ATENÇÃO:
1. Suas respostas devem estar escritas obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta, de corpo
transparente.
2. ESCREVA SEU NOME E ASSINE SOMENTE NO ESPAÇO PRÓPRIO DA CAPA.
3. NÃO FAÇA NAS DEMAIS PÁGINAS QUALQUER MARCA PARA ALÉM DO SEU TEXTO. Qualquer tipo de
identificação pessoal do candidato nas folhas de questões acarretará sua eliminação.
4. Não ultrapasse o espaço que está pautado nas questões.
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QUESTÃO 1
O “Acordo de Paris” foi aprovado em 2015 por mais de 190 países com o propósito global de reduzir as emissões de
gases de efeito estufa. A meta é manter o aumento da temperatura média global em menos de 2°C acima dos níveis
pré-industriais e de limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Para atingir o Acordo,
os governos se envolveram na construção das suas próprias metas, denominadas Contribuições Nacionalmente
Determinadas (NDC, na sigla em inglês).
A NDC do Brasil compromete-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005,
até 2025, com uma contribuição indicativa subsequente de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43%
abaixo dos níveis de 2005, até 2030. Para isso, o país se compromete a aumentar a participação de bioenergia
sustentável na sua matriz energética para aproximadamente 18% até 2030, restaurar e reflorestar 12 milhões de
hectares de florestas, bem como alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição
da matriz energética até 2030.
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (MMA)
http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris

Tendo como base o texto sobre o Acordo de Paris, responda:
a) Qual o bioma brasileiro que mais sofreu com a ação humana e que poderia ter ações de restauração florestal
vinculadas ao Acordo de Paris?

b) Além das ações de restauração florestal e aumento de matrizes bioenergéticas, qual outra ação governamental
poderia auxiliar na redução da emissão de carbono atmosférico (CO2)? Justifique sua resposta.

c) Caso o Acordo de Paris não seja eficiente, estima-se que a temperatura global possa aumentar entre 3,5 oC a 4,5 oC
até o ano de 2100. Segundo especialistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em
inglês) um aumento acima de 3 oC já seria suficiente para provocar alterações climáticas globais importantes. Cite
quatro dessas alterações.
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QUESTÃO 2 - Existem diversas teorias ecológicas que explicam a alta diversidade de espécies de plantas em florestas
tropicais. Uma destas é a “Hipótese de pressão de pragas” ou “Modelo de Janzen-Connell”,
Janzen Connell”, exemplificada no gráfico a
seguir.

Onde a curva sólida representa a distância de dispersão das sementes, e a curva pontilhada a probabilidade de
sobrevivência das plântulas.
a) Classifique o tipo de relação/interação ecológica entre a espécie autotrófica e o consumidor secundário que
determina o padrão apresentado no gráfico.
gráfico

b) É possível citar alguma relação
ão ecológica harmônica entre a espécie autotrófica e um consumidor secundário que
contribua no aumento da população da espécie autotrófica? Justifique sua resposta.

c) O “Modelo de exclusão competitiva” ou “Princípio de Gause” se aplica ao gráfico em questão? Justifique sua
resposta.
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QUESTÃO 3 - Um dos objetivos das pesquisas com células-tronco humanas é a sua utilização na regeneração de
órgãos e tecidos. Diversos estudos têm debatido as vantagens de utilizar células-tronco embrionárias e/ou adultas.
Sobre este assunto responda:
a) Com relação à capacidade de diferenciação celular, o que distingue as células-tronco embrionárias das célulastronco adultas?

b) Em que momento do desenvolvimento embrionário são comumente extraídas as células tronco-embrionárias?

c) Apesar do destaque dado pela mídia para os novos experimentos, a clonagem ocorre na natureza e é realizada pelo
ser humano há séculos. Dê um exemplo que justifique esta afirmativa.
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QUESTÃO 4 - Nos últimos vinte anos, o estudo das relações filogenéticas entre os seres vivos vem passando por
grandes transformações graças ao uso de informações do material genético – como, por exemplo, sequências de
nucleotídeos do DNA - para elaboração de cladogramas. Dessa forma, algumas relações tidas como bem
estabelecidas – como a proximidade dos anelídeos e artrópodes – vêm sofrendo reinterpretações, levando a um novo
entendimento de como possivelmente se deu a evolução dos seres vivos na Terra.
O cladograma abaixo mostra uma aproximação do que, hoje se imagina, tenha sido a evolução de alguns grupos de
animais.

a) Com base no cladograma apresentado, quais são os números que representam os ramos do cladograma? Quais são
os números que representam os nós?
Ramos do cladograma:
Nós do cladograma:
b) Explique o que significa dizer que uma característica é análoga a outra e o que significa dizer que uma
característica é homóloga a outra.

característica é análoga a outra

característica é homóloga a outra

c) Explique o mecanismo que pode levar a uma bifurcação em um cladograma de relações entre espécies.
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QUESTÃO 5
“A produção de flores no Brasil não enfrenta crise em 2016 e deve continuar crescendo e fechar o ano com 5% de
crescimento. Em 2015, a produção e o comércio faturaram juntos R$ 6,1 bilhões, registrando 8% de crescimento”
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-brasil/noticia/2016/09/producao-de-flores-cresce-no-brasil-em-2016.html)

Um produtor de flores, na tentativa de atender ao mercado, realizou cruzamentos entre variedades de orquídeas.
Indivíduos completamente heterozigotos com flores de coloração variegada foram cruzados. Na descendência, ele
observou 48 indivíduos que possuíam flores de cor variegada (27), roxa (9) e branca (12).
Pergunta-se:
a) Que tipo de herança explica os resultados obtidos?

b) Apresente o genótipo dos genitores. Apresente os genótipos da descendência com a proporção de cada um deles.
Utilize as letras A e B para simbolizar cada gene.
Genitores
Descendentes

c) O produtor recebeu uma encomenda de 50 flores brancas e 50 flores roxas. Considerando que em cada
cruzamento são obtidos 32 indivíduos, qual o número mínimo de cruzamentos a serem realizados para ele atender à
demanda.
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
Antes de abrir esse caderno, leia atentamente as instruções.
Antes da prova:
Não use em sala: boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros, relógio e similares.
Se você possui cabelos compridos, mantenha-os presos, deixando as orelhas descobertas.
Mantenha com você somente materiais de escrita, documento de identificação, alimentos, água
(em garrafa transparente) e medicamentos, se necessário. Tudo o mais que trouxer deve ficar no
saco plástico que você recebeu, amarrado e colocado embaixo da cadeira.
Assine a lista de presença com a assinatura idêntica à da sua identidade.
Se solicitado pelo Fiscal, assine a Ata de Abertura do Lacre da pasta que contém as provas.
--------------------------------------------------------------------- CORTE AQUI ------------------------------------------------------------------Quando autorizado, vire o caderno e preencha os dados na capa.
Abra seu caderno e confira se sua prova tem 5 questões. Caso haja algum problema, solicite
imediatamente a substituição de seu caderno de questões.
Você terá 4 horas e 30 min para fazer as provas de hoje. Você só pode sair da sala 1h e 30min
depois do início do exame.
Será excluído do concurso o candidato que for flagrado portando ou mantendo consigo celular
e/ou aparelho e componente eletrônico.
Durante a prova:
Suas respostas devem estar escritas obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta, de
corpo transparente.
Devolva ao fiscal esse caderno de questões completo. Se não fizer isso, sua prova não será
corrigida.
Se as folhas do seu caderno se soltarem, por algum motivo, peça ao fiscal que as grampeie
novamente.
Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de
Encerramento do exame.
Comunique aos fiscais qualquer irregularidade observada durante a realização da prova. Se eles não
tomarem as devidas providências, solicite a presença do Coordenador do Setor ou fale com ele
depois que você sair da sala.

