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1. Em Congressos Científicos, nacionais e internacionais, muitos trabalhos são
divulgados sob a forma de painéis como o intitulado “Nova ocorrência e
caracterização de Phenax variegata (Fulgoridae)”, apresentado durante o XXIII
Congresso Brasileiro de Zoologia. De acordo com as Regras de Nomenclatura
Zoológica, quais categorias taxonômicas podem ser identificadas no título
desse painel?

a) Espécie e reino. 

b) Espécie e família.

c) Gênero e família. 

d) Gênero e filo. 

e) Família e classe.



2. O palmito-juçara e o açaí têm como nomes científicos Euterpe edulis e
Euterpe oleracea, respectivamente. Pode-se dizer que ambos apresentam
os mesmos níveis taxonômicos, exceto:

a) Gênero.

b) Família.

c) Ordem.

d) Divisão.

e) Espécie.

4



3. Na classificação dos seres vivos, as diferenças entre os grupos de Monera e
Protista são bem maiores do que aquelas existentes, por exemplo, entre
Briófitas e Pteridófitas. Baseados nessa afirmação, podemos então assegurar
que as diferenças entre uma ave e um homem, quando comparadas às que
existem entre um inseto e um peixe, são:

a) Menores, porque ave e homem são classificados como cordados.

b) Menores, porque insetos e peixes podem viver em ambientes diferentes.

c) Menores, porque insetos e peixes apresentam sistemas respiratórios
diferentes.

d) Maiores, porque as aves surgiram a mais tempo do que os homens.

e) Maiores, porque aves e homens vivem em ambientes completamente
diferentes

5



4. A utilização de microrganismos na limpeza de áreas ambientais contaminadas
por poluentes é uma estratégia simples, menos onerosa, além de causar menos
impacto ao meio ambiente. Esse tipo de ação é feita com o uso de bactérias e é
conhecido como:

a) Biorremediação

b) Antibiótico

c) Aterro sanitário

d) Arqueas

e) Vacina ambiental
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5. Em que alternativa as duas características são comuns a todos os indivíduos
do reino Monera?

a) Ausência de núcleo e presença de clorofila

b) Ausência de carioteca e capacidade de síntese proteica

c) Incapacidade de síntese proteica e parasitas exclusivos

d) Presença de um só tipo de ácido nucleico e ausência de clorofila

e) Ausência de membrana plasmática e presença de DNA e RNA.
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6. Parte da população brasileira vive na periferia das grandes cidades, onde os
serviços de saneamento básico, como sistema de esgoto e coleta do lixo, são
precários. Nesses ambientes, podem ser observadas com facilidade as
características seguintes:

I. locais com água parada;

II. aumento da população de ratos;

II. liberação de esgotos a céu aberto.

Assinale a alternativa que lista, respectivamente, as doenças que estão
associadas a essas características:
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a) I – febre amarela, causada por uma bactéria transmitida por mosquito que
se reproduz em água parada; II – doença de Chagas, cujo protozoário
causador utiliza ratos como transmissores; III – febre maculosa, cujas
bactérias se concentram em água contaminada.

b) I – dengue, causada por uma bactéria transmitida por um mosquito que se
reproduz em água parada; II – toxoplasmose, cujos ratos são vetores; III –
tétano, causado por bactérias que se concentram em água contaminada.
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c) I – dengue, causada por vírus transmitido por um mosquito que se reproduz
em água parada; II – leptospirose, causada por uma bactéria transmitida por
ratos; III – cólera, causada por uma bactéria que pode ser ingerida com água ou
alimentos contaminados.

d) I – doença de Chagas, cujo transmissor se reproduz em água parada; II –
cólera, causada por uma bactéria transmitida por ratos; III – leishmaniose,
causada por protozoários que se concentram em água contaminada.

e) I – hepatite A, causada por vírus presentes em água parada; II – amebíase,
causada por amebas que são transmitidas por ratos; III – sífilis, causada por
bactérias que se concentram em água contaminada.
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7. Alguns protozoários atuam como parasitas do ser humano e outros seres
vivos como, por exemplo, o Trichomonas vaginalis. Esse parasita é capaz de
promover danos na mucosa tubária, com destruição das tubas uterinas e
impedimento da passagem dos gametas.

Sobre a doença causada pelo T. vaginalis, verifica-se que

a) o protozoário infecta a cavidade bucal e o intestino.
b) a infecção de repetição predispõe à infertilidade feminina.
c) a parasitose não causa sintomas adversos nos homens.
d) a transmissão inclui vias de contaminação não sexuais

e) T. Vaginalis é um representante do reino monera
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8. Analise a notícia abaixo.

Ao menos 25 pessoas foram infectadas pela doença de Chagas, em Coari (363
km de Manaus, AM), após consumirem suco de açaí durante a Semana Santa. A
bebida foi preparada artesanalmente por uma comunidade local que reuniu
cerca de 200 pessoas para comemorar o feriado.

(Folha On Line, 5/5/2007)

Considerando essa notícia e o assunto relacionado a ela, analise as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
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a) A forma evolutiva do Trypanosoma encontrada nesse suco é do tipo
epimastigota.

b) Provavelmente, esse suco estava contaminado com fezes ou urina de
triatomíneos infectados.

c) O desmatamento não pode ser relacionado ao tipo de contaminação
ocorrida ao se ingerir esse suco.

d) O parasito causador da doença de Chagas, de acordo com o seu ciclo
evolutivo, é classificado como monoxênico.

13



9. Dentre as doenças humanas causadas por protozoários, estão a amebíase e
a giardíase. Assinale a alternativa que mostra aspectos comuns a essas duas
enfermidades.

a) Têm como forma de contágio o uso de objetos contaminados.

b) São causadas por protozoários do gênero “Entamoeba”.

c) Causam ulcerações graves na pele, principalmente no rosto, nos braços e nas
pernas.

d) Requerem como medida preventiva, evitar o uso direto de sanitários
públicos.

e) Apresentam como sintomas: diarreias e lesões na parede intestinal.
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10. Um grupo internacional de cientistas achou um modo de “tapar o nariz” do
mosquito do gênero Anopheles. As aspas são necessárias porque o inseto fareja
suas vítimas usando as antenas. Os cientistas descobriram como ocorre a
captação de cheiros pelas antenas e listaram algumas substâncias capazes de
bloquear a detecção de odores que os mosquitos reconhecem. Essa descoberta
possibilita, por exemplo, a criação de um repelente muito mais preciso contra o
inseto.

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 12 abr. 2010
(adaptado).
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Se a descoberta descrita no texto for extensiva a outros insetos, pode ajudar a
combater algumas doenças no Brasil, como, por exemplo,

a) dengue, febre amarela, doença de Chagas e leptospirose.

b) malária, meningite, peste bubônica e doença de Chagas.

c) doença de Chagas, dengue, febre amarela e leishmaniose.

d) dengue, cólera, lepra e peste bubônica.

e) malária, dengue, cólera e leptospirose.
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11. Algumas algas caracterizam-se por apresentar uma parede celular
dividida em duas metades chamadas de frústulas, que se encaixam como se
fossem uma placa de Petri. Estas algas são importantes componentes do
fitoplâncton e estão agrupadas no filo:

a) Chrysophya.

b) Phaeophyta.

c) Chlorophyta.

d) Bacillariophyta.

e) Dinophyta.
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12. O Filo Euglenophyta é um grupo que engloba cerca de 900 espécies de
algas. Abaixo estão algumas características típicas do grupo. Analise cada uma
das características e marque a única que não se refere ao grupo das
euglenófitas.

a) Possuem alguns representantes fotossintetizantes.

b) Todos os representantes são unicelulares.

c) Possuem representantes exclusivamente heterotróficos.

d) Todos os representantes são de vida livre.

e) Não existem espécies parasitas.
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