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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PROVA DISCURSIVA DE BIOLOGIA

QUESTÃO 1
“Da manga rosa
Quero gosto e o sumo
Melão maduro, sapoti, juá
Jaboticaba, teu olhar noturno
Beijo travoso de umbu cajá”
Alceu Valença, Morena tropicana

Na música de Alceu Valença, alguns frutos são comentados devido ao seu sabor agradável ao paladar humano.
a) Os frutos são órgãos vegetais exclusivos de qual grupo de plantas?
Angiospermas/Plantas vasculares com flores.
b) A fecundação dupla é exclusiva das espécies vegetais que possuem flores e frutos. Quais são as estruturas que se
formam logo após a fecundação dupla?
Zigoto diploide e endosperma triplóide.
c) Qual o papel evolutivo dos frutos na história dos vegetais?
Proteção de sementes.
Disseminação de sementes.
Diminuição da competição com a planta-mãe e irmãs pelos recursos, se espalhando e colonizando outros ambientes.

Página 1 de 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PISM 2018 – Módulo II – Dia 2

PROVA DISCURSIVA DE BIOLOGIA

QUESTÃO 2
“O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (13) a decisão de antecipar a campanha de vacinação contra a
gripe em 2017. Ao contrário de 2016, quando o maior número de registros foi do H1N1, neste ano a maior circulação
tem sido do tipo H3N2, aponta a presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBI), Isabella Ballalai.”
Agência Brasil, 14 de abril de 2017 - http://agenciabrasil.ebc.com.br

Sobre essa doença responda:
a) Qual a natureza do agente etiológico da gripe e qual sua forma de transmissão?
Vírus. Transmissão pode se dar pelo ar, gotículas de saliva, secreções, contato físico. (1 pt)
b) Dona Camélia ouviu, da vizinha da prima de uma parenta, que tomar antibióticos seria um tratamento eficaz
contra gripe. É correta tal informação? Por quê?
Não. Os antibióticos agem primariamente contra bactérias; os vírus, por não terem metabolismo próprio, usam o
maquinário celular das nossas células, invadindo-as, ficando livres da ação direta do antibiótico. (2 pts)
c) Explique o mecanismo de ação de uma vacina na prevenção de doenças. Por que, no caso da gripe, a vacinação tem
que ser anual?
A vacina se baseia no princípio de apresentar antígenos ao organismo para fins da criação de memória imunológica
(produção de anticorpos), preparando-o para eventual contato com o agente. (2 pts)
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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 2 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.

