dispendioso em termos metabólicos e, portan-
to, mais vantajoso ser de menor tamanho.

(D) o custo de locomoção de animais ectodérmicos, de 
animais que possuem diferentes quantidades de pa-
tas e daqueles que se movimentam de maneira sin-
gular, comparados com os mamíferos, é menor, pois 
consomem menos oxigênio por unidade de massa.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As membranas biológicas são compostas de uma bicama-
da lipídica com proteínas de membranas associadas. Com 
essa característica, elas

(A) diminuem substancialmente a permeabilidade de uma 
substância polar.

(B) independem da mudança na energia livre da espécie 
transportada e do potencial elétrico.

(C) atuam como barreiras de permeabilidade contra  as 
moléculas hidrofóbicas.

(D) são  impermeáveis  à  água  devido  ao  gradiente  de 
concentração  dos  solutos e  das  proteínas específi-
cas.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na sistemática filogenética, os métodos para classificar or-
ganismos  vertebrados  fundamentam-se  na  similaridade 
entre as espécies incluídas nos grupos.  O agrupamento 
dos caracteres derivados, dos  derivados compartilhados e 
dos ancestrais compartilhados recebem, respectivamente, 
a denominação de

(A) apomorfia, sinapormorfia e pleomorfia.

(B) sinapormorfia, pleomorfia e apomorfia.

(C) pleomorfia, apomorfia e sinapormorfia.

(D) sinapormorfia, apomorfia e pleomorfia.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pela Convenção sobre Diversidade Biológica, a biodiversi-
dade é a variabilidade de organismos vivos de todas as 
origens, […] englobando a diversidade dentro de espécies, 
entre espécies e de ecossistemas. A perda da biodiversi-
dade está associada a processos que envolvem a

(A) constatação de espaços denominados biorregiões.

(B) instalação de mosaicos de unidades de conservação.

(C) depreciação de microcosmos e das comunidades lo-
cais.

(D) introdução de espécies exóticas em uma região.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe as ilustrações a seguir.

Figura - Distribuição de nichos e seus comportamentos.
ODUM, E. P. Populações em comunidade. In: ______. Ecologia. Rio de Ja-
neiro: Guanabara Koogan. p. 256. [Adaptado].

Considerando-se o conceito de nicho, as ilustrações I, II e 
III representam, respectivamente,

(A) I – espécies semelhantes que ocupam diferentes ni-
chos em diferentes regiões, ou seja, há presença de 
equivalentes ecológicos; II – não ocorre superposição 
entre duas espécies; III – superposição de espécies 
provocando convergência.

(B) I  –  presença  de  equivalentes  ecológicos,  ou  seja, 
duas espécies que ocupam o mesmo nicho em regi-
ões geográficas diferentes;  II  – duas espécies ocu-
pam nichos não superpostos; III  – superposição de 
espécies provocando divergência.

(C) I – duas espécies ocupam nichos separados; II – su-
perposição de espécies provocando divergência; III – 
presença de equivalentes ecológicos, ou seja, duas 
espécies que ocupam o mesmo nicho em regiões di-
ferentes.

(D) I – superposição de espécies provocando divergên-
cia; II – duas espécies ocupam nichos não superpos-
tos;  III  –  presença  de  equivalentes  ecológicos,  ou 
seja, duas espécies que ocupam o mesmo nicho em 
regiões diferentes.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os ciclos do nitrogênio e do enxofre são afetados pela po-
luição atmosférica industrial. Os óxidos de nitrogênio e de 
enxofre  são tóxicos e constituem etapas transitórias em 
seus respectivos ciclos, por isso

(A) a característica molecular do  SO2  impede a interação 
com  vapores  de  água e  favorece  a  interação  com 
componentes do solo.

(B) o ecossistema necessita de concentrações equivalen-
tes de enxofre, nitrogênio e fósforo para os ciclos bio-
geoquímicos.

(C) os seres autótrofos reduzem a principal forma dispo-
nível do enxofre, o SO4, e o incorpora  às proteínas.

(D) a produção secundária incorporando o sulfato na ma-
téria orgânica é necessária para a biofixação.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se as características das briófitas,

(A) os propágulos ou gemas são estruturas para a repro-
dução assexuada.

(B) os talos facilitam a absorção de água e CO2 devido à 
sua diferenciação em raiz, caule e folhas.

(C) os rizóides são especializados para absorção e trans-
porte de água e íons minerais para os demais órgãos.

(D) os esporófitos são ramificados com muitos esporângios.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a figura a seguir.

TUNDISI, J.G. Água no século XXI: enfrentando a escassez. 2. Ed. São Car-
los: Rima, 2009. p. 13.

De acordo com a figura, as águas subterrâneas permane-
cem em duas zonas distintas. Em relação às suas caracte-
rísticas

(A) a zona saturada contém água e ar, e atinge profundida-
des de até centenas de metros às regiões semiáridas.

(B) a zona de aquífero não confinado é composto pelas 
rochas ígneas, sedimentares ou metamórficas.

(C) o depósito de águas subterrâneas inclui rochas calcá-
rias e dolomitas, basalto e arenito.

(D) a área de recarga recebe água da precipitação que 
percola da zona saturada para a zona de insaturação.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ciclo hidrológico evidencia a interdependência e o movi-
mento contínuo da água. Considerando-se os recursos hí-
dricos,

(A) o volume dos recursos hídricos renováveis é estima-
do  pelo  somatório  da  precipitação  e  evaporação  a 
partir dos continentes.

(B) a reserva brasileira de água subterrânea do Aquífero 
Guarani encontra-se confinada pela formação rocho-
sa da Serra Geral e por sedimentos permotriássicos 
de elevada permeabilidade.

(C) a distribuição da água no planeta não é homogênea, 
e a velocidade do ciclo hidrológico é mantida de uma 
era geológica para outra.

(D) a água que percola por meio da superfície do solo 
forma aquíferos não confinados e entre as fontes de 
depósito de águas subterrâneas.
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estabelecimento da Economia Verde e Inclusiva é um 
dos temas da Conferência Rio+20.  Considerando-se a te-
mática ambiental,

(A) a educação ambiental torna-se um instrumento apli-
cável de gestão ambiental.

(B) o desenvolvimento sustentável estimula o padrão de 
subconsumo moderado.

(C) o usufruto dos recursos naturais vincula-se à equida-
de intrageracional.

(D) o padrão homogêneo de consumo reduz a probabili-
dade dos riscos ambientais.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se os tipos de interações entre organismos 
e entre componentes inerentes do meio ambiente, o termo 
alelopatia refere-se

(A) à exclusão competitiva de organismos em ambientes 
não complexos, onde duas espécies com necessida-
des ambientais diferentes não coexistem no mesmo 
hábitat.

(B) à taxa de crescimento que depende da velocidade de 
fotossíntese, da forma de crescimento e do padrão de 
alocação de energia que determinam vantagens para 
o desenvolvimento.

(C) às relações análogas entre plantas, em que há produ-
ção de agentes químicos que inibem o crescimento 
de competidores de membros de sua própria espécie 
ou de espécie diferente.

(D) à produção de  metabólitos  secundários  tóxicos  em 
resposta  à  herbivoria,  conferindo  defesa  química  à 
planta.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 11.428/2006 considera que a Floresta Ombrófila 
Densa,  Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aber-
ta, Floresta Estacional Decidual, Manguezais, vegetações 
de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e en-
craves florestais do Nordeste compõem o bioma

(A) de Restinga.

(B) da Floresta Amazônica.

(C) do Pantanal.

(D) da Mata Atlântica.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 11.428/2006, as atividades impres-
cindíveis  à proteção da integridade de vegetação nativa, 
tais como combate ao fogo, controle da erosão, erradica-
ção de invasoras e proteção de plantios com espécies na-
tivas definem o conceito de

(A) exploração sustentável.

(B) interesse social.

(C) enriquecimento ecológico.

(D) utilidade pública.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Resolução Conama n. 001/1986, o estu-
do do impacto ambiental para obtenção do licenciamento 
para  qualquer alteração das propriedades físicas, quími-
cas e biológicas do meio ambiente envolve

(A) a descrição do meio físico que abrange os aspectos 
sócio-econômicos do uso e ocupação do solo e da 
água, destacando-se os sítios e monumentos arqueo-
lógicos, históricos e culturais.

(B) o diagnóstico ambiental da área de influência do pro-
jeto, a interpretação da importância dos prováveis im-
pactos relevantes positivos e negativos (benéficos e 
adversos).

(C) o direito de sigilo industrial e a acessibilidade do pú-
blico ao relatório de impacto ambiental (Rima) e com 
disponibilidade de suas cópias nos centros de docu-
mentação ou bibliotecas da Sema.

(D) a legislação vigente que norteia sua elaboração e in-
dica que as despesas e os custos referentes ao estu-
do ambiental serão de responsabilidade do órgão es-
tadual competente.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Código de Ética do Biólogo,

(A) o direito de envio de material biológico para o exterior 
é garantido pela formação técnico-científica do profis-
sional.

(B) o sigilo profissional será quebrado em situações cujos 
resultados ofereçam prejuízos à biodiversidade e ao 
meio ambiente.

(C) o princípio da precaução será adotado após publica-
ção pelos conselhos regionais  nos meios de comuni-
cação oficial.

(D) a autoria exclusiva será atribuída quando a publica-
ção técnico-científica for oriunda de sua orientação.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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