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QUEM SOMOS 

 

 

A Domina Concursos, especialista há 8 anos no desenvolvimento e 

comercialização de apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem 

como foco tornar simples e eficaz a forma de estudo. Com visão de futuro, 

agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com reconhecimento no 

segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma 

empresa comprometida com o bem-estar do cliente. Atua com concursos 

públicos federais, estaduais e municipais. Em nossa trajetória, já 

comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e impressas. E esse 

número continua aumentando. 

 

MISSÃO 

 

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas 

informações de editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores 

práticas, com soluções inovadoras, flexíveis e de simples utilização e 

entendimento. 

 

VISÃO 

 

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para 

Concursos Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos. 

 

VALORES 

 

• Respeito ao talento humano 

• Foco no cliente 

• Integridade no relacionamento 

• Equipe comprometida 

• Evolução tecnológica permanente 

• Ambiente diferenciado 

• Responsabilidade social 



 
 

PROIBIDO CÓPIA 

 

 

Não é permitida a revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa. Independente de manter 

os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja disponibilizado: link 

de download, Correios, etc… 

 
Caso houver descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, serão buscadas as informações do responsável em nosso banco 

de dados e repassadas para as autoridades responsáveis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos específicos 
“Camuflar um erro seu é 

anular a busca pelo 

conhecimento. Aprenda 

com eles e faça novamente 
de forma correta.” 

Nara Nubia Alencar 
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CITOLOGIA 

A Citologia ou Biologia Celular é o ramo da Biologia que estuda as células. 

A palavra citologia deriva do grego kytos, célula e logos, estudo. 

A citologia foca-se no estudo das células, abrangendo a sua estrutura e metabolismo. 

O nascimento da citologia e a invenção do microscópio são fatos relacionados. Em 1663, Robert 
Hooke cortou um pedaço de cortiça e observou ao microscópio. Ele notou que existiam 
compartimentos, os quais ele denominou de células. 

A partir daí, a citologia começou a desenvolver-se como ciência. O avanço dos microscópios 
contribuiu para que as estruturas das células fossem observadas e estudadas. 

Teoria Celular 

O estabelecimento da Teoria Celular foi possível graças ao desenvolvimento da microscopia. 

A Teoria Celular apresenta postulados importantes para o estudo da Citologia: 

Todos os seres vivos são constituídos por células; 

As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células; 

Novas células se formam pela divisão de células preexistentes através da divisão celular; 

A célula é a menor unidade da vida. 

Saiba mais sobre a Teoria Celular. 

Tipos de Células 

As células podem ser divididas em dois tipos: as procariontes e eucariontes. 

Procariontes 

A principal característica da célula procarionte é a ausência de carioteca delimitando o núcleo celular. 
O núcleo da célula procarionte não é individualizado. 

As células procariontes são as mais primitivas e possuem estruturas celulares mais simples. Esse tipo 
celular pode ser encontrado nas bactérias. 

Eucariontes 

As células eucariontes são mais complexas. Essas possuem carioteca individualizando o núcleo, 
além de vários tipos de organelas. 

Como exemplos de células eucariontes estão as células animais e as células vegetais. 

Célula 

A célula é a menor unidade dos seres vivos com formas e funções definidas. Isolada forma todo o ser 
vivo, no caso dos organismos unicelulares ou junto com outras células, no caso dos pluricelulares. 

A célula tem todo o material necessário para realizar processos vitais, como nutrição, liberação de 
energia e reprodução. 

O ser humano é constituído de cerca de 100 trilhões de células. De todas elas a maior é o óvulo, que 
possui o diâmetro de um ponto final. As demais são invisíveis a olho nu. 
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A células que formam o organismo de muitos dos seres vivos apresentam uma membrana 
envolvendo seu núcleo, por isso são chamadas de células eucariotas. A célula eucariota é constituída 
de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. 

Diferente das células eucariotas, a célula procariota não possui membrana nuclear nem estruturas 
membranosas no seu interior. 

Membrana plasmática ou membrana celular - é uma espécie de película que envolve e protege a 
célula. 

Possui permeabilidade seletiva, ou seja, ela regula a entrada e a saída de substâncias na célula. 
Através dela a célula recebe oxigênio e nutrientes e elimina gás carbônico e outras substâncias. 

Na célula vegetal, além da membrana celular existe ainda, mais externamente, a parede celular, 
formada de celulose. 

O citoplasma - é a parte da célula que fica entre a membrana celular e o núcleo. É constituído por um 
material gelatinoso chamado hialoplasma. 

É formado por água, sais minerais, proteínas e açúcares. No hialoplasma, encontram-se várias 
organelas, que são estruturas responsáveis por diversas atividades da célula, tais como: nutrição e 
respiração da célula, além do armazenamento de substâncias. Em conjunto, elas são responsáveis 
pela manutenção da vida. 

 

Entre as organelas destacam-se: 

mitocôndrias - é a usina energética das células. Realizam a respiração celular e liberam a energia de 
que a célula necessita para as suas atividades; 

ribossomos - fabricam as proteínas nas células. Organelas fundamentais ao crescimento a à 
regeneração celular; 

retículo endoplasmático - rede de canais e reentrâncias onde circulam proteínas, gorduras, sais etc; 

complexo golgiense - formado por pequenas bolsas achatadas. Produz certos "açúcares", modifica e 
armazena proteínas e outras substâncias. Também produz os lisossomos; 

lisossomos - realizam a digestão dentro da célula; 
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centríolos - pequenas estruturas cilíndricas que participam da divisão da célula; 

vacúolos - vesículas - pequenas bolsas que armazenam ou transportam enzimas, água etc. 

cloroplastos - organelas presentes apenas em células vegetais, responsáveis pela fotossíntese. 

O núcleo - é a central de comando das atividades celulares. Em geral situa-se no centro da célula. É 
envolvido por uma membrana nuclear ou carioteca. 

No interior do núcleo estão os cromossomos,que guardam o material genético da célula (DNA). Os 
cromossomos ficam mergulhados na cariolinfa ou suco nuclear - material gelatinoso que preenche o 
espaço dentro do núcleo. 

Mitocôndrias: Estrutura, Função e Importância 

As mitocôndrias são organelas complexas presentes nas células eucarióticas e tem como função 
produzir a maior parte da energia das células, através do processo chamado de respiração celular. 

Possuem duas membranas lipoproteicas: uma externa e uma interna com inúmeras dobras, além de 
moléculas de DNA, enzimas e ribossomos e têm capacidade de autoduplicação. 

O tamanho, a forma, a quantidade e a distribuição dessas organelas varia de uma célula para outra. 
Em uma célula humana, por exemplo, pode existir entre 3000 e 5000 mitocôndrias aproximadamente. 

Estrutura Mitocondrial 

 

A dupla membrana é assim organizada: a membrana externa é semelhante a de outras organelas, 
lisa e composta de lipídeos e proteínas chamadas de porinas, que controlam a entrada de moléculas, 
permitindo a passagem de algumas relativamente grandes. A membrana interna é menos permeável 
e apresenta numerosas dobras, chamadas de cristas mitocondriais. 

As cristas mitocondriais se projetam para um espaço central chamado matriz mitocondrial, que é 
preenchida por uma substância viscosa onde estão enzimas respiratórias que participam do processo 
de produção de energia. 

Na matriz são encontradas os ribossomos, que produzem proteínas necessárias à organela. Eles são 
diferentes daqueles encontrados no citoplasma celular e mais parecidos com o das bactérias. Outra 
característica comum a bactérias e mitocôndrias são as moléculas circulares de DNA. 

Respiração Celular 

A respiração celular é um processo de oxidação de moléculas orgânicas, tais como ácidos graxos e 
glicídeos, em especial a glicose, que é a principal fonte de energia utilizada pelos organismos 
heterotróficos. 
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A glicose é proveniente da alimentação (sendo produzida pelos organismos autotróficos através da 
fotossíntese) e convertida em gás carbônico e água, produzindo moléculas de ATP (adenosina 
trifosfato), as quais são usadas em diversas atividades celulares. Esse processo de produção de 
energia é muito eficiente, pois são produzidas cerca de 30 moléculas de ATP (por cada molécula de 
glicose), cuja capacidade de armazenar energia é maior do que qualquer motor construído pelo ser 
humano. 

A degradação da glicose envolve diversas moléculas, enzimas e íons e acontece em 3 etapas: 
Glicólise, Ciclo de Krebs e Fosforilação Oxidativa. As duas últimas fases são as que mais produzem 
energia e ocorrem na mitocôndria, enquanto a glicólise acontece no citosol. 

A equação química geral do processo é representada da seguinte forma: 

C6H12O6 + 6O2 + 30ADP + 30Pi → 6CO2 + 6H2O + 30ATP 

Origem e Evolução 

As mitocôndrias possuem características bioquímicas e moleculares semelhantes às bactérias (como 
a presença de DNA circular e ribossomos) e por esse motivo os cientistas acreditam que a sua 
origem esteja relacionada com seres procarióticos ancestrais. 

Segundo a Teoria Endossimbiótica ou Endossimbiogênese, organismos procariotas antigos teriam se 
hospedado com sucesso dentro das células eucariotas de organismos primitivos, evoluindo para as 
atuais mitocôndrias. O mesmo teria acontecido com os cloroplastos, que se assemelham às 
mitocôndrias pela presença de membrana dupla e sua capacidade de autoduplicação. 

Importância das Mitocôndrias 

Para além da função de produção de energia, essencial às células como já foi destacado 
anteriormente, as mitocôndrias parecem ter outros importantes papéis que ainda não estão bem 
esclarecidos, mas desperta o interesse dos estudiosos. 

Elas parecem estar relacionadas com diversos processos celulares, como por exemplo o 
envelhecimento celular e a morte programada de células (apoptose). Algumas pesquisas indicam que 
haja associações entre defeitos mitocondriais e doenças que afetam órgãos com maiores 
necessidades energéticas como o cérebro, o coração e os músculos. 

RIBOSSOMOS 

Os Ribossomos, também chamados de Ribossomas, são pequenas estruturas em forma de grânulos 
que estão presentes nas células procariontes e eucariontes. Eles são fundamentais para o 
crescimento, a regeneração celular e o controle metabólico. 

Função 

A função dos ribossomos é auxiliar na produção e na síntese das proteínas nas células. Além dele, 
participam desse processo as moléculas de DNA e RNA. 

Os ribossomos reúnem diversos aminoácidos durante a síntese proteica através de uma ligação 
química chamada de ligação peptídica. 

Estrutura e Composição 
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A estrutura dos ribossomos assemelha-se a um grânulo, por isso possui uma forma arredondada. 

É formado por moléculas de RNA ribossômico dobrado, associado às proteínas. Assim, são formados 
por proteínas (mais de 80 tipos) e ácido ribonucleico (RNA). 

Eles estão presentes em grande parte no citoplasma (ribossomos livres). No entanto, podem ser 
encontrados nas mitocôndrias, nos cloroplastos e no retículo endoplasmático. 

Quando associados à superfície dos retículos endoplasmáticos, eles formam os retículos 
endoplasmáticos rugosos (ou granulares). 

Quando associados ao RNA mensageiro (RNAm) na síntese de proteínas, eles formam os 
polissomos ou polirobossomos. 

 

Os ribossomos não possuem membrana, e, por esse motivo, não são considerados organelas 
celulares citoplasmáticas por muitos estudiosos do tema. 

Para outros, os ribossomos podem ser considerados organelas celulares não membranosas de forma 
que permanecem livres no citoplasma (hialoplasma) das células. 

Entenda mais sobre as Organelas Celulares. 

Complexo de Golgi e Lisossomos 

O complexo de golgi, também chamado de aparelho de golgi, é uma organela celular responsável por 
exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. 

Ela modifica, armazena proteínas e outras substâncias. Além disso, elas originam outra estrutura 
celular: os lisossomos. 

 

Os lisossomos são organelas celulares esféricas formadas por diversas enzimas. Por esse motivo 
auxiliam a digerir diversas substâncias para a célula (digestão intracelular), tal como lipídios, 
carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos (DNA e RNA). Em relação aos ribossomos, esses são bem 
maiores. 

Peroxissomos 
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O peroxissomos são organelas celulares semelhantes aos lisossomos quanto à sua função. São 
estruturas responsáveis por digerir diversas substâncias, visto a quantidade de enzimas que contém. 

O que os difere dos lisossomos é o tipo de enzima que apresentam (enzimas oxidases). 

Curiosidade: Você Sabia? 

Os ribossomos estão presentes em todas as células do corpo humano, exceto nos espermatozoides 
(células sexuais masculinas). 

Retículo Endoplasmático Rugoso (RER) 

O retículo endoplasmático, quando associado aos ribossomos adquire uma aparência áspera, motivo 
pelo qual é chamado de rugoso ou granuloso. Está localizado no citoplasma, próximo ao núcleo, 
sendo a sua membrana uma continuação da membrana nuclear externa. 

Funções do RER 

A proximidade com o núcleo torna a síntese de proteínas mais eficiente, uma vez que o RER pode 
enviar rapidamente um sinal para o núcleo iniciar o processo de transcrição do DNA, e ainda quando 
há proteínas deformadas ou desdobradas (inativas), há um sinal específico para melhorar o processo, 
caso contrário, será sinalizado que a célula deve ser encaminhada para uma morte programada 
(apoptose). 

Retículo Endoplasmático Liso (REL) 

O Retículo endoplasmático liso não possui ribossomos ligados à sua membrana e por isso parece 
liso. 

Funções do REL 

A sua função é,basicamente, participar da produção de moléculas de lipídios, em especial 
fosfolipídios que irão compor a membrana das células. No entanto, dependendo do tipo de célula em 
que se encontra, o REL terá funções diferentes. Assim, por exemplo, ele pode estar mais envolvido 
na produção dos hormônios esteroides a partir do colesterol, ou com a regulação dos níveis de cálcio 
no citoplasma de células musculares estriadas. 

PARTES DA CÉLULA 

As células eucariontes apresentam partes morfológicas diferenciadas. As partes principais da célula 
são: membrana plasmática, citoplasma e núcleo celular. 

 

Membrana Plasmática 

A membrana plasmática ou membrana celular é uma estrutura celular fina e porosa. Ela possui a 
função de proteger as estruturas celulares ao servir de envoltório para todas as células. 

A membrana plasmática atua como um filtro, permitindo a passagem de substâncias pequenas e 
impedindo ou dificultando a passagem de substâncias de grande porte. A essa condição damos o 
nome de Permeabilidade Seletiva. 

Citoplasma 

O citoplasma é a porção mais volumosa da célula, onde são encontradas as organelas celulares. 
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O citoplasma das células eucariontes e procariontes é preenchido por uma matriz viscosa e 
semitransparente, o hialoplasma ou citosol. 

As organelas são pequenos órgãos da célula. Cada organela desempenha uma função diferente. 

Saiba quais são as Organelas Celulares: 

Mitocôndrias: Sua função é realizar a respiração celular, que produz a maior parte da energia 
utilizada nas funções celulares. 

Retículo Endoplasmático: Existem 2 tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. 

O retículo endoplasmático liso é responsável pela produção de lipídios que irão compor as 
membranas celulares. 

O retículo endoplasmático rugoso tem como função realizar a síntese proteica. 

Complexo de Golgi: As principais funções do complexo de golgi são são modificar, armazenar e 
exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Ele também origina os lisossomos 
e os acrossomos dos espermatozoides. 

Lisossomos: São responsáveis pela digestão intracelular. Essas organelas atuam como sacos de 
enzimas digestivas, digerindo nutrientes e destruindo substâncias não desejadas. 

Ribossomos: A função dos ribossomos é auxiliar a síntese de proteínas nas células. 

Peroxissomos: A função dos peroxissomos é a oxidação de ácidos graxos para a síntese de 
colesterol e respiração celular. 

Núcleo Celular 

O núcleo celular representa a região de comando das atividades celulares. 

No núcleo encontra-se o material genético do organismo, o DNA. É no núcleo que ocorre a divisão 
celular, um processo importante para o crescimento e reprodução das células. 

ÁGUA E SAIS MINERAIS 

A composição química dos seres vivos é feita por compostos inorgânicos (água e sais minerais) e 
orgânicos (glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos). A relativa quantidade desses 
compostos pode variar de um organismo para outro. Neste módulo, estudaremos como os compostos 
inorgânicos participam do controle e ajuste do nosso metabolismo. 

Em um homem adulto, a água responde por cerca de 70% do peso corporal absoluto. A água é um 
composto formado por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio (H2OH2O). Devido ao fato da 
eletronegatividade do oxigênio ser maior que a do hidrogênio, a água apresenta carga elétrica 
negativa próxima ao átomo de oxigênio e positiva próxima aos de hidrogênio. Por este motivo, 
dizemos que a água é um dipolo (composto polar com duas cargas distintas) e possui grande 
capacidade de interagir entre si e com outras substâncias de cargas opostas, por meio de ligações de 
hidrogênio. Tais interações conferem grande capacidade de coesão entre as moléculas de água que, 
na superfície de um lago, formam uma rede denominada tensão superficial. Devido a essa 
propriedade, dizemos que a água tem a função de solvente universal (só dissolve compostos 
igualmente polares). 
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Devido à sua fluidez, a água participa ainda do transporte de substâncias pelo corpo. O plasma 
sanguíneo tem grande quantidade de água, sendo, portanto, capaz de carregar e excretar os 
nutrientes nele contidos. Ela é capaz promover regulação térmica. Dado o seu elevado calor 
específico (1cal/g°C), apresenta grande capacidade de ganhar calor sem alterar seu estado físico, 
resfriando o corpo quando a temperatura ambiental é alta. A água rouba calor do sangue e o elimina 
para o meio externo sob a forma de suor (quando a umidade atmosférica é alta) ou vapor d’água 
(quando em atmosfera seca). Desta forma, a temperatura corporal permanece constante nos animais 
endotérmicos.  

A densidade da água demonstra um padrão anormal em relação às demais substâncias. Sua forma 
líquida é mais densa que a fase de gelo, configurando assim o que chamamos densidade anômala. 
Ao formar ligações do hidrogênio na fase sólida, a água expande seu volume e, portanto, diminui sua 
densidade. Esta característica permite que haja vida subaquática nas regiões mais frias do globo. A 
superfície congela e a camada de gelo formada isola a água abaixo que permanece líquida. 

REAÇÕES QUÍMICAS 

As reações químicas que acontecem no nosso corpo, tais como aquelas em que digerimos os 
alimentos, baseiam-se em reações de hidrólise. As enzimas, partículas aceleradoras das reações 
químicas, só funcionam em meio aquoso. 

 

Por fim, a capilaridade é uma propriedade que permite a água penetrar em pequenos espaços, como 
aqueles entre as partículas do solo ou um vaso capilar que transporta seiva bruta da raiz até as 
partes mais altas de uma planta (xilema). Na parede do capilar encontram-se aderidas moléculas de 
água que estão coesas entre si. O movimento de uma delas implica no movimento de toda a coluna 
d’água.  

Os sais minerais fazem parte dos elementos reguladores e plásticos do nosso organismo, 
contribuindo para o bom funcionamento do organismo. Na tabela abaixo estão listados os principais 
sais minerais e sua importância e função. 

Sal mineral Função Sua falta provoca Fontes 

Cálcio (Ca) Atua na formação de 
tecidos, ossos e dentes; 
age na coagulação do 
sangue e contração 
muscular. 

Osteoporose, 
raquitismo, 
enfraquecimento dos 
dentes. 

Queijo, leite, nozes, 
uva, cereais integrais, 
nabo, couve, chicória, 
feijão, lentilha, 
amendoim, castanha de 
caju. 

Fósforo (P) Atua na formação de 
ossos e dentes, ATP e 
da molécula dos ácidos 
nucleicos. 

Maior probabilidade 
de ocorrência de 
fraturas; raquitismo. 

Carnes, miúdos, aves, 
peixes, ovo, 
leguminosas, queijo, 
cereais integrais. 
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Ferro (Fe) Indispensável na 
formação da 
hemoglobina, que atua 
como veiculadora de 
gases para todo o 
organismo. 

Anemia ferropriva. Fígado, rim, coração, 
gema de ovo, 
leguminosas, verduras, 
nozes, frutas secas, 
azeitona. 

Iodo (I) É formador dos 
hormônios da tireoide, 
T3 e T4. 

Bócio endêmico e 
desordens 
metabólicas 
associadas. 

Agrião, alcachofra, 
alface, alho, cebola, 
cenoura, ervilha, 
aspargo, rabanete, 
tomate, peixes, frutos 
do mar vegetais. 

Cloro (Cℓ) Constitui os sucos 
gástricos (HCℓ). 

Deficiência digestiva 
de proteínas. 

Sal de cozinha. 

Potássio (K) Atua associado ao 
sódio, no sistema 
muscular; contribui para 
a condução do impulso 
nervoso. 

Diminuição da 
atividade muscular, 
inclusive a do 
coração. 

Azeitona verde, ameixa 
seca, ervilha, figo, 
lentilha, espinafre, 
banana, laranja, tomate, 
carnes, vinagre de 
maçã, arroz integral. 

Magnésio (Mg) Forma a clorofila. Clorose nos vegetais 
(perda da cor verde); 

Frutas cítricas, 
leguminosas, gema de 
ovo, hortaliças, cebola, 
tomate, mel. 

Flúor (F) Forma o esmalte 
dentes. 

Cáries dentárias. Agrião, alho, aveia, 
brócolis, beterraba, 
cebola, couve-flor, 
maçã, trigo integral. 

Sódio (Na) Atua associado ao 
potássio, no sistema 
muscular; contribui para 
a condução do impulso 
nervoso. 

Cãibras, 
retardamento na 
cicatrização de 
feridas e hipotesão. 

Sal de cozinha. 

 
EXERCÍCIO RESOLVIDO 

(UERJ-Modificada) O uso do radioisótopo 131I131I é adequado para o diagnóstico de tumores no 
seguinte tecido: 

a) hepático  

b) ovariano  

c) tireoidiano. 
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d) pancreático. 

e) hipofisário. 

Gabarito: O iodo é o sal mineral que participa da síntese dos hormônios tireoidianos T3 
(triiodotironina) e T4 (tetraiodotironina ou tiroxina). Ambos são responsáveis pelo aumento do 
metabolismo e, portanto, nele promovem alterações tais como o aumento dos batimentos cardíacos e 
pressão arterial e o maior consumo de glicose e oxigênio pelas células. Letra C. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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“Camuflar um erro seu é 

anular a busca pelo 

conhecimento. Aprenda 
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de forma correta.” 

Nara Nubia Alencar 
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Tema: Seres Vivos 

Banca: Instituto AOCP 

Ano: 2018 

Órgão: ITEP RN 

Cargo: Criminal - Ciências Biológicas 

 

1) Em um corpo, foram encontrados vestígios de esporos de uma planta considerada endêmica pelo perito que a 

identificou. Nessa interpretação, foram utilizados quais conhecimentos? 

 

a) Biológicos de Palinologia. 

b) Histoquímicos. 

c) Arqueológicos. 

d) Genéticos de DNA Forense. 

e) Entomológicos. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Seres Vivos 

Banca: IF SP 

Ano: 2015 

Órgão: IF SO 

Cargo: Biologia 

 

2) O estudo dos diversos filos animais, desde os basais até os mais derivados, revela que diversas inovações morfo-

fisiológicas foram surgindo na escala zoológica, tornando os animais mais complexos e colaborando com a adapta-

ção destes seres vivos aos mais variados ambientes. O surgimento das células nervosas, propiciou a percepção de 

estímulos provenientes do meio ambiente, sendo fundamental na defesa contra predadores e na captura de alimen-

tos. Em qual dos filos animais elencados a seguir surgiram, pela primeira vez, as células nervosas? 

 

a) Porifera. 

b) Cnidaria. 

c) Platyhelminthes. 

d) Nematoda. 

e) Annelida. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Fisiologia Humana 

Banca: BIO RIO 

Ano: 2015 

Órgão: IF RJ 

Cargo: Médico Nutrologista 

 

3) As principais enzimas secretadas pelo pâncreas que digerem lipídeos são: 

 

a) quimiotripsina e colipase. 

b) tripsina e quimiotripsina. 

c) lipase pancreática e colipase. 

d) ácidos biliares e colipase. 

e) lipase pancreática e quimiotripsina. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  
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Tema: Genética 

Banca: CONSULPLAN 

Ano: 2014 

Órgão: MAPA 

Cargo: Agente de Atividades Agripecuária 

 

4) Acerca dos organismos geneticamente modificados (OGM) e biossegurança, são consideradas infrações adminis-

trativas, EXCETO: 

 

a) Comercializar células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro. 

b) Realizar atividades de pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados sem autorização da CTNBio ou em 

desacordo com as normas por ela expedidas. 

c) Utilizar, para fins de pesquisa e terapia, células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por 

fertilização in vitro mesmo com o consentimento dos genitores. 

d) Realizar atividade ou projeto que envolva OGM e seus derivados relacionados ao ensino com manipulação de or-

ganismos vivos, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial como pessoa física em 

atuação autônoma. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  
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Tema: Genética 

Banca: IBADE 

Ano: 2019 

Órgão: Prefeitura de Aracruz - ES 

Cargo: Biólogo 

 

5) Na década de 1970, uma série de descobertas permitiu o surgimento de uma nova área da biologia, a engenharia 

genética, baseada na tecnologia de manipulação do DNA. Esta tecnologia tornou-se o princípio de inúmeras metodo-

logias utilizadas, por exemplo, para a detecção de doenças genéticas. Entre as técnicas de biologia molecular citadas 

a seguir, aquela que é adequada a análise de moléculas de DNA é: 

 

a) o ELISA. 

b) a reação em cadeia pela ação da polimerase (PCR). 

c) o Western blot. 

d) o Radioimunoensaio (RIE). 

e) o Northern blot. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  
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Tema: Genética 

Banca: UCESPE/ CEBRASPE 

Ano: 2010 

Órgão: INMETRO 

Cargo: Técnico - Biotecnologia 

 

6) Com relação à análise e identificação de material genético utilizando técnicas de biologia molecular, assinale a 

opção correta. 

 

a) A eletroforese de campo pulsado é preferencialmente utilizada para separar fragmentos de DNA curtos, como pro-

dutos de PCR. 

b) Quando uma solução aquosa de DNA é aquecida até 100 °C ou exposta a um pH maior ou igual a 13, a dupla hé-

lice da molécula rapidamente se dissocia em duas fitas simples. 

c) Cromossomos inteiros não podem ser individualizados por meio de técnicas de biologia molecular. 

d) Para análise de perfil genético, por exemplo, na biologia forense, utiliza-se a tecnologia do DNA recombinante. 

e) A hibridação de sondas de DNA com RNAs celulares permite determinar se um gene sofreu ou não uma mutação, 

porém não permite detectar se uma alteração ocorreu durante ou após a transação. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Genética 

Banca: FUNIVERSA 

Ano: 2012 

Órgão: PC DF 

Cargo: Perito Criminal - Biológicas 

 

7) A transferência, para objetos, de material biológico de mãos, boca e outras partes do corpo com integridade física 

tem sido alvo de investigações em decorrência da sua utilidade em genética forense. Transferência de material bioló-

gico também pode ocorrer entre indivíduos. Por exemplo, o aperto de mãos entre duas pessoas possibilita a transfe-

rência simultânea de material entre elas. E, se, na sequência, uma dessas pessoas toca um copo, por exemplo, a 

mistura biológica poderá ser depositada no copo e ser recuperada para análises de perfil genético.  

Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) Para ser utilizado em genética forense, o material biológico encontrado em objetos deve estar íntegro. 

b) O material biológico a que o texto se refere é composto primordialmente de células de origem mesenquimal. 

c) O DNA recuperado de objetos é proveniente de células da camada córnea da pele que são descamadas continua-

mente. 

d) Com a avaliação da cromatina sexual em uma mistura biológica obtida de objetos, é possível traçar o perfil gené-

tico dos indivíduos envolvidos. 

e) Um grande desafio na análise de misturas biológicas é a ocorrência de bandas stutters, isto é, bandas derivadas 

de erros da polimerase durante a PCR. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Genética 

Banca: FCC 

Ano: 2007 

Órgão: MPU 

Cargo: Analista Pericial - Biologia 

 

8) No caso de amostras biológicas antigas, que têm pouca quantidade de material genético ou que contêm material 

genético muito degradado, o conjunto de marcadores moleculares com maior chance de obtenção de resultados em 

estudos de identificação individual é o de: 

 

a) marcadores de DNA do cromossomo Y, pois permitem a definição imediata do sexo da amostra. 

b) microssatélites localizados nos autossomos, pois são os menores marcadores moleculares e, portanto, os mais 

fáceis de amplificar. 

c) marcadores do DNA mitocondrial, pois o número de cópias de moléculas desse DNA será maior do que o dos mar-

cadores nucleares. 

d) SNPs (single nucleotide polymorphisms) localizados nos autossomos porque são os marcadores moleculares mais 

abundantes no genoma humano. 

e) marcadores de RNA, pois são os mais resistentes à degradação que ocorre após a morte do ser vivo ou exposição 

da amostra ao ambiente. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Biologia 

Banca: VUNESP 

Ano: 2018 

Órgão: AresPCJ SP 

Cargo: Engenharia Civil - Sanitária 

 

9) Segundo a NBR 10004, os resíduos sólidos de qualquer substância, mistura, agente físico ou biológico, cuja inala-

ção, ingestão ou absorção cutânea possa elevar as taxas espontâneas de danos ao material genético e ainda provo-

car ou aumentar a frequência de defeitos genéticos, são denominados de agentes 

 

a) metagênicos. 

b) mutagênicos. 

c) teratogênicos. 

d) carcinogênicos. 

e) ecotóxicos. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Biologia Genética 

Banca: FUNIVERSA 

Ano: 2012 

Órgão: PC DF 

Cargo: Perito Criminal - Odontologia 

 

10) Recentemente, foi redigido um projeto de lei no Senado Federal (PLS 93/2011), no intuito de formalizar a institui-

ção de um banco de material genético nacional, que já vem sendo testado, com base no sistema de informação CO-

DIS (Combined DNA Index System). Tal sistema permite a identificação humana de forma individualizada com altís-

simo nível de precisão e foi desenvolvido pela Polícia Federal dos Estados Unidos da América (FBI). Assinale a alter-

nativa que apresenta o marcador biológico utilizado pelo sistema CODIS para a identificação humana por meio do 

DNA. 

 

a) Repetições curtas em tandem (STRs) 

b) Sequências de referência de Cambridge (CRSs) 

c) Marcadores informativos de ancestralidade (AIMs) 

d) Complexo principal de histocompatibilidade (MHCs) 

e) Regiões hipervariáveis I e II do DNA mitocondrial patrilíneo 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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GABARITO e JUSTIFICATIVA 

Biologia 

  



BIOLOGIA 

 
13 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 

Gabarito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B C C B B E C B A 

 

 

Justificativa 

 

1) A. 

Palinologia é a parte da botânica que estuda os grãos de pólen, esporos e outras estruturas com parede orgânica 

ácido-resistente, conjuntamente chamados palinomorfos. Sua maior área de atuação é o estudo da constituição, es-

trutura e dispersão do pólen e esporos, incluindo os exemplares atuais e fossilizados 

______________________________________________________________________________________________ 

 

2) B. 

Os cnidários, ou celenterados, são os primeiros animais a apresentar ramificações nervosas, que diferem dos dendri-

tos e axônios dos neurônios, que se encontram dispostos de modo difuso pelo corpo. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

3) C. 

Tripsina e quimiotripsina são enzimas digestivas que têm seus precursores (tripsinogênio e quimiotripsinogênio) se-

cretados no intestino delgado para a digestão de proteína.  

Ácidos biliares auxiliam na digestão de lipídeos por emulsificar as partículas de gorduras, no entanto, são produzidos 

no fígado e posteriormente secretados pela vesícula biliar. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

4) C. 

Art. 63. É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões 

humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes con-

dições:  

I. sejam embriões inviáveis;  

ou  

II. sejam embriões congelados disponíveis. 

______________________________________________________________________________________________ 
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5) B. 

O teste de ELISA baseia-se em reações antígeno-anticorpo detectáveis por meio de reações enzimáticas (teste imu-

noenzimático) 

A técnica western blot, também conhecida como ensaio imunoenzimático, refere-se a imunodetecção de proteínas 

em filtro de nitrocelulose. É rotineiramente utilizado para a detecção de proteínas e em extratos protéico cru, varre-

dura e caracterização de polipeptídeos recombinantes, detecção de produtos de degradação protéica, caracterização 

de soros e anticorpos monoclonais, caracterização de epitopos, determinação de massa molecular entre outros. 

Northern Blot é uma técnica usada na pesquisa em biologia molecular para estudar a expressão gênica, ou seja, 

verificar se um determinado gene de um genoma é ou não transcrito em RNA e quantificar isso. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

6) B. 

Na eletroforese em campo pulsado ou PFGE (pulsed field gel eletrophoresis), ao invés de se aplicar um único campo 

elétrico uniforme através do gel, são aplicados pulsos de dois campos separados em um ângulo de 90 graus. Isso 

possibilita a separação de fragmentos muito maiores de DNA do que aqueles que são separados na eletroforese co-

mum.  

Aparentemente, os dois campos permitem que as moléculas maiores se espalhem mais eficientemente pelo gel e, 

com isto, fragmentos com centenas de quilobases de comprimento movem-se a uma velocidade proporcional a seus 

tamanhos.  

A técnica de PFGE é tão eficiente que cromossomos intactos de leveduras e outros fungos podem ser separados em 

gel. Cromossomos de mamíferos, no entanto, são muito grandes para serem separados por essa técnica e torna-se 

necessária a utilização de enzimas de restrição especiais que clivam (cortam) o DNA em fragmentos de até 2.000 kb, 

os quais podem ser então separados pela PFGE. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

7) E. 

As células da camada córnea são células mortas que perderam seu núcleo, logo, não podem ser usadas para análise 

do perfil genético (não possuem DNA!). 

______________________________________________________________________________________________ 

 

8) C. 

No contexto da análise forense, o interesse pelo DNA mitocondrial surgiu por vários motivos: primeiro esse DNA tam-

bém contém regiões polimórficas que permitem sua individualização; segundo, os descendentes recebem esse DNA 

apenas da mãe, o que permite traçar a linhagem materna de uma pessoa; e terceiro, esse DNA é mais resistente à 

degradação que o DNA nuclear. Assim, em grandes desastres (incêndios, explosões, queda de avião, etc.), quando é 

mais difícil identificar os corpos, analisa-se o DNA mitocondrial. Este é extraído dos restos mortais e a seqüência de 

interesse é comparada com seqüências obtidas de irmãos ou ascendentes maternos. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

9) B. 
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A questão traz um conceito da NBR 10004, mais especificamente do item 3 (Definições) onde pode haver uma possí-
vel confusão entre os diversos agentes 

O enunciado é a definição do item 3.7 agente mutagênico: 

Qualquer substância, mistura, agente físico ou biológico cuja inalação, ingestão ou absorção cutânea possa elevar as 
taxas espontâneas de danos ao material genético e ainda provocar ou aumentar a freqüência de defeitos genéticos.  

A diferenciação pode ser gravada observando as palavras-chaves 

Metagênico: não há menção na NBR 10004 

Mutagênico: danos ao material genético / aumentar a frequencia de defeitos genéticos. 

Teratogênico: vida embrionária ou fetal 

Carcinogênico: possa desenvolver câncer ou aumentar a sua frequência 

Ecotóxico: riscos para compartimentos ambientais. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

10) A. 

A - Repetições curtas em tandem (STRs) são os microssatélites, que é um tipo de DNA satélite constituido por pe-

quenas unidades de repetição e são usados como método de detrminaçwão do perfil do DNA de um indivíduo. 

______________________________________________________________________________________________ 
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Os links citados abaixo servem apenas como referência. Nos termos da lei 

brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As 

ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos 

matemáticos como tais; Os esquemas, planos ou regras para realizar atos 

mentais, jogos ou negócios; Os formulários em branco para serem preenchidos 

por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; Os textos 

de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e 

demais atos oficiais; As informações de uso comum tais como calendários, 

agendas, cadastros ou legendas; Os nomes e títulos isolados; O aproveitamento 

industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 

Caso não concorde com algum item do material entre em contato com a 

Domina Concursos para que seja feita uma análise e retificação se necessário 

A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, 

muito menos garante a vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material 

é apenas um preparatório, é de responsabilidade do candidato estar atento aos 

prazos dos concursos. 

A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução 

parcial do conteúdo, tendo em vista que as apostilas são digitais, isso, [e, não há 

como efetuar devolução do material. 

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material,  por  isso todo 

conteúdo é revisado por profissionais especializados antes de ser publicado. 
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