








































1 - D 31 - C

2 - D 32 - D

3 - A 33 - A

4 - B 34 - B

5 - C 35 - B

6 - C 36 - A

7 - B 37 - D

8 - D 38 - C

39 - A

40 - A

9 - C

10 - B

11 - A 41 - D

12 - D 42 - A

13 - C 43 - B

14 - A 44 - C

15 - B 45 - A

16 - B 46 - D

17 - D 47 - C

18 - C 48 - D

19 - D 49 - B

20 - D 50 - B

21 - B 51 - A

22 - A 52 - D

23 - B 53 - A

24 - B 54 - ANULADA

25 - D 55 - C

26 - C 56 - B

27 - B 57 - D

28 - B 58 - C

29 - B 59 - B

30 - A 60 - C
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1 - Com o advento da medicina genômica, os exames de DNA cada vez mais tem sido utilizados 

para rastreamento de doenças genéticas. Esses exames são realizados a partir da obtenção de 

material genético do paciente. 

a) Num laboratório, foi solicitada a realização de um exame para rastreamento de um 

determinado gene em um indivíduo. O laboratório possui métodos de extração de 

material genético de sangue, saliva ou bulbo capilar. A escolha de um desses métodos 

podem interferir no resultado do exame desse paciente? Explique: (2,0 pontos) 

Não. Independente de qual célula foi extraído o DNA, o resultado deve ser o mesmo, uma vez 

que o DNA de todas as células são iguais, já que são oriundas de uma única célula, o zigoto, por 

divisões mitóticas. 

b) Nesse mesmo laboratório foi solicitado um exame para avaliar a expressão de um gene 

a partir de uma técnica conhecida como Real Time PCR. Nessa análise, a escolha do 

tipo celular a ser analisado é importante para o resultado do exame? Explique: (2,0 

pontos) 

Sim. A análise de expressão gênica é feita a partir da obtenção de RNasm, sendo que esses são 

expressos e podem assim ser identificados apenas nos tecidos onde os quais possuem suas 

funções. 

Junior, CS, Sasson S, Junior, NC. Biologia – Volume único. São Paulo. Saraiva, 2011, cap. 8. 

Metabolismo de controle: O DNA, o RNA e a síntese de proteínas, p.93-106. 

Lopes S, Rosso S. Bio Volume único. 3ª Ed. São Paulo. Saraiva. 2013, cap. 11: A genética e os 

genes, p. 222-223. 

 

2 – Durante o processo de digestão em mamíferos, são produzidas no estômago, partículas 

alimentares ácidas que precisam então ser neutralizadas quando entram no duodeno.  

a) Cite o nome dessas partículas: (1,0 ponto) 

Quimo 

b) Após a saída do estômago, essas partículas alimentares atuam no duodeno que então 

secretam dois hormônios importantes no processo de digestão. Cite quais são esses 

hormônios e como eles atuam. (3,0 pontos) 

Os hormônios são a secretina que induz o pâncreas a produzir o suco pancreático e a 

colecistocinina que provocará contrações na musculatura da vesícula biliar permitindo 

a expulsão da bile. 

 

 

Junior, CS, Sasson S, Junior, NC. Biologia – Volume único. São Paulo. Saraiva, 2011, cap. 8. 

Metabolismo de controle: O DNA, o RNA e a síntese de proteínas, p.443. 

Lopes S, Rosso S. Bio Volume único. 3ª Ed. São Paulo. Saraiva. 2013, cap. 11: A genética e os 

genes, p. 711. 

Oliveira Jr, FV; Silva, CM. Biologia para o ensino médio – Volume único. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 204, p.312-315. 

 



3 –A figura a seguir representa uma estrutura existente num determinado órgão vegetal. 

Analise a figura e responda as questões a seguir: 

 

 
 

a) Cite o nome dessa estrutura e em qual órgão vegetal ela se encontra. (1,0 Ponto) 

A estrutura são os estômatos e se encontram nas folhas 

 

b) Cite o nome do mecanismo que é controlado por essa estrutura. (1,0 Ponto) 

Transpiração 

 

c) Nomeie os componentes indicados pelos números 1 e 2. (1,0 Ponto) 

Número 1 representa o ostíolo e 2 as células guarda 

 

d) Explique o que ocorre nas estruturas 1 e 2 de acordo com a absorção e perda de agua 

pelas plantas. (1,0 Ponto) 

Quando a planta possui suprimento adequado de água, as células guarda ficam 

turgidas e o ostíolo se abre. Quando a planta perde muita água, as células guarda 

ficam flácidas levando ao fechamento do ostíolo. 

 

Junior, CS, Sasson S, Junior, NC. Biologia – Volume único. São Paulo. Saraiva, 2011, cap. 8. 

Metabolismo de controle: O DNA, o RNA e a síntese de proteínas, p.659. 

Lopes S, Rosso S. Bio Volume único. 3ª Ed. São Paulo. Saraiva. 2013, cap. 11: A genética e os 

genes, p. 492-493. 

 

4 -  Exames cariótipicos realizados em células de alguns indivíduos apontaram os resultados 

listados no quadro abaixo. 

Indivíduo Constituição cromossômica 

1 47 XX + 21 

2 47 XXY 

3 45 XO 

4 47, XXX 



 

a) Cite o nome dos distúrbios para cada indivíduo de acordo com a constituição 

cromossômica encontrada. (2,0 pontos) 

 

Indivíduo 1: Síndrome de Down 

 

Indivíduo 2: Síndrome de Klinefelter 

 

Indivíduo 3: Síndrome de Turner 

 

Indivíduo 4:Síndrome do triplo X 

 

b) Classifique as alterações encontradas quanto ao tipo de mutação cromossômica 

numérica. (1,0 ponto) 

 

As alterações encontradas são classificadas como aneuploidias 

 

c) Cite quais fases da meiose são responsáveis pela ocorrência dessas alterações: (1,0 

ponto). 

Anáfase I e anáfase II 

 

Junior, CS, Sasson S, Junior, NC. Biologia – Volume único. São Paulo. Saraiva, 2011, p.198-199. 

 Lopes S, Rosso S. Bio Volume único. 3ª Ed. São Paulo. Saraiva. 2013. p. 222-223. 

5 – Compare os mecanismos de reposta primária e secundária de acordo com os dados 

representados no gráfico abaixo. (4,0 pontos) 

 



A resposta primária se dá após a primeira exposição ao antígeno. Nesse caso o, o tempo 

necessário para produção de anticorpos é maior e a quantidade de anticorpos produzida, é 

menor. A resposta secundária se dá após a segunda exposição ao mesmo antígeno. Nesse 

caso, o tempo de resposta é menor e a produção dos anticorpos ocorre em maior quantidade. 

Junior, CS, Sasson S, Junior, NC. Biologia – Volume único. São Paulo. Saraiva, 2011, p.472. 

Lopes S, Rosso S. Bio Volume único. 3ª Ed. São Paulo. Saraiva. 2013. p. 388-389. 
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FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA

PROCESSO SELETIVO - 03/12/2017

Instruções para Prova de Redação

1 - LEIA COM MUITA ATENÇÃO.

2 - Essa prova deverá ser feita rigorosamente em silêncio.

3 - Na PÁGINA 2 você encontrará o tema para a redação.

4 - Na folha anexa - PROVA DE REDAÇÃO - você deve preencher adequada-

mente sua identificação NA PROVA, a saber: seu número de identificação, 

seu nome em letras de forma e sua assinatura. Isso não ocorrendo, sua prova 

NÃO será corrigida, portanto NULA.

5 - A redação definitiva deverá ser feita à TINTA. Ao passar a limpo, evite 
rasuras ou borrões e faça a letra o mais legível possível, não use corretivo. 

6 - Atenção! Não se comunique com ninguém.

7 - Não faça perguntas.

8 - Ao terminar entregue todo o conjunto ao responsável pela sala.
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Prova de redação 

Textos Motivadores
Texto 1:

Coisas ruins acontecem. Mas o que determina se alguém vai ser feliz não são os imprevistos que vão 
inevitavelmente acontecer – é a velocidade com a qual eles serão superados.“Um ingrediente básico para 
a felicidade é conseguir se recuperar da adversidade mais rápido”, diz Richard Davidson, psiquiatra na 
Universidade de Wisconsin-Madison, no documentário Happy, disponível na Netflix. É o que ele chama de 
“sistema imunológico da felicidade”. Ele se refere a um mecanismo de defesa natural do cérebro, que faz 
com que não entremos automaticamente em depressão quando algo dá errado. Se as condições ideais não 
estão ao alcance, nosso cérebro se prepara para se contentar com a segunda melhor opção disponível. 

Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/como-construir-a-sua-felicidade/ Acesso em 21 out. 2017.

Texto 2:
[A] nossa perseguição incessante de coisas que nos deixam felizes acaba aumentando as chances 

de transmitirmos nossos genes. “As leis que governam a felicidade não foram desenhadas para nosso 
bem-estar psicológico, mas para aumentar as chances de sobrevivência dos nossos genes a longo 
prazo”, escreveu o escritor e psicólogo americano Robert Wright, num artigo para a revista americana 
Time. A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade – é ela que nos força a estudar, 
trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, 
casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Ela nos convence de que cada uma dessas conquistas 
é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas (Adaptado).

AXT,Barbara. Disponível em: https://super.abril.com.br/cultura/a-busca-da-felicidade/. Acesso em: 20 out. 2017.

Proposta.
Com base nos textos motivadores desta prova e nos conhecimentos adquiridos ao longo de sua 

formação acadêmica, elabore uma redação do tipo dissertativo-argumentativo, na modalidade escrita 
formal da Língua Portuguesa, desenvolvendo a proposta: “Há um componente genético na felicidade? 
Talvez sim [...]. Mas viver melhor com outras pessoas é uma coisa que está ao alcance de qualquer um”.

 Mínimo 25 e máximo 30 linhas.
 Dê um título ao seu trabalho.
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Nº CORREÇÃO

Título:

SUPREMA - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA
PROCESSO SELETIVO | 03/12/2017 | PROVA DE REDAÇÃO

Nº CORREÇÃO

Nº INSCRIÇÃO

<<NOME>>

<<NOME>>
NOTA DE REVISÃO:

  AVALIADOR 1     AVALIADOR 2
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Critérios de correção da Produção textual do
Processo Seletivo - 2º 2017

Critérios   Pontuação

             0   1  2  3  4

1. Estruturação de
pensamento/adequação
vocabular

2. Ortografia/Acentuação
gráfica

3. Morfossintaxe

4. Pontuação

5. Escrita criativa
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