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QUESTÃO 1 

Atualmente, os ecólogos tendem a considerar a espécie humana como parte de vários ecossistemas, 
principalmente no caso dos ecossistemas mais explorados economicamente. Essa integração é 
apresentada de modo simplificado pelo esquema, em que as transferências de energia representadas 
podem estar associadas a transações comerciais. 

 

Nesse contexto, é correto afirmar que, de acordo com o esquema, 

a) serviços ecossistêmicos, tais como o comprado dos trabalhadores da zona urbana, dificultam o fluxo 
energético. 

b) o dinheiro recebido pelos trabalhadores da zona rural é convertido em energia que prejudica os meios 
de produção fótica. 

c) trabalhadores das zonas rural e urbana negociam a energia disponibilizadas por produtores presentes 
no primeiro nível trófico. 

d) os combustíveis fósseis resultam da ação dos decompositores sobre o excedente produzido pelos 
consumidores terciários. 

e) o trabalho vendido pelos trabalhadores da zona urbana tão barato quanto o trabalho vendido pelos 
trabalhadores da zona rural. 
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QUESTÃO 2 

Em 1953, a natureza química do material genético foi descrita por dois pesquisadores, Watson e Crick. 
Eles propuseram que o DNA é formado pela união de nucleotídeos em duas fitas complementares 
enroladas sob um eixo e, assim, formando uma hélice. O esquema a seguir ilustra a fita dupla de DNA, 
com a exposição das ligações de hidrogênio entre os nucleotídeos das fitas complementares: 

 

Sobre as propriedades químicas desse material genético, verifica-se que 

a) a fita dupla de DNA é duplicada de forma semiconservativa, sendo as fitas originais imediatamente 
renaturadas após a duplicação. 

b) as bases nitrogenadas (A, T, C e G) são moléculas apolares e, por isso, se localizam abrigadas no 
interior da fita dupla de DNA. 

c) o DNA, por ser uma fita dupla, apresenta estrutura bidimensional sem a possibilidade de assumir uma 
configuração tridimensional. 

d) proporcionalmente, quanto maior a quantidade de purinas na fita dupla de DNA, menor a quantidade 
de pirimidinas e vice-versa. 

e) o ácido fosfórico dos nucleotídeos se liga a duas moléculas de carboidrato, conferindo carga positiva 
à fita dupla de DNA. 
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QUESTÃO 3 

O cladograma hipotético, a seguir, representa um diagrama que indica relações de parentesco entre 10  
espécies recentes de seres vivos. 

 
Há quantos grupos monofiléticos supraespecíficos existentes para esses táxons? 

a) 8. 
b) 7. 
c) 9. 
d) 6. 
e) 5. 
 

 

QUESTÃO 4 

O mapa a seguir identifica com números as áreas correspondentes aos diferentes biomas brasileiros. 

 

É CORRETO supor que a maior variedade de nichos ecológicos e microambientes favoráveis ao 
estabelecimento do epifitismo ocorra nos biomas 

a) 4, 5 e 6. 
b) 1, 2 e 3. 
c) 1 e 4. 
d) 2 e 3. 
e) 5 e 6. 



 

 

 
  

  
 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE PROFESSORES 2020 [Candidatos ao Ensinos Fundamental II e Médio] 4 
 

QUESTÃO 5 

A produção de vacinas contra diversas doenças virais passa pela multiplicação dos vírus em ovos 
embrionados de galinha. 

A figura a seguir ilustra a inoculação de alguns vírus em partes específicas do ovo. 

 

Considerando os diferentes anexos embrionários em que são inoculados os vírus citados na figura, é 
CORRETO afirmar que 

a) o vírus da gripe é inoculado no anexo 3, que permite o desenvolvimento embrionário em ambiente 
terrestre e serve como depósito de excretas produzidas pelo embrião. 

b) o anexo 6, onde se inocula o vírus da caxumba, é encontrado em todos os grupos de vertebrados e 
protege o embrião contra choques mecânicos. 

c) o anexo 2, que armazena substâncias nutritivas para o embrião, passa a produzir anticorpos contra o 
vírus da herpes, os quais serão purificados e utilizados nas vacinas. 

d) o anexo 1, que permite trocas gasosas entre o embrião e o meio externo, contém elementos do cório 
e do âmnio, e é onde há multiplicação de antígenos dos poxvírus inoculados. 

 

 
QUESTÃO 6 

Observe o desenho abaixo e assinale a opção INCORRETA: 

 

a) Os reguladores são sequências de DNA não codificantes, que exercem função reguladora da síntese 
de proteínas, interagindo com os genes ou entre si. 

b) Se o tamanho médio de um gene humano é de 3 mil pares de bases nitrogenadas, o tamanho médio 
de suas proteínas será de 1 mil aminoácidos. 

c) Os genes A e B são conhecidos como DNA codificantes, pois são responsáveis pela codificação das 
proteínas de um indivíduo. 

d) O número de tipos de proteínas do corpo de uma pessoa é muito superior ao número de genes que 
ela possui. 

e) O número de tipos de proteínas do corpo de uma pessoa é cinco vezes menor que o número de 
genes que ela possui. 
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QUESTÃO 7 

Leia o texto a seguir: 

Fiocruz descobre que muriçoca pode transmitir Zika 

 
O genoma do vírus da zika, coletado no organismo de mosquitos do gênero Culex, foi sequenciado por 
cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Pernambuco. Descobriu-se que o vírus consegue alcançar 
a glândula salivar do animal e se replicar, o que indicaria, segundo a instituição, que o pernilongo pode ser 
um dos transmissores do vírus da zika. Os resultados foram publicados recentemente, na revista Emerging 
microbes & infections, do grupo Nature. O artigo é intitulado “Zika virus replication in the mosquito Culex 

quinquefasciatus in Brazil”. Nesse estudo, foi fotografada pela primeira vez, por microscopia eletrônica, a 
formação de partículas virais da zika na glândula do inseto e a sua presença na saliva expelida. “Será analisado 
o conjunto de suas características fisiológicas e comportamentais no ambiente natural, para entender o papel 
e a importância dessa espécie na transmissão do vírus da zika”, conforme informado pela Fiocruz. 

Fiocruz descobre que muriçoca pode transmitir zika. Foto: Heitor Cunha / DP. 

Fonte: www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/08/09/interna_vidaurbana,716924/fiocruz-descobre-que-
pernilongo-pode-transmitir-zika.shtml (Adaptado) 

Sobre o tema relacionado ao vírus da zika, considere as seguintes afirmativas: 
I. O aparelho bucal do inseto é do tipo picador ou sugador labial, cujas peças bucais apresentam 

estruturas modificadas em estiletes. A glândula salivar do inseto apresenta um canal para liberação 
da saliva durante a alimentação. 

II. A secreção da glândula salivar se mistura ao sangue do hospedeiro durante a picada do inseto, 
quando este lambe o ferimento, o que pode levar partículas virais ao corpo do indivíduo parasitado. 

III. Em regiões tropicais, o Culex quinquefasciatus se alimenta à noite e se reproduz em água parada e 
limpa, diferentemente do Aedes aegypti. Esses dados são importantes para se adotarem medidas de 
controle da população dos mosquitos na região metropolitana. 

IV. Comparando-se com os sintomas da dengue e da chicungunha, os sintomas da zika costumam ser 
mais brandos e duram, no máximo, sete dias, podendo ocorrer conjuntivite e manchas vermelhas na 
pele. Na maioria dos casos, as pessoas nem percebem que foram infectadas pelo vírus. 

V. As consequências para o feto são graves, quando a infecção pelo vírus da zika ocorre no primeiro 
trimestre da gravidez. No entanto, não se pode negar o risco para o desenvolvimento do bebê em 
outras fases da gestação, recomendando-se às gestantes para se protegerem do contato com o vetor 
da doença durante toda a gestação. 

Estão CORRETAS apenas 
a) I e II. 
b) II e IV. 
c) III e V. 
d) I, III e IV. 
e) I, IV e V. 
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QUESTÃO 8 

O gráfico mostra a evolução da pressão de gás oxigênio na atmosfera terrestre em cinco estágios, ao 
longo de bilhões de anos. 

 

As plantas vasculares teriam surgido durante o estágio indicado por 

a) 5. 
b) 4. 
c) 3. 
d) 2. 
e) 1. 
 

 
QUESTÃO 9 

O grau de semelhança entre os organismos sempre foi o principal critério para os seus agrupamentos. 
Com o advento da ideia de evolução entre os seres vivos, o grau de semelhança também passou a 
significar grau de parentesco evolutivo. O grau de parentesco evolutivo entre os metazoários é 
determinado por semelhanças exclusivas fundamentais que caracterizam os grupos. As letras A, B e C 
representam as seguintes características, RESPECTIVAMENTE: 

 

a) Simetria bilateral; Boca derivada do blastóporo; Presença de notocorda 
b) Simetria radial; Boca derivada do blastóporo; Tegumento quitinoso 
c) Simetria bilateral; Ausência de celoma verdadeiro; Presença de um pseudoceloma 
d) Presença de celoma; Metamerizados; Ausência de apêndices articulados 
e) Simetria radial; Com três folhetos germinativos; Ausência de metameria 
  



 

 

 
  

  
 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE PROFESSORES 2020 [Candidatos ao Ensinos Fundamental II e Médio] 7 
 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa correta a respeito das estruturas apontadas no esquema abaixo. 

 

a) A seta 5 indica as meninges, responsáveis por toda a oxigenação do tecido nervoso. 
b) Na estrutura apontada em 2, a substância cinzenta é mais profunda enquanto que a substância branca é 

superficial. 
c) Uma lesão na região apontada em 1 pode levar à dificuldade de coordenação motora. 
d) Na região apontada por 4, não há neurônios, já que sua função é produzir hormônios. 
e) Todas as funções exercidas pela estrutura apontada pela seta 3 se relacionam com ações voluntárias. 
 

 
QUESTÃO 11 

Analise a figura e assinale a alternativa que indica o que é representado nela. 

 

a) O surgimento das células procariotas. 
b) A teoria celular. 
c) A teoria da endossimbiose. 
d) A teoria da abiogênese. 
e) A origem da vida. 
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QUESTÃO 12 

Observe a figura que apresenta uma sequência sobre o que ocorre com uma pessoa ao ferir o pé quando 
pisa em um espinho. 

 

Leia as afirmativas a seguir. Elas estão relacionadas às respectivas figuras. 

I. A rede de nervos é feita de células arranjadas ponta a ponta para transmitir o sinal nervoso. Os nervos 
do sistema nervoso periférico são formados pelos dendritos da neuróglia. 

II. Os receptores de proteínas (no detalhe), localizados nos axônios, são responsáveis por capturar o 
sinal e passar adiante para a próxima célula. Em contrapartida, proteínas estruturais auxiliam as 
células nesse processo de transmissão do sinal. 

III. Quando a célula necessita de certo tipo de proteína, uma maquinaria especializada dentro do nucléolo 
replica o gene e usa a informação para produzir uma molécula na forma de RNAt. 

IV. e V. O RNAm passou do núcleo para o citoplasma da célula, no qual os ribossomos formados por 
RNAr e proteínas irão traduzir e sintetizar a proteína de acordo com as especificações do gene. 

VI. A proteína produzida se localizará no local onde se faz necessária, pois as células necessitam de 
centenas de proteínas com funções diferentes. 

Estão CORRETAS apenas 

a) I, II e III. 
b) I, II, III e VI. 
c) II, III, IV e V. 
d) III, IV, V e VI. 
e) IV, V e VI. 
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QUESTÃO 13 

Muitos dizem que Usain Bolt não corre, voa. Ou que o jamaicano não é de carne e osso. 

[...] 

Eis as explicações de John Brewer, diretor da Escola de Saúde Esportiva e Ciências Aplicadas da Universidade 
de St. Mary’s, na Inglaterra: 

[...] 

Muitos nem se preocupam em respirar, já que isso os tornaria mais lentos. E nesta alta intensidade o oxigênio 
não importa. 

[...] 

Ele criou uma alta porcentagem de energia anaeróbica, o que resulta em falta de oxigênio. 

Por isso vemos que ele, como os outros atletas, respira profundamente. 

A frequência cardíaca começa a baixar e a se estabilizar, mas o ácido lático se deslocará dos músculos ao 
sangue, o que pode causar tonturas e náuseas. 

Mas, claro, Bolt está eufórico e parece com bastante energia. 

Isso ocorre pela liberação de endorfina, o ópio natural do corpo, (...) que permite a Bolt aproveitar sua nova 
façanha olímpica. 

 

A diferença é que 80% da musculatura de Usain Bolt é composto por ”fibras rápidas”. 

(Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/geral-37084886#share-tools). Acesso em:10/09/2016. 

Considerando-se o alto desempenho do atleta Usain Bolt e as vias metabólicas de obtenção de energia 
por parte do organismo, podemos avaliar para esta situação que: 

a) A respiração celular como via exclusiva de obtenção de energia, degrada completamente a molécula 
orgânica com maior aproveitamento energético, condição que possibilita o êxito do atleta. 

b) A fermentação láctica como estratégia de obtenção de energia, leva o organismo a consumir maior 
quantidade de matéria orgânica para compensar a ausência do oxigênio no processo. 

c) A fermentação láctica como a via metabólica utilizada, leva a náuseas e tonturas em virtude do álcool 
etílico produzido. 

d) A ausência de mitocôndrias nos músculos do atleta favorece o processo da fermentação láctica, pois 
serve como estratégia que aumenta suas chances de melhor desempenho. 

e) O elevado número de mitocôndrias nos músculos do atleta favorece a grande disponibilidade de 
energia por parte dessas organelas que realizam a respiração celular. 
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QUESTÃO 14 

A duração de um ciclo menstrual é, em média, de 28 dias. Convencionou-se designar o primeiro dia da 
menstruação como o primeiro dia do ciclo. A regulação do ciclo depende de hormônios gonadotróficos 
(FSH e LH) e de hormônios esteroides (estrógeno e progesterona). É possível identificar nos gráficos a 
seguir dois ciclos femininos integrados: o ovariano e o uterino. 

 

Considerando que os gráficos representados referem-se a uma mulher adulta com ciclo menstrual 
regular de 28 dias, infere-se que 

a) ela não está grávida, pois houve uma queda de progesterona e estrógeno no final do ciclo. 
b) ela está grávida, pois, na fase lútea, há um aumento dos hormônios gonadotróficos. 
c) ela está utilizando regularmente pílula contraceptiva composta por derivados de estrógeno e 

progesterona. 
d) não está grávida, pois, na fase folicular, há diminuição de hormônios gonadotróficos. 
e) na fase folicular, por ação da progesterona, houve uma retração do endométrio sugerindo gravidez. 
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QUESTÃO 15 

O fluxograma ilustra a participação de alguns órgãos e substâncias (angiotensinogênio, angiotensina, 
renina e aldosterona) no controle da pressão arterial humana. 

 

Considere que os números 1, 2 e 3 indicados no fluxograma representem uma ação do tipo estimulante 
( )+  ou uma ação do tipo inibidora ( )−  e que o aumento da reabsorção de sódio nos túbulos renais 
promova um deslocamento hídrico nos túbulos renais. 

De acordo com essas informações, assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, o tipo 
da ação representada pelos números 1, 2 e 3 e o resultado do deslocamento hídrico. 

a) ( ); ( ); ( );+ − +  aumento da reabsorção de água. 

b) ( ); ( ); ( );− − −  aumento da reabsorção de água. 

c) ( ); ( ); ( );+ + +  aumento da reabsorção de água. 

d) ( ); ( ); ( );− + −  redução da reabsorção de água. 

e) ( ); ( ); ( );+ − −  redução da reabsorção de água. 
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QUESTÃO 16 

Observe o texto e a figura a seguir: 

Para a formação dos músculos esqueléticos, é necessária a ativação, proliferação e diferenciação de linhagens 
de células miogênicas. Esses três processos dependem da expressão e atividade de genes, conhecidos como 
fatores de regulação miogênica (MRFs), responsáveis por transformar células não musculares em musculares. 
Os MRFs (MyoD, Miogenina, Myf5 e o MRF4) são produzidos por genes reguladores, que funcionam como 
fatores de transcrição e que inibem ou ativam os demais genes da via de diferenciação. A miostatina, proteína 
codificada pelo gene MSTN, é a principal responsável pela inibição da hiperplasia muscular nos animais 
adultos. Quando a miostatina não é expressa (ver figura), Pax3 e MyoD continuam atuando e promovem a 
miogênese, cujo resultado, principalmente em bovinos, é um fenótipo denominado “dupla musculatura”. A 
ausência de expressão dessa proteína ocorre, especialmente, quando há uma mutação em seu gene. 

 

Sobre esse contexto, é CORRETO afirmar que 

a) a combinação de dois alelos com mutação confere ao indivíduo o fenótipo característico de dupla 
musculatura, oferecendo maiores vantagens econômicas para os criadores de gado de corte. 

b) a miogênese é a via responsável pelo crescimento hipertrófico do tecido muscular do gado, sendo 
necessária a atuação de proteínas que trabalham de forma isolada, mas codificadas pelo mesmo 
RNAm. 

c) o genótipo heterozigoto deve receber uma atenção maior por parte de produtores de carne, pelo fato 
de apresentar maiores vantagens econômicas que o genótipo homozigoto. 

d) os organismos, nos quais o gene MSTN é superexpresso, apresentam aumento da massa muscular; 
assim, a miostatina atua potencializando a fase de ativação e, consequentemente, de proliferação e 
diferenciação dos miócitos e mioblastos, respectivamente. 

e) um aumento discreto na musculatura também está presente em indivíduos com apenas uma cópia 
do alelo mutado. Dessa forma, esse tipo de herança é caracterizado como dominância completa ou 
ligada ao Y. 
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QUESTÃO 17 

A decomposição é um dos processos naturais de extrema relevância ao equilíbrio e funcionamento da 
natureza. No diagrama abaixo lemos a distribuição da biomassa dos três principais grupos de 
organismos que participam ativamente no processo de decomposição nos diferentes biomas do planeta. 
Baseado neste conhecimento e na figura, assinale V para verdadeiro e F para falso nos três blocos de 
questões abaixo. 

 

I. Sobre o papel dos fungos e bactérias no processo de decomposição nos ecossistemas: 

( ) A biomassa dos fungos e bactérias é muito baixa nos biomas de temperaturas extremas. 
( ) O baixo acúmulo de matéria orgânica no solo dos desertos é a causa da baixa biomassa de fungos 

e bactérias. 
( ) Os hifomicetos são os principais grupos de fungos nos ecossistemas aquáticos. 

II. Sobre a atuação da Macrofauna no processo de decomposição: 

( ) Seus representantes são exclusivamente detritívoros. 
( ) A baixa taxa de decomposição da serapilheira nas florestas tropicais é causa da alta biomassa da 

macrofauna. 
( ) Tende a reduzir em regiões frias.  

III. Sobre a decomposição como serviço ecossistêmico: 

( ) A decomposição se processa sobre a mineralização de alguns nutrientes em particular. 
( ) A temperatura é um fator controlador da taxa de decomposição nos biomas. 
( ) Os decompositores são a base alimentar de todas as cadeias tróficas. 

A sequência correta das assertivas é 

a) I – FVV, II – FFV, Ill – FVV. 
b) I – VVF, II – FFV, III – FVF. 
c) I – VVF, II – FFV, Ill – FVV. 
d) I – VFV, II – VFV, III – VVF. 
e) I – VVV, II – VFV, III – FVF. 
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QUESTÃO 18 

Observe o esquema abaixo, representativo de uma organela citoplasmática. Agora, utilizando-se do 
esquema e dos conhecimentos científicos atuais, analise as proposições que seguem, colocando V 
(Verdadeiro) ou F (Falso). 

 

( ) A complexidade destas organelas, o fato de possuírem genes, capacidade de autoduplicação e a 
semelhança genética e bioquímica com certas bactérias, além da capacidade de síntese proteica, 
decorrente da presença de 3 – DNA circular e 4 — mitorribossomos, sugerem que essas organelas 
sejam descendentes de seres procarióticos primitivos, que se instalaram no citoplasma de 
primitivas células eucarióticas. Essa hipótese é conhecida como simbiogênese. 

( ) Em certos seres que apresentam reprodução sexuada, estas organelas têm sempre origem 
materna; isto é consequência do processo de degeneração que elas sofrem durante a formação 
do gameta masculino. Assim, doenças como Mal de Alzheimer e síndrome de Leigh estão 
codificadas na estrutura 3, que são moléculas circulares de DNA, tendo sempre herança materna. 

( ) Nestas organelas ocorre a fotossíntese, processo no qual moléculas de CO2 e H2O reagem na 
presença da energia luminosa proveniente do Sol, formando glicídios e O2. 

( ) Nestas organelas ocorre a respiração aeróbia, processo em que moléculas orgânicas provenientes 
do alimento reagem com O2, formando CO2, e H2O e liberando energia, que é armazenada em 
moléculas de ATP, que serão utilizadas pela célula para fornecimento de energia. 

( ) No esquema acima, identificamos em 1 a membrana externa, que corresponde, na sua origem, à 
membrana plasmática do eucarionte ancestral e, em 2, as membranas internas, que 
correspondem, na sua origem, à membrana plasmática das bactérias aeróbias ancestrais dessas 
organelas. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

a) V – V – F – V – V 
b) V – F – F – V – V 
c) F – F – F – V – V 
d) V – V – V – F – V 
e) V – F – F – V – F 
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QUESTÃO 19 

 
Nem todas as plantas e animais são encontrados em todas as partes do mundo ou em todos os lugares em 
que poderiam sobreviver se o clima e a topografia fossem os únicos fatores determinantes da distribuição. 
Através do mapa e da árvore filogenética da figura, conclui-se que as respectivas aves ápteras (que não voam) 
avestruz, emas, emus e kiwi são 

1. originárias de um ancestral comum e nativas da África, América do Sul, Austrália e Nova Zelândia, 
respectivamente. 

2. originárias de dois ancestrais comuns e nativas da Europa, América Central, Austrália e Nova Zelândia, 
respectivamente. 

3. originárias de dois ancestrais comuns e nativas da África, América do Sul, Austrália e Nova Zelândia, 
respectivamente. 

4. originárias de um ancestral comum e nativas da Europa, América Central, Austrália e Nova Zelândia, 
respectivamente. 

E os processos que provocaram a diferenciação desses animais dessas regiões foram: 

I. isolamento geográfico, mutações e recombinação, seleção natural, adaptação a ambientes diferentes e 
isolamento reprodutivo. 

II. Apenas o isolamento geográfico. 
III. Apenas mutações e recombinações. 
IV. Apenas o isolamento reprodutivo. 

São verdadeiras as afirmações: 

a) 3, II 
b) 2, I 
c) 1, I 
d) 4, III 
e) 1, II 
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QUESTÃO 20 

Considerando o esquema que representa, simplificadamente, algumas etapas do metabolismo do 
aminoácido fenilalanina, foram feitas as seguintes afirmativas. 

 

I. Na falta da enzima 1, há o acúmulo do aminoácido fenilalanina, gerando também outras substâncias 
derivadas (ácido fenilpirúvico, fenilacético e fenil-láctico), característicos da doença metabólica 
fenilcetonúria. 

II. O albinismo clássico é uma doença causada pela falta da enzima 2 que converte a tirosina em DOPA, 
substância intermediária na produção de melanina, pigmento que dá cor à pele, cabelo e olhos. 

III. A falta da enzima 3 leva ao acúmulo do ácido homogentísico que não é metabolizado em gás 
carbônico e água. 

É válido o que se afirma em 

a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 
 
 
 


