


INSTRUÇÕES

Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões, uma Folha de Resposta
destinada à Redação e uma Folha de Respostas destinada às questões discursivas.
NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESTE MATERIAL.
1. Caderno de Questões
• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:

REDAÇÃO –  01 questão subjetiva;
BIOLOGIA – 06 questões discursivas.

• Registre seu número de inscrição no espaço reservado para esse fim, na capa deste Caderno.
• Qualquer irregularidade  constatada  neste  Caderno  deve  ser  imediatamente  comunicada ao

fiscal de sala.
• Neste Caderno, você encontra dois tipos de questão:

De Redação – questão subjetiva, que visa avaliar a capacidade de expressão escrita do candidato,
com base em tema proposto.

       Discursiva – questão que  permite ao candidato demonstrar sua capacidade de produzir, integrar
e   expressar ideias a partir de uma situação ou de um tema proposto e de analisar a
interdependência de fatos, fenômenos e elementos de um conjunto, explicitando a natureza
dessas relações.

• Leia cuidadosamente o enunciado de cada questão, formule suas respostas com  objetividade
e correção  de  linguagem,  atendendo  ao  tema proposto. Em seguida, transcreva cada uma na
respectiva Folha de Respostas.

• O rascunho deve ser  feito nos espaços reservados junto das questões, neste Caderno.
2. Folhas de Respostas

As Folhas de Respostas são pré-identificadas, isto é, destinadas exclusivamente a um determinado
candidato. Por isso, não podem ser substituídas, a não ser em situação excepcional, com
autorização expressa da Coordenação dos trabalhos. Confira os dados registrados nos
cabeçalhos e assine-os com caneta esferográfica de TINTA PRETA ou AZUL-ESCURA, sem
ultrapassar o espaço reservado para esse fim.

2.1 Folha de Resposta destinada à Redação
• Nessa Folha de Resposta, você só deve  utilizar o espaço destinado à Redação, o suficiente para

desenvolver o tema.
2.2 Folha de Respostas destinada às questões discursivas
• Nessa Folha de Respostas, você deve observar a numeração das questões e UTILIZAR APENAS

O ESPAÇO-LIMITE reservado à resposta de cada uma.

3. ATENÇÃO!
• Será  ANULADA  a prova que não seja respondida na Folha de Respostas correspondente ou

que possibilite a identificação do candidato.
• Nas Folhas de Respostas, NÃO ESCREVA  na Folha de Correção, reservada ao registro das

notas das questões.



ESTAS   PROVAS  DEVEM  SER  RESPONDIDAS  PELOS CANDIDATOS

AOS CURSOS DO GRUPO  B.

GRUPO  B

Biotecnologia

Ciências Biológicas

Enfermagem

Farmácia

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Gastronomia

Licenciatura em Ciências Naturais

Medicina

Medicina  Veterinária

Nutrição

Oceanografia

Odontologia

Saúde Coletiva

Zootecnia
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II.
SOBRE O “SONHO BRASILEIRO”

Foi James Truslow Adams (1879-1949) quem cunhou, em The Epic of America
(1931), a expressão “the American Dream”: “O Sonho Americano”, disse ele, “é o sonho
de uma terra onde a vida é melhor, mais rica e mais completa para todos, com
oportunidade para cada um de acordo com a capacidade ou desempenho.

“Não é apenas um sonho de altos salários, mas um sonho de ordem social em
que cada homem e cada mulher sejam reconhecidos por outros pelo que eles são, sem
levar em conta as circunstâncias fortuitas de berço ou posição.”

Essas ideias deitam raízes na Declaration of Independence (1776), que afirma
(início do segundo parágrafo): “Nós defendemos como verdades evidentes que todos
os homens foram criados iguais; que eles são dotados por seu Criador de certos Direitos
inalienáveis; que entre estes estão a Vida, a Liberdade e a busca da Felicidade.”

[...]

Os textos apresentados a seguir devem servir para uma reflexão sobre os sonhos.

I.
SONHO. 1. ato ou efeito de sonhar. 2. conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias

que se apresentam à mente durante o sono. 3. (p.ext.). Sequência de ideias soltas e incoerentes às
quais o espírito se entrega; devaneio, fantasia, (entrega-se aos sonhos para fugir da realidade). 4.
[...] 5. (fig.) desejo vivo, intenso e constante; anseio (o sonho dele é enriquecer o mais rápido
possível). 6. [...] 7. ideia ou ideal dominante que alguém ou um grupo busca com interesse ou
paixão; (o sonho da liberdade). [...]
In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2001, p. 2608.

Redação
• Escreva sua Redação, com caneta de tinta AZUL ou PRETA, de forma clara e legível.
• Caso utilize letra de imprensa, destaque as iniciais maiúsculas.
• O rascunho deve ser feito no local apropriado do Caderno de Questões.
• Na Folha de Resposta, utilize apenas o espaço a ela destinado.
• Assine  a  prova  APENAS  NO  CABEÇALHO.  A  assinatura  no  campo  da  resposta
ANULARÁ a sua Redação!
  • Será atribuída pontuação ZERO à Redação que

– não se atenha ao tema proposto;
– esteja escrita a lápis, ainda que parcialmente;
– apresente texto incompreensível ou letra ilegível;
– esteja escrita em verso;
– apresente texto padronizado, comum a vários candidatos;
– NÃO  SEJA  RESPONDIDA  NA  RESPECTIVA  FOLHA  DE  RESPOSTA;
– ESTEJA  ASSINADA  FORA  DO  LOCAL  APROPRIADO;
– POSSIBILITE,  DE  ALGUMA  FORMA,  A  IDENTIFICAÇÃO  DO  CANDIDATO.
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[...] O Sonho Americano — tal como se espera venha a ser um possível “Sonho
Brasileiro” — é farol a guiar destinos, a motivar projetos coletivos e individuais. [...]

[...]
O Brasil vai beneficiar-se se vier a ter uma visão socialmente compartilhada e

politicamente relevante de seu futuro. Principalmente se, como proposto, o Sonho
Brasileiro expressar-se no lema “Desenvolvimento com Inclusão”.
ALBUQUERQUE, Roberto Cavalcanti de. Sobre o “Sonho Brasileiro”. In: Fórum Nacional  Especial
2009. Rio de Janeiro, 17 e 18 set. 2009. INAE. Disponível em: <http://forumnacional.org.br/
EPO328.pdf>. Acesso: 31 jul. 2010.

III.
SONHO   IMPOSSÍVEL

Sonhar
Mais um sonho impossível
Lutar
Quando é fácil ceder
Vencer
O inimigo invencível
Negar
Quando a regra é vender
Sofrer
A tortura implacável
Romper
A incabível prisão
Voar
Num limite improvável
Tocar
O inacessível chão

É minha lei, é minha questão
Virar esse mundo
Cravar esse chão
Não me importa saber
Se é terrível demais
Quantas guerras terei que vencer
Por um pouco de paz
E amanhã, se esse chão que eu beijei
For meu leito e perdão
Vou saber que valeu delirar
E morrer de paixão
E assim, seja lá como for
Vai ter fim a infinita aflição
E o mundo vai ver uma flor
Brotar do impossível chão

DARION, Joe; LEIGH, Mitch.  Sonho impossível. Versão em português de Chico Buarque. Disponível
em: <http://www.letras.terra.com.br/chico-buarque/sonho-impossivel/print>. Acesso em: 31 jul. 2010.

IV.
DEVER  DE  SONHAR

Eu tenho uma espécie de dever
de dever de sonhar,
de sonhar sempre,

pois, sendo mais do que um espectador de mim mesmo
eu tenho que ter o melhor espetáculo que posso.

E assim me construo a ouro e sedas,
em salas supostas,

invento palcos, cenário para viver o meu sonho
entre luzes brandas e músicas invisíveis.

PESSOA, Fernando. Dever de sonhar. Disponível em: <http://wanderleyelian.blobspot.com/2010/10/
dever-de-sonhar>. Acesso em: 31 jul. 2010.



V.
PRELÚDIO

Sonho que se sonha só
É só um sonho que se sonha só
Mas sonho que se sonha junto é realidade

[...]

SEIXAS, Raul. Prelúdio. Disponível em: <http://letras.terra.com.br/raul-seixas/165312/preludio-
print.html>. Acesso em: 31 jul. 2010.

VI.
“O  futuro  não  é  um  presente,  é  uma  conquista.”

                                                          Harry Lauder

In: SHINYASHIKI, Roberto T. Os donos do futuro. São Paulo: Infinito, 2000. p. 173.

A partir da leitura dos textos apresentados, das ideias neles contidas e da sua forma de
enxergar o mundo, produza um texto dissertativo/argumentativo sobre o tema:

A importância dos sonhos na vida do ser humano.

RECOMENDAÇÕES:

• Use a forma de prosa que julgar conveniente, mas lembre-se de que não deverá
conter nenhuma identificação.

• Discuta a questão do “sonho” como algo vital para o ser humano, sendo ponto de
partida para as grandes transformações do indivíduo e até da humanidade.

• Apresente exemplos de transformações da atualidade que, no passado, foram apenas
sonhos de determinados homens.

• Proponha formas essenciais para que os sonhos individuais ou coletivos se
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RASCUNHO
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Biologia – QUESTÕES de 01 a 06
LEIA  CUIDADOSAMENTE  O  ENUNCIADO  DE  CADA  QUESTÃO,   FORMULE   SUAS
RESPOSTAS COM  OBJETIVIDADE  E  CORREÇÃO  DE  LINGUAGEM  E,  EM  SEGUIDA,
TRANSCREVA  COMPLETAMENTE  CADA  UMA  NA  FOLHA  DE  RESPOSTAS.

INSTRUÇÕES:
••••• Responda às questões, com caneta de tinta AZUL ou PRETA, de forma clara e

legível.
••••• Caso utilize letra de imprensa, destaque as iniciais maiúsculas.
••••• O rascunho deve ser feito no espaço reservado junto das questões.
••••• Na Folha de Respostas, identifique o número das questões e utilize APENAS o

espaço correspondente a cada uma.
••••• Será atribuída pontuação ZERO à questão cuja resposta

– não se atenha à situação apresentada ou ao tema proposto;
– esteja escrita a lápis, ainda que parcialmente;
– apresente texto incompreensível ou letra ilegível.

••••• Será ANULADA a prova que
– NÃO  SEJA  RESPONDIDA  NA  RESPECTIVA  FOLHA  DE  RESPOSTAS;
– ESTEJA  ASSINADA  FORA  DO  LOCAL  APROPRIADO;
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Questão 01  (Valor:  20 pontos)

Todas as bactérias compartilham um conjunto de genes essenciais evolutivamente
conservados, que codificam produtos indispensáveis à sua viabilidade. Genes essenciais
isolados de uma bactéria extremófila (psicrófila = amante do frio) foram transferidos
para bactérias patogênicas de mamíferos, resultando em linhagens transgênicas. Essas
bactérias patogênicas que portam os genes essenciais das psicrófilas podem suportar
temperaturas da superfície do corpo humano — mais frias — mas morrem quando
atingem os órgãos internos, cuja temperatura é mais elevada. Bactérias patogênicas
assim modificadas podem ser inoculadas em partes mais periféricas do corpo e, antes
de morrerem em regiões mais internas, conferem imunidade contra formas mais
virulentas dos patógenos.

Com base nessas informações,

• identifique o princípio biológico que fundamenta a experiência relatada.
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Questão 02  (Valor:  15 pontos)

“Há bilhões de anos, as primeiras células eram nutridas pelo mar onde
viviam. À medida que os animais se tornavam mais complexos, com o
advento da pluricelularidade, um sistema circulatório evoluiu, servindo aos
mesmos propósitos que o mar havia servido para as primeiras células.”
(AUDESIRK; AUDESIRK,  1999, p. 537-538).

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema,

• apresente uma aquisição evolutiva que permitiu a nutrição de organismos
pluricelulares, substituindo a função do mar para as primeiras células.

• explique o significado biológico da associação dos sistemas circulatório e
respiratório.

Questão 03  (Valor:  15 pontos)

Líquens ocorrem nos mais variados tipos de substratos, climas, altitudes e latitudes
do planeta, conseguindo sobreviver em condições de vida muito diversas. São formados
por organismos de diferentes Reinos e, por isso, sua estrutura e atribuições também se
alteram, conforme os elementos que os compõem e o ambiente em que se desenvolvem.

• Considerando a classificação de Whittaker (1969), identifique os Reinos que abrigam
espécies integrantes de líquens e caraterize a associação, considerando o papel de
cada um dos simbiontes.
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Questão 04  (Valor:  20 pontos)

É engraçado pensar em um tordo empoleirado nas costas de um Velociraptor
ou um pato nadando ao lado de um Spinosaurus. (DYKE, 2010, p. 59).

A ilustração apresenta duas concepções sobre a origem das aves modernas,
considerando um período específico na história da evolução da vida na Terra.

A partir da análise das informações, associada aos conhecimentos sobre evolução,

• identifique, entre os grupos atuais ilustrados, aquele que divergiu mais
recentemente.

• destaque a evidência científica que sustenta a ideia de que dinossauros e aves
habitaram a Terra em um mesmo período.
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Questão 05  (Valor:  15 pontos)

No Ano Internacional da Biodiversidade, realizou-se em Fortaleza, Brasil, a
II Conferência Internacional sobre o Clima, Sustentabilidade e
Desenvolvimento em Regiões Áridas e Semiáridas (ICID 2010), cuja
programação incluiu o debate sobre a conservação da caatinga.  Bioma
exclusivamente brasileiro, a caatinga já teve quase metade de sua cobertura
vegetal desmatada e corresponde a 95% de áreas suscetíveis à desertificação
no país. (CONSERVAÇÃO..., 2010).

A partir da leitura do texto, da ilustração e dos conhecimentos sobre o meio ambiente,

• explique, considerando as condições ambientais características da caatinga, uma
estratégia morfofisiológica em plantas, desenvolvida no curso da evolução, frente
a essas condições.
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Questão 06  (Valor:  15 pontos)

Em artigo recente (Nature 461, 472-475 — 24 set. 2009), um grupo internacional
de cientistas liderados por J. Rockström, diretor executivo do Stockholm Resilience
Centre, na Suécia, propôs o conceito de “limites planetários” (planetary boundaries)
como forma de medir o nível de estresse a que a Terra está submetida. Entre os mais
importantes, três — a perda de biodiversidade, o ciclo do nitrogênio e as mudanças
climáticas por ação antrópica — já ultrapassaram o limite máximo aceitável. Na ilustração
que destaca esse conceito, a área sombreada interna representa o espaço operacional
seguro proposto para nove processos ambientais, e as áreas hachuradas apresentam
uma estimativa para a posição atual de cada variável.

Antes do uso de fertilizantes químicos nitrogenados, as únicas entradas de
nitrogênio via atmosfera nos ecossistemas eram feitas pela fixação biológica
de nitrogênio e, em menor escala, por descargas elétricas atmosféricas. A
humanidade consome atualmente cerca de 85 milhões de toneladas de
fertilizantes nitrogenados, com 65% desse total aplicados no cultivo de cereais,
a maior fonte global de alimentos. Acrescente-se ainda cerca de 30 milhões de
toneladas de nitrogênio pelo cultivo de plantas fixadoras e 45 milhões de
toneladas pela queima de combustíveis fósseis. (BUSTAMANTE;
NARDOTO; PINTO, s/d, p. 81).



Com base nas informações da ilustração e dos textos, explique

• a implicação da ocorrência de elevadas taxas de nitrogênio sobre a integridade
dos ecossistemas.

• o modo como ocorre, nos ecossistemas, a entrada do nitrogênio atmosférico por
ação biológica.
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