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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Gale arruma as fatias de pão com o queijo macio, 

cuidadosamente colocando as folhas de manjericão em cada 

enquanto eu esvazio os arbustos de suas uvas. Nós ficamos 

atrás em um esconderijo nas rochas. Desse lugar, nós somos 

invisíveis, mas temos uma clara visão do vale, que está 

transbordando com vida de verão, verduras para recolher, raízes 

para escavar, pescado iridescente na luz do sol. O dia é 

glorioso, com um céu azul e brisa suave. A comida está uma 

maravilha, com o queijo gotejando dentro do pão quente e as 

uvas estourando em nossas bocas. Tudo seria perfeito se isso 

fosse realmente um feriado, se todo o dia fosse vagar nas 

montanhas com Gale, caçando pela ceia da noite. Mas em vez 

disso nós temos de ficar de pé na praça às duas horas esperando 

pelos nomes que são chamados. “Nós poderíamos fazer, sabe,” 

Gale diz quietamente. “O quê?” Eu pergunto. “Deixar o 

distrito. Fugir. Viver na floresta. Você e eu, nós podemos 

fazer,” diz Gale. Eu não sei como responder. A ideia é tão 

ridícula. “Se nós não tivéssemos tantas crianças,” ele acrescenta 

quietamente. Eles não são nossos filhos, é claro. Mas eles 

poderiam ser. Os dois irmãos pequenos e irmã de Gale. Prim. E 

você pode também acrescentar nossas mães, também, porque 

como elas viveriam sem nós? Quem saciaria aquelas bocas que 

estão sempre pedindo por mais? Com ambos caçando 

diariamente, ainda há noites que a caça tem que ser trocada por 

banha de porco ou cordões de sapatos ou madeira, ainda tem 

noite em que nós vamos para cama com nossos estômagos 

roncando. “Eu nunca quero ter filhos,” eu digo. “Eu poderia. Se 

eu não vivesse aqui,” diz Gale. “Mas você vive,” eu digo, 

irritada. “Esqueça,” ele rebate de volta.  

 

(Suzanne Collins. Jogos Vorazes. São Paulo: Rocco, 2010) 

 

01 - O texto é majoritariamente: 

 

A. Persuasivo, pois tem o objetivo de convencer o 

interlocutor a aceitar o estilo de vida dos personagens. 

B. Narrativo com um personagem contando acontecimentos 

em sequência. 

C. Injuntivo, trazendo informações científicas importantes. 

D. Interativo, já que se constitui inteiramente de 

intercâmbios verbais entre dois personagens. 

E. Expositivo, pois revela uma série de ocorrências de modo 

isento. 

 

02 - Sobre o foco narrativo: 

 

A. Está em primeira pessoa, com um personagem que, como 

parte da história, faz sua própria narração. 

B. Está em primeira pessoa, representado por um ser que 

mesmo narrando a história não participa dela. 

C. Representado por um ser imaginário que „entra‟ na 

história quando algum personagem necessita. 

D. Mostra um ser criado pelo autor para contar a história, 

por isso está na terceira pessoa do discurso. 

E. Conta o texto retirado de uma obra anterior, por isso está 

em terceira pessoa. 

 

 

 

03- Acerca dos elementos descritivos do texto: 

 

A. Servem para discorrer sobre os aspectos físicos das 

personagens apresentadas e destaca-los em detrimento do 

espaço. 

B. Não compõem um aspecto indispensável do texto, pois se 

concentram unicamente na apresentação das locações. 

C. Mesmo que não predominem no texto, ocorrem, visto 

que o autor deseja descrever o ambiente em que se dá a 

ação. 

D. Constituem apenas passagens para preencher algumas 

lacunas da edição. 

E. Demonstram que o autor apenas preocupou-se em 

transmitir dados físicos significativos das personagens. 

 

04- Qual dos trechos abaixo tem um exemplo de linguagem 

conotativa? 

 

A. ...que está transbordando com vida de verão. 

B. ...pescado iridescente na luz do sol. 

C. ...se todo o dia fosse vagar... 

D. A ideia é tão ridícula. 

E. Quem saciaria aquelas bocas... 

 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou nesta 

segunda-feira (1º) que o surto de zika vírus é uma emergência 

de saúde pública internacional, que exige uma resposta urgente 

e única, com vigilância máxima pelos governos de todo o 

mundo. A decisão deve acelerar ações internacionais de 

cooperação (com financiamento e envio de pessoas) e de 

pesquisa.  

Segundo os especialistas, o vírus está se espalhando muito e de 

maneira rápida, com consequências devastadoras. Apesar de os 

sintomas de zika serem de pouca gravidade, há evidências que 

vinculam a doença ao número excepcionalmente elevado de 

casos de bebês que nascem com microcefalia, uma má-

formação do cérebro. A informação mudou o perfil de risco de 

zika, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, de uma 

leve ameaça a algo de proporções alarmantes. 

Atualmente não há vacina ou medicamento para o zika, cujos 

sintomas são brandos: febre, dor de cabeça e no corpo e 

manchas avermelhadas. Ainda não há certeza que o vírus cause 

microcefalia em bebês, mas a existência de uma ligação está 

clara para os cientistas. 

O último alerta deste tipo feito pela OMS ocorreu em agosto de 

2014, quando o surto de ebola se expandia em países da África. 

Desde a reformulação do Regulamento Sanitário Internacional, 

em 2007, além do ebola, apenas as doenças H1N1, em 2009, e 

pólio (em 2014) receberam tal status. 

Nas Américas do Sul e Central, 26 países já reportaram casos 

de zika vírus. O Brasil fez um alerta em outubro sobre um 

número elevado de nascimentos de crianças com microcefalia 

na região Nordeste.  

O vírus é conhecido há mais de 50 anos, mas os casos atuais de 

transmissão de zika concentram-se nas Américas, mas estão 

presentes na África, Ásia e Oceania. O vírus também foi 

detectado na Europa e nos Estados Unidos, em pessoas que 

viajaram ao exterior. 
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05- “Atualmente não há vacina ou medicamento para o zika, 

cujos sintomas são brandos”. O vocábulo sublinhado pode ser 

substituído sem prejuízo da correção e compreensão da frase, 

por qual sinônimo? 

 

A. Moderados 

B. Agressivos 

C. Ativos 

D. Dolorosos 

E. Desordenados 

 

06- “...elevado de casos de bebês que nascem com 

microcefalia...” 

Em qual das alternativas há um termo que tem a mesma função 

sintática que o que foi sublinhado acima? 

 

A. que o surto de zika vírus é uma emergência de saúde 

pública internacional 

B. A informação mudou o perfil de risco de zika, que é 

transmitido pelo mosquito Aedes aegypti 

C. não há vacina ou medicamento para o zika, cujos 

sintomas são brandos 

D. O último alerta deste tipo feito pela OMS ocorreu em 

agosto de 2014, quando o surto de ebola se expandia em 

países da África 

E. O vírus também foi detectado na Europa e nos Estados 

Unidos, em pessoas que viajaram ao exterior. 

 

07- “...Ainda não há certeza que o vírus cause microcefalia 

em bebês...” 

No trecho acima, o verbo: 

 

A. Substitui o futuro do pretérito indicando polidez. 

B. Aparece numa oração coordenada e indica um fato 

habitual e comprovado. 

C. Sustenta uma suposição cuja concretização depende de 

outros fatores. 

D. Indica uma ocorrência eventual. 

E. Supõe um fato, mas exprime uma causa. 

 

08 - A substituição do trecho pelo pronome correspondente está 

correta apenas em: 

 

A. A decisão deve acelerar ações internacionais de 

cooperação e de pesquisa.  

A decisão deve acelerar -lhes 

B. há evidências que vinculam a doença ao número 

excepcionalmente elevado de casos  

                há evidências que  as vinculam ao   número    

excepcionalmente elevado de casos  

C. Ainda não há certeza que o vírus cause microcefalia 

em bebês 

Ainda não há certeza que o vírus lhe cause em bebês 

D. apenas as doenças H1N1, em 2009, e pólio (em 2014) 

receberam tal status. 

apenas as doenças H1N1, em 2009, e pólio (em 2014) 

receberam -no. 

E. Nas Américas do Sul e Central, 26 países já 

reportaram casos de zika vírus. 

Nas Américas do Sul e Central, 26 países já 

reportaram -lhes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09- Assinale a alternativa INCORRETA sobre o texto: 

 

A. A mensagem é centralizada no “eu”, que destaca seus 

próprios sentimentos e impressões de si. 

B. É um texto pessoal, fundamentado na objetividade criada 

pelos adjetivos descritivos. 

C. Algumas marcas gramaticais como o uso da primeira 

pessoa verbal indicam a predominância da função 

emotiva da linguagem. 

D. A função expressiva da linguagem é revelada pela 

mensagem centrada no remetente. 

E. As figuras de linguagem (comparação, metáfora e 

antítese) cobram do leitor uma interpretação do que está 

nas entrelinhas. 

 

10- Na primeira oração a conjunção expressa: 

 

A. Conformidade 

B. Comparação 

C. Adição 

D. Causa 

E. Explicação 

 

11- Assinale a alternativa correta: 

 

A. “sou”, “posso” e “depende” têm o mesmo sujeito. 

B. “leve” está no presente do modo subjuntivo. 

C. “leve” e “forte” expõem ideias opostas no contexto em 

que foram inseridas. 

D. “brisa” e “ventania” são termos que se excluem 

prejudicando a unidade do texto, mas não a sua 

compreensão. 

E. “depende de” é um conectivo coloquial, portanto seu uso 

deve ser restrito a situações formais. 

 

12- Em qual dos trechos a seguir ocorreu crase, porém o acento 

grave não foi empregado? 

 

A. "A frente de Messi e Ronaldo, Neymar faz sucesso no 

Campeonato Europeu." 

B. “A liberação de novos financiamentos foi restringida em 

meio a preocupações do então ministro Joaquim Levy.” 

C. “O Ministério da Saúde deve recomendar aos Estados e 

municípios que passem a registrar todos os casos 

suspeitos de infecções pelo vírus da dengue.” 

D. “Nos 15 dias em que teve nas mãos a caneta mais 

importante do Estado, a de governador, José Paulo 

Cairoli foi discreto.” 
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E. “A partir de hoje, está valendo o novo patamar de 

bandeira tarifária.” 

 

13- Em qual dos trechos a seguir houve uma transgressão das 

normas de concordância ditadas pela variedade padrão. 

 

A. “Durante a maior parte do ano os cozinheiros ficavam 

dando peitadas uns nos outros. Não tinham mesmo nada 

pra fazer!” (Stanislaw Ponte Preta) 

B.  "A maioria das provas apresentadas contra os acusados 

durante o julgamento foi depois refutada..." (Raquel de 

Queirós) 

C. “Ela era as cordas do seu coração. E por ele sempre 

examinada. Foi quando encontrou uma estranha lesão.” 

(Geraldinho) 

D. “Hoje fez um dia, amanhã farão dois que se confessou 

com Mestre Simão de Sousa.” (Francisco Carvalho 

Correia) 

E. “O amor eterno é o amor impossível. Os amores 

possíveis começam a morrer no dia em que se 

concretizam.”  (Eça de Queiroz) 

 

 
 

14- O texto aborda: 

 

A. O quanto a necessidade de revelar todas as nuances da 

nossa vida causa conflitos na harmonia dos casais. 

B. Aquelas pessoas que substituem o contato real, 

fundamentado em experiências concretas, pelo virtual. 

C. A frustração causada quando os avatares virtuais 

divulgam o lado negativo da nossa vida. 

D. O valor de podermos explorar as várias facetas da vida a 

dois e dividi-las em tempo real por meio da internet. 

E. O fato de querermos projetar uma vida paralela à real por 

meio das mídias digitais interativas. 

 

15- Quanto à linguagem utilizada no segundo quadro: 

 

A. Reflete as mudanças da língua a despeito da passagem do 

tempo. 

B. Revela peculiaridades do vocabulário pertinente a uma 

determinada região. 

C. Especifica a linguagem técnica de um grupo social 

profissional. 

D. Apresenta mudanças em função do contexto abusando 

dos termos carinhosos. 

E. Mostra as mudanças visíveis no léxico dos grupos sociais 

mais jovens. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16- Com relação às evidências da evolução e a formação de 

novas espécies, considere os itens abaixo: 

 

I. Em um mecanismo de especiação, uma população 

pode originar duas espécies diferentes devido apenas 

ao isolamento geográfico. 

II. Quanto maior a semelhança entre biomoléculas, de 

espécies diferentes, maior é o grau de parentesco entre 

elas. 

III. Órgãos análogos possuem a mesma origem 

embrionária que podem ou não exercer as mesmas 

funções. 

 

Pode-se concluir que: 

 

A. Apenas a afirmativa I está correta. 

B. Apenas a afirmativa II está correta. 

C. As afirmativas I e II estão corretas. 

D. As afirmas I e III estão corretas. 

E. As afirmativas II e III estão corretas. 

 

17- Sobre as células e a organização celular, assinale a 

alternativa correta. 

 

A. Todas as organelas são envolvidas por membrana, com 

exceção dos ribossomos. 

B. A membrana celular dos eucariotos é formado por 

envoltórios nucleares: membrana plasmática e parede 

celular. 

C. O retículo endoplasmático rugoso pode ser encontrado 

tanto nas células eucarióticas quanto procarióticas. 

D. A síntese de proteínas é produzida nas vesículas 

formadas no complexo de golgi. 

E. A carioteca é um compartimento fechado, sem poros, 

cuja função é apenas abrigar o material genético. 

 

18- Sobre os processos de transporte das substâncias celulares, 

marque 1 para transporte ativo e para 2 para transporte passivo. 

 

( ) A favor do gradiente de concentração. 

( ) A passagem se dá do meio hipertônico para o meio 

hipertônico. 

( ) Bombas de sódio e Potássio ocorrem no neurônio, 

por exemplo, para passar um impulso nervoso. 

( ) Não há gasto de energia. 

( ) Passagem de substâncias contra gradiente de 

concentração. 

( ) Há gasto de energia na forma de ATP. 

 

A sequência correta é: 

 

 

http://kdfrases.com/frase/99644
http://kdfrases.com/frase/99644
http://kdfrases.com/frase/99644
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A. 1,2,1,2,1,2 

B. 2,1,1,2,2,1 

C. 1,1,1,2,2,2 

D. 2,2,1,2,2,1 

E. 1,1,2,1,2,2 

 

19- A figura a seguir, representa o processo de ovogênese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A respeito desse processo, é incorreto afirmar que: 

 

A. A ovogênese faz o processo de meiose I para formar o 

ovócito I. 

B. A formação do ovócito II, por mitose, ocorre na fase 

embrionária. 

C. O óvulo só irá terminar o processo de meiose II quando 

houver a fecundação, formando, assim, o óvulo. 

D. Se não houver a fecundação, a mulher libera o ovócito I 

sob a forma de menstruação. 

E.  A meiose I é irregular pela ocorrência de uma citocinese 

diferencial, que dá origem a um corpúsculo polar e ao 

ovócito secundário que não recebe citoplasma e 

desintegra-se a seguir. 

 

20- O retinol é também chamado de vitamina: 

 

A. K 

B. B1 

C. D 

D. A 

E. E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21- Os organismos da Terra não vivem isolados, mas 

interagindo entre si de várias formas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura representa a pirâmide de biomassas, sobre ela é correto 

afirmar: 

 

A. É o diagrama que reflete melhor o que se passa ao 

longo da cadeia alimentar. 

B. Os produtores terão a maior biomassa e constituem a 

base da pirâmide, aproximando seus resultados aos da 

pirâmide de número. 

C. A pirâmide de biomassa limita o número de níveis 

tróficos, apenas para 4 níveis. 

D. É uma pirâmide decrescente. 

E. Cada nível trófico utiliza uma parcela de energia para 

as atividades metabólicas dos organismos que dele 

fazem parte. O restante fica disponível para o nível 

seguinte. 

 

22- Todos os seres vivos apresentam um número característico 

de cromossomos. Os seres humanos, por exemplo, são 

diploides e possuem 46 cromossomos. Entretanto, existem 

casos que certos indivíduos apresentam alterações nesses 

cromossomos podendo ser numéricas ou estruturais. 

Observe o cariograma abaixo e assinale a alternativa correta. 
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A. Cariograma de uma pessoa com duplicação dos dois 

braços no cromossomo 5. 

B. A deleção no braço de número 5 resulta na síndrome de 

Turner. 

C. Cariograma de uma pessoa com translocação de um 

braço nos cromossomos 4 e 5. 

D. Cariograma de uma pessoa com deleção de um braço no 

cromossomo 5. 

E. O cariograma representa a síndrome de Down. 

 

23 - Vegetação constituída predominantemente por gramíneas e 

pastagens, a distribuição regular de chuvas com estações bem 

definidas e encontradas no Rio Grande do Sul, são 

características do bioma: 

 

A. Cerrado 

B. Mata de Araucárias 

C. Mata Atlântica 

D. Pampas 

E. Zona de Cocais 

 

24 - A dengue pode ser transmitida por duas espécies de 

mosquitos (Aëdes aegypti e Aëdes albopictus), que picam 

durante o dia e a noite, ao contrário do mosquito comum, que 

pica durante a noite. Os transmissores de dengue, 

principalmente o Aëdes aegypti, proliferam-se dentro ou nas 

proximidades de habitações (casas, apartamentos, hotéis), em 

recipientes onde se acumula água limpa (vasos de plantas, 

pneus velhos, cisternas etc.).  

Fonte: http://www.dengue.org.br/mosquito_aedes.html 

 

A figura abaixo representa o ciclo de vida do Aëdes aegypti, em 

seguida, julgue os itens e assinale a alternativa correta. 

 

 

A. O exoesqueleto é uma característica exclusiva dos 

insetos. 

B. O mosquito Aëdes aegypti é hospedeiro definitivo do 

vírus causador da dengue, zika e chicungunya. 

C. Possuem metamorfose completa, pertencendo ao 

grupo dos hemimetábolos. 

D. A melhor forma de prevenir o desenvolvimento da 

larva é combater os focos de acúmulo de água, locais 

propícios para a criação do mosquito transmissor da 

doença. 

E. Todos os insetos tem como característica geral 

apresentar metamorfose completa: larva – pupa – 

imago.  

 

25 - Considerando as características do reino animal, é 

incorreto afirmar que: 

  

A. Espécies de anelídeos, platelmintos e nematódeos 

podem ser parasitas a exemplo de hirudíneos, as tênias 

e as ascaris. 

B. Ouriços e lírios-do-mar são animais pertencentes ao filo 

equinodermata. 

C. Glândulas sudoríparas, sebáceas e mamárias, cório, 

placenta e cordão umbilical são algumas características 

encontradas nos mamíferos. 

D. Poríferos e cnidários possuem células flageladas 

denominadas, respectivamente, coanócitos e cnidócitos 

com funções de capturar alimento e defesa. 

E. Há animais acelomados, como os vermes, 

pseudocelomados, tais como os nematelmintos e 

celomados a exemplo dos artrópodes. 

 

26- As afirmativas abaixo referem-se ao sistema circulatório 

humano. 

. 

I. A contração ventricular é conhecida como diástole e o 

relaxamento, a sístole. 

II. Marca-passos são células cuja função é gerar impulsos 

elétricos fazendo as fibras cardíacas se contrair. 

III. As valvas cardíacas são compostas basicamente de 

tecido conjuntivo, localizadas na saída de cada uma 

das câmaras cardíacas, que auxiliam no fluxo 

unidirecional do sangue. 

 

Estão corretas: 

 

A. Apenas a I e II estão corretas. 

B. Apenas a I e III estão corretas. 

C. Apenas a II e III estão corretas. 

D. Todas estão corretas. 

E. Todas estão incorretas. 

 

27- Heredogramas foram elaborados e usados em genética para 

expor a genealogia de um indivíduo ou de uma família. Através 

de símbolos e sinais convencionais são caracterizados todos os 

integrantes da linhagem a fim de determinar quantas 

características quiser. 

Observe o heredograma abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dengue.org.br/mosquito_aedes.html
http://www.infoescola.com/biologia/tecido-conjuntivo/
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O símbolo III – 1 significa: 

 

A. Indivíduo do sexo masculino. 

B. Indivíduo do sexo feminino. 

C. Criança. 

D. Indivíduo com alguma anomalia. 

E. Indivíduo de sexo desconhecido. 

 

28- Considere as afirmativas sobre o reino vegetal: 

 

I. Não produzem sementes, flores e frutos. 

II. A reprodução tem fase duradoura, a esporófita e, uma 

fase passageira, gametófita. 

III. Possuem vasos condutores. 

 

As características são marcantes nas plantas: 

 

A. Algas 

B. Hepáticas 

C. Mangueira 

D. Xaxins 

E. Pinheiro 

   

29 - Vasos que conduzem a seiva elaborada, denominam-se: 

 

A. estômatos 

B. floema 

C. súber 

D. placas crivadas 

E. Xilema 

 

30 - Pregueamentos de membrana plasmática que ampliam a 

superfície de absorção das células: 

 

A. Cílios 

B. Zônula de adesão 

C. Microvilosidades 

D. Interdigitações 

E. Zônula de oclusão.  

 

31 - Mudanças genéticas que podem ser herdadas pelos 

descendentes e são importantes para a adaptação do organismo.   

O conceito acima refere-se a: 

 

A. Célula. 

B. Metabolismo. 

C. Adaptação. 

D. Mutação. 

E. Reprodução. 

 

32 - Tecido de revestimento existente em raízes e troncos, 

espesso, formado por várias camadas de células mortas, são 

características do tecido vegetal: 

 

A. Súber 

B. Epiderme 

C. Acúleos 

D. Estômatos 

E. Suberina 

 

33- A flor é uma estrutura que auxilia na reprodução dos 

vegetais, sendo bastante importante na preservação das 

espécies. Sobre essa estrutura, é incorreto afirmar que: 

 

A. Nas anteras são produzidos os grãos de pólen. 

B. O carpelo fica disposto no centro do receptáculo floral 

formado pelo filete, antera e androceu. 

C. A parte masculina da flor é o androceu, formado pelo 

conjunto de estames. 

D. Sépalas têm a função de proteção do botão floral. 

E. Quando sépalas e pétalas são iguais passam a ser 

chamadas de tépalas, por exemplo, o lírio. 

 

34- Sobre o conceito de comunidade, assinale a alternativa 

correta. 

 

A. Grupo de organismos capazes de, em condições naturais, 

reproduzir-se, produzindo descendentes férteis. 

B. Grupo de organismos da mesma espécie, vivendo em 

local bem delimitado, em uma certa época. 

C. Conjunto de organismos de diferentes espécies 

convivendo em um certo ambiente. 

D. Interação da parte biótica e abiótica. 

E. Conjunto de todos os ecossistemas. 

 

35- Algas clorofíceas, bactérias, cianobactérias, caravelas, 

esponjas e corais são exemplos de organismos que têm como 

relação ecológica: 

 

A. Inquilismo 

B. Protocooperação 

C. Comensalismo 

D. Sociedade 

E. Colônia. 

 

36- Estrutura do sistema respiratório que se bifurca em dois 

brônquios: 

 

A. Laringe 

B. Faringe 

C. Bronquíolos 

D. Traqueia 

E. Epiglote 

 

37- A respeito do sistema urinário humano, é correto afirmar: 

 

A. Os rins desempenham função dupla de eliminar as 

substâncias que não devem ser aproveitadas e reabsorver 

os nutrientes úteis, devolvendo-os ao sangue. 

B. O ADH não promove a eliminação da água. 

C. A filtração do sangue ocorre nos ureteres. 

D. Os ureteres são dois corredores entre a bexiga e a parte 

externa do corpo, que permitem que a urina seja 

excretada do corpo. 

E. A função da bexiga é armazenar a urina para que seja 

eliminada pelas artérias renais. 
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38- Eixo formado por peças articuladas que protege a coluna 

espinhal, denomina-se: 

 

A. Cranio 

B. Coluna vertebral 

C. Costelas 

D. Ossos 

E. Cartilgem 

 

39- TSH, LH, FSH, ocitocina e ADH, são alguns dos 

hormônios produzidas nas glândulas: 

 

A. Adrenais 

B. Tireoide 

C. Paratireoideas 

D. Supra-renais 

E. Hipófise 

 

40 - Proteínas de contração, encontradas nos músculos lisos e 

estriados. 

 

A. Actina e miosina 

B. Colágeno 

C. Queratina 

D. Zeína 

E. Pepsina 

 

 


