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Questão 01 
As protozooses são doenças causadas por protozoários ao 
homem. Abaixo temos a representação do ciclo parasitário 
de uma dessas doenças. Assim considerando seus 
conhecimentos sobre esse grupo de seres e as doenças que 
podem causar, responda o que se pede: 

I 
tem A: a que doença o ciclo representado se refere? 
Item B: Como ocorre sua transmissão para o homem? 
Item C: Qual o nome do protozoário causador dessa 
doença? Como ele é classificado dentro do grupo dos 
protozoários? 
Item D: Cite duas formas eficazes de prevenção da doença. 
 
Questão 02  
Leia a tirinha. 

 
Na tirinha temos a citação de um protozoário que pode 
possuir vida livre, com também pode ser parasita. 
Considerando seus conhecimentos e a analise da tirinha, 
responda o que se pede: 
 
Considerando o que estudamos sobre os protozoários, 
identifique e explique o mecanismo de reprodução 
mostrado na charge e depois classifique-o em assexuado 
ou sexuado. 
 
Questão 03  
Os protozoários são classificados de acordo com sua forma 
de locomoção. Abaixo temos a representação de quatro 
espécies de protozoários. Com a análise da figura, 
classifique e diferencie esses grupos quanto à forma de 
locomoção. 

 
Questão 04 
Leia a tirinha. 

 
Na tirinha temos a citação de um protozoário que pode 
possuir vida livre, com também pode ser parasita. 
Considerando seus conhecimentos e a analise da tirinha, 
responda o que se pede: 
 
a) A que Reino pertencem os protozoários?  
b) Como esses seres se alimentam? 
 
Questão 05 
O gráfico abaixo tem relação com o ciclo de um protozoário 
parasita pertencente ao gênero Plasmodium. Nele, são 
mostradas as variações de temperatura corpórea em função 
do tempo de pessoas infectadas pelo parasita: 
 

 
 

a) Qual doença é causada pelo plasmódio? 
b) Como essas doença é transmitida para o ser humano? 
c) Por que durante a infecção a pessoa tem picos de febre?. 



 
Durante uma pesquisa na internet acessei o site: www.planetabio.com e encontrei o esquema abaixo que mostra as 
relações evolutivas entre os principais grupos de vegetais. Analise o esquema para responder as questões 06 e 07 que 
seguem abaixo: 
 

 
 
Questão 06 
Em um brejo, encontrou-se grande quantidade de musgos 
(briófitas) e samambaias (pteridófitas). Todos os musgos 
eram pequenos, com poucos centímetros de altura, ao 
passo que algumas samambaias alcançavam até 2 metros. 
Que diferenças na estrutura desses grupos justificam essa 
diferença de tamanho? 
 
Questão 07 
Explique por que as plantas com frutos (Angiospermas) 
normalmente produzem menos grãos de pólen que as 
Gimnospermas. 
 
Questão 08 
Na figura abaixo temos a representação de um cogumelo. 
Notamos pelo desenho que o corpo desse ser é dividido em 
duas porções fundamentais, os micélios. Considerando seus 
conhecimentos sobre o assunto e a análise da figura, 
responda os itens abaixo: 

 
Item A: Qual a importância dos micélios mostrados na figura 
para a vida do fungo? 
Item B: Cite três importâncias dos fungos para nós e para o 
meio ambiente? 

 
Questão 09 
No quadro, estão ilustradas plantas de quatro grupos 
vegetais que seguiram a sequência evolutiva 1-2-3-4. Sobre 
estas plantas, assinale a alternativa incorreta. 

 

 
 

a) A planta 1 é uma briófita, vegetal em que não possui 
tecido condutor. 
b) As pteridófitas, como exemplificado em 2, apresentam 
tecido condutor de seiva, mas não apresentam flores. 
c) As gimnosperma, exemplificadas em 3, são vegetais que 
não apresentam flores, mas apresentam sementes dentro de 
frutos de formatos especiais. 
d) A planta mostrada em 4 é uma angiosperma, vegetal que 
desenvolve frutos. 
 
Questão 10 
O fermento biológico usado na fabricação de pães provoca o 
aumento do volume da massa como consequência da 
produção de: 
 
a) CO2, a partir da água acrescentada à massa do pão. 
b) CO2, a partir da fermentação do açúcar acrescentado à 
massa do pão. 
c) O2, a partir da fermentação do amido existente na farinha 
do pão. 
d) N2, a partir da fermentação do açúcar acrescentado à 
massa do pão. 
 

http://www.planetabio.com/


Questão 11 
No sistema de classificação de Lineu, os fungos eram 
considerados vegetais inferiores e compunham o mesmo 
grupo do qual faziam parte os musgos e as samambaias. 
Contudo, sistemas de classificação modernos colocam os 
fungos em um reino à parte, reino Fungi, que difere dos 
vegetais não apenas por não realizarem fotossíntese, mas 
também porque os fungos 
 
a) são procariontes, uni ou pluricelulares, enquanto os 
vegetais são eucariontes pluricelulares. 
b) são exclusivamente heterótrofos, enquanto os vegetais 
são autótrofos ou heterótrofos. 
c) se nutrem por absorção da matéria orgânica digerida fora 
do corpo. 
d) reproduzem-se apenas assexuadamente, enquanto nos 
vegetais ocorre reprodução sexuada ou assexuada. 
 
Questão 12 
O “sapinho” e a “frieira” são processos patológicos que 
afetam o corpo humano em função da atividade de 
microrganismos catalogados como: 
 
a) bactérias 
b) vírus 
c) fungos 
d) algas 
 

Questão 13  
O algodoeiro é uma planta dicotiledônea bem adaptada 
ao clima semiárido. O seu cultivo já foi uma atividade 
economicamente muito importante para o nordestino e 
hoje está sendo retomado graças ao desenvolvimento de 
novos cultivares pela Embrapa. Uma característica dessa 
planta que favorece seu plantio no clima semiárido e a 
absorção de água mãos profunda nos solos é a presença 
de 
 
a) folhas largas. 
b) raiz pivotante. 
c) raíz fascículada. 
d) frutos. 
 
Questão 14 
         [...]“O tempo não existe:  
        tudo continua aqui,  
        e cresce  
        como uma árvore  
        pesada de frutos que são  
        máscaras, palavras, promessas,  
        bocas ferozes.”[...]  

LUFT, 2014 (fragmentos) 
 
Na estrofe acima, “uma árvore pesada de frutos” poderia 
ser substituída pelo seu grupo botânico, que é o das  
 
a) angiospermas.  
b) gimnospermas.  
c) pteridófitas.  
d) briófitas. 
 
Questão 15 
Analise as alternativas abaixo, julgue-as em verdadeiras (V) 
ou falsas (F) e depois faça a correção daquelas que vocês 
julgarem como erradas. 
 
A – (     ) Os protozoários são classificados de acordo com 
sua forma de locomoção. 
B – (     ) O vacúolo contráctil tem a função de expulsar o 
excesso de agua em protozoários marinhos. 
C – (     ) A doença de chagas é contraída pela picada da 
fêmea do barbeiro. 
D – (     ) A febre causada pela malária é decorrente da 
destruição dos glóbulos brancos do organismo. 
E – (     ) Medidas de saneamento básico são eficientes para 
evitar a contração da amebíase e da giardíase. 
F – (     ) Todos os fungos multicelulares possuem micélio 
reprodutivo produtor de esporos. 

G – (     ) Alguns fungos realizam mecanismos de 
fermentação alcoólica. 
H – (     ) Os líquens são formados pela associação 
desarmônica entre fungos e algas. 
I – (     ) A nutrição dos fungos é realizada através da 
absorção de compostos orgânicos digeridos fora do corpo. 
J – (     ) Alguns fungos são comestíveis e outros são uteis 
para a produção de medicamentos. 
K – (     ) As briófitas são vegetais de pequeno porte 
representados pelas samambaias. 
L – (     ) As gimnospermas foram os primeiros vegetais a 
apresentar grão de pólen e frutos. 
M – (     ) As briófitas e as pteridófitas dependem da presença 
da água para que haja fecundação.  
N – (     ) As angiospermas têm apenas o vento como agente 
polinizador. 
 


