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BIOLOGIA 
 

QUESTÃO 01 – OBJETIVA (1,0 ponto)   
 

As verminoses, causadas por parasitas que se 
instalam não somente no intestino, mas também 
no fígado, pulmões e cérebro, apresentam uma 
alta incidência em todo o mundo. Segundo a 
Summit Saúde Brasil 2022, as parasitoses afetam 
36% da população brasileira e, dentre as mais 
comuns, está a teníase causada pela ingestão de 
carne suína ou bovina contaminada e malcozida.  
 

Disponíveis em: Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini 
Junior, Nelson. Biologia 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015; 

Martho, Gilberto Rodrigues, Amabis, José Mariano, Biologia. 
4. ed. Moderna Plus, V.2, 2015; www.google.com.  Acesso 

em: 15/07/2022. (Adaptações). 
 

 

 

 
 

Observe o esquema que representa o ciclo de vida da Taenia solium e assinale a alternativa correta: 
a) A carne de porco crua ou malcozida contendo cisticercos (figura 4) quando ingerida pelo homem dá início ao 
ciclo de vida da Taenia solium, pois, no intestino, o escólex contido no cisticerco se desenvolve e origina o 
verme adulto. 
b) O verme adulto pode apresentar metros de comprimento (número 1), o que propicia a autofecundação; a 
fixação do verme nas células hepáticas deve-se à presença de seis ventosas e seis ganchos no escólex ou 
cabeça. 
c) As proglotes maduras, localizadas próximas do escólex apresentam um grande útero ramificado com 
milhares de ovos que, ao se romperem, liberam esses ovos nas fezes humanas (número 2, e 3).   
d) No estômago do porco, a casca do ovo é digerida, e a larva liberada, tem o seu total desenvolvimento e, 
quando adulta, atinge a musculatura do porco liberando, no local, os cisticercos. 
e) A cisticercose humana é causada pela presença da Taenia no cérebro o que provoca graves problemas 
neurológicos. 
 

QUESTÃO 02 – OBJETIVA (1,0 ponto)   
 

A hemofilia é, geralmente, um distúrbio hemorrágico e hereditário no qual o sangue não coagula 
adequadamente. Essa condição é causada por uma 
mutação ou alteração em um dos genes que fornece 
instruções para produzir as proteínas do fator de 
coagulação, necessárias para formar um coágulo 
sanguíneo.  
Considerando a genealogia acima, assinale a opção 
correta: 
a) Filhos homens de mães portadoras de hemofilia, tem 
50% de chance de apresentar a doença. 
b) Mulheres portadoras de hemofilia, tem 25% de chance 
de ter uma filha mulher afetada. 
c) A hemofilia é uma doença que apresenta padrão de 
herança dominante.  
d) Filhas mulheres de pais normais serão sempre 
portadoras de hemofilia. 
e) O casal tem 50% de chance de ter filhos hemofílicos. 
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QUESTÃO 03 – OBJETIVA (1,0 ponto)   
 

A figura abaixo apresenta ilustrações mostrando a estrutura básica de uma Ameba, um Paramécio e um 
Tripanossoma. Pertencem a um grupo de organismos unicelulares que podem viver isolados ou em colônias, 
de vida livre ou associados a outros organismos, e alguns são parasitas. Esses organismos apresentam ou 
desenvolvem estruturas que facilitam sua locomoção. 

 
Ameba 

 
Paramécio 

 
Tripanossoma 

 

Disponíveis em: https://pt.vecteezy.com. Acesso em 15/08/2022. 
 

A respeito dos organismos representados nas figuras acima, podemos afirmar que 
a) todos são espécies de protozoários ciliados e parasitas intracelulares. 
b) a Ameba pertence ao grupo dos Apicomplexos, pois apresenta pseudópodes. 
c) todos são parasitas intracelulares, mas apenas o Tripanossoma é um protozoário. 
d) o Paramécio apresenta complexo apical, responsável pela penetração nas células do hospedeiro. 
e) o Tripanossoma pertence ao grupo dos flagelados (mastigóforos), sendo unicelular de vida parasitária. 

 

QUESTÃO 04 – OBJETIVA (1,0 ponto)   
 

O sistema respiratório é basicamente um conjunto de canais, cujas últimas ramificações terminam em câmaras 
microscópicas, os alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. O coração está associado ao sistema respiratório 
pois envia para os pulmões o sangue venoso e recebe o sangue arterial.  
 

Disponíveis em: Martho, Gilberto Rodrigues, Amabis, José 
Mariano. Biologia. 4. ed. Moderna Plus, V.2. 2015; Lopes, 

Sônia; Rosso, Sergio. Manual do Professor. São Paulo: Saraiva 
Didático, V. 2, 2016; figura: mundo educação.uol.com.br. 

Acesso em: 12/07/2022. (Adaptações). 
 

Observe o esquema que representa um alvéolo, 
considere seus conhecimentos sobre o assunto e 
escolha a alternativa correta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
a) Na espécie humana, a ventilação pulmonar 

depende da ação dos músculos peitorais e da 

membrana musculosa, o diafragma. 

b) Na circulação, o número 1 representa o sangue, 

proveniente do ventrículo esquerdo do coração, 

com baixa pressão de CO2, para a hematose. 

c) Ao contrário, o sangue oxigenado é transportado 

pela veia pulmonar direita até o átrio direito do coração para ser distribuído para os tecidos. 

d) Para que ocorram as trocas gasosas por processo de difusão passiva é necessária uma diferença de 

concentração de O2 e CO2 entre o sangue e os alvéolos. 

e) No processo respiratório, o diafragma sobe e as costelas abaixam forçando a entrada de ar nos pulmões, 

sendo que, em cada processo respiratório, inspiração e expiração, o volume de ar trocado gira em torno de 4 a 

5 litros. 

 

https://pt.vecteezy.com/
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QUESTÃO 05 – OBJETIVA (1,0 ponto)   
 

A estratégia global para a Hanseníase, compreendendo o período 2016-2020, pela 
Organização Mundial da Saúde, foi baseada em três pilares entre os quais, o enfrentamento 
da discriminação e a promoção da inclusão dos afetados. A hanseníase é uma doença 
crônica infecciosa, causada por uma bactéria que afeta pele e nervos.  

 

Disponíveis em: Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini Junior, Nelson. Biologia 6. ed. Saraiva 
SP, 2015; Lopes, Sônia; Rosso, Sergio. Manual do Professor. São Paulo: Saraiva Didático, V. 2. 2016. 

Figuras: www.google.com. Acesso em: 15/07/2022. (Adaptações). 
 

Considere seus conhecimentos sobre bactérias e assinale a resposta correta: 

a) As formas mais comuns de células bacterianas são cocos, bacilos, vibrião, espirilo e 
espiroqueta. 
b) A maioria das bactérias é classificada como seres eucariontes e pluricelulares, com 
comprimento de até 0,75 mm. 
c) Uma bactéria apresenta, na sua parede celular, o mosaico de peptideoglicanos, 
proteoglicanos, glicoproteínas e glicolipídeos. 
d) A figura acima representa a bactéria causadora da hanseníase, com morfologia característica dos 
estreptococos e estafilococos.  
e) A composição da parede celular das bactérias faz com que reajam de três modos distintos, resultando em 
bactérias Gram positivas, Gram negativas ou Gram neutras. 
 

 

ROTEIRO DA PROVA DISCURSIVA: 

 Analise os itens das questões apresentadas; 

 Utilize os espaços disponíveis para resposta deste caderno como rascunho; 

 Transcreva o conteúdo do rascunho para a folha de respostas, mantendo a mesma ordem e padrão aqui 
expostos. 

 

QUESTÃO 06 – DISCURSIVA (5,0 pontos)   
 

O câncer de pâncreas apresenta alta taxa de mortalidade por ser de 
difícil detecção e, no Brasil, é responsável por 2% de todos os 
canceres diagnosticados. O pâncreas, glândula anexa do sistema 
digestório, lança no duodeno suas secreções por meio do canal 
pancreático. Por ser uma glândula mista, lança ainda seus hormônios 
na corrente sanguínea. Além do pâncreas, a vesícula biliar 
desempenha papel importante no processo digestório, pois 
armazena a bile, produzida no fígado.  

 

Disponíveis em: Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini Junior, Nelson. 
Biologia 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2015; https://www.inca.gov.br; www.planetabiologia.com. Acesso em 19/07/2022.  

 
 

Observe a figura e respondas as questões: 
Item a (1 ponto) 
Quais as características da bile liberada pela vesícula biliar? (1) 
 

Item b (1 ponto) 
Como a contração da musculatura lisa da vesícula biliar é estimulada? 
 

Item c (1 ponto) 
No processo digestório, qual a função do suco pancreático, rico em bicarbonato de sódio, liberado pelo 
pâncreas? (2) 
 

Item d (1 ponto) 
Quais as três importantes enzimas pancreáticas, liberadas após a neutralização do quimo? 
 

Item e (1 ponto) 
No aspecto endócrino, qual a função do glucagon, liberado pelo pâncreas? 

http://www.google.com/
https://www.inca.gov.br/
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RASCUNHO DA RESPOSTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 07 – DISCURSIVA (5,0 pontos)   
 

“Um pedaço de quem você ama pode salvar outra pessoa”. No estado, a 
fila de espera para o transplante de rim conta com 1.213 pacientes, 
segundo a Secretaria do Estado da Saúde (SESA). O sistema urinário é 
responsável pela principal regulação homeostática dos animais, 
removendo substâncias em excesso nos fluidos orgânicos e retendo as 
essenciais para o organismo.  
 

Disponíveis em: Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini Junior, Nelson. Biologia 6. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2015; Lopes, Sônia; Rosso, Sergio. Manual do Professor. São 

Paulo: Saraiva Didático, Vol 2, pg 93-95, 2016; http://www.saude.es.gov.br; 
www.exercicios.web.com. Acesso em: 29/07/2022. (Adaptações). 

 

Observe o esquema de um néfron e responda as perguntas. 
 

Item a (1 ponto) 
O número 1 da figura corresponde ao corpúsculo renal, composto pela 
cápsula e pelo glomérulo. Como o glomérulo renal é formado? 
 

Item b (1 ponto) 
Quais as quatro etapas da formação da urina? 
 

Item c (1 ponto) 
Qual parte do néfron corresponde ao número 2 da figura? 
 

Item d (1 ponto) 
Quais substâncias são também reabsorvidas na alça néfrica (alça de Henle), assinalada na figura com o número 
3? 

 

Item e (1 ponto) 
Qual hormônio atua nos ductos coletores, assinalado pelo número 4? 
 

RASCUNHO DA RESPOSTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.saude.es.gov.br/
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QUÍMICA 
 

QUESTÃO 01 – OBJETIVA (1,0 ponto)   
 

A figura abaixo evidencia um experimento realizado com uma solução de sulfato de cobre e uma lâmina de 
zinco (A). Após certo período, a lâmina de zinco apresentou uma coloração diferente da inicial (B).  

 
Disponível em: Feltre, Ricardo. Química. 7. ed. São Paulo. Moderna, 2008. Vs.: 1, 2 e 3. Acesso em: 15/07/2022. 

 

Sobre o experimento realizado, assinale a alternativa correta: 
a) A solução da figura (A) possui os íons cobre, sulfato e zinco. 
b) A coloração avermelhada observada na lâmina de zinco da figura (B) é referente ao depósito de zinco.  

c) Nesse experimento, pode-se afirmar que ocorre uma reação de óxido-redução entre o Cu(s) e o Zn2+. 
d) A reação de óxido-redução que ocorre no experimento é similar à ocorrida em uma eletrólise, visto que é 
espontânea. 
e) A solução da figura (B) possui os íons cobre, sulfato, zinco e depósito de cobre metálico na superfície da 
lâmina de zinco. 

 

QUESTÃO 02 – OBJETIVA (1,0 ponto)   
 

Os indicadores ácidos-base são excelentes ferramentas na determinação do pH de soluções. A figura abaixo 
ilustra as cores dos indicadores alaranjado de metila e azul de bromotimol em função do pH. 
 

 
 

Disponível em: Feltre, Ricardo. Química. 7. ed. São Paulo. Moderna, 2008. Vs.: 1, 2 e 3. Acesso em 23/07/2022. 
 

Considere uma amostra de água com bicarbonato de sódio (1) e água com suco de limão (2). Assinale a 
alternativa que cita de forma correta as colorações que essas amostras adquirem ao adicionar, 
respectivamente, os indicadores alaranjado de metila e azul de bromotimol. 
a) (1) vermelho e amarelo; (2) alaranjado e azul. 
b) (1) alaranjado e azul; (2) alaranjado e azul. 
c) (1) alaranjado e amarelo; (2) vermelho e azul. 
d) (1) vermelho e azul; (2) alaranjado e amarelo. 
e) (1) alaranjado e azul; (2) vermelho e amarelo 
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QUESTÃO 03 – OBJETIVA (1,0 ponto)   
 

O paracetamol é um fármaco encontrado em diversos medicamentos e possui função analgésica e antitérmica. 
Dessa forma, ele reduz a febre e proporciona alívio temporário de dores leves a moderadas.  
A medicação possui a seguinte fórmula estrutural: 
 

HO

N

O

H

 
Disponível em: www.tylenol.com.br. Acesso em 22/02/2022. 

 

Identifique o número de carbonos com hibridização sp3, sp2 e sp, respectivamente, presentes na molécula de 
paracetamol e assinale a alternativa correta: 
a) 2, 7, 1. 
b) 1, 6, 0. 
c) 1, 7, 0. 
d) 2, 6, 1. 
e) 2, 7, 0. 

 

QUESTÃO 04 – OBJETIVA (1,0 ponto)   
 

A geometria das moléculas é explicada pela Teoria da 
Repulsão dos Pares de Elétrons da Camada de 
Valência (VSEPR). Ela afirma que, ao redor do átomo 
central, os pares de elétrons ligantes e não ligantes se 
repelem, de forma que fiquem os mais afastados 
possíveis uns dos outros. Na figura ao lado são 
apresentadas as geometrias de três moléculas, 
denominadas 1, 2 e 3.  
 

Disponível em: www.respondeai.com.br.  
Acesso em: 10/08/2022. 

 
 
 

Assinale a alternativa que associa de forma correta a geometria com a respectiva molécula: 
a) (1) NF3 – geometria trigonal piramidal. 
b) (2) PCl5 – geometria octaédrica. 
c) (3) NH3 – geometria trigonal plana. 
d) (2) SF6 – geometria bipirâmide trigonal. 
e) (3) BF3 – geometria trigonal plana. 
 

QUESTÃO 05 – OBJETIVA (1,0 ponto)   
 

Considere a equação química abaixo, que representa uma reação de neutralização. 
 

X +Ca(OH)2  Ca3(PO4)2 + Y 
 

Os compostos que representam X e Y e os coeficientes necessários para o balanceamento da equação, são, 
respectivamente: 

 

http://www.respondeai.com.br/
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ROTEIRO DA PROVA DISCURSIVA: 
 

 Analise os itens das questões apresentadas; 

 Utilize os espaços disponíveis para resposta deste caderno como rascunho; 

 Transcreva o conteúdo do rascunho para a folha de respostas, mantendo a mesma ordem e padrão aqui 
expostos. 

 

QUESTÃO 06 – DISCURSIVA (5,0 pontos)   
 

As reações orgânicas são de grande importância para processos industriais, laboratoriais e para o 
desenvolvimento técnico-científico.  
 

C

O

O CH3 H2O
C

O

OH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

H3C OH

 
 

Avalie a reação química representada pela equação acima e responda aos questionamentos: 
 

Item a (1 ponto) 
Qual é o nome da molécula denominada por (1)? 
 

Item b (1 ponto) 
Qual é o nome da reação química denominada por (2)? 
 

Item c (1 ponto) 
Qual é o nome da reação química denominada por (3)? 
 

Item d (1 ponto) 
Qual é o nome da molécula denominada por (4)? 
 

Item e (1 ponto) 
Qual é o nome da molécula denominada por (5)? 
 

RASCUNHO DA RESPOSTA 
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QUESTÃO 07 – DISCURSIVA (5,0 pontos)   
 

Considere a equação química não balanceada abaixo. 
 

Fe2O3(s) + CO(g)  FeO(s) + CO2(g) 
 

Item a (1 ponto) 
 

Qual é a expressão da constante de equilíbrio químico (Kc) que representa a equação direta? 
 

Item b (1 ponto) 

Qual é a expressão da constante de equilíbrio químico (Kc) que representa a equação inversa? 
 

Item c (1 ponto) 
O equilíbrio químico, representado pela equação acima, é homogêneo ou heterogêneo? 
 

Item d (1 ponto) 
Qual é o resultado da soma dos coeficientes da equação química balanceada? 
 

Item e (1 ponto) 

Como o equilíbrio químico vai se deslocar quando a concentração de CO2 aumentar? 
 

RASCUNHO DA RESPOSTA 
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 1  2

H M etais  6 Número atômico He

1,01 Ametais C Símbolo 4,00

 3  4 Gases Nobres 12,01 M assa atômica  5  6  7  8  9  10

Li Be B C N O F Ne

6,94 9,01 10,81 12,01 14,01 16,00 19,00 20,18

 11  12  13  14  15  16  17  18

Na Mg Al Si P S Cl Ar

22,99 24,30 26,98 28,09 30,97 32,07 35,45 39,95

 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

39,10 40,08 44,96 47,88 50,94 52,00 54,94 55,85 58,93 58,69 63,55 65,39 69,72 72,61 74,92 78,96 79,90 83.80

 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

85,47 87.62 88,90 91,22 92,91 95,94 98 101.07 102.91 106.42 107.87 112.41 114.82 118.71 121.76 127.60 126.90 131.29

 55  56 57 - 71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86

Cs Ba La-Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

132.91 137.33 178.49 180.95 183,85 186.21 190.23 192.22 195.08 196.97 200.59 204.38 207,20 208.98 209 210 222

 87  88 89 -103  104  105  106  107  108  109  110  111  112 113  114 115 116 117 118

Fr Ra Ac-Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Uun Uuu Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo

223 226,03 261 262 263 262 265 268 269 272 277 289

 57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Lantanídeos  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

138.91 140.12 140.91 144.24 145 150.36 151,97 157.25 158.93 162.50 164.93 167.26 168.93 173.04 174.97

 89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103

Actinídeos  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

227,03 232,04 231.04 238.03 237,05 244 243 247 247 251 252 257 258 259 260

TABELA  PERIÓDICA  DOS  ELEMENTOS

4

5

3 117 8

6

7

15 16 17

12

13 14

1

2

3 4 5 6 9 10

2

181
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REDAÇÃO (10 pontos) 
 

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo, na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema 
“Harmonização Facial: O procedimento para transformação de vidas?!”. Selecione, organize e relacione, de 
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
Não serão atribuídos pontos em redações em branco ou com até 05 linhas escritas nem em forma de poema 
(versos) e que haja a intenção clara do autor de anulação (uso de palavrões, riscos ou desenhos não 
acompanhados de texto, etc.); escritas a lápis ou com letra totalmente ilegível. 
 

Leia, com atenção, os textos abaixo: 01 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 

TEXTO I 
 

A harmonização facial tornou-se popular graças à superexposição na internet e, sem consenso, segue por aí 
rendendo comentários, dos piores aos mais sensatos. Para muitas pessoas, está todo mundo com a “boca 
picada por abelhas”; para outros tantos, a turma ficou com cara de filtro do Instagram e há ainda aqueles que 
acham que a tal da harmonização é, na verdade, a nova tatuagem de estrelinha no ombro; são alguns dos 
exemplos de pareceres da turma do Twitter. Esse serviço de harmonização facial é vendido como um conjunto 
de tratamentos que prometem encontrar a simetria da face da pessoa por meio de aplicação de substâncias e 
até de pequenas cirurgias. É preciso entender quais são as motivações psicológicas por trás da busca pelo 
rosto esculpido à base da seringa e explicar o porquê isso ainda divide opiniões. Vale a pena trazer as nuances 
desse consumo, em que medida ele reproduz padrões, conhecer os riscos, o quanto ajuda na recuperação da 
autoestima e se cumprem suas promessas de retardar marcas do envelhecimento. Já se sabe que a procura 
por tais serviços é grandiosa e há, pelo menos, três razões para tantas pessoas recorrerem a esse 
procedimento: a expectativa de vida aumentou bastante, e as pessoas quererem chegar à velhice com uma 
aparência mais jovem. Antes o brasileiro vivia, em média, até os 62 anos. Em 2018, época em que esses 
procedimentos começaram a se tornar populares, as pessoas já atingiam 76 anos, segundo o IBGE. O fato de 
as pessoas se olharem mais nas câmeras, por causa das redes sociais, foi uma das razões para quererem 
melhorar a aparência. A última razão é que esses tratamentos estéticos, com produtos injetáveis serem mais 
baratos e menos invasivos do que as cirurgias plásticas, “democratizou” mais o acesso a tais procedimentos. 
Observa-se, entretanto, que tem havido uma busca desenfreada de ‘profissionais’ pelo dinheiro 
proporcionado por este nicho de mercado e, em função disso, há muitos resultados considerados ruins. 
 

TEXTO II 
 

 

 
 

www.clinicaleger.com.br 
 

A possibilidade da harmonização facial de redefinir o contorno facial com preenchimento fez crescer a 

demanda pela oportunidade de ter o rosto dos sonhos sem cirurgia. Uma harmonização facial natural precisa 
levar em consideração a sua individualidade. Nem todos precisam de maçãs do rosto projetada, lábios 

volumosos e mandíbula reta. 
 
 

http://www.clinicaleger.com.br/
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TEXTO III 
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ROTEIRO: 
 

 Utilize o espaço disponibilizado abaixo como rascunho. 

 Transcreva o conteúdo do rascunho para o cartão-resposta. 

 O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 20 linhas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


