PROF. BIRA / PROFª. MITIÊ NÓVOA

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 01 a 30
QUESTÃO 01

Em uma rodovia, Hugo percebeu que o marcador de
combustível do carro indicava 1/4 da capacidade total do
tanque. Por precaução, ele parou em um posto de
combustível e colocou 40 litros de álcool. Depois disso,
o tanque ficou com 3/4 da quantidade de combustível
necessária para enche-lo. Quantos litros de combustível
cabem no tanque do carro de Hugo?
A

70 litros

B

80 litros

C

90 litros

D

100 litros

E

110 litros

QUESTÃO 03

Manoel viaja 350 quilômetros para ir de carro de sua
casa à cidade onde moram seus pais. Numa dessas
viagens, após alguns quilômetros, ele parou para um
cafezinho. A seguir, percorreu o triplo da quantidade de
quilômetros que havia percorrido antes de parar.
Quantos quilômetros ele percorreu após o café?
A

87,5

B

125,6

C

262,5

D

267,5

E

272,0

QUESTÃO 04

QUESTÃO 02

José desafiou um colega para que ele descobrisse a sua
idade, formulando o seguinte texto: ¨um número somado
com sua metade é igual a 45, qual é a minha idade?
A

15

B

30

C

45

D

20

E

25
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Um motorista, após ter enchido o tanque de seu veículo,
gastou 1/5 da capacidade do tanque para chegar à
cidade A; gastou mais 28 L para ir da cidade A até a
cidade B; sobrou, no tanque, uma quantidade de
combustível que corresponde a 1/3 de sua capacidade.
Quando o veículo chegou à cidade B, havia, no tanque
menos de:
A

10 L

B

15 L

C

18 L

D

20 L

E

21 L
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 08

Professor Bira tem R$ 1.325,00 e Alberto, R$ 932,00.
Bira economiza R$ 32,90 por mês e Alberto, R$ 111,50.
Depois de quanto tempo terão quantias iguais?

Observe a disposição das vagas de motos e carros do
estacionamento Pare Já, da cidade de Rio das Quadras.

A

3 meses

B

5 meses

C

7 meses

D

9 meses

E

6 meses

QUESTÃO 06

Carlos tinha certa quantia em dinheiro, foi ao shopping e
gastou 1/3 da quantia na compra de uma revista, gastou
1/4 da quantia na compra de um CD e ainda ficou com
R$ 25,00. Qual era a quantia que Carlos possuía?
A

R$ 20,00

B

R$ 30,00

C

R$ 40,00

D

R$ 50,00

E

R$ 60,00

Num determinado dia o manobrista marcou o total de
veículos para dois horários e escreveu:
O total de veículos é 30 e o número de motos é igual ao
dobro do número de carros. Qual é o número de carros
e motos?

QUESTÃO 07

A

10 carros e 20 motos

Os 44 alunos da 7ª série A de uma escola representam
40% de todos os alunos da 7ª série dessa mesma
instituição. Quantos são os alunos da 7ª série dessa
escola?

B

15 carros e 15 motos

C

20 carros e 10 motos

D

25 motos e 5 carros

E

25 carros e 5 motos

A

90

B

100

C

110

D

120

E

130
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 12

Um avô repartiu entre seus três netos a quantia de
R$ 465,00. O neto mais velho recebeu R$ 30,00 a mais
que o neto mais novo, e o neto do meio recebeu
R$ 15,00 a mais que o neto mais novo. Quanto cada
neto recebeu?

Duas amigas estavam conversando quando um colega
chegou e pediu que descobrissem qual era a idade dele
atual. Para facilitar deu a seguinte dica: a metade da
soma da minha idade com quatro é igual à minha idade
há quatro anos. Qual é a minha idade?

A

O neto mais velho recebeu R$ 170,00, o do meio
R$ 155,00 e o mais novo R$ 140,00.

B

O neto mais velho recebeu R$ 165,00, o do meio
R$ 145,00 e o mais novo R$ 155,00.

C

O neto mais velho recebeu R$ 155,00, o do meio
R$ 140,00 e o mais novo R$ 170,00.

D

O neto mais velho recebeu R$ 155,00, o do meio
R$ 170,00 e o mais novo R$ 140,00.

E

O neto mais velho recebeu R$ 170,00, o do meio
R$ 140,00 e o mais novo R$ 155,00.

A

15 anos.

B

14 anos.

C

13 anos.

D

12 anos.

E

11 anos.

QUESTÃO 13
QUESTÃO 10

Marcela foi ¨guardar¨ o carro no estacionamento do
shopping Rirsempre. Entre carros e motos, totalizavam
quarenta veículos e a diferença entre o número de
carros e motos foi seis. Qual é o número de carros e
motos?

Gastei metade do meu salário no aluguel, e do que
sobrou do aluguel gastei a quarta parte na feira, e do que
sobrou da feira gastei a metade no supermercado, e
ainda fiquei com R$ 150,00. Qual era o meu salário?
A

R$ 1.000,00

B

R$ 900,00

A

O número de carros é 23, e o de motos 17.

C

R$ 800,00

B

O número de carros é 22, e o de motos 18.

D

R$ 700,00

C

O número de carros é 21, e o de motos 19.

E

R$ 600,00

D

O número de carros é 24, e o de motos 16.

E

O número de carros é 25, e o de motos 15.

QUESTÃO 11

Em cinco dias um feirante vendeu 350 pés de alface. A
cada dia o feirante vendeu 10 pés de alface a mais que
no dia anterior. Quantos pés de alface ele vendeu em
cada dia?

QUESTÃO 14

Numa festa, compareceram noventa e uma pessoas. A
diferença entre o número de homens e mulheres foi de
sete pessoas. Qual é o número de homens e o de
mulheres, respectivamente?
A

Homens são trinta e oito e mulheres cinquenta e
três.

B

Homens são quarenta e mulheres cinquenta e um.

A

Vendeu 50, 50, 70, 80 e 100 pés de alface em cada
dia.

C

Homens são quarenta e cinco e mulheres quarenta
e seis.

B

Vendeu 20, 60, 80, 90 e 100 pés de alface em cada
dia.

D

Homens são quarenta e nove e mulheres quarenta
e dois.

C

Vendeu 30, 40, 60, 90 e 130 pés de alface em cada
dia.

E

Homens são trinta e nove e mulheres cinquenta e
dois.

D

Vendeu 30, 50, 70, 90 e 110 pés de alface em cada
dia.

E

Vendeu 50, 60, 70, 80 e 90 pés de alface em cada
dia.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 18

Carlos construiu uma mesa de sinuca na forma de um
paralelogramo. Nos cantos da mesa do sinuca fez
“caçapas” com medidas opostas iguais. Quais foram as
medidas utilizadas em graus dessas “caçapas”?

A base de um triângulo isósceles excede cada um dos
lados congruentes em 11 cm. Sabendo que seu
perímetro vale 74 cm, quais são as medidas dos lados
desse triângulo?

A

100º e 80º

A

21, 21 e 32 cm

B

120º e 60º

B

23, 23 e 28 cm

C

130º e 50º

C

24, 24 e 26 cm

D

110º e 70º

D

25, 25 e 24 cm

E

140º e 40º

E

26, 26 e 22 cm

QUESTÃO 16

QUESTÃO 19

O público de uma partida de futebol ocupou 3/5 dos
lugares das arquibancadas do estádio. Se nessa partida
houvesse 7.000 pessoas a mais, as arquibancadas
estariam com todos os lugares ocupados. Quantos
lugares há nas arquibancadas desse estádio de futebol?

Maria desafiou João com a seguinte pergunta sobre
ângulos: “Um dos ângulos de um triângulo mede 23º 30’
e outro mede 90º. Qual é a medida do outro ângulo
desse triângulo?”

A

10.000 lugares.

B

13.500 lugares.

C

14.700 lugares.

D

15.700 lugares.

E

17.500 lugares.

A

28º

B

35º 40’

C

48º 25’

D

58º 20’

E

66º 30’

QUESTÃO 20
QUESTÃO 17

O perímetro de um triângulo isósceles é igual a 67 e a
medida de cada um dos lados congruentes excede a da
base em 8 cm. Qual a medida de cada lado?
A

18 cm, 20 cm e 29 cm.

B

20 cm, 20 cm e 27 cm

C

22 cm, 22 cm e 23 cm

D

25 cm, 25 cm e 17 cm

E

27 cm, 27 cm e 13 cm
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Qual é o maior número inteiro que pode representar, em
centímetros, a medida de um lado de um triângulo,
sabendo que os outros dois lados têm comprimento 3
cm e 9 cm?
A

9 cm

B

10 cm

C

11cm

D

12 cm

E

13 cm
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 24

Um triângulo isósceles tem perímetro igual a 47 cm e a
medida da base excede a de cada um dos lados
congruentes em 2 cm. Quais são as medidas dos lados
desse triângulo?

As medidas dos ângulos internos de um triângulo são
expressos por: x; x/2 e 90º. Qual o valor da medida do
menor ângulo?

A

18, 18 e 11 cm

B

17, 17 e 13 cm

C

16, 16 e 15 cm

D

15, 15 e 17 cm

E

14, 14 e 19 cm

A

82º

B

70º

C

60º

D

52º

E

48º

QUESTÃO 25

QUESTÃO 22

Um triângulo isósceles tem perímetro igual a 107 cm e a
medida de cada um dos congruentes é 8 cm menor que
a base. Quanto mede o maior lado desse triângulo?

Sabendo que os ângulos internos de um triângulo
medem x, 3x e 5x, qual é, em graus, a medida maior
ângulo desse triângulo?
A

70º

B

80º

A

25 cm

C

90º

B

33 cm

D

100º

C

41 cm

E

110º

D

53 cm

E

65 cm

QUESTÃO 26

A soma das medidas de dois ângulos adjacentes é 120º.
Qual a medida do menor ângulo sabendo que a medida
de um é o triplo da medida do outro?
A

60º

B

50º

C

40º

D

30º

E

20º

QUESTÃO 23

Um triângulo possui as seguintes medidas de seus
ângulos internos: x + 20º; 2x e 2x + 30º. Quanto mede o
maior ângulo desse triângulo?
A

94º

B

82º

C

76º

D

52º

E

26º
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 29

A tabela abaixo mostra os registros feitos por 5
motoristas de uma empresa de ônibus com o tempo
gasto por cada um deles para realizar uma viagem entre
os municípios de Aracaju e Umbaúba, que distam uma
da outra em 108 km aproximadamente.

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Econômicos (DIEESE) divulga mensalmente o custo da
cesta básica nas principais capitais do país. Veja a
comparação desses valores entre junho de 2006 e junho
de 2007 em Belém do Pará

Tempo de viagem entre Aracaju x Umbaúba
por motorista
Nome do Motorista
Tempo gasto
Antônio
1 h 40 min
Benício
2 h 05 min
Clodoaldo
2 h 00 min
Demerval
2 h 20 min
Estelino
1 h 50 min
Qual o nome do motorista que completou a viagem em
um tempo mais próximo da média aritmética dos cinco
motoristas?
A

Antônio

B

Benício

C

Clodoaldo

D

Demerval

E

Estelino

QUESTÃO 28

Produtos

Quantidades

Carne
4,5 kg
Leite
6L
Feijão
4,5 kg
Arroz
3,6 kg
Farinha
3 kg
Tomate
12 kg
Pão
6 kg
Café
300 g
Banana
7,5 dúzias
Açúcar
3 kg
Óleo
900 mL
Manteiga
750 g
Total da cesta:

Gasto mensal
Junho/2006
em R$
33,26
9,48
12,38
3,82
4,98
29,04
26,76
2,64
18,75
5,85
1,89
7,71
156,56

Junho/2007
em R$
35,60
9,60
9,86
5,11
5,46
23,64
28,74
2,85
18,98
4,98
2,37
7,72
154,91

A

O preço da carne teve um aumento de R$ 5,60.

B
C

O preço da manteiga sofreu um aumento de
R$ 3,31.
Baixaram de preço o feijão, o tomate e o açúcar.

D

A banana teve uma grande redução em seu preço.

E

O preço do tomate sofreu um aumento de R$ 4,99.

Observe o gráfico abaixo para responder a pergunta a
seguir:
QUESTÃO 30

Expectativa de vida do brasileiro ao
nascer (em anos de idade)
75
70
65
60
55

62,6
1980

66,9
1991

Quatro pessoas interrogadas pela polícia, sob suspeita
de terem cometido um roubo:

70,5

71,3

71,7

2000

2003

2004

Disponível em: <www.ibge.gov.br> Acesso em: 12.fev.2008

- Eu não fui, diz Manoel.
- Foi o Lucas, diz Pablo.
- Foi o Carlos, garante Lucas.
- O Pablo está mentindo, diz Carlos.
Sabendo que somente um deles mentiu e que somente
um deles cometeu o roubo, quem é o ladrão?

É correto afirmar que:
A
B

C
D

E

Em 1991 encontramos a menor expectativa de vida
do brasileiro para o período apresentado no gráfico.
Em relação ao ano 2000, o ano de 2003 apresentou
um crescimento de 5,4 anos na expectativa de vida
do brasileiro.
O ano de 2004 apresenta uma expectativa de vida
menor que o ano de 2003.
O crescimento apresentado do ano de 2000 para o
ano de 2003 foi menor que o crescimento
apresentado do ano de 1980 para o ano de 1991.
Em 2000 encontramos a maior expectativa de vida
do brasileiro para o período apresentado no gráfico.
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A

Lucas

B

Carlos

C

Manoel

D

Pablo

E

João
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 31 a 60

QUESTÃO 32

QUESTÃO 31

Há muito, muito tempo, quando ocorreu a origem da vida
na Terra, surgiram vários processos biológicos. Tendo
em vista condições ambientais existentes então,
podemos afirmar que a sequência correta do
aparecimento dos processos abaixo foi a mostrada em
A

respiração aeróbia  fermentação  fotossíntese.

B

fermentação  respiração aeróbia  fotossíntese.

C

fermentação  fotossíntese  respiração aeróbia.

D

fotossíntese  respiração aeróbia  fermentação.

E

fotossíntese  fermentação  respiração aeróbia.

Agência espacial americana (NASA) afirma ter
encontrado água corrente em Marte, o que pode
possibilitar existência de vida.
(Disponível em http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/
09/150928_marte_descobertas_cc. Acesso em 29 set. 2015.)

Em 2015, através da análise de imagens do satélite
Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), a NASA afirmou
que pode haver, escorrendo nas encostas em algumas
montanhas do planeta Marte, água salgada líquida. Com
isso, seria possível existir, ou ter existido, vida
microbiana no planeta. No planeta Terra, há muito se
discute a origem da vida, sendo a Teoria Clássica a mais
aceita, a qual afirma que a Terra primitiva teria sido um
ambiente rico em compostos orgânicos.

De acordo com essa teoria, os primeiros seres que
habitaram nosso planeta seriam
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A

organismos heterotróficos com respiração aeróbica.

B

organismos
anaeróbica.

C

organismos fotoautotróficos.

D

organismos quimioautotróficos.

E

organismos foto-heterotróficos.

heterotróficos

com
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

No século XIX, Louis Pasteur realizou experimentos
utilizando frascos com e sem pescoços alongados
(pescoços de cisne), com o objetivo de compreender a
origem da contaminação por micro-organismos em
meios de cultura, conforme ilustrado a seguir.

O esquema acima representa o aparelho projetado por
Stanley Miller e Urey em meados do século passado.
Por esse engenhoso sistema circulavam hidrogênio
(H2 ), vapor de água (H2O), metano (CH4 ) e amônia

(NH3 ) e, através de eletrodos, era fornecida energia na
forma de descargas elétricas, simulando assim as
condições da atmosfera primitiva do planeta Terra.
Após algum tempo, Miller e Urey observaram, como
resultado de reações químicas, a formação de produtos
como aminoácidos, carboidratos e ácidos graxos
simples, que foram se acumulando.
Sobre a hipótese que este experimento corroborou
sobre a origem da vida no planeta Terra, é correto
afirmar que
A

B

C

reforça a evolução gradual dos sistemas químicos,
onde os gases da atmosfera primitiva formaram,
espontaneamente, os compostos orgânicos que
originaram as primeiras formas de vida no planeta
Terra.
fortalece a hipótese do criacionismo, exatamente
como está escrito em Gêneses, primeiro livro da
Bíblia, pois em nenhum momento do experimento
ilustrado acima surgiram formas de vida, mas
apenas substâncias orgânicas simples.
reforça a hipótese cosmozoica, que defende que a
vida (microrganismos) foi transportada casualmente
para o planeta Terra, através de meteoritos e
cometas que viajavam pelo espaço e se chocaram
com a superfície terrestre.

D

fortalece a teoria da abiogênese, que afirmava que
compostos inorgânicos e orgânicos poderiam
originar, por geração espontânea, os seres vivos do
planeta Terra.

E

reforça a teoria segundo de que a vida na Terra
originou-se a partir de moléculas orgânicas
complexas, como proteínas e ácidos nucleicos, que
sofreram polimerização, dando origem aos
coacervados, que evoluíram para as primeiras
formas de vida.
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Tais experimentos embasaram Pasteur a comprovar a
teoria
A

da abiogênese, observando que os microorganismos são gerados constantemente em meios
nutritivos adequados, desde que em contato direto
com o ar.

B

da geração espontânea, observando que os microorganismos se proliferam em meios nutritivos
adequados, independentemente do contato direto
com ar.

C

da evolução biológica, observando que o ambiente
adequado proporciona o surgimento de diversidade
biológica, desde que em contato direto com o ar.

D

celular, observando que todos os organismos são
formados por algum tipo de organização celular,
independentemente do contato direto com o ar.

E

da biogênese, observando que todo organismo vivo
provém de outro pré-existente, independentemente
do contato direto com o ar.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

A imagem a seguir mostra a famosa Dioneia ou Vênus
papa-moscas (Dionaea muscipula). Suas armadilhas
são suas próprias folhas modificadas no processo de
evolução.

Para explicar os fenômenos naturais, a ciência precisa
de um bom observador e de experimentos que
reproduzam, em parte, tais fenômenos. E foi o que
Francesco Redi (1626-1698) fez para provar a Teoria da
Biogênese. Nessa mesma época, havia outros cientistas
que reforçavam a Hipótese da Geração Espontânea
com diferentes experimentos.
Assinale a alternativa que relaciona CORRETAMENTE
o primeiro experimento de Redi, para provar a
Biogênese, com o segundo experimento que sustentava
a Abiogênese.

A

Essas armadilhas representam uma característica dos
seres vivos que é a capacidade de responder a
estímulos, uma capacidade denominada de:
A

irritabilidade.

B

flexibilidade.

C

complexidade.

D

reação.

E

metabolismo.

B

QUESTÃO 36

Medidas de saneamento básico são fundamentais no
processo de promoção de saúde e qualidade de vida da
população. Muitas vezes, a falta de saneamento está
relacionada com o aparecimento de várias doenças.
Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto
atendimento relatando que há 30 dias teve contato com
águas de enchente. Ainda informa que nesta localidade
não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e
que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os
seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores
musculares.
Disponível em: http://portal.saude.gov.br. Acesso em: 27 fev.
2012 (adaptado).

Relacionando os sintomas apresentados com as
condições sanitárias da localidade, há indicações de que
o paciente apresenta um caso de
A

difteria.

B

botulismo.

C

tuberculose.

D

leptospirose.

E

meningite meningocócica.
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C

D

E

Biogênese
Frascos contendo
pedaços de carne,
tampados
com
gaze e abertos.
Caldo
nutritivo
fervido
num
recipiente até ficar
estéril e fechado
por
algumas
semanas.
Posteriormente
aberto.
Substâncias
nutritivas fervidas
em balões de
vidros
hermeticamente
fechados
e
posteriormente
levadas
ao
microscópio.
Gases e vapor
d’água injetados
em balões de
vidro para simular
a atmosfera.
Substâncias
naturais
orgânicas,
injetadas
em
pedaços de carne.

Abiogênese
Caldo de carne fervido em
frascos de vidro e depois
tampados e repousados
por alguns dias.

Farrapos
de
tecidos
guardados e monitorados,
observando a presença de
organismos.

Observação de insetos
em diferentes estágios de
putrefação de animais
mortos.

Frutos deixados ao ar livre
e abertos após alguns
dias.

Pedaços de carne e frutas
frescas levados in natura
para o microscópio.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

Leia o texto abaixo, extraído de um artigo científico, para
responder à questão.

O quadro apresenta alguns dos sinais clínicos que
ajudam a distinguir os casos de dengue, de zika e de
chikungunya.

“Desde abril de 2015, o vírus Zika (ZIKV) foi
identificado como o agente etiológico de doença
exantemática aguda no Brasil e, a partir de outubro do
mesmo ano, neuropediatras do Recife (Pernambuco)
deram o sinal de alerta sobre uma epidemia de
microcefalia com alterações radiológicas peculiares,
sugestivas de infecção congênita [...]. A incidência de
casos
de
microcefalia
no
Brasil
aumentou
consideravelmente no segundo semestre de 2015,
chegando, no momento, a 907 casos confirmados e a
4.293 ainda em investigação (Portal Brasil.
http://www.brasil.gov.br/saude/2016/03/ministeriodasaude-investiga-4-293-casos-de-microcefalia-nobrasil [...]).
Microcefalia não é uma doença em si, mas um
sinal de destruição ou deficit do crescimento cerebral,
podendo ser classificada como primária (de origem
genética, cromossômica ou ambiental, incluindo
infecções) ou secundária, quando resultante de evento
danoso que atingiu o cérebro em crescimento, no fim da
gestação ou no período peri e pós-natal. As sequelas da
microcefalia vão depender de sua etiologia e da idade
em que ocorreu o evento, sendo que, quanto mais
precoce a afecção, mais graves serão as anomalias do
Sistema Nervoso Central (SNC).”
EICKMANN, Sophie Helena et al. Síndrome da infecção congênita
pelo vírus Zika. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 32, n. 7,
e00047716, 2016 . Available from:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2016000700601&lng=en&nrm=iso>. access on 15 Nov. 2016.
Epub July 21, 2016. http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00047716.
Adaptado.

Assim, fica evidente que quando mulheres estão
gestantes, a infecção pelo vírus da Zika causa
malformações fetais graves nos bebês. É correto afirmar
que os agentes transmissores do vírus da Zika são
A

geralmente mosquitos, como o Aedes aegypti.

B

principalmente moscas brancas, como a Bemisia
tabaci.

C

basicamente barbeiros, como o Triatoma infestans.

D

geralmente besouros, como o Coleoptera.

E

principalmente moscas, como a Anastrepha sp.

Sintomas
Febre

Manchas
vermelhas
na pele
(exantema)
Dor nos
músculos
Dor nas
articulaçõe
s
Inchaço
nas
articulaçõe
s

Raro

Conjuntivit
e

Rara

Cefaleia

Muito
frequente e
muito
intensa

Coceira

Leve

Hipertrofia
dos
gânglios
Tendência
a
sangramen
to
Acometime
nto
neurológic
o

Chikungunya
Superior a 38 ºC
por 2 a 3 dias
Surgem entre o
segundo e o
quinto dia em
50% dos casos
Pouco frequente
Muito frequente
e de moderada
a intensa
Frequente e de
moderado a
intenso

Frequente e
leve
Ocorre em
50% a 90%
dos casos
Frequente e
de
intensidade
moderada
Moderada a
intensa

Ocorre em 30%
dos casos
Frequente e de
intensidade
moderada
Leve

Leve

Intensa

Moderada

Moderada

Ausente

Leve

Raro

Mais
frequente do
que em
dengue e
chikungunya

Raro (ocorre
principalmente
em recémnascidos)

(Pesquisa Fapesp, janeiro de 2016. Adaptado.)

As diferenças no quadro clínico de cada uma dessas
doenças devem-se
A

B

C

D
E
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Variações sutis
Dengue
Zika
Superior a
Ausente ou
38 ºC por 4 até 38 ºC por
a 7 dias
1 a 2 dias
Surgem a
Surgem no
partir do
primeiro ou
quarto dia
segundo dia
em 30% a
em mais de
50% dos
90% dos
casos
casos
Muito
Frequente
frequente
Pouco
Frequente e
frequente e
de leve a
leve
moderada

às características dos diferentes vetores dos
agentes causadores da dengue, da zika e da
chikungunya.
às características e estratégias infecciosas dos
diferentes agentes causadores da dengue, da zika
e da chikungunya.
às características climáticas das diferentes regiões
geográficas onde ocorrem a dengue, a zika e a
chikungunya.
aos diferentes modos de transmissão dos agentes
causadores da dengue, da zika e da chikungunya.
às diferenças na resposta imunológica dos
infectados em resposta ao mesmo agente causador
da dengue, da zika e da chikungunya.
CN – 2º dia

- Página 10

PROFª. DAIANA ORNELAS

QUESTÃO 40

QUESTÃO 42

A leptospirose é uma doença infecciosa influenciada
tanto por características ambientais quanto sociais. As
favelas são áreas em que o risco de contrair essa
infecção é elevado, porque estão sujeitas a
alagamentos, e os moradores não têm acesso a
saneamento básico. O risco também é maior para
indivíduos que trabalham com coleta de lixo ou na
construção civil, uma vez que estão mais expostos à
lama, ao solo e a outros materiais contaminados.

A identificação dos organismos vivos constitui uma
etapa do trabalho de classificação, sendo a
nomenclatura responsável pela atribuição de nomes
científicos a esses organismos.
Na nomenclatura binomial, o primeiro nome e o segundo
nome
de
uma
espécie
sempre
indicam,
respectivamente,
A

o gênero e a família aos quais o organismo
pertence.

B

o gênero e a espécie aos quais o organismo
pertence.

C

a espécie e o gênero aos quais o organismo
pertence.

D

a espécie e o filo aos quais o organismo pertence.

E

a espécie e a classe aos quais o organismo
pertence.

A infecção descrita no texto é causada por
A

larvas infectantes de asquelmintos que sobrevivem
no solo úmido e na água.

B

esporos de basidomicetos presentes nas fezes de
ratos, pombos e morcegos.

C

vírus adquiridos quando o indivíduo não vacinado
entra em áreas de transmissão.

D

bactérias espiroquetas que se multiplicam nos rins
de roedores e de outros mamíferos.

E

protozoários flagelados, eliminados junto com a
urina de ratos, cães e de outros animais.

QUESTÃO 41

Em determinada região do nosso país, o sistema de
saúde verificou um crescente número de mortes por
problemas cardíacos, sobretudo em pessoas na faixa
etária de 40 a 50 anos. Tais mortes não estavam
relacionadas a históricos de sobrepreso ou hipertensão.
Investigado o problema, verificou-se que há décadas a
população não contava com condições adequadas de
moradia. Muitas das casas eram de pau a pique e
estavam infestadas de insetos. Segundo os sanitaristas,
as mortes deviam-se a uma parasitose endêmica na
região.

QUESTÃO 43

O gato doméstico (Felis catus), o gato selvagem (Felis
silvestris) e o gato bravo de patas negras (Felis nigripes)
pertencem à mesma categoria taxonômica. Assinale a
alternativa que apresenta tal categoria.
A

Raça.

B

Espécie.

C

Gênero.

D

Ordem.

E

Família.

Pode-se afirmar que, mais provavelmente, a parasitose
em questão é causada por organismos da espécie:
A

Plasmodium vivax.

B

Trypanosoma cruzi.

C

Triatoma infestans.

D

Taenia solium.

E

Schistosoma mansoni.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

Observe as imagens a seguir:

Vírus são organismos biológicos que se apresentam de
variadas formas na natureza, causando inúmeros
problemas aos seres humanos.
Sobre vírus, pode-se afirmar corretamente que

Leia as seguintes afirmativas. Elas estão relacionadas
às respectivas figuras.
I. Fungos juntamente com as bactérias compõem o
grupo dos organismos decompositores, de grande
importância ecológica para a reciclagem de
nutrientes.
II. Os cogumelos brancos do tipo Champignon, quando
ingeridos, produzem efeitos alucinógenos, causando
sérios danos ao sistema nervoso.
III. Os cogumelos são exemplos de fungos pluricelulares
e autotróficos.
IV. Alguns fungos são utilizados na indústria de laticínios
e empregados na fabricação de queijos.
V. Alguns fungos são utilizados na produção de bebidas
alcoólicas.
VI. Nos seres humanos, os fungos causam micoses,
lesões que podem ocorrer na pele, e anexos, a
exemplo do couro cabeludo, barba e unhas bem
como pé de atleta e rachaduras entre os dedos.
Assinale a alternativa cujas correspondências entre
imagem e texto estejam CORRETAS.
A

I, II, IV e V.

B

I, IV, V e VI.

C

II, III, V e VI.

D

III, V e VI.

E

IV, V e VI.
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A

são denominados bacteriófagos quando infectam
seres eucariontes.

B

se reproduzem obrigatoriamente no interior celular
sendo compostos por um ácido nucleico protegido
por um envoltório sempre proteico.

C

sobrevivem e se reproduzem somente em meio
intercelular, provocando as conhecidas viroses.

D

não provocam doenças em vegetais, pois suas
proteínas apenas reconhecem células animais.

E

São parasitas intracelulares facultativos.

QUESTÃO 46

Carl Von Linné (1707-1778) considerou a existência de
apenas dois reinos biológicos em nosso planeta: Animal
e Vegetal. Posteriormente, o zoólogo Ernst Haeckel
criou o termo Protista, para designar um conjunto de
organismos, que não eram caracterizados nem como
plantas nem como animais. Uma nova proposta surgiu
incorporando o reino Monera, representado pelas
bactérias e cianobactérias. Por fim, Robert Whittaker,
em 1960, propôs elevar os fungos a reino, aumentando
para cinco.
Assinale a alternativa CORRETA que justifique a não
inclusão dos vírus no sistema de classificação
A

Ausência das estruturas que compõem uma célula.

B

Conjunto de seres unicelulares.

C

Características reprodutivas que não necessitam de
gametas.

D

Desconhecimento do seu papel ecológico.

E

Seres que podem ser autotróficos ou heterotróficos,
dependendo do ambiente.
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 49

Observe a figura abaixo.

Os vírus não são considerados seres vivos por muitos
autores, uma vez que não são capazes de realizar
atividades metabólicas fora de uma célula. Por essa
razão, eles são chamados de:

É correto afirmar que a figura acima é uma
representação esquemática de uma célula de um
organismo que tem como característica principal a
A

presença de núcleo com nucléolo.

B

presença de núcleo sem nucléolo.

C

presença de envoltório nuclear.

D

ausência de material genético.

E

ausência de núcleo delimitado por envoltório
nuclear.

A

bacteriófagos.

B

organismos metabolicamente inativos.

C

parasitas intracelulares obrigatórios.

D

parasitas intercelulares obrigatórios.

E

inquilinos intercelulares.

QUESTÃO 50

Pesquisadores têm procurado isolar o vírus da gripe
espanhola que, em 1918, matou mais de 20 milhões de
pessoas. O trabalho está sendo realizado em um
cemitério de Spitzberg, numa ilha da Noruega, a pouco
mais de um quilômetro do Polo Norte. O conhecimento
desse vírus é um caminho importante para o
desenvolvimento de métodos de prevenção para novos
casos de epidemias viróticas.
Assinale a opção que apresenta uma característica dos
vírus que permite sua existência após tantas décadas
transcorridas.

QUESTÃO 48

Os coacervados são estruturas microscópicas,
esféricas, circundadas por moléculas orgânicas,
conforme mostra a imagem.

A

Esses organismos apresentam DNA ou RNA como
material genético.

B

Fora de uma célula viva os vírus podem ser
cristalizados.

C

Os vírus apresentam um capsídeo
envolvendo o material genético.

D

Os vírus têm
metabolismo.

E

Os vírus promovem a decomposição lenta dos
cadáveres em solos gelados.

capacidade

de

proteico

reduzir

seu

Essas estruturas, estudadas pelo pesquisador russo
Aleksandr Oparin, representariam uma etapa importante
para a teoria sobre o processo que deu origem à vida na
Terra.
Quais moléculas orgânicas constituem os coacervados?
A

Proteínas

B

Aminoácidos

C

Lipídios

D

Ácido nucléico

E

Vitaminas
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QUESTÃO 51

QUESTÃO 53

Uma das estratégias mais eficientes que os órgãos de
saúde dispõem no combate às doenças infecciosas é a
prevenção através da vacinação em massa da
população. Esse combate só é possível quando se
conhece o agente causal da doença. Dentre as doenças
ocasionadas por VÍRUS, podemos relacionar as
seguintes:

"Medicina do futuro recruta vírus "bonzinhos" para
vencer câncer e AIDS através de batalhas genéticas."
Utilizando vírus inofensivos como vetores de genes,
cientistas estão colocando, nas células dos pacientes, o
material genético que os médicos desejam. (Folha de
São Paulo-dez/92). Tal técnica é possível, pois, na
célula hospedeira, o DNA do vírus:

A

Leptospirose.

A

inativa as diferentes funções vitais.

B

Raiva ou hidrofobia.

B

comanda a produção de proteínas.

C

Cólera.

C

inibe a respiração celular.

D

Malária.

D

induz uma mensagem deletéria.

Leishmaniose.

E

estimula a duplicação do DNA celular.

E

QUESTÃO 54
QUESTÃO 52

A respeito da aceleração tecnológica e científica,
considere o texto a seguir.
"Em séculos passados, o homem não tinha meios de
proteger-se contra doenças causadas por vírus e
bactérias porque o avanço científico ainda não havia
identificado os causadores dessas moléstias e a
humanidade não possuía vacinas contra elas.
Atualmente, muitas dessas moléstias já estão
controladas, entretanto, para outras, como a AIDS, o
desenvolvimento de vacinas foi infrutífero, pois o
material genético do ...(I)... é altamente ...(II)... ." Para
completá-lo corretamente, basta substituir (I) e (II),
respectivamente, por

Os meios de comunicação têm veiculado inúmeras
reportagens em que equipes de saúde visitam
borracharias, depósitos de ferro-velho e até cemitérios,
eliminando recipientes que possam reter águas de
chuva. Esta condição propicia o aparecimento das
seguintes doenças:
A

doença de Chagas, encefalite e dengue.

B

dengue, malária e esquistossomose.

C

febre amarela, doença de Chagas e giardíase.

D

malária, giardíase e amarelão.

E

dengue, febre amarela e malária.

QUESTÃO 55
A

vírus - mutagênico

B

verme - mutagênico

C

protozoário - mutagênico

D

vírus - estável

A

não possuir a enzima transcriptase reversa.

E

protozoário - estável

B

alternar seu material genético entre DNA e RNA.

C

ser um vírus de RNA, para os quais é impossível
fazer vacinas.

D

ter seu material genético sofrendo constantes
mutações.

E

possuir uma cápsula lipídica que impede a ação da
vacina.
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Uma dificuldade enfrentada pelos pesquisadores que
buscam uma vacina contra o vírus da AIDS deve-se ao
fato dele:
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QUESTÃO 56

QUESTÃO 58

A doença de Chagas afeta mais de oito milhões de
brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma
doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e
transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou
chupanças.

A maioria dos morcegos que vemos voando durante a
noite, na cidade, são completamente inofensivos ao
homem. São morcegos frugívoros, ou seja, que se
alimentam de frutos. Existem também aqueles que são
nectívoros, ou seja, se alimentam do néctar das flores.
No entanto, no meio rural, ocorrem morcegos vampiros,
atraídos pela existência de bois, vacas e cavalos, dos
quais sugam o sangue; eventualmente, esses morcegos
podem sugar sangue do homem. Tal fato é preocupante,
pois os morcegos hematófogos são, conhecidamente,
transmissores de uma doença virótica e fatal, se não
tratada a tempo. A doença à qual o texto se refere é:

Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem
contribuído para o aumento dessa doença é:
A

o consumo de carnes de animais silvestres que são
hospedeiros do vetor da doença.

B

a utilização de adubos químicos na agricultura que
aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro.

C

a ausência de saneamento básico que favorece a
proliferação do protozoário em regiões habitadas
por humanos.

D

E

a poluição dos rios e lagos com pesticidas que
exterminam o predador das larvas do inseto
tranmissor da doença.
o desmatamento que provoca a migração ou o
desaparecimento dos animais silvestres dos quais o
barbeiro se alimenta

A

Caxumba.

B

Hepatite.

C

Rubéola.

D

Raiva.

E

Sarampo.

QUESTÃO 59

ALTERAÇÃO GENÉTICA DE TRANSMISSOR PODE
ACABAR COM A DENGUE.
QUESTÃO 57

Considere as seguintes possibilidades de transmissão
de um agente patogênico:
I. transfusão de sangue
II. aperto de mão e abraço
III. uso de banheiros públicos
IV. relações sexuais
V. uso de seringas, material cirúrgico e agulhas
O
vírus
da
AIDS
pode
ser
comprovadamente, através de APENAS
A

I, II e III

B

I, IV e V

C

II, III e IV

D

II, IV e V

E

III, IV e V
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"A engenharia genética está prometendo uma solução
para um dos flagelos dos países tropicais, como o Brasil.
A idéia é impedir a implantação do agente causal no
transmissor."
("Folha de S. Paulo" - 12/05/96)

O transmissor e o agente causal da dengue são,
respectivamente, um:

transmitido,
A

mosquito e um vírus.

B

mosquito e uma bactéria.

C

percevejo e um vírus.

D

percevejo e uma bactéria.

E

barbeiro e um protozoário.
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QUESTÃO 60

Considere o quadro abaixo.

Assinale a alternativa que contém os itens que
completam corretamente o quadro acima, substituindo,
respectivamente, os números 1, 2 e 3:
A

Leishmaniose tegumentar – Plasmodium vivax –
combate ao inseto vetor.

B

Leishmaniose visceral – Plasmodium malariae –
Combate ao caramujo vetor.

C

Calazar – Plasmodium vivax – Combate aos
roedores.

D

Leishmaniose tegumentar – Plasmodium falciparum
– Combate aos roedores.

E

Calazar – Plasmodium malariae – Combate ao
inseto vetor.
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