
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
 
01) Os fungos são importantes para o homem em todos os processos a seguir, exceto: 
 
a) Fermentação, como na produção de bebidas alcoólicas. 
b) Fabricação de antibióticos, como a penicilina. 
c) Alimentação, como os cogumelos comestíveis. 
d) Decomposição de organismos mortos. 
e) Purificação do ar através da fotossíntese. 
 
 
02) Assinale a alternativa incorreta a respeito dos fungos. 
 
a) Há fungos que vivem em associação harmoniosa com plantas. 
b) Há fungos que vivem em associação desarmoniosa com plantas. 
c) Há fungos autótrofos, ou seja, que realizam a fotossíntese. 
d) Nos fungos, há tanto reprodução sexuada como reprodução assexuada. 
e) O primeiro antibiótico que o home 
 
 
03) A parte comestível do cogumelo (champignon) corresponde ao: 
 
a) micélio monocariótico do ascomiceto. 
b) corpo de frutificação do ascomiceto. 
c) micélio monocariótico do basidiomiceto. 
d) corpo de frutificação do basidiomiceto. 
e) sorédio do fungo. 
 
 
04) O Trypanosoma cruzi, agente da doença de Chagas, é um protozoário fusiforme que se desloca por meio de 
projeção filamentosa única. Esse parasita pertence ao filo dos protozoários e à classe dos: 
 
a) flagelados. 
b) rizópodes. 
c) esporozoários. 
d) ciliados. 
e) amebóides. 
 
 
05) Assinale a alternativa que associa, na ordem correta, cada grupo de protozoários com a sua forma de locomoção: 
 
(  ) Sarcodina  
(  ) Flagelados 
(  )Sporozoa 
(  ) Ciliado 
 
1. Pseudópodos 
2. Flagelos 
3. Ausência de estruturas de locomoção 
4. Cílios 
 
a) 1, 2, 3, 4 
b) 1, 3, 2, 4 
c) 2, 3, 1, 4 
d) 2, 1, 3,4 
e) 3, 1, 2, 4 
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06) No Brasil, em determinadas regiões, a malária tem ainda caráter endêmico, isto é, existe constantemente, 
atingindo um número significativo de pessoas. 

 
São métodos mais comuns de profilaxia da malária, exceto: 

 
a) tratamento das pessoas doentes. 
b) combate às larvas do mosquito nas regiões alagadas por peixes larvófagos. 
c) uso de telas e cortinados nas casas. 
d) tratamento do esgoto doméstico. 
 
07) Na primeira década deste século, o médico brasileiro Carlos Chagas iniciou estudos que o levaram a descrever o 
ciclo de vida de um importante …(I)… pertencente à …(II)… Trypanosoma cruzi, agente etiológico do mal de Chagas e 
que tem como transmissor um …(III)… pertencente ao …(IV)… Triatoma, popularmente conhecido por “barbeiro”. 
 
No trecho acima, as lacunas I, II, III e IV devem ser substituídas correta e, respectivamente, por: 
 
a) protozoário, família, inseto e filo. 
b) protozoário, espécie, inseto e gênero. 
c) bacilo, espécie, verme e gênero. 
d) bacilo, família, verme e filo. 
e) vírus, ordem, molusco e gênero. 
 
08) Não é afirmativa correta sobre a doença de Chagas: 
 
a) O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi. 
b) As formas infestantes para o homem encontram-se nas fezes do barbeiro. 
c) Tatus e gambás constituem reservatórios naturais do agente etiológico. 
d) Melhoria das condições de habitação constitui uma medida profilática. 
e) A cura definitiva 
 
09) Uma descrição sucinta do Triatoma (vulgarmente chamado como chupança ou barbeiro) diria que é um inseto 
com perto de 2 centímetros de comprimento, asas achatadas, largas e listradas nas bordas, não muito diferente de 
uma barata doméstica comum, mas com um ferrão comprido. Ao contrário da barata, porém, é hematófago. O pior de 
tudo é que, além de chupar o sangue das pessoas, defeca ao mesmo tempo.  
E é pelas fezes que transmite a moléstia. 
De Cicco. 
 

O texto anterior se refere, respectivamente, à doença e ao agente etiológico: 
 

a) malária, ameba. 
b) mal de Chagas, plasmódio. 
c) esquistossomose, leishmania. 
d) úlcera de Bauru, tripanossoma. 
e) doença de Chagas, tripanossoma. 
 
10) Os picos de febre que ocorrem na malária são devidos: 
 
a) à invasão do fígado pelo plasmódio. 
b) ao aumento do baço, que passa a produzir mais glóbulos brancos. 
c) à migração de protozoários para zonas cerebrais que controlam a temperatura. 
d) à liberação de substâncias tóxicas por ruptura de glóbulos vermelhos. 
e) à presença de ameba no sangue. 
 
11) Estabeleça a correspondência entre as colunas. 

 

1. Trypanosoma cruzi 
2. Plasmodium sp 
3. Triatoma infestans 
4. Mosquito Anopheles 
 

(  ) Protozoário esporozoário. 
(  ) Protozoário flagelado. 
(  ) Causador da doença de Chagas. 
(  ) Inseto hematófago. 
(  ) Hospedeiro definitivo do causador da malária. 
 
A seqüência correta é: 
 

a) 1, 2, 1, 3 e 2 
b) 2, 1, 1, 3 e 4 
c) 3, 1, 1, 2 e 3 
d) 2, 1, 3, 1 e 1 
e) 2, 3, 1, 3 e 3 



 
12) Nos poríferos, o mesênquima é uma massa gelatinosa, onde estão imersos elementos de sustentação, e os 
______ são células de formato irregular que se movimentam por pseudópodos. Dentre outras funções, essas células 
participam na formação do esqueleto através dos(as) ______ e na distribuição dos nutrientes obtidos na digestão 
executada pelos ______. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 
 
a) coanócitos – espículas – pinacócitos 
b) amebócitos – pinacócitos – coanócitos 
c) amebócitos – espículas – coanócitos 
d) pinacócitos – amebócitos – porócitos 
e) porócitos – pinacócitos – amebócitos 
 
13) Células que revestem externamente as esponjas e as que revestem a espongiocele (átrio) são, respectivamente: 
 
a) amebócitos e espículas. 
b) coanócitos e pinacócitos. 
c) pinacócitos e amebócitos. 
d) pinacócitos e coanócitos. 
e) espículas e amebócitos. 
 
14) O constante fluxo da água através do corpo de uma esponja deve-se, principalmente, à ação: 
 
a) do átrio. 
b) dos canais. 
c) do ósculo. 
d) dos coanócitos. 
e) dos poros. 
 
15) Responda ao teste a seguir, de acordo com o código: 

 
I. As esponjas apresentam grande capacidade de regeneração. 
II. As esponjas apresentam dois folhetos embrionários denominados ectoderma e endoderma. 
III. As esponjas de banho podem ter esqueleto orgânico (espongina). 
 
a) se todas estão corretas. 
b) se apenas I e III são corretas. 
c) se apenas I e II são corretas. 
d) se apenas I e IV são corretas. 
e) se todas estão erradas. 
 
16) Os liquens são formados pela associação de dois tipos de organismos. 
 
a) Quais são eles? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Explique o tipo de interação entre esses dois organismos. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
17) Um dos armários do laboratório da escola apareceu com pontos e fios brancos em suas portas, do lado interno. 
Um dos alunos identificou os pontos e os fios brancos como sendo um tipo de mofo. Para eliminá-lo, passou um pano 
embebido em álcool na porta, até limpá-la totalmente. Na semana seguinte, para surpresa do aluno, os pontos e fios 
reapareceram. 
 
A partir dos seus conhecimentos a respeito da estrutura e biologia dos fungos, explique por que o mofo reapareceu. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



 
18) Cite um exemplo de cada um dos grupos de protozoários apresentados a seguir e mencione também a sua 
estrutura de locomoção. 
 
a) Rizópodos (sarcodíneos) 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Flagelados (mastigóforos) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
c) Ciliados 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
d) Esporozoários 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
19) O mal de Chagas e a malária são doenças que afetam grande número de pessoas no Brasil. Em relação a essas 
doenças, complete o quadro apresentado. 

 
 
20) Quais as principais células especializadas encontradas nos poríferos e suas respectivas funções? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 


