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VESTIBULAR 2010 - I 
 
1. 
A análise morfofuncional das semelhanças e 
diferenças nas estruturas corporais de diferentes 
animais fornece subsídios para a classificação 
filogenética sendo evidências da evolução 
biológica. A figura abaixo representa a estrutura 
interna e externa dos membros anteriores de 
três animais. 
 
Analisando-se esses apêndices articulados, é 
CORRETO afirmar: 
 
A) I, II e III surgiram em um processo de 
divergência adaptativa. 
B) I, II e III são órgãos homólogos originados por 
irradiação adaptativa. 
C) II e III são órgãos análogos que indicam 
ancestralidade comum e função homóloga. 
D) I e II são órgãos análogos que foram 
selecionados por convergência adaptativa. 

 

2. 
 
As angiospermas compõem o grupo mais 
recente na história evolutiva das plantas com 
abundante número de espécies existentes hoje 
na Terra. Seu surgimento ocorreu há milhões de 
anos e tornaram-se dominantes com a grande 
irradiação animal no Cretáceo. 
 
Assinale a opção que NÃO contribui para o 
sucesso das angiospermas na relação de plantas 
e animais. 
 
A) A conquista do ambiente terrestre, com o 
desenvolvimento do sistema radicular pivotante. 
B) Os processos coevolutivos com animais 
polinizadores e certas particularidades das 
estruturas florais. 
C) As adaptações morfofuncionais nos animais 
polinizadores, nas plantas ou em ambos, 
contribuindo para a reprodução vegetal. 
D) As adaptações de interdependência quanto à 
alimentação animal e reprodução vegetal. 
 

3. 
 
Cientistas criam vírus da influenza modificado 
que pode originar vacina contra essas duas 
enfermidades 
 
Uma vacina para a doença de Chagas capaz de 
imunizar os pacientes também contra a gripe. O 
primeiro passo para a concretização desse 
objetivo ambicioso acaba de ser dado por 
cientistas brasileiros. 
Eles construíram um vírus da influenza 
modificado que traz em seu material genético 
um gene do Trypanosoma cruzi, protozoário 
causador da doença de Chagas. A expectativa é 
que, quando expostos ao novo vírus, animais – e 
futuramente, humanos – apresentem resposta 
imunológica contra as duas doenças, ficando 
protegidos da infecção por ambas. 
(Fonte: Ciência Hoje online, setembro de 2009.) 
 
Com base nesse assunto, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
 
A) A ativação do duplo processo de imunização 
depende de células do sistema imune 
denominadas linfócitos. 
B) O resultado do processo de vacinação é a 
produção de anticorpos que reconhecem as 
partículas antigênicas. 
C) O processo de inserção de um gene do 
protozoário no material genético do vírus é 
denominado de clonagem genômica. 
D) O interesse em desenvolver uma vacina 
contra o mal de Chagas se deve ao fato de essa 
doença ainda constituir em problema de saúde 
pública, causado pela domiciliação dos vetores, 
provocada pela desagregação ambiental. 
 
4. 
Nos últimos anos, a creatina tem sido livremente 
comercializada,  rincipalmente nas academias de 
ginástica, e usada na dieta para melhorar a 
performance muscular. Sua ingestão, sem a 
conclusão de estudos que comprovem os 
benefícios reais ou a ausência de riscos à saúde, 
é no mínimo temerária. 
A creatina é um composto orgânico derivado de 
aminoácidos. É convertida pela enzima creatina 
cinase em fosfocreatina, utilizada como reserva 



Biologia                                                                                                                                                  
 

114 
 

 

de energia, principalmente nas células do 
músculo esquelético. 
 
O esquema abaixo resume o metabolismo da 
creatina em relação às reservas energéticas 
musculares, em que I e II representam processos 
metabólicos relacionados. No esquema as 
diferenças no tamanho das letras representam 
diferenças nas concentrações relativas de ATP e 
de ADP. 
 

 
Com base nas informações acima e em seus 
conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO 
afirmar: 
 
A) A ocorrência do processo I normalmente 
depende de um investimento inicial de ATP para 
gerar mais moléculas de ATP. 
B) O processo II poderia ser a contração 
muscular, que pode utilizar o ATP produzido a 
partir da fosfocreatina. 
C) A produção de ATP no processo I pode 
depender em grande parte da oxidação de 
compostos orgânicos como a glicose e os ácidos 
graxos. 
D) Em condições de anaerobiose, o processo I 
não poderia ocorrer nos músculos que ficam 
restritos à utilização da fosfocreatina como fonte 
energética. 
 
 
5. 
 
Quando, num indivíduo diplóide heterozigoto, o 
fenótipo determinado por apenas um dos alelos 
se manifesta, diz-se que esse alelo é dominante. 
Quando um caráter precisa que o alelo esteja em 
dose dupla (homozigose) para se manifestar, 
chama-se o alelo de recessivo. É INCORRETO 
afirmar: 
 

A) Um alelo ser dominante não significa que ele 
seja adaptativamente melhor do que o 
recessivo. 
B) Um caráter como a presença de cinco dedos 
nas mãos é dominante, pois a maioria da 
população o possui. 
C) Na espécie humana, existem genes que são 
dominantes e causam doenças graves na 
população. 
D) Um alelo dominante pode ser raro em uma 
população, enquanto seu recessivo pode ser 
abundante. 
 
6. 
 
Muitas vezes, as relações dos organismos vivos 
de uma comunidade surpreendem pela sua 
complexidade. 
As folhas jovens do maracujazeiro produzem 
substâncias tóxicas, que as protegem das larvas 
de insetos, exceto de uma espécie de borboleta 
que as consegue comer, por conseguir digerir 
suas substâncias tóxicas. Essa borboleta deposita 
seus ovos amarelos brilhantes nas folhas do 
maracujazeiro. Evitam, porém, depositar ovos 
onde já existem outros depositados, dificultando 
sua alimentação. 
Há vegetais com manchas amarelas nas folhas, o 
que evita novos depósitos de ovos nas folhas. 
São os nectários, que por sua vez atraem 
formigas e vespas, que também comem ovos de 
borboletas. A simples presença das formigas 
desencoraja as borboletas de botar ovos nas 
folhas. No caso, as borboletas ficam mais 
eficientes no ataque ao maracujazeiro que se 
tornou mais resistente ao parasita. 
 
O texto NÃO apresenta caso de: 
 
A) coevolução. 
B) adaptação. 
C) comensalismo. 
D) competição. 
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7. 
 
A figura a seguir esquematiza a circulação 
sanguínea humana passando por vários órgãos 
onde o sangue pode sofrer alterações. Na figura 
os números indicam alguns vasos sanguíneos. 
 

 
 
 
Com base nos esquemas e em seus 
conhecimentos, é correto afirmar, EXCETO: 
 
A) O sangue contido em III, embora seja venoso, 
pode ser mais rico em nutrientes do que o 
contido em VI. 
B) Artérias e veias da pequena circulação ligam o 
coração ao sistema nervoso, e entupimentos da 
carótida podem provocar aterosclerose. 
C) O sangue que circula em IV deve ter menos 
glicose e menos ureia que o sangue que circula 
em III. 
D) O sangue contido em V é arterial enquanto o 
sangue que circula em II é venoso. 
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VESTIBULAR 2010 II 

1. 
 
As figuras mostram um potômetro e um gráfico 
com curva de transpiração estomática e cuticular 
de uma planta. O potômetro é composto por um 
pequeno ramo transpirante em um tubo de 
vidro, com um capilar lateral milimetrado. 
 

 
 
É INCORRETO afirmar: 
 
A) Numa planta de cerrado, entre 10h e 14h, a 
bolha de ar deslocaria em direção a A do 
potômetro. 
B) No gráfico, de 4 para 5 minutos, a planta 
estaria fechando os estômatos, podendo ocorrer 
pequena perda de água. 
C) Alterando-se o teor de transpiração de 20 
para 12, a bolha de ar caminha para B e na 
planta aumenta a subida de seiva. 
D) À noite, na ausência de gutação, a bolha de ar 
caminha para B, pois cessa a transpiração 
estomática. 
 
 
 

2. 
 
O gráfico representa uma possível evolução da 
composição relativa de alguns gases na 
atmosfera terrestre ao longo de 4,6 bilhões de 
anos. Fatores bióticos e abióticos foram 
responsáveis pelas alterações na composição 
relativa e absoluta dos gases atmosféricos: 
 

 
 
Com base nas informações acima, é INCORRETO 
afirmar: 
 
A) O metabolismo das cianobactérias contribuiu 
para o aumento da concentração de O2 na 
atmosfera terrestre. 
B) A redução dos níveis de nitrogênio, após a 
colonização da crosta terrestre, pode estar 
ligada ao aumento da fixação do nitrogênio e sua 
imobilização na biomassa. 
C) O aumento na concentração de O2, após a 
colonização da crosta terrestre, pode ser 
creditado ao aumento da taxa de fotólise da 
água. 
D) Antes das cianobactérias, não existiam 
organismos autotróficos ou capazes de realizar 
processos respiratórios. 
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3. 
 
O esquema ilustra a difusão de gás carbônico 
para dentro e para fora dos capilares sanguíneos 
dos tecidos alimentados pela grande circulação e 
pela pequena circulação, respectivamente. De 
acordo com o esquema, as difusões podem 
deslocar o equilíbrio da reação de formação do 
ácido carbônico. 
 

 
 
Com base no esquema, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Nos capilares de tecidos com altas taxas de 
oxidação de componentes orgânicos, deve 
ocorrer acidificação do sangue. 
B) O aumento da frequência respiratória 
pulmonar decorrente de exercícios físicos é um 
mecanismo que favorece a acidificação 
sanguínea. 
C) Parte do CO2 produzido na respiração celular 
pode ser liberada no intestino delgado. 
D) De uma maneira geral, deve-se esperar que o 
sangue venoso seja mais ácido que o sangue 
arterial. 
 
 
 
 
 

4. 
 
O gráfico apresenta a taxa metabólica basal, de 
sete diferentes animais, medida em duas 
diferentes condições ambientais (A e B). 
 

 
 
Analisando o gráfico com base em seus 
conhecimentos, é correto afirmar, EXCETO: 
 
A) A condição A deve apresentar temperaturas 
ambientais mais elevadas do que a condição B. 
B) Para todos os animais representados, 
alterações na taxa metabólica basal podem estar 
ligadas à manutenção da homeotermia. 
C) A demanda de nutrição calórica para a 
manutenção do metabolismo basal, por unidade 
de massa corporal, decresce do camundongo 
para o elefante. 
D) Quanto maior é o animal representado, 
menor é o seu metabolismo basal por unidade 
de massa corporal. 
 
5. 
 
A doença hemolítica do recém-nascido (DHRN) 
é causada pela incompatibilidade sanguínea do 
Fator Rh entre o sangue materno e o sangue do 
bebê. O problema se manifesta durante a 
gravidez de mulheres Rh negativo que estejam 
gerando um filho Rh positivo. 
Ao passarem para a mãe, as hemácias do feto, 
que carregam o Fator Rh, desencadearão um 
processo em que o organismo da mãe começará 
a produzir anticorpos anti-Rh. Esses anticorpos 
chegarão, através da placenta, até a circulação 
do feto, destruindo as suas hemácias. 
O heredograma a seguir representa uma família, 
na qual a criança indicada pela seta desenvolveu 
a DHRN e como terapia recebeu transfusões 
sanguíneas após o nascimento. 
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Com base nas informações acima e em seus 
conhecimentos, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Após o nascimento, a criança pode ter 
recebido sangue de um doador Rh negativo que 
não fosse sua mãe. 
B) No heredograma, todos os homens normais 
representados são heterozigotos para a 
produção do Fator Rh. 
C) O indivíduo 4, representado no heredograma, 
só não desenvolveu a DHRN, pois sua mãe deve 
ter recebido soroterapia preventiva durante a 
gestação. 
D) A chance de o próximo filho do casal 7 x 8 ser 
Rh positivo é de 50%, mas, mesmo sendo Rh 
positivo, não é normalmente esperado que 
desenvolva DHRN. 
 
6. 
 
A vacinação é uma maneira de se prevenir 
contra doenças causadas por vírus ou bactérias. 
 
 

 
 
Observe o esquema acima e marque a opção 
INCORRETA. 
 

A) Na recepção do antígeno, pela primeira vez, o 
tempo para a produção de anticorpos é maior, e 
sua quantidade é menor que no reforço. 
B) A imunização produzida em nosso organismo 
por vacinas é passiva, e normalmente a doença 
não se manifesta, nem mesmo de forma branda. 
C) A memória imunológica deixa o organismo 
preparado ou programado para reagir, mais 
prontamente, contra um determinado antígeno. 
D) Na recepção do mesmo antígeno pela 
segunda vez, o tempo de produção de 
anticorpos é menor, e a sua quantidade é maior. 
 
7. 
 
Uma encruzilhada metabólica celular 
interessante, que leva à liberação de energia 
química para diversos metabolismos celulares, 
está representada abaixo. 
 

 
 
É INCORRETO afirmar: 
 
A) O alimento que ingerimos fornece 
macromoléculas que devem ser hidrolizadas em 
menores por enzimas digestivas, para a absorção 
intestinal. 
B) Aminoácidos, monossacarídeos e ácidos 
graxos podem ser usados na respiração celular, e 
os elétrons removidos são transportados na 
cadeia respiratória. 
C) Carboidratos e ácidos graxos podem ser 
completamente degradados por processos 
fermentativos, liberando, contudo, menos 
energia que a respiração dos mesmos. 
D) O ciclo de Krebs é um ponto de encontro de 
diferentes caminhos metabólicos representando 
uma economia no número de enzimas para a 
oxidação completa de diferentes nutrientes. 
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VESTIBULAR 2012 

1. 

ANTROPOCENO - A época da humanidade? 
 
A partir de meados do século XVIII, os humanos alteraram diretamente a paisagem de 40% a 50% do planeta 
e marcas de sua influência afetam mais de 83% da superfície terrestre (é a chamada “PEGADA ANTRÓPICA”). 
 
Vivemos em um mundo no qual a humanidade pode ter se tornado uma força geológica, ou seja, um 
fenômeno capaz de transformar a paisagem planetária. Uma influência tão evidente que já se discute a 
inclusão de mais uma época, o ANTROPOCENO, na tabela do tempo geológico da Terra, a partir do que 
historicamente denominamos Revolução Industrial. 
 
Como sugere a figura abaixo, caso seja aceita a nova época geológica, o Antropoceno ficaria situado no final 
do atual período Quaternário e determinaria o encerramento do Holoceno. 
 
 

 
 
Todas as afirmações apresentam possíveis justificativas para a inclusão do Antropoceno como nova época 
geológica, EXCETO: 
 
A) As crescentes ações de desmatamento, a urbanização e industrialização provocam alterações 
atmosféricas e climáticas mais intensas do que ocorreram anteriormente ao Holoceno. 
B) Não se espera encontrar, em uma camada estratigráfica do Holoceno, anterior à “Revolução Industrial”, 
camadas de plásticos ou outros produtos orgânicos persistentes na natureza com o pesticida DDT. 
C) Competindo por recursos e espaço, pode-se estar colaborando para a extinção de várias espécies animais 
e vegetais fundamentais para a manutenção de importantes ecossistemas. 
D) A intensificação pós-industrial do uso de combustíveis fósseis tem concorrido para o aumento de gases do 
efeito estufa, que podem contribuir para aumentar as temperaturas médias do planeta. 
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2. 
 
ANTIBIOGRAMAS são testes laboratoriais importantes para apoiar a escolha de um determinado antibiótico 
utilizado em um tratamento, ou para substituir por outro que se mostre efetivo contra o patógeno que, 
previamente isolado a partir do foco da infecção, é posto para crescer em meio sólido sobre o qual também 
são depositados discos de papel contendo, cada um, um diferente antibiótico. 
A figura apresenta o resultado de um antibiograma e os mecanismos de ação dos antibióticos presentes nos 
discos de papel utilizados (letras indicam a correspondência). 
 

 
 
A análise das informações dadas permite afirmar, EXCETO: 
 
A) Os halos de inibição observados em torno de alguns dos discos indicam a suscetibilidade da bactéria ao 
antibiótico difundido para o meio de cultivo. 
B) Os três antibióticos mais efetivos contra o patógeno testado inibem diretamente o mecanismo de 
tradução no ribossomo procarionte. 
C) O patógeno testado apresenta resistência ao antibiótico presente no disco A, o que pode ser devido à 
produção de uma enzima, a penicilinase, capaz de inativar o antibiótico. 
D) Um dos antibióticos testados pode prejudicar indiretamente a transcrição e a replicação do material 
genético do micro-organismo. 
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3. 
 
Pode-se definir TECIDOS ANIMAIS como um 
conjunto de células especializadas, iguais ou 
diferentes entre si, separadas ou não por 
líquidos e outras substâncias intercelulares, que 
realizam determinada função ou subfunções 
num organismo multicelular. 
 
Sobre os tecidos presentes no organismo 
humano, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Os tecidos epiteliais, como a pele e o 
revestimento do intestino, podem sofrer 
desgastes e rupturas e apresentam altas taxas de 
mitose para substituir as células lesadas e 
mortas. 
B) Os tecidos conjuntivos, como o cartilaginoso e 
o ósseo, conferem suporte estrutural e proteção 
a vários órgãos do corpo, enquanto o tecido 
adiposo é importante fonte de energia 
armazenada. 
C) Os tecidos musculares esqueléticos são 
normalmente abundantes no corpo e utilizam 
grande parte da energia produzida pelo 
organismo para realização de movimentos 
voluntários. 
D) Os tecidos nervosos processam e transportam 
informações com seus dois tipos de células 
nervosas, os neurônios e células gliais, gerando 
sinais eletroquímicos em conexão com células 
musculares ou secretoras. 
 

4. 

 
 
Sobre o processo ocorrido, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
 
A) Há uma relação co-evolutiva, que representa 
mútuo benefício para planta e inseto. 
B) Há ocorrência de um tipo de alogamia 
entomófila, decorrente da polinização cruzada. 
C) Na geração gametofítica, ocorre a meiose, 
que é responsável pela diversidade e 
variabilidade genética dessas plantas. 
D) Proporciona a perpetuação da espécie e da 
diversidade genética do vegetal, importante 
para a adaptabilidade evolutiva. 
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5. 
Nos seres humanos, três diferentes proteínas 
são capazes de ligar O2 com diferentes 
afinidades. A hemoglobina A é a forma circulante 
em adultos, a hemoglobina F circula na corrente 
sanguínea fetal e a mioglobina é uma proteína 
encontrada no interior de células musculares 
(sua concentração é diretamente proporcional a 
intensidades dos tons de vermelhos nos 
diferentes músculos) e atua na manutenção de 
reservas do gás respiratório. 

 
 
O gráfico apresenta a curva de saturação das 
proteínas em função da variação da pressão 
parcial de oxigênio, sob as mesmas condições de 
pH e temperatura do meio. 
Com base nas informações dadas e em outros 
conhecimentos sobre o assunto, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
A) A transferência de oxigênio da hemoglobina A 
para a hemoglobina F através da placenta é 
favorecida pela maior afinidade da proteína fetal 
em relação à materna. 
B) A hemoglobina A tende a ser mais saturada 

de oxigênio nos pulmões, onde a pressão parcial 
de oxigênio é elevada. 
C) Sob as mesmas condições de exercício 
intenso, os músculos com menos mioglobina 
poderiam produzir mais ácido lático do que 
aqueles com mais mioglobina. 

D) Durante elevado metabolismo respiratório 
em um músculo, a pressão parcial de O2 
aumenta tornando as mioglobinas mais 
saturadas de oxigênio. 
 
6. 
 
O funcionamento de muitas de nossas 
maquinarias, aquecimentos de nossas casas, 
fundição de metais e cozimento de alimentos 
são realizados à custa de energia produzida pela 
oxidação de vegetais atuais ou combustíveis 
fósseis. Sobre esse assunto, é correto afirmar, 
EXCETO: 
 
A) Os combustíveis fósseis, como o carvão 
mineral e o petróleo, foram originados de 
plantas vasculares, pois os hidrocarbonetos 
neles presentes aumentam seu poder calorífero. 
B) A turfa, formada por matéria vegetal derivada 
de uma planta sem semente e parcialmente 
decomposta, é usada como combustível em 
alguns lugares do planeta. 
C) O carvão vegetal, que se vê frequentemente 
transportado em nossas rodovias e utilizado em 
muitas indústrias, é produzido a partir de plantas 
do grupo das espermatófitas. 
D) Determinado combustível fóssil pode ter sido 
originado de restos de plantas sem sementes, 
que sofreram processos biogeoquímicos durante 
longo período de tempo. 
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7. 
 
Na evolução do gênero Homo, os membros mais antigos da família hominidae que evoluíram para um padrão 
tegumentar despido de pelos, desenvolveram pigmentação escura em sua pele. Em condições de dieta 
deficiente em vitaminas, a intensidade e a duração da exposição solar de populações humanas primitivas 
foram fatores preponderantes na seleção da cor de sua pele. 
Na pele, a melanina atua como um filtro foto-protetor, que reduz a penetração de todos os comprimentos de 
onda de luz em tecidos subepidérmicos, e a penetração de luz ultravioleta através da pele maximiza a síntese 
de vitamina D, mas destrói o ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina cuja carência em gestantes pode 
ocasionar múltiplas anomalias fetais (contribuindo para a mortalidade do neonato), e em machos adultos 
resulta em redução na produção de espermatozoides. 
As figuras representam uma possível distribuição de frequências de fenótipos para cor da pele em duas 
populações humanas primitivas. Nelas as setas A e B representam intensidades luminosas como pressões 
ambientais que direcionam a seleção de determinados fenótipos em detrimento de outros. 
 

 
 
De acordo com as informações dadas e seus conhecimentos sobre o assunto, é possível afirmar que, EXCETO: 
 
A) uma nutrição rica em vitamina D poderia reduzir o efeito da pressão seletiva da seta B sobre populações 
humanas primitivas. 
B) a seta A representa a perda de pelos epidérmicos em populações de hominídeos primitivos, tornando 
robustos os indivíduos mais escuros. 
C) cruzamentos preferenciais poderiam favorecer determinados fenótipos em populações isoladas, mesmo 
que atuando contrariamente às pressões ambientais. 
D) condições de baixa exposição solar em populações primitivas poderiam ser uma possível pressão seletiva 
da seta B, ao contribuir para o raquitismo em indivíduos de pele mais escura. 
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8. 
 
A Hipofosfatemia é um caráter genético 
dominante ligado ao sexo (cromossomo X), que 
resulta de um transporte defeituoso de fosfato, 
especialmente nas células dos rins que excretam 
grandes quantidades de fosfato, resultando em 
níveis baixos de fosfato no sangue e deposição 
reduzida de minerais nos ossos. As pessoas com 
esse caráter apresentam características que se 
assemelham às produzidas pelo raquitismo, 
embora esse distúrbio seja resistente ao 
tratamento com vitamina D, sendo por isso 
também denominado de Raquitismo Resistente 
à 
Vitamina D. 
O heredograma a seguir foi montado para se 
estudar a ocorrência desse caráter em uma 
família com muitos indivíduos afetados, na qual 
o indivíduo III-5 teve uma filha com pai 
desconhecido. 

 
Analisando as informações, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) Pelo menos cinco das seis mulheres afetadas 
representadas são heterozigotas para o par de 
alelos determinantes da hipofosfatemia. 
B) A chance de o casal III-1 x III-2 ter filhos ou 
filhas afetados pelo caráter ou normais é a 
mesma. 
C) O pai de IV-3 pode ser afetado desde que seja 
heterozigoto para o par de alelos determinantes 
do caráter em estudo. 
D) Na prole do casal I-3 x I-4, é esperado que 
todos os filhos sejam normais e que todas as 
filhas sejam afetadas por esse caráter. 
 
9. 
Determinadas moléculas retiradas de insetos, 
crescem mais rapidamente e com coloração 
escura. O nitrogênio adicional oriundo dos 
insetos é usado para produzir mais proteína, 
clorofila e outros compostos nitrogenados. 

 
Sobre essas plantas, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) São encontradas normalmente em regiões 
áridas onde o solo é mais ácido, com maior 
capacidade de decomposição. 
B) Independem do nitrogênio do solo, pois essas 
plantas são capazes de fixar nitrogênio 
atmosférico. 
C) Algumas apresentam estruturas que secretam 
líquido açucarado e pegajoso enquanto outras 
apresentam cores brilhantes e odores para 
atração de insetos. 
D) Secretam enzimas para digerir os insetos e 
absorver suas proteínas como fonte de 
nitrogênio para a constituição da seiva 
elaborada. 
 
10. 
Fiocruz alerta para ameaça à saúde presente na 
água 
 
Pesquisa desenvolvida pelo Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC/Fiocruz) detectou a prevalência, a 
diversidade genética (com diferentes sorotipos) 
e a carga viral do Torque Teno Vírus (TTV) em 
fezes humanas. A partir dos dados coletados 
pelos pesquisadores da Fiocruz, foi possível 
cruzar as informações e embasar a tese de que a 
presença do vírus em via hídrica está 
diretamente relacionada à contaminação da 
água por fezes humanas, fator preponderante 
para a disseminação de doenças. 
De acordo com o biólogo Carlos Augusto 
Nascimento, um dos autores da pesquisa, 80% 
da população mundial está contaminada pelo 
vírus. Até o momento, não há evidência do 
desenvolvimento de doenças diretamente 
associadas ao TTV. “Esse é o principal motivo de 
pesquisá-lo na água: sua grande prevalência na 
população. O TTV é um vírus cosmopolita, não 
existe distinção regional de sua presença, ele 
afeta tanto os países desenvolvidos quanto os 
subdesenvolvidos e não há diferença entre 
idades: a proporção de contaminados é a mesma 
entre adultos e crianças.” 
 

Fonte: parte de reportagem de Marcela Ulhoa do jornal Estado de 
Minas, de 30/05/2012. 
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Com base nas informações acima foram feitas as 
seguintes afirmações: 
 

I. O TTV é um vírus causador de doença 
no trato gastrointestinal humano e sua 
transmissão é aumentada pela falta de 
saneamento básico. 
II. Elevada carga viral do TTV em águas 
destinadas ao consumo humano indica 
riscos de disseminação hídrica de 
doenças de transmissão fecal-oral, como 
a hepatite A. 
III. O uso de vacina apropriada contra o 
TTV preveniria a transmissão de doenças 
veiculadas pela água entre humanos. 
IV. A alta prevalência de TTV em fezes 
humanas, indiferentemente da idade 
dos indivíduos, qualifica o micro-
organismo como bom indicador da 
qualidade sanitária de águas. 
V. Vírus só se multiplicam no interior de 
células vivas, e assim a carga viral TTV 
detectada em reservatórios de água 
poderia ser relacionada a um índice de 
contaminação da água por fezes 
humanas. 

 
São afirmações CORRETAS: 
 
A) I, III e V 
B) II, IV e V 
C) I, II e IV 
D) II, III e IV 
 
11. 
 
Leia os três fatos a seguir. 
 
1. É possível notar nas ruas, em um período do 
ano, folhas caídas das árvores. 
2. Regularmente, as árvores são podadas nas 
ruas das cidades. 
3. Em sítios e fazendas, muitos frutos maduros 
caem das árvores. 
 

Sobre esses fatos, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) Em 1, há a abscisão foliar, em parte, por causa 
de um decréscimo do movimento da auxina, 
produzida no limbo da folha por meio do 
pecíolo. 
B) Em 2, muitos galhos novos, até então 
dormentes, desenvolvem-se em função da 
queda inicial da auxina das gemas apicais. 
C) Em 3, percebe-se a ação de três hormônios: a 
indução da senescência pela citocinina, o 
amadurecimento pelo etileno e a participação da 
auxina na abscisão do fruto. 
D) Nos três fatos mencionados, o tratamento 
artificial com giberelina retardaria os efeitos 
citados até um novo equilíbrio hormonal natural. 
 
12. 
O trato digestivo humano é formado por um 
longo tubo com segmentos especializados para 
diferentes funções associadas com a digestão e a 
absorção de substâncias presentes nos 
alimentos. 
 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre o trato 
digestivo. 
A) As mucosas do tubo digestivo apresentam 
células com funções absortivas e secretoras em 
suas diversas regiões. 
B) Na camada da submucosa, encontram-se 
vasos sanguíneos e linfáticos que são vias de 
transporte de nutrientes absorvidos para o resto 
do corpo. 
C) A submucosa apresenta uma rede de nervos 
sensitivos, que informa ao Sistema Nervoso 
Central algumas condições gástricas e nervos 
motores que controlam movimentos 
involuntários. 
D) As glândulas acessórias, fígado e pâncreas, 
presentes no trato digestivo, fornecem muitas 
enzimas digestivas, entre elas a bile, que digere 
gorduras. 
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13. O esquema apresenta algumas rotas bioquímicas responsáveis pela homeostase de proteínas, 
aminoácidos e glicose no organismo humano. 

 
Analisando o esquema acima de acordo com seus conhecimentos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Dependendo da oferta, aminoácidos de proteínas musculares podem ser mobilizados para a síntese de 
outras proteínas, representando perda de massa magra. 
B) Dietas hiper-proteicas podem contribuir para o ganho de massa gorda ou de massa magra dependendo do 
modo de vida e da ação de hormônios. 
C) Aminoácidos não podem ser utilizados como fonte de energia, pois isso afetaria a síntese de proteínas 
necessária ao bom funcionamento orgânico. 
D) O aumento na utilização do esqueleto de carbono de aminoácidos para a síntese de glicose tende a 
aumentar a síntese de ureia. 
 
14. 
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De acordo com as informações dadas e seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a afirmação 
INCORRETA. 
 
A) Ambos os pais do grupo AB e heterozigotos para o par de alelos Hh podem gerar 25% de descendentes do 
falso grupo O. 
B) Indivíduos com o genótipo hh IAIB não devem receber transfusões de sangue com antígenos A ou com 
antígenos B. 
C) Indivíduos com o genótipo hh ii podem receber transfusões sanguíneas de indivíduos com genótipo Hh ii. 
D) Indivíduos com o genótipo hh IAIB podem doar sangue para outros indivíduos com qualquer dos grupos 
sanguíneos do sistema ABO. 
 
15. 
Ave antiga e fossilizada, que viveu há milhões de anos, era coberta com penas praticamente idênticas às 
encontradas nas atuais aves. Apresentava também asas bem desenvolvidas e cauda comprida. 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre as aves atuais. 
 
A) De modo geral, são onívoras e muitas atuam como dispersoras de sementes, principalmente, nas 
angiospermas. 
B) Apresentam circulação dupla e completa, com bexiga urinária ligada ao tubo digestivo, eliminando nitrato 
nas fezes. 
C) As voadoras possuem ossos pneumáticos e gastam muita energia no voo, e a taxa de perda de calor é em 
parte controlada pela disposição e tipo de penas. 
D) A maioria coloca seus ovos em ninhos, que serão aquecidos pelo calor de seus corpos, eclodindo em 
tempo relativamente curto. 
 
16. Muitos animais apresentam seus corpos com diferentes formas, cores e texturas que representam 
mecanismos adaptativos de defesas contra predadores. Borboletas e mariposas possuem escamas coloridas 
nas asas e as figuras (I, II e III) mostram três possíveis mecanismos de defesa desses insetos. 

 
Com base nas informações dadas e em seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) A adaptação mostrada na figura I é a camuflagem, que também pode favorecer a predação quando essa 
adaptação é apresentada pelo predador. 
B) Mimetismo é o mecanismo adaptativo apresentado na figura II, que pode ser desfavorável à atividade 
predatória das corujas do local. 
C) A borboleta em II apresenta coloração de advertência contra possíveis predadores alertando-os da 
presença de corujas no local. 
D) O sabor desagradável da borboleta Monarca é um mecanismo que inibe a ação de predadores sobre 
outros membros da população, os quais apresentam a mesma coloração. 
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17. 
ÁRVORES FILOGENÉTICAS são diagramas 
elaborados com dados de anatomia, embriologia 
e biologia molecular comparadas, além de 
informações derivadas do estudo de fósseis. 
Mostram a hipotética origem de espécies a 
partir de supostas espécies ancestrais. Essas 
"árvores filogenéticas" representam a história 
evolutiva dos grupos que são comparados, além 
de sugerir uma provável época de origem para 
cada espécie (especiação). 
 
A ESPECIAÇÃO é um processo que ocorre ao 
longo do tempo, produzindo alterações numa 
espécie que a transformam numa outra 
(ANAGÊNESE) ou um processo através do qual 
uma espécie diverge para se tornar em outras 
duas ou mais espécies (CLADOGÊNESE). 
 
A figura abaixo apresenta uma possível árvore 
filogenética, que conduziu ao homem atual. 

 
 
Analisando-se as informações, é CORRETO 
afirmar que: 
A) todos os membros da família Hominidae, 
representados na filogenia acima, evoluíram por 
anagênese a partir de primatas primitivos. 
B) o gênero Australopithecus não pode ser 
considerado ancestral do homem atual, pois foi 
extinto com a espécie A. boisei. 
C) Homo sapiens e Homo neanderthalensis 
trocavam genes deixando descendência fértil até 
que se separaram por anagênese. 
D) os gêneros Australopithecus e Homo 
coabitaram a Terra durante considerável período 
de tempo. 
 
 
 

18. 
Uma célula animal foi colocada em um meio 
líquido e as concentrações relativas de duas 
diferentes moléculas (A e B) foram 
determinadas pela razão entre a concentração 
intracelular e a concentração extracelular, no 
início (tempo zero), a cada minuto. Proteínas de 
membrana são responsáveis pelos dois 
transportes, e os resultados foram utilizados 
para a elaboração do gráfico abaixo. 

 
Pela análise das informações acima e outros 
conhecimentos sobre o assunto, NÃO se pode 
afirmar que a célula: 
 
A) absorve a molécula A por transporte ativo, 
gastando energia para a realização desse 
trabalho. 
B) realiza difusão facilitada aumentando a 
concentração intracelular da molécula B no 
intervalo de 0 a 2 minutos. 
C) após três minutos no meio, tanto excreta 
como absorve a molécula B, mas continua 
absorvendo a molécula A. 
D) transporta a molécula B por difusão simples 
tornando a célula hipotônica em relação ao 
meio. 
 
19. 
Questionado sobre qual foi o maior período de 
sua vida no qual ficou sem se alimentar, um 
estudante de Medicina deu o seguinte 
depoimento: 
 
“Este jejum involuntário durou de quatro a cinco 
dias, desde a minha concepção até que eu, após 
me implantar no útero de minha mãe, comecei a 
ser nutrido por ela.Durante todo esse período 
sem nutrição, usei reserva nutricional interna 
para multiplicar minhas células e me 
transformar, até atingir um estágio embrionário 
com capacidade de implantação uterina. Para 
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me manter implantado, nos primeiros meses, 
produzi um hormônio que, detectado na urina de 
minha mãe, me revelou para o mundo. A partir 
do segundo trimestre de gestação, a própria 
placenta produziu hormônios necessários à 
manutenção da gravidez.” 
 
Interpretando-se cientificamente o depoimento 
dado, é correto afirmar, EXCETO: 
 
A) O hormônio por ele produzido era a 
gonadotrofina coriônica, que agia diretamente 
no endométrio, inibindo a menstruação. 
B) O estágio embrionário com capacidade de 
implantação uterina é o blastocisto. 
C) A reserva nutricional interna que possibilitou 
a multiplicação celular antes da implantação é 
denominada de lécito ou vitelo. 
D) Estrogênio e progesterona produzidos pela 
placenta a partir do segundo trimestre de 
gravidez mantiveram inibidas a ovulação e a 
menstruação da gestante. 
 

20. 
Nos animais há sistemas circulatórios abertos e 
fechados. Normalmente os sistemas circulatórios 
fechados apresentam vantagens sobre os 
abertos. É INCORRETO afirmar que: 
A) de forma geral o sangue flui mais rápido no 
sistema circulatório fechado, podendo 
transportar nutrientes para os tecidos e recolher 
as excretas mais rapidamente. 
B) alterando a resistência dos vasos, os sistemas 
fechados podem direcionar o sangue 
seletivamente para tecidos específicos. 
C) nas minhocas, o sistema circulatório é 
fechado e as trocas gasosas entre o sangue e os 
tecidos ocorrem através das paredes de 
capilares. 
D) os insetos sustentam elevada atividade 
metabólica por usar o sistema circulatório para 
as trocas gasosas com o meio. 
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VESTIBULAR 2013 - 1 

1. 

O diagrama mostra uma possível cladogênese de diferentes espécies do gênero Homo, além de sua provável 
distribuição espacial em quatro continentes, desde dois milhões de anos atrás até os dias de hoje. As 
diferentes larguras horizontais das áreas ocupadas por espécie representam variações no número de 
indivíduos ao longo do tempo. 
 

 
 
Analisando-se o diagrama, foram feitas as seguintes afirmações: 
 
I. Homo sapiens e Homo neanderthalensis tiveram ancestral comum e habitaram conjuntamente a Europa 
num passado recente. 
II. Homo rhodesiensis foi extinto somente na Ásia, mas deu origem a três novas espécies na África. 
III. A África é o local de surgimento de pelo menos três das espécies representadas. 
IV. Há 300 mil anos quatro espécies do gênero Homo coabitaram a Terra, mas nunca no mesmo continente. 
V. Só existem nas Américas Homo sapiens, e os Homo neanderthalensis só ocuparam um continente. 
 
Com base apenas nas informações dadas, são afirmações CORRETAS: 
 
A) I, II e III. 
B) I, III e V. 
C) II, III e IV. 
D) II, IV e V. 
 
 
2. 
 
Trabalhando com o Streptococcus pneumoniae em 1928, Griffith identificou duas formas distintas de 
pneumococos: uma forma capsulada, dita virulenta por causar a morte em camundongos por pneumonia, e 
uma variante mutante, originada a partir da forma virulenta, que, por não apresentar cápsula, era não 
virulenta, ou seja, não letal para camundongos. 
Em seus experimentos, Griffith descobriu que bactérias capsuladas mortas pelo calor poderiam transformar 
bactérias não capsuladas em capsuladas, e que esse caráter era transmitido às gerações seguintes. Em 1944, 
Avery e colaboradores realizaram um experimento para estudar um aspecto importante da transformação 
bacteriana. 
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A figura abaixo resume de forma esquemática cinco etapas desse experimento. 
 
 

 
 
Analisando as informações dadas e de acordo com seus conhecimentos, é correto afirmar, EXCETO: 
 
A) O DNA das bactérias capsuladas foi o material absorvido pelas não capsuladas para que pudessem 
readquirir a capacidade genética de produzir cápsula. 
B) Proteínas e RNA mensageiros impedem a transformação bacteriana e a formação da cápsula glicoproteica. 
C) O calor que matou as bactérias capsuladas é normalmente suficiente para desnaturar proteínas 
bacterianas, mas não foi suficiente para destruir o material transformante. 
D) Síntese proteica é necessária para a produção da cápsula em pneumococos. 
  
3. 
 
A cor amarelada na pele e na mucosa ocular, denominada ICTERÍCIA, causada pela acumulação da bilirrubina 
e seus conjugados no organismo, pode ocorrer devido aos seguintes fatores: aumento da carga de bilirrubina 
(aumento da destruição das hemácias); patologia hepática que prejudica a conjugação da bilirrubina; 
obstrução no sistema biliar e mesmo uma icterícia nos primeiros dias após o nascimento. 
Resultado da destruição das hemácias, a bilirrubina é um pigmento de cor amarelo-alaranjada, produzido 
pela degradação do grupo não proteico da hemoglobina (heme), enquanto os aminoácidos da parte proteica 
são reaproveitados pelo organismo. 
No fígado a bilirrubina é conjugada com outras moléculas, tornando-se hidrossolúvel e sendo excretada com 
a bile no duodeno. Uma parte reabsorvida do íleo volta para o fígado, onde uma fração é reincorporada à 
bile e outra eliminada na urina. Cerca de 10% dos pigmentos biliares eliminados no bolo fecal são 
convertidos por bactérias intestinais em estercobilina, que confere cor marrom-avermelhada às fezes. 
A figura esquematiza a produção e circulação de pigmentos biliares. 
 
Com base nas informações e em outros conhecimentos, é correto apontar como prováveis causas de 
icterícia, EXCETO: 
 
A) Cirrose alcoólica e hepatite viral aguda. 
B) Falha temporária no metabolismo da bile em recém-nascidos. 
C) Carência de aminoácidos no organismo para renovação de hemácias. 
D) Malária em crianças, jovens e adultos e eritroblastose fetal em recém-nascidos. 
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4. 
 

 
Com base nas informações e em outros conhecimentos, é correto apontar como prováveis causas de 
icterícia, EXCETO: 
 
A) Cirrose alcoólica e hepatite viral aguda. 
B) Falha temporária no metabolismo da bile em recém-nascidos. 
C) Carência de aminoácidos no organismo para renovação de hemácias. 
D) Malária em crianças, jovens e adultos e eritroblastose fetal em recém-nascidos. 
 
5. 
Em 1950, o bioquímico Erwin Chargaff determinou a composição relativa de bases nitrogenadas (A – 
Adenina; G – Guanina; T – Timina e C – Citosina) do DNA de diversas espécies. A tabela apresenta resultados 
obtidos para algumas espécies. Variações apresentadas na tabela, menores que 0,5%, devem ser 
desconsideradas por representarem erros normais no processo de quantificação das bases nitrogenadas. 
 
Os resultados obtidos, mesmo aqueles não aqui apresentados, revelaram que as composições relativas das 
bases nitrogenadas do DNA variam de espécie para espécie, mas são constantes para a mesma espécie. 
 

 
 
Esses resultados contribuíram para desvendar uma importante característica relativa à molécula de DNA. 
Marque a opção que revela que característica é essa. 
 
A) Quanto mais evoluída for uma espécie, maior o conteúdo de bases púricas no seu DNA. 
B) Quantidades semelhantes de A/T e C/G entre duas espécies indicam forte parentesco evolutivo. 
C) O código genético é determinado pela quantidade relativa das bases nitrogenadas presentes no DNA de 
cada espécie. 
D) As duas fitas de DNA pareiam através das bases A com T e C com G e, por isso, as quantidades de A+G/T+C 
= 1. 
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6. 
A figura representa um experimento concebido 
em 1675 pelo biólogo italiano Marcello Malpighi, 
que, removendo um anel da casca de troncos de 
árvores (anel de Malpighi), demonstrou que 
após algum tempo ocorria um intumescimento 
na parte do tronco logo acima da parte 
removida. 

 
 
São consequências da remoção da casca para a 
formação do anel de Malpighi, EXCETO: 
 
A) o intumescimento da parte superior, causado 
pelo acúmulo de solutos orgânicos, retidos pela 
descontinuidade de fluxo. 
B) inicialmente o fluxo no xilema continua 
normal, pois os vasos condutores da seiva bruta 
continuam em atividade. 
C) a morte das raízes e posteriormente da árvore 
toda, por falta de fluxo de seivas elaborada e 
bruta respectivamente. 
D) recuperação da casca retirada pela ação do 
câmbio, sendo influenciada diretamente pelo 
hormônio auxina. 
 
 
7. 
As plantas Bt são resistentes a algumas pragas 
porque têm incorporado em seu DNA um gene 
da bactéria Bacillus thuringiensis, capaz de 
produzir uma toxina Bt letal para certos insetos. 
A adoção de uma variedade de algodão 
transgênico Bt por fazendeiros chineses permitiu 
controlar as lagartas, que eram a principal 
ameaça a essa cultura, entretanto ocorreu uma 
reviravolta ecológica: um percevejo outrora 
inofensivo virou praga. 
 

 
 
Analisando a reportagem acima de acordo com 
seus conhecimentos, é CORRETO afirmar que: 
A) o uso de inseticidas mata as lagartas, mas não 
é capaz de controlar os percevejos que atacam o 
algodão transgênico. 
B) os percevejos são inimigos naturais das 
lagartas e, mesmo sem a introdução dos 
transgênicos, eles venceriam a competição 
interespecífica. 
C) a introdução do algodão transgênico em outro 
país poderia selecionar lagartas que fossem 
naturalmente resistentes à toxina Bt. 
D) os percevejos se tornaram resistentes à 
toxina Bt devido à introdução das plantas 
transgênicas na China. 
 
8. 
A chamada "cama de frango" é uma espécie de 
"tapete" com cascas de vegetais como o arroz e 
o café colocado nos galpões de granjas a fim de 
que os frangos não fiquem em contato direto 
com o chão. Essa cobertura recebe parte de 
alimentos não aproveitados pelas aves, suas 
fezes e restos de penas. Após a remoção dos 
frangos para abate, ela é recolhida e pode ser 
adicionada à ração de ruminantes para melhorar 
a síntese proteica de bactérias no rúmen cujo 
crescimento é fundamental para produção de 
carne e leite do animal. Mas existe também o 
risco para a saúde do animal que consome esse 
tipo de alimento, pois, além de micro-
organismos, ele pode conter mais de 20 tipos de 
drogas e antibióticos usados nas rações de 
frangos. 
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Sobre a “cama de frango”, é correto afirmar, EXCETO: 
 
A) os antibióticos encontrados favorecem as fermentações no rúmen matando as bactérias patogênicas. 
B) contém ácido úrico, que é fonte de nitrogênio para a síntese de aminoácidos pelas bactérias. 
C) as cascas de vegetais podem ser digeridas e aproveitadas como fonte de alimentos por bactérias no 
rúmen. 
D) vírus e bactérias oriundos das aves podem ser patogênicos para ruminante, prejudicando seu 
desenvolvimento. 
 
9. 
O sistema imunológico compreende todos os mecanismos pelos quais organismos animais reagem a 
invasores externos, como micro-organismos, peçonhas, venenos, toxinas e mesmo tecidos e órgãos 
transplantados de outros organismos não geneticamente idênticos da mesma espécie. 
 
A tabela apresenta alguns exemplos de diferentes tipos de imunidade. 
 

 
 
Com base nas informações acima e em seus conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO afirmar: 
 
A) A imunidade natural é não específica e pode envolver a ação fagocitária de determinados leucócitos como 
os neutrófilos. 
B) A imunização passiva promove uma resposta imune primária e a imunização ativa, uma resposta 
secundária sem células de memória. 
C) A imunidade adquirida ativa é também chamada de adaptativa, pois se altera qualitativa e 
quantitativamente após o contato com o antígeno. 
D) A prevenção da eritroblastose fetal deve ser repetida a cada filho Rh+, pois esse tipo de imunidade é de 
curta duração e não adaptativa. 
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10. O leite produzido pela fêmea de cada espécie tem características particulares, propiciando nutrições 
especifica e adequada para os filhotes de cada espécie. As diferentes composições dos leites de mamíferos 
refletem, em geral, adaptações a necessidades fisiológicas espécies-específicas, determinantes de 
crescimentos e desenvolvimentos ótimos, fundamentais para a sobrevivência. Sobre esse alimento tão 
importante, é INCORRETO afirmar que: 
 
A) o leite de outros mamíferos, como vaca e cabra, substitui com a mesma qualidade o leite materno, 
especialmente no primeiro mês após o parto. 
B) o colostro produzido pela mulher nos primeiros dias após o parto é rico em vitaminas e substâncias 
imunizadoras, particularmente anticorpos e leucócitos. 
C) crianças geneticamente incapazes de produzir a enzima lactase podem ser nutridas com leites 
industrializados especiais nos quais a lactose é substituída por outro dissacarídeo como a maltose. 
D) a renina produzida por recém-nascidos coagula, no estômago, o leite ingerido, favorecendo a 
digestibilidade das proteínas coaguladas. 
 
11. 
Determinada enzima de restrição reconhece e corta, em locais específicos, a fita de DNA, como mostrado 
pelas setas na figura I. Uma mutação em um único nucleotídeo pode não apenas determinar anomalias 
genéticas, mas também impedir o reconhecimento de um sítio de corte de uma das enzimas de restrição. 
Fragmentos de restrição podem ser separados por eletroforese de acordo com seu tamanho (1000 pares de 
base = 1 kb), e uma sonda 
(veja na figura I), ao se ligar em uma sequência específica de DNA, possibilita a identificação do fragmento de 
interesse. 
A anemia falciforme é uma herança autossômica ocasionada por uma única mutação no gene da 
hemoglobina que transforma a hemoglobina, normal Hb A em hemoglobina Hb S capaz de alterar a forma da 
hemácia, de globosa para falciforme. Indivíduos com dois alelos HbS/HbS são afetados, indivíduos com 
genótipo HbA/HbA são normais, enquanto os heterozigotos HbA/HbS apresentam o que se denomina “traço 
falcêmico”. A figura II mostra os resultados da eletroforese dos fragmentos de restrição do DNA que 
carregam os genes da hemoglobina 
de seis membros de uma família, um casal e seus quatro filhos. 
 

 
 
Com base nas informações e em seus conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que, caso sejam 
os pais da família representada, os indivíduos: 
A) III e IV podem ter como descendentes os outros quatro membros da família. 
B) I e II podem ter como descendentes os outros quatro indivíduos da eletroforese. 
C) III e IV podem ter tanto filhos normais quanto afetados pela anemia falciforme. 
D) heterozigotos têm 50% de chance de ter descendentes com genótipo igual ao seu. 
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12. 
Brasil desenvolve vacina contra esquistossomose 
e promete imunização mundial em até cinco 
anos 
 
O Brasil criou e vai produzir a vacina contra 
esquistossomose, doença crônica causada pelo 
parasita Schistosoma encontrado em áreas sem 
saneamento básico. Segundo pesquisadores, 
além de eficiente, “é uma vacina segura” e logo 
estará disponível para a população. A 
esquistossomose é considerada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) como a 
segunda doença parasitária mais devastadora, 
atrás apenas da malária, afeta 200 milhões de 
pessoas em áreas pobres e tem potencial para 
atingir um universo de 800 milhões de pessoas 
expostas aos riscos de contágio no Brasil 
(principalmente no Nordeste e em Minas 
Gerais), nos países africanos e na América 
Central. 
O ciclo típico da doença tem início com a 
contaminação da água por fezes humanas 
contendo ovos do parasita que se transformam 
em miracídios (larvas). Essas larvas infectam 
caracóis, onde se multiplicam transformando-se 
em cercárias (outro tipo de larvas), que voltam à 
água e infectam as pessoas ao penetrarem 
ativamente pela sua pele. 
 
Fonte: Texto extraído de reportagem de Gilberto Costa da Agência 

Brasil em 12/06/2012. 
 
Com base nas informações acima e em outros 
conhecimentos sobre o assunto, é correto 
afirmar, EXCETO: 
 
A) A vacinação não elimina a necessidade de 
saneamento básico como ação profilática contra 
doenças veiculadas pela água. 
B) Considerando-se que não existam 
reservatórios naturais, a vacinação mundial 
poderia erradicar essa doença no nosso planeta. 
C) O tratamento das pessoas contaminadas, com 
droga antiparasitária que mata os parasitas 
dentro do corpo, elimina a necessidade de 
vacinação profilática. 
D) Caso não haja reservatórios naturais, o 
saneamento básico global, quando totalmente 
eficiente na interrupção do ciclo da doença, seria 
capaz de erradicar a esquistossomose no nosso 
planeta. 

13. 
Sendo organismos heterotróficos com parede 
celular, os fungos liberam enzimas digestivas 
para fora de seus corpos, e tais enzimas atuam 
no meio orgânico no qual eles se instalam, 
degradando-o a moléculas simples, que são 
absorvidas pelo fungo. Com cerca de 200.000 
espécies espalhadas por praticamente qualquer 
tipo de ambiente, são popularmente conhecidos 
por bolores, mofos, leveduras, orelhas-de-pau, 
micoses cutâneas e cogumelos (com o 
champignon). Quanto ao modo de vida, eles 
podem ser classificados como: saprófagos 
(quando obtêm seus alimentos de organismos 
mortos); parasitas (quando se alimentam de 
substâncias que retiram dos organismos vivos, 
prejudicando-os); podem também estabelecer 
associações mutualísticas com outros 
organismos. 
Sobre os fungos, é INCORRETO afirmar que: 
 
A) os fungos saprófagos, juntamente com 
algumas bactérias, são os principais 
decompositores, reciclando a matéria orgânica. 
B) os liquens são associações mutualísticas entre 
fungos e algas, em que o fungo cede água e sais 
minerais para as algas e em contrapartida 
recebe delas nutrientes. 
C) os saprófagos participam da liberação de altas 
quantidades de carbono presente no húmus dos 
solos de florestas. 
D) as micorrizas são associações entre fungos 
fixadores de nitrogênio e raízes de plantas que 
fornecem seiva elaborada ao parceiro 
mutualista. 
 
14. 
A concordância genética é a presença do mesmo 
caráter fenotípico no conjunto geral de gêmeos, 
monozigóticos (MZ) ou de gêmeos dizigóticos 
(DZ), dentro de um grupo em que esse caráter 
está sendo estudado, sendo um método comum 
de se separar as influências genéticas das 
influências ambientais em distúrbios 
multifatoriais. Nos casos em que apenas o 
genótipo é suficiente para produzir um distúrbio 
em particular, a concordância entre gêmeos MZ 
é de 100%. 
A tabela mostra as taxas de concordância entre 
gêmeos MZ e DZ do mesmo sexo para cinco 
diferentes distúrbios orgânicos humanos. 
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Considere que o universo amostral que gerou os 
resultados garante a reprodutibilidade dos 
mesmos. 
 

 
 
Com base nas informações, é INCORRETO 
afirmar: 
 
A) A concordância menor de 100% em gêmeos 
MZ para Diabetes Mellitus Tipo 1 pode ser uma 
evidência de que fatores não genéticos 
contribuem para o desenvolvimento desse 
distúrbio. 
B) Quando o genótipo é suficiente para produzir 
um distúrbio em particular, a concordância entre 
gêmeos DZ é sempre de 25%, 
independentemente do genótipo dos pais. 
C) Uma concordância maior em gêmeos MZ 
criados juntos do que em MZ que são criados 
separadamente pode indicar que fatores 
ambientais estão contribuindo para o 
desenvolvimento do distúrbio. 
D) A maior concordância em gêmeos MZ do que 
em DZ é uma forte evidência de que um ou mais 
componentes genéticos contribuem para o 
distúrbio. 
 

15. 
As células, tanto em vegetais como nos animais, 
possuem membranas, que as separam do 
ambiente ao seu redor. Mas, em vegetais 
exteriormente à membrana, encontra-se uma 
parede celular rígida. 
 
A membrana plasmática em animais e a parede 
celulósica em vegetais podem apresentar em 
comum, EXCETO: 
 
A) serem produzidas dentro das células pelos 
retículos liso e rugoso. 
B) terem capacidade de retenção de moléculas e 
estruturas celulares em seu interior. 
C) atuarem como barreiras com capacidade 
seletiva à entrada e saída de certas substâncias. 
D) terem ligações com células adjacentes para a 
constituição de determinados tecidos. 
 
16. 
 
A cor da pelagem de cães labradores é 
determinada pela interação de dois pares de 
genes autossômicos com segregação 
independente. A figura mostra três cães da raça 
labrador com cor de pelagem diferente 
(marrom, dourada e preta), embora sejam 
gêmeos filhos do mesmo pai. A tabela apresenta 
a correlação entre genótipos e fenótipos para 
esse caráter 

 
 
Analisando-se as informações, é INCORRETO 
afirmar: 
 
A) Se a mãe for dourada, o pai pode ser marrom 
ou preto. 
B) O pai e a mãe dos três cães representados 
podem ser pretos. 
C) Nenhum dos filhotes pode ser homozigoto 
recessivo para os dois pares de alelos. 
D) Nenhum dos pais pode ser homozigoto 
dominante para qualquer dos pares de alelos. 
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17. Um bilhão de famintos 
Em 1789 o economista britânico Thomas 
Malthus publicou um ensaio em que fazia 
previsões alarmantes. 
Segundo ele, a população humana crescia em 
progressão geométrica, enquanto a produção de 
alimentos cresceria em progressão aritmética, 
além disso, o aumento na produção de 
alimentos estaria limitado à área de plantio. 
Dessa forma uma velocidade muito superior do 
crescimento populacional em relação ao 
crescimento da produção de alimentos 
ocasionaria fome, guerras, doenças, disputas por 
terra e outros males. 
Felizmente as ideias de Malthus estavam 
erradas, justamente porque ele ignorou o 
avanço tecnológico. 
Podemos dizer atualmente que o problema da 
fome não é um problema de crescimento 
populacional, ou por falta de alimentos. A 
população mundial está em torno de 6 bilhões 
de habitantes, enquanto a produção atual de 
alimentos daria para alimentar 9 bilhões de 
pessoas. Apesar do número da produção de 
grãos (milho, soja, entre outros) aumentar a 
cada ano, a maior parte desses grãos é utilizada 
para produção de ração de gado, porcos e aves. 

Fonte: Extraído http://www.1billionhungry.org/professor8/ de 
setembro 30, 2010. 

 
Analisando as informações acima de acordo com 
seus conhecimentos, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Geralmente a biomassa dos produtores é 
muito maior que a dos consumidores e, por isso, 
se gasta grande quantidade de biomassa vegetal 
para produzir muito menor quantidade de 
biomassa animal. 
B) A quantidade de energia acumulada nos 
níveis tróficos decresce de produtores para 
consumidores primários. 
C) Seleção de vegetais e seleção de animais 
resistentes a fatores ambientais ou que 
apresentam maiores taxas de crescimento por 
área e unidade de tempo contribuíram para 
superar as limitações na taxa de produção de 
alimentos, percebida por Malthus em 1789. 
D) O aumento da produtividade primária 
contando apenas com recurso do nosso planeta 

é ilimitado, uma vez que as tecnologias 
desenvolvidas pelo homem avançam 
continuamente 
18. 
O tamanho das populações numa determinada 
área pode variar muito de acordo com alguns 
fatores que determinam sua densidade. Se as 
taxas de natalidade e de mortalidade per capta 
variam em resposta à densidade populacional, 
elas são ditas dependentes da densidade. 
 

Fonte: Purves, W. K. et al., Vida: A ciência da 
Biologia, 6 ed. Porto Alegre : Artmed 2005. 

 
 
A esse respeito foram feitas as afirmações a 
seguir. 
I. À medida que uma população aumenta 
abundantemente, ela pode comprometer seu 
suprimento alimentar, reduzindo a quantidade 
de alimento que cada indivíduo consome, e a má 
nutrição podem reduzir a taxa de natalidade e 
aumentar a taxa de mortalidade. 
II. Doenças letais transmitidas diretamente entre 
indivíduos espalham-se mais facilmente em 
populações densas, aumentando sua taxa de 
mortalidade, do que em populações esparsas. 
III. Populações mais densas exercem menos 
influência sobre seus próprios membros e de 
outras espécies do que as populações menos 
densas. 
IV. Predadores podem ser atraídos para regiões 
com aumento da densidade de presas e, se os 
predadores forem mais eficientes na captura sob 
condições de alta densidade do que em situação 
de escassez de presas, a taxa de mortalidade per 
capta das presas aumenta. 
 
São VERDADEIRAS as afirmações: 
 
A) I, II e III 
B) II, III e IV 
C) I, III e IV 
D) I, II e IV 
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19. 
Uma espécie exótica pode ser definida como qualquer espécie que se encontra fora de sua área de 
distribuição natural. A introdução dessas espécies em novos ambientes é uma prática feita há muito tempo 
pelos seres humanos, que pode alterar o equilíbrio de populações naturais ou mesmo afetar a biodiversidade 
de um ecossistema. O gráfico representa a variação no número relativo de indivíduos de uma população A 
antes e depois da introdução de uma espécie exótica X, em seu habitat. 
 

 
Analisando-se as informações acima, é INCORRETO afirmar: 
A) A capacidade de suporte do ambiente para a população A pode ter sido alterada pela introdução da 
espécie exótica X. 
B) A biodiversidade do ecossistema acima referido foi reduzida pela introdução da espécie exótica X. 
C) A espécie exótica X poderia afetar a população A competindo por espaço, por luz ou por nutrientes do 
meio. 
D) A espécie exótica X poderia afetar diretamente outra população do ecossistema que mantém relação 
ecológica com a população A. 
 
20. 
Nos homens, variações da pressão arterial e da concentração sanguínea afetam o funcionamento renal e, em 
contrapartida, o controle hormonal de funções renais tem efeitos profundos sobre a pressão e a 
concentração sanguínea. 
 
Alguns desses mecanismos de controle são descritos na tabela. 
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Interpretando as informações acima de acordo com seus conhecimentos, é INCORRETO afirmar: 
A) A taxa de filtração glomerular depende de uma pressão sanguínea adequada, e a vasoconstrição periférica 
pode contribuir para aumentar a pressão de filtração. 
B) O aumento da permeabilidade dos túbulos coletores renais contribui para o aumento da perda de água na 
urina e consequente redução da osmolaridade sanguínea. 
C) Osmorreceptores hipotalâmicos, ao estimularem a retenção de água, contribuem para a diluição do 
sangue e expansão do volume sanguíneo. 
D) A ação do hormônio natriurético atrial aumenta a perda de sódio e de água pelos rins contribuindo para 
reduzir a pressão e o volume sanguíneos. 
 
21. Dois processos metabólicos distintos estão esquematizados abaixo. 
I. GLICOSE – PIRUVATO – OXIDAÇÃO DE PIRUVATO – CICLO ÁCIDO CÍTRICO – CADEIA DE TRANSPORTE DE 
ELÉTRONS 
II. GLICOSE – PIRUVATO – FERMENTAÇÃO – ÁLCOOL OU LACTATO 
Analisando os processos e de acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, marque a afirmativa 
INCORRETA. 
 
A) Numa atividade física prolongada podem ocorrer os dois processos. 
B) O processo I pode ocorrer em atividades metabólicas tanto de plantas como de animais, dia e noite. 
C) O processo II pode ocorrer tanto na produção de vinho como na de coalhada. 
D) No processo II há mais gasto de ATP para iniciar a via metabólica do que em I
  
22. Para a maioria das plantas, os estômatos ficam abertos na maior parte do dia e fechados à noite. Mas as 
plantas MAC (metabolismo ácido das crassuláceas) mantêm seus estômatos abertos à noite e fechados 
durante o dia. O esquema representa ciclos de abertura e fechamento estomáticos para duas diferentes 
plantas: uma planta NÃO-MAC (como a maioria das plantas) e a outra, uma planta MAC, em quatro períodos 
alternados de claro e escuro ( I, II, III e IV). 

 
 
Analisando as informações acima de acordo com seus conhecimentos, é INCORRETO afirmar: 
 
A) As plantas MAC fixam CO2 à noite no ciclo de Calvin-Benson e, ainda no escuro, com a energia produzida 
durante o dia, elas sintetizam lentamente carboidratos e liberam O2. 
B) O menor grau de abertura estomática no período III do que no período I pode contribuir para reduzir as 
perdas de água por evapotranspiração. 
C) As plantas MAC apresentam ciclos estomáticos que as tornam bem adaptadas a áreas muito secas como 
os desertos. 
D) A redução da abertura estomática ao meio-dia para as plantas NÃO-MAC pode representar um 
mecanismo de adaptação às altas temperaturas do vegetal devido à maior incidência solar. 
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23. 
Dois animais vertebrados, com a mesma massa 
corporal 1 e 2, foram colocados em câmaras 
metálicas, cujas temperaturas internas variavam e 
eram controladas por um termostato enquanto 
suas temperaturas corporais eram monitoradas; 
os resultados geraram o Gráfico I. Esses mesmos 
dois animais (agora designados A e B, não 
respectivamente) foram também monitorados 
quanto às taxas de liberação de CO2 por unidade 
de tempo e de massa corporal em função de 
variações nas temperaturas internas das duas 
câmaras, e os resultados são apresentados no 
Gráfico II. 
 

 
 
Analisando-se as informações, é INCORRETO 
afirmar: 
 
A) O animal A pode ser um rato ou uma galinha, e 
o animal B pode ser um sapo ou um jacaré. 
B) O animal 2 é o animal B, cujo aumento da 
temperatura corporal aumenta sua taxa 
metabólica celular no intervalo testado. 
C) O elevado metabolismo do animal A em baixas 
temperaturas no Gráfico II é fundamental para os 
resultados do animal 1 no Gráfico I. 
D) A demanda nutricional do animal B é sempre 
superior à do animal A em função das suas 
necessidades energéticas, uma vez que o meio 
ambiente tem mais efeito sobre ele. 
 
24. 
Segundo Charles Darwin, plantas apresentam 
adaptações ao ambiente e ao modo de vida, que 
favorecem sua sobrevivência e reprodução. As três 
afirmações abaixo poderiam ser observações 
atribuídas a Darwin. 
- Muitas plantas de floresta apresentam folhas 
amplas e planas, que possibilitam a elas maior 
superfície para 
captar mais luz necessária ao processo 
fotossintético. 

- Folhas de muitas coníferas são verdes e cobertas 
de ceras, que permitem a elas resistir à perda de 
água, 
sendo também perenifólias. 
- Plantas com gavinhas apresentam habilidade de 
escalar outras plantas, atingindo posições mais 
elevadas 
para obter mais luz solar. 
 
Baseando-se nas observações de Darwin, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
A) qualquer traço que confira um pequeno 
aumento na probabilidade de sobreviver e 
reproduzir seria fortemente favorecido na 
população. 
B) a capacidade reprodutiva das plantas é 
normalmente muito alta, mas a sobrevivência e o 
desenvolvimento dos descendentes dependem da 
capacidade de suporte do meio. 
C) as plantas podem se tornar mais bem 
adaptadas ao meio transmitindo as características 
adquiridas, para que seus descendentes também 
se tornem aptos a sobreviver. 
D) a sobrevivência de algumas plantas pode 
depender de relações estabelecidas com outras 
plantas. 
 
25. 
Os três relatos abaixo ilustram algumas das 
estratégias reprodutivas de organismos 
pluricelulares. 
 
- O som emitido pelo grilo não é um canto, mas 
uma estridulação, produzida pelo atrito das asas 
anteriores, produzido pelos machos para cortejar 
as fêmeas e, em casos extremos, afugentar outros 
machos que apareçam. 
- Não é gratuitamente que vaga-lumes emitem 
pulsos luminosos, pois isso demanda energia. Na 
verdade essa é uma forma de comunicação que 
pode servir para espantar inimigos ou para a 
fêmea avisar ao macho que ele pode se aproximar 
para o acasalamento. 
- Algumas flores apresentam cores vistosas e 
liberam odores para atrair agentes polinizadores, 
mas as flores das ervilhas não se utilizam dessas 
estratégias uma vez que realizam a 
autopolinização. 
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Analisando as informações acima de acordo com 
seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) O som emitido pelos gafanhotos pode ser 
evolutivamente positivo ao favorecer o 
acasalamento e desvantajoso ao atrair 
predadores. 
B) Flores com cores vistosas ou que liberam 
aromas atrativos selecionam competências visuais 
e olfativas de agentes polinizadores, num 
processo de coevolução. 
C) A bioluminescência, que é a produção de luz 
por organismos vivos, pode fazer parte de rituais 
de acasalamento. 
D) Plantas como a ervilha que não se utilizam de 
agentes polinizadores têm menor variabilidade 
genética por apresentarem apenas reprodução 
assexuada. 
 
26. 
Aquecimento de oceanos pode fazer peixes 
encolherem, diz pesquisa: 
 
Algumas espécies de peixe podem encolher entre 
14% e 24% por causa do aquecimento global, 
aponta uma pesquisa recém-publicada no 
periódico "Nature Climate Change". 
Os autores do estudo projetaram o impacto das 
temperaturas crescentes em mais de 600 
espécies, entre 2001 e 2050. Segundo eles, águas 
mais quentes têm menor nível de oxigênio, o que 
leva a peixes com tamanho consideravelmente 
menor. Sendo assim, eles concluem, o controle 
das emissões de gases do efeito estufa pode 
impactar mais ecossistemas do que se pensava. 
Pesquisas prévias apontavam que mudanças na 
temperatura oceânica afetariam tanto a 
localização quanto a procriação de diversas 
espécies de peixes. O novo estudo, porém, joga 
luz sobre o peso dos peixes. 
 
Fonte: Extraído da reportagem de MATT 
MCGRATH da BBC em Folha online. 
A esse respeito foram feitas as seguintes 
afirmações: 
 
I. O aumento da temperatura eleva diretamente a 
taxa metabólica do corpo dos peixes, e isso pode 
demandar mais oxigênio. 

II. O oxigênio é fundamental para o crescimento, e 
o peixe terá um corpo menor, se a síntese 
proteica for afetada pela menor produção de ATP. 
III. É possível que muitas das populações migrem 
em direção aos polos e alguns mares frios, que 
terão peixes pequenos comuns em águas 
tropicais. 
IV. Indivíduos menores podem produzir ovos 
menores e em menor quantidade, o que afetaria o 
potencial reprodutivo dos cardumes. 
V. O aumento da temperatura dos oceanos 
também pode contribuir para o degelo das calotas 
polares e aumentar o nível dos oceanos, 
comprometendo regiões costeiras usadas na 
reprodução de várias espécies. 
 
São afirmações VERDADEIRAS: 
 
A) I, II, III, IV e V. 
B) I, II, III e IV, apenas. 
C) I, III, IV e V, apenas. 
D) II, III, IV e V, apenas. 
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VESTIBULAR 2013-2 

1. As figuras I e II mostram, respectivamente, 
dois animais popularmente denominados de 
tatu-bola e tatu-bolinha. 
São nomes parecidos para animais muito 
diferentes; o primeiro um vertebrado 
placentário e o segundo, pertencente a um 
grupo de crustáceos que invadiu com sucesso o 
habitat terrestre. Em comum, a capacidade de se 
enrolar inteiro no formato de uma bola, 
protegendo as partes moles do corpo no interior 
da carapaça rígida. 

 
 
Os animais nas figuras I e II apresentam, 
respectivamente, EXCETO: 
 
A) respiração pulmonar e respiração branquial. 
B) endoesqueleto ósseo e exoesqueleto 
quitinoso. 
C) sistema circulatório fechado e sistema 
circulatório lacunar. 
D) dioicos com fecundação interna e monoicos 
com fecundação externa. 
 
2. 
Plantas e animais podem reproduzir de modo 
sexuado. Essa reprodução pode proporcionar 
diversidade genética por meio da recombinação 
de genes. É INCORRETO afirmar que: 
 
A) a meiose, produzindo novas combinações 
gênicas, dá à população variedades de genótipos 
em gerações sucessivas. 
B) a diversidade genética pode ser vantajosa à 
população quando o ambiente muda ou quando 
a população se expande para novos ambientes. 
C) a diversidade genética na reprodução sexuada 
tende a ser maior na alogamia do que na 
autogamia. 
D) tanto a reprodução sexuada como a 
assexuada produzem genótipos diferentes e 
ambas são utilizadas na agricultura anual para a 
produção de grãos. 

 
3. 
Mosquitos transgênicos serão soltos em 
Juazeiro, na Bahia, para combater a dengue. 
 
Para os animais, o ato sexual é o caminho para a 
perpetuação da espécie. Um objetivo primordial 
que está se invertendo – pelo menos para o 
Aedes aegypti, o mosquito transmissor da 
dengue. Por meio de manipulação genética, uma 
população de machos criados em laboratório 
recebeu um gene modificado que produz uma 
proteína que mata a prole do cruzamento com 
fêmeas normais existentes em qualquer 
ambiente. Para que sua produção seja possível 
em laboratório, eles foram programados para 
sobreviver quando recebem o antibiótico 
tetraciclina. Sem esse antídoto, que reprime a 
síntese da proteína letal, não haveria 
sobreviventes para serem soltos na natureza. 
A pesquisadora responsável faz questão de dizer 
que apenas os machos, que não picam e não 
transmitem a doença, serão soltos. 
Texto Extraído de EVANILDO DA SILVEIRA | 
Pesquisa FAPESP - Edição 180 - Fevereiro de 
2011. 
 
 
Analisando-se o texto acima, é correto afirmar, 
EXCETO: 
 
A) A liberação de machos transgênicos pode 
reduzir a necessidade de pulverização de 
inseticidas para a redução de populações 
selvagens do mosquito. 
B) Os descendentes do acasalamento de machos 
transgênicos com fêmeas selvagens herdam a 
proteína letal, morrendo ainda na fase de larva 
ou pupa. 
C) O uso de tetraciclina por humanos pode 
torná-los mais propensos a ser infectados por 
descendentes do mosquito transgênico. 
D) A quantidade e a frequência de liberação de 
machos transgênicos são fatores que podem 
interferir na eficiência competitiva no 
acasalamento com as fêmeas selvagens. 
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4. 
A figura representa estruturas presentes em 
uma folha de angiosperma onde determinadas 
funções específicas podem ocorrer. 

 
 
Assinale a opção que fala de uma estrutura e/ou 
função específica que NÃO está contemplada na 
figura. 
 
A) trocas gasosas para realização de respiração e 
fotossíntese. 
B) estrutura para realização de excreção 
nitrogenada. 
C) estrutura para impermeabilização de 
superfície foliar. 
D) transporte de seiva bruta para produção de 
seiva elaborada 
 
5. 
Para se estudar o transporte de determinado 
soluto X através da membrana plasmática de 
duas espécies de protozoários parasitas 
humanos, que não apresentam vacúolos 
contráteis, foi montado o seguinte experimento. 
No tubo I foram colocadas células do 
protozoário A e, no tubo II, a mesma quantidade 

de células do protozoário B em soluções com a 
mesma composição e concentração, mas sem o 
soluto X. Após 1 minuto de incubação, foram 
adicionados aos dois tubos volumes iguais de 
uma solução do soluto X. A variação do volume 
celular foi monitorada em função do tempo e os 
resultados estão representados no gráfico 
abaixo. 
 

 
Pela análise dos resultados, é INCORRETO 
afirmar: 
 
A) O protozoário B absorve o soluto X por 
difusão facilitada, enquanto o A realiza 
transporte ativo de X. 
B) A adição de soluto X tornou os meios dos dois 
tubos hipertônicos em relação aos protozoários. 
C) As variações observadas nos volumes 
celulares estão ligadas a processos de osmose. 
D) O soluto X pode ser capaz de atravessar a 
membrana plasmática do protozoário A, por 
difusão facilitada. 
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6. 
Nos seres humanos, os músculos trabalham para manter a vida vegetativa e a vida de relação com o meio 
ambiente. A seguir são feitas relações entre os tipos de tecidos muscular e as funções por eles 
desempenhadas. 
Assinale a relação INCORRETA entre o tipo de tecido muscular e sua função. 
 

 
 
7. 
O esquema na figura I refere-se à herança da cor da flor em ervilha-de-cheiro apresentado por Mendel, em 
1865, para sustentar em parte o que ele próprio denominou de leis da hereditariedade. Estudando a herança 
desse mesmo caráter no início do século XX, Bateson e Punnet concluíram que mais de um par de alelos 
estava envolvido na determinação da cor das flores de ervilha-de-cheiro. O esquema geral desse 
experimento está apresentado na figura II. 
 

 
 
Analisando os experimentos e os seus resultados nas figuras, é INCORRETO afirmar: 
 
A) O experimento da figura II não invalida a lei de Mendel sobre a recombinação aleatória de alelos 
separados na gametogênese. 
B) Os resultados apresentados no experimento II indicam que os produtos de dois genes diferentes são 
necessários na determinação da cor púrpura nessas flores. 
C) A interação gênica mostrada na figura II indica que o alelo A é dominante sobre o alelo B e que também B 
é dominante sobre A. 
D) As duas linhagens de plantas cruzadas por Mendel (figura I) eram homozigotas dominantes para o alelo B. 
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8. As figuras representam fases de divisões 
celulares (A, B e C) em células de um mesmo 
animal. 

 
De acordo com as figuras e com seus 
conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO 
afirmar que: 
A) a espécie é diploide com três pares de 
cromossomos homólogos. 
B) em A, pode estar ocorrendo a separação de 
cromossomos recombinados. 
C) a célula mostrada em C é haploide, mesmo 
antes de originar duas novas células. 
D) as células em B e C estão, respectivamente, 
em anáfase I e anáfase II da meiose. 
 
9. 

 
A figura mostra experimento realizado para 
evidenciar efeitos fisiológicos no crescimento e 
desenvolvimentos vegetais. Observando-se o 
experimento e seus efeitos, é INCORRETO 
afirmar que: 
A) a substância que induz o crescimento é 
estimulada pela ação da luz e aumenta sua 
produção na região de incidência luminosa. 
B) a curvatura fototrópica positiva ocorre com 
maior concentração de hormônio no lado oposto 
da luz lateral incidente. 
C) com o coleóptile vedado, o fotorreceptor não 
transmite a mensagem para que ocorra a 
curvatura fototrópica positiva. 
D) a extremidade do coleóptile contém o 
fotorreceptor que responde à luz ocorrendo a 
curvatura fototrópica por substância química 
que atua na região de crescimento. 

10. Protagonistas indispensáveis – Estudo 
internacional feito com a participação de 
brasileiros mostra que o trabalho de 
polinização das abelhas selvagens não pode ser 
substituído pelo de espécies manejadas 
A polinização é um mecanismo crucial para a 
reprodução das plantas e, por isso, influencia 
diretamente as diversas culturas alimentares do 
mundo. O processo reprodutivo de mais de três 
quartos das angiospermas depende das cerca de 
200 mil espécies polinizadoras. 
Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que a 
agricultura precisa desses animais, ela é 
responsável pela gradual redução da diversidade 
de espécies nativas. O aumento da área de 
plantio faz com que vários polinizadores percam 
o habitat e desapareçam desses locais. 
Uma saída seria a criação de polinizadores, como 
a abelha africano-europeia apis mellifera, nas 
regiões de plantio, mas um estudo internacional 
mostra que a polinização por abelhas selvagens 
não pode ser simplesmente substituída pela de 
espécies manejadas. 
 
Fonte: Extraído de reportagem do Correio 
Brasiliense, de 18/03/2013. 
 
Sobre esse assunto, é possível afirmar, EXCETO: 
 
A) Os insetos nativos são mais resistentes aos 
inseticidas usados na agricultura convencional 
do que as espécies manejadas. 
B) Os insetos nativos são normalmente mais 
bem adaptados às plantas que polinizam devido 
a aspectos morfológicos como o tamanho do 
corpo, das pernas e do tipo de pelo. 
C) Os insetos nativos podem ser mais bem 
adaptados com relação a aspectos fenológicos 
como a sintonia entre o horário ou época do ano 
em que a flor está mais receptiva à atividade do 
polinizador. 
D) A substituição da vegetação nativa por área 
de monocultura pode afetar mais as espécies 
nativas do que as espécies manejadas. 
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11. 
Quando duas populações de indivíduos adquirem variações que impedem o cruzamento entre eles, está 
ocorrendo isolamento reprodutivo, que irá impedir a reprodução. Esses isolamentos podem ser pré-zigóticos 
ou pós-zigóticos. 
São classificados como mecanismos naturais de isolamentos reprodutivos pré-zigóticos, EXCETO: 
 
A) o habitacional, que ocorre em populações que vivem numa mesma região, mas ocupam diferentes 
habitats, é frequente em vegetais. 
B) o sazonal, que ocorre em populações que vivem numa mesma região, mas produzem gametas em épocas 
diferentes, o que impede a fecundação. 
C) o etológico, que ocorre em animais os quais apresentam variações comportamentais tornando o 
acasalamento entre as duas espécies incompatível. 
D) o genético, que representa uma incompatibilidade genômica na qual o ato sexual, embora favorecido, 
produz híbridos estéreis. 
 
12. 

 
 
De acordo com as informações, é INCORRETO afirmar que:, 
 
A) a pequena ocorrência de frutos chochos nas plantas A pode ser em função da fecundação cruzada com 
outras plantas. 
B) pela autopolinização em plantas B, espera-se que 1/3 dos descendentes possam gerar plantas com baixa 
ocorrência de frutos chochos. 
C) a propagação vegetativa de plantas A garante que todos os seus descendentes sejam plantas que só 
produzam frutos normais. 
D) metade dos frutos originados da polinização cruzada entre uma planta A e uma planta B sejam normais. 
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13. 
O ciclo sexual feminino pode ser didaticamente separado em duas etapas distintas e ao mesmo tempo 
relacionadas: a ovariana e a uterina. A regularidade com que se repetem os ciclos sexuais se deve à ação de 
hormônios. 
 
A esse respeito, é INCORRETO afirmar: 
 
A) O estrógeno produzido pelo folículo é responsável pelo espessamento do endométrio durante a primeira 
fase do ciclo ovariano. 
B) Na ausência da fecundação, haverá aumento na produção de estrógeno e progesterona no ovário, a 
mucosa uterina se descama e ocorre a menstruação. 
C) O FSH provoca a maturação do folículo, e o LH estimula a transformação do folículo em corpo amarelo no 
qual ocorre a secreção de progesterona. 
D) A progesterona secretada no ovário produz intensa vascularização do endométrio na fase pós-ovulatória. 
 
14. 
Ewert & Nelson (1991) classificam os padrões de determinação sexual em répteis, com base nas 
temperaturas de incubação dos ovos em três tipos de acordo com as informações abaixo. 
 

 
 
Analisando-se as informações, é INCORRETO afirmar: 
 
A) A maior frequência de machos gerados a 20°C é ob servada no grupo Ia, mais comum para tartarugas. 
B) Jacarés e lagartos machos não podem ser gerados em temperaturas de incubação inferiores a 28°C. 
C) O aquecimento global pode favorecer um aumento do percentual de machos gerados em alguns grupos 
de crocodilianos. 
D) Para as tartarugas, temperaturas acima de 29°C d eterminam a geração de um maior percentual de 
fêmeas. 
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15. 
O cladograma foi montado com base no padrão filogenético e determinado por 13 estruturas, algumas delas 
homólogas, presentes nos esqueletos de grandes aves terrestres. Os caracteres estudados estão numerados 
de 1 a 13, marcados nos ramos da árvore onde surgem e nas aves que os possuem. 
 

 
 
Com base nas informações e nos seus conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO afirmar: 
 
A) órgãos homólogos têm a mesma origem embrionária e estrutura interna semelhante, podendo a função 
ser diferentes. 
B) a divergência adaptativa favorece o surgimento de novas espécies, que normalmente apresentam órgãos 
e estruturas homólogas. 
C) a estrutura esquelética de asas funcionais para o voo e asas não funcionais revela um conjunto de 
semelhanças denominado homologia. 
D) o número de estruturas homólogas comuns determina o tempo de divergência de duas espécies a partir 
de ancestral comum. 
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16. Um biólogo estudava a dinâmica de três populações em um determinado ecossistema quando, a partir 
de um determinado momento, a população de predadores começou a declinar devido a uma doença letal, o 
que refletiu no tamanho das duas outras populações, a de herbívoros da qual se alimentava o predador, e da 
planta que servia de alimento ao herbívoro. 
A partir das variações relativas no tamanho das três populações ao longo de um determinado período de 
tempo, foi gerado o gráfico abaixo (nele as setas marcam os inícios das variações no tamanho das 
populações). 

 
 
Considerando-se que as variações observadas nos tamanhos das três populações decorrem exclusivamente 
de suas relações interespecíficas, é INCORRETO afirmar que: 
 
A) a redução no tamanho da população I pode ser decorrente da redução no tamanho da população II. 
B) a redução no tamanho da população II ocorreu diretamente devido à redução no tamanho da população 
III. 
C) as variações no tamanho da população I estão diretamente relacionadas com variações no tamanho das 
populações II e III. 
D) o aumento no tamanho da população I ocorreu devido à redução no tamanho da população III. 
 
17. Em um experimento para se demonstrar a digestão de amido, preparou-se um pouco de goma de amido, 
utilizando-se de farinha de trigo e, depois, foram utilizados quatro tubos de ensaio, colocando-se neles os 
ingredientes a seguir. 
 

 
 
Colocando-se um pouco de solução diluída de lugol (solução de iodo que cora de azul especificamente o 
amido) em cada tubo, é INCORRETO dizer que o tubo: 
 
A) 1 fique azulado, por falta da enzima digestiva específica. 
B) 2 não fique azulado, pois ocorrerá digestão do polissacarídeo. 
C) 3 fique azulado, pois o meio é ácido desfavorecendo a ação da enzima digestiva. 
D) 4 não fique azulado, pois o processo digestivo ocorrerá com maior intensidade. 
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18. 
 
A figura mostra a provável origem evolutiva do grupo de animais representados num período de 500 milhões 
de anos (M.a) até os dias atuais. Os números 1, 2, 3, 4 e 5 no cladograma indicam o momento do surgimento 
de determinados grupos de animais 
 

 
 
Analisando-se o cladograma, foram feitas as seguintes afirmações: 
 
I. Os peixes sem mandíbula foram completamente extintos há mais de 400 M.a. e hoje não há 
representantes desse grupo de animais. 
II. Em 2, surge o grupo dos tetrápodes cujos representantes atuais são pulmonados e com circulação 
sanguínea dupla. 
III. A fecundação interna e o desenvolvimento embrionário com proteção amniótica são características dos 
atuais animais originados de 3. 
IV. O coração tetracavitário pode ter surgido em um grupo de animais anteriores ao mamífero primitivo 
destacado em 4. 
V. Foi a extinção dos dinossauros que permitiu o surgimento das aves a partir do grupo dos crocodilianos. 
 
São afirmações VERDADEIRAS: 
 
A) I, II e IV 
B) I, III e V 
C) II, III e IV 
D) II, IV e V 
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19. 
 
Nas angiospermas, o sistema condutor de água e de sais minerais é constituído de células mortas com 
substâncias impermeáveis que dão também sustentação aos vasos. O floema é formado por células vivas, 
apresentando ao longo de sua extensão placas crivadas. 
 

 
 
São atividades funcionais que envolvem a participação desses vasos, ou pelo menos de um deles, EXCETO: 
 
A) transpiração, que favorece o transporte nos vasos lenhosos. 
B) gutação, que favorece o aumento da pressão de raiz e a descida da seiva elaborada. 
C) fotossíntese, cujos produtos orgânicos são transportados pelo floema. 
D) perda de vapor d’água, que favorece a subida da seiva bruta. 
 
 
20. 
 
Poluentes aquáticos podem ser biodegradáveis ou não, sendo capazes de acumular na água e gerar riscos 
aos seres vivos. 
 
Sobre essas substâncias, é correto afirmar, EXCETO: 
 
A) adubos e fertilizantes: contêm grandes concentrações de matéria orgânica rica em nitrogênio e fósforo 
estimulando o crescimento de algas, que produz a eutrofização responsável pelo aumento de O2 na água. 
B) petróleo: quando liberado na água, provoca poluição, produzindo camada impermeabilizante, que impede 
trocas gasosas entre água e atmosfera, provocando asfixia em animais e dificultando a fotossíntese em 
autótrofos submersos. 
C) defensivos agrícolas: podem provocar intoxicações em animais aquáticos e muitos deles se acumulam no 
organismo animal à semelhança de metais pesados como o chumbo e o mercúrio. 
D) detergentes: mesmo não sendo acentuadamente tóxicos, podem causar prejuízo ao ambiente pela 
destruição de micro-organismos e, alguns deles podem contribuir para a eutrofização do meio. 
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21. 
Os seres humanos podem apresentar três 
diferentes proteínas com capacidade de ligar o 
oxigênio. São elas: a hemoglobina A, que está 
envolvida com o transporte de oxigênio no 
sangue de indivíduos após o nascimento; a 
mioglobina, presente no interior de células dos 
músculos esqueléticos e cardíaco; a 
hemoglobina F, presente somente no estágio 
fetal e por muito pouco tempo após o 
nascimento. 
O gráfico a seguir representa a capacidade de 
ligar oxigênio dessas três proteínas em função 
das pressões parciais de oxigênio (pO2) no 
organismo. 
 

 
As curvas A, B e C no gráfico representam, 
respectivamente, a capacidade de ligar oxigênio 
das proteínas: 
 
A) hemoglobina A, hemoglobina F e mioglobina. 
B) mioglobina, hemoglobina F e hemoglobina A. 
C) hemoglobina F, hemoglobina A e mioglobina. 
D) hemoglobina A, mioglobina e hemoglobina F. 
 
22. 
Em 1875, Charles Darwin, autor de A Origem das 
Espécies, escreveu sobre uma família peculiar de 
uma província do noroeste da Índia, na qual dez 

homens de quatro gerações apresentavam 
dentes pequenos, ausência de glândulas 
sudoríparas e pelos corpóreos esparsos. Os 
homens afetados nunca transmitiam esse 
caráter para seus filhos, mas suas filhas não 
afetadas podem passar essa característica para 
os filhos (netos do homem afetado). Darwin 
alegou que as filhas dessa família indiana nunca 
eram afetadas, mas hoje sabemos que algumas 
mulheres têm casos brandos dessa anomalia 
genética denominada displasia ectodérmica 
anidrótica, com áreas irregulares da pele com 
poucas ou nenhuma glândula sudorípara. 
 

Fonte: Extraído de Pierce, B. A. Genética – um 
enfoque conceitual, Ed. Guanabara Koogan, p74-

75, 2004. 
 
Considerando a anomalia como um caráter 
recessivo, assinale a afirmação INCORRETA. 
 
A) Trata-se de um caráter determinado por gene 
ligado ao cromossomo X em uma região não 
homóloga de Y. 
B) Mulheres heterozigotas podem ter áreas 
irregulares da pele afetadas devido à inativação 
aleatória do cromossomo X. 
C) Trata-se de uma herança restrita ao sexo 
masculino em que somente os netos de homens 
afetados são afetados. 
D) Espera-se que metade dos filhos homens de 
uma mulher normal cujo pai é afetado sejam 
também afetados por essa anomalia. 
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23. 

 
 
Sobre esse assunto, é INCORRETO afirmar que: 
 
A) o vírus HPV cresce nas células queratinizadas mortas das camadas mais externas da epiderme. 
B) alguns sorotipos de HPV estão envolvidos com o desenvolvimento de câncer de colo uterino. 
C) esses vírus se valem da multiplicação celular para reproduzir seu material genético inserido no genoma da 
célula. 
D) somente o material genético desses vírus não tem poder infectante, sendo a cápsula fundamental para 
sua disseminação. 
 
24. 
O gráfico mostra a comparação entre o crescimento de uma população de lagartos Cnemidophorus 
unissexuados com uma população de lagartos bissexuados de igual gênero, a partir de populações do mesmo 
tamanho, acompanhadas durante três anos em uma mesma área. 
 

 
 
Com base nas informações dadas e outros conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que: 
 
A) somente metade da população de lagartos bissexuados é capaz de produzir ovos, e isso pode explicar o 
menor crescimento populacional em relação aos unissexuados. 
B) os lagartos unissexuados se reproduzem por partenogênese e, por isso, devem apresentar menor 
variabilidade genética que os bissexuados. 
C) todos os indivíduos da população unissexuada são fêmeas e não dependem de machos para a reprodução. 
D) a população de lagartos unissexuados cresce mais rapidamente, é mais evoluída e mais bem adaptada ao 
meio que a população bissexuada. 
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27. 
Doenças como o mal de Alzheimer (que provoca 
deterioração das funções cerebrais, como perda 
de memória, da linguagem, da razão e da 
habilidade de cuidar de si próprio), o mal de 
Parkinson (que se caracteriza por uma desordem 
progressiva no controle dos movimentos) bem 
como os efeitos da aterosclerose (afetando 
reconhecimento e memória de curto prazo) 
chamam a atenção sobre importantes funções 
do Sistema Nervoso Central (SNC). Contudo 
outras funções do SNC não são tão óbvias. 
 
Abaixo estão listadas algumas funções orgânicas. 
 
I. Produzir hormônio envolvido com o controle 
hídrico no organismo. 
II. Controlar a ação de músculos esqueléticos 
voluntários bem como involuntários. 
III. Controlar o pH sanguíneo e a temperatura 
corporal. 

IV. Produzir tensões que representam sensações 
desagradáveis para o indivíduo. 
V. Produzir reflexos condicionados e participar 
do arco reflexo simples. 
 
São funções desempenhadas pelo SNC: 
 
A) I, II, IV e V apenas. 
B) II, IV e V apenas. 
C) I, III e IV apenas. 
D) I, II, III, IV e V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
 

1. 16. 
2. 17. 
3. 18. 
4. 19. 
5. 20. 
6. 21. 
7. 22. 
8. 23. 
9. 24. 

10. 25. 
11. 26. 
12. 27. 
13.  
14.  
15.  

  



BIOLOGIA                                                                                                                                                  
 

159 
 

 

VESTIBULAR 2014 

1. 
 
Ao final do revolucionário “A origem das espécies”, Charles Darwin afirma que existe uma grandeza na visão 
evolucionista da vida. O acesso a essa grandeza seria a contemplação das “infinitas formas de grande beleza” 
que evoluíram – e continuam a evoluir – a partir de um ancestral muito simples. O conceito da existência de 
uma linhagem – ou linhagens – de seres vivos transformando-se ao longo das gerações faz uma grande 
diferença na maneira de enxergar o mundo. A forma das espécies atuais reflete as mudanças sofridas ao 
longo de sua história evolutiva. 
 

Fonte: Extraído de Scientific American Brasil ... em 
www2.uol.com.br/sciam/.../o_admiravel_mundo_das_cobras-cegas.html 

 
Sobre esse assunto, é INCORRETO afirmar: 
 
A) A Teoria da Seleção Natural derrubou o Fixismo, que propagava a imutabilidade das espécies. 
B) A classificação dos seres vivos antes da adoção das ideias de Darwin seguia critérios tipológicos, que não 
se baseavam na história evolutiva dos seres. 
C) Para Darwin, mudanças no meio ambiente desempenham papel fundamental no curso evolutivo, mas não 
são elas que induzem a aquisição de características a serem transmitidas para as próximas gerações. 
D) Darwin demonstra que os fenômenos da mutação gênica e da recombinação produzem novas 
características, podendo gerar duas novas espécies a partir de ancestral comum. 
 
2. 
Os quatro vegetais representados a seguir possuem características típicas selecionadas ao longo da evolução 
e também apresentam características comuns. 

 
 
Todos eles representam, EXCETO: 
 
A) fases haploide e diploide. 
B) esporófito fotossintetizante. 
C) estruturas reprodutivas sexuadas. 
D) meiose formando estruturas assexuadas. 
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3. 

 

De acordo com o texto e seus conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO afirmar: 
 
A) A planta tornou-se venenosa para favorecer as borboletas intoxicando os predadores dessas borboletas e 
de outros insetos. 
B) Insetos que acumulam toxinas em seu corpo e as usam como defesa não precisam se camuflar e podem 
ser até bem evidentes. 
C) A coloração vistosa das borboletas não é uma vantagem evolutiva para o indivíduo que é atacado, mas 
contribui para a sobrevivência de outros membros da população. 
D) Animais que possuem coloração de advertência podem servir de modelos para outras espécies palatáveis 
que, em processos de seleção natural, tornam-se semelhantes a eles. 
  

4. 
Ainda hoje existem várias doenças infecciosas que poderiam ser controladas e até mesmo eliminadas. O 
conhecimento do modo de transmissão de doenças é indispensável para o desenvolvimento de políticas 
públicas que visam à profilaxia e até mesmo à eliminação de muitas patologias infecciosas. 
 
Assinale a relação INCORRETA entre a doença e o seu respectivo modo de transmissão. 
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5. 

A teia alimentar representada foi descrita por pesquisadores brasileiros no Mato Grosso do Sul. 

 

Sobre essa teia, marque a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A piraputanga é onívora. 
B) Há mais de um tipo de consumidor. 
C) Há competição no esquema representado. 
D) Todos os componentes de uma teia alimentar estão representados. 

 

6. 

As figuras mostram os resultados dos testes de hemoaglutinação realizados para uma mãe e seu filho hoje 
adulto, mas que nasceu com a doença hemolítica do recém-nascido (eritroblastose fetal). Observe que, para 
o indivíduo I, só houve aglutinação com o soro anti-A, enquanto que para o indivíduo II só houve aglutinação 
com o soro anti-D (anti-Rh). 
 

 
 
Com base nos resultados, é INCORRETO afirmar: 
 
A) O indivíduo I não pode doar sangue para o indivíduo II. 
B) O indivíduo II não deve doar sangue para o indivíduo I. 
C) O pai do indivíduo I possui sangue do tipo Rh-negativo. 
D) O pai do indivíduo II possui sangue do tipo Rh-positivo. 
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7. 
Os biomas são grandes ecossistemas com fisionomias vegetais características, influenciados especialmente 
por fatores climáticos, apresentando homogeneidade de estrutura e função em escala regional ou 
continental. 
O mapa indica com números quatro dos biomas brasileiros. 
Utilizando o mapa e as características dos biomas a seguir, marque a alternativa INCORRETA. 
 

 
 
 
8. 
 
As figuras representam processos de germinação em dois grupos distintos de plantas. 
 

 
 
É INCORRETO afirmar que essas plantas possuem: 
 
A) cotilédones e endospermas como reservas. 
B) flores para a reprodução em seus ciclos de vida. 
C) vasos condutores, xilema e floema das raízes às folhas. 
D) tipos de folhas e tipos de raízes diferentes. 
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9. 

VACINA 
 
A varíola humana, causada por um 
Orthopoxvirus denominado "smallpox”, foi uma 
doença 
infecto-contagiosa, que até o final do século XVIII 
matava milhões de pessoas a cada década ou 
desfigurava o rosto dos sobreviventes com 
cicatrizes e perda de visão. 
Na Inglaterra, o gado era acometido com 
frequência de uma doença semelhante à varíola 
humana, causada por outro Orthopoxvirus 
denominado "cowpox", e as pessoas que as 
ordenhavam adquiriam a doença, manifestando 
lesões semelhantes nas mãos, lesões essas que 
desapareciam espontaneamente. Era 
observação corrente entre a população rural que 
as pessoas que adquiriam a varíola bovina 
ficavam protegidas da varíola humana. 
Em 1796 o médico Edward Jenner inoculou a 
linfa retirada de uma vesícula da mão direita de 
uma mulher, que havia adquirido a varíola 
bovina, no braço de um menino. Decorridas 6 
semanas, Jenner inoculou o pus da varíola 
humana na criança, com resultado negativo. 
Estava descoberta a vacina antivariólica. 
A partir de então, o adjetivo latino vaccina (da 
vaca) passa a ser usado como substantivo e 
adaptado a vários idiomas: em português, 
vacina. Por analogia, passou a designar todo 
inoculo dotado de ação antigênica, 
independente de sua origem. 
 

Sobre esse assunto foram feitas as seguintes 
afirmações: 
 
I. Os vírus smallpox e cowpox devem apresentar 
alguma semelhança antigênica e ancestralidade 
comum. 
II. A linfa retirada da vesícula da mão direita da 
referida mulher continha anticorpos que, 

inoculados no braço do menino, tornaram-no 
resistente à varíola. 
III. Alguns micro-organismos podem ter seu 
material genético alterado para tornarem-se 
menos patogênicos (atenuados) e serem usados 
como vacinas. 
IV. O uso continuado de vacinas tende a 
selecionar populações geneticamente mais 
resistentes aos patógenos. 
V. A seleção natural nas relações entre parasitas 
e hospedeiros podem, ao longo do tempo, 
produzir populações de hospedeiros mais 
resistentes e parasitas menos patogênicos. 
 
São afirmações cientificamente CORRETAS: 
 
A) I, II e IV. 
B) I, III e V. 
C) II, III e IV. 
D) I, IV e V. 

10. 

Muitas plantas, popularmente denominadas de 
leitosas, produzem substâncias brancas 
chamadas de látex que, em contato com ar, 
coagulam. 
 
São atributos de diferentes látex, EXCETO: 
 
A) Vedação de ferimentos vegetais evitando a 
entrada de patógenos. 
B) Contenção da herbivoria por apresentar sabor 
amargo e substâncias tóxicas. 
C) Extração e processamento para a produção de 
borracha. 
D) Utilização como proteção a predadores como 
o âmbar do pinheiro-do-paraná. 
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11. 

A figura esquematiza um experimento de “tolerância imunológica natural” e recíproca ao transplante de 
pelagem entre bovinos gêmeos cujas placentas fundidas, durante o desenvolvimento fetal, permitiram a 
mistura do sangue dos dois irmãos. Os animais representados rejeitavam o transplante de pelagem de outros 
animais, inclusive de seus pais. 

 

Com base nas informações acima e seus conhecimentos, é INCORRETO afirmar: 
 
A) No experimento ilustrado, os animais são gêmeos dizigóticos podendo mesmo ser filhos de touros 
diferentes. 
B) Ao compartilharem a placenta, os animais adultos passaram a apresentar grupos sanguíneos do mesmo 
tipo. 
C) Os filhos possuem apenas parte do genoma dos pais, podendo inclusive apresentar grupo sanguíneo 
diferente do materno e do paterno. 
D) Nesses animais, a distinção imunológica entre o próprio e o não próprio pode depender do contato com 
antígenos na fase embrionária. 
 
12. 
 
A biogeoquímica é a ciência que estuda a troca de materiais entre os componentes bióticos e abióticos dos 
ecossistemas. 
 
Sobre os ciclos biogeoquímicos, marque a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Plantas e animais participam do ciclo do oxigênio, nitrogênio e água. 
B) Há quatro tipos diferentes de bactérias que participam do ciclo do nitrogênio. 
C) Organismos procariontes fotossintetizantes não participam do ciclo do nitrogênio. 
D) Organismos decompositores participam do ciclo do nitrogênio e do gás carbônico. 
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13. 

 
 
De acordo com o texto acima e seus conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Indivíduos com DC e que ingerem glúten podem apresentar anemia perniciosa e baixo nível de 
crescimento. 
B) A DC não tratada pode contribuir para o desenvolvimento de distúrbios orgânicos como a anemia 
ferropriva e a osteoporose. 
C) O tratamento da DC consiste em dieta sem glúten, podendo-se substituir as farinhas que contêm glúten 
por farinhas de milho, arroz e batata. 
D) O desenvolvimento da doença não é influenciado por fatores hereditários, mas o fenótipo sexual deve ser 
levado em consideração. 
  
14. 
 

 
 
Analisando as informações acima de acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO afirmar 
que esses animais: 
 
A) não são répteis venenosos, mas podem ser peçonhentos. 
B) apresentam fecundação interna e são ovovivíparos. 
C) podem ser de grande importância para o equilíbrio ambiental. 
D) apresentam camada córnea de queratina revestindo a epiderme. 
 
 
 
 
 



BIOLOGIA                                                                                                                                                  
 

166 
 

 

15. 
 
As figuras são estruturas vegetais exclusivas das angiospermas. 

 
 
Sobre as estruturas representadas, é correto afirmar, EXCETO: 
 
A) Todas são frutos secos. 
B) Apenas uma é monocotiledônea. 
C) Duas delas são sementes nuas. 
D) Uma delas apresenta dispersão anemófila. 
 
 
16. 
 
Moléculas, células, tecidos, órgãos e sistemas atuam para garantir a imunidade, impedindo a entrada ou 
combatendo corpos estranhos que tenham entrado no organismo animal. O esquema organiza os tipos de 
imunidade (indicados por números) para a defesa do organismo humano. 
 

 
De acordo com o esquema, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Anticorpos presentes no leite materno representam para a criança uma imunidade do tipo I. 
B) As imunidades ativas são consideradas adaptativas e de longa duração, em contraposição às passivas com 
efeito imediato e de curta duração. 
C) As vacinas desencadeiam imunidade do tipo IV, e os soros antiofídicos desencadeiam imunidade do tipo V. 
D) O desenvolvimento de memória contra antígenos que nos causaram doenças representa uma imunidade 
do tipo II. 
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17. 
FIBROSE CÍSTICA é um distúrbio genético que se desenvolve somente quando o indivíduo apresenta dois 
alelos mutados do gene CFTR, causando principalmente doença pulmonar crônica e progressiva e a 
insuficiência pancreática. Dois por cento da população mundial são portadores assintomáticos da mutação 
no gene associado 
à fibrose cística. O heredograma foi montado para se estudar a ocorrência desse distúrbio em uma 
determinada família, na qual o casal 5 x 6 está esperando um filho. 
 

 
 
Analisando-se as informações acima, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Trata-se de uma herança autossômica recessiva. 
B) A chance de o indivíduo 7 vir a ser afetado é de 1/8. 
C) A chance de o indivíduo 3 ser portador assintomático da mutação é de 2/3. 
D) A chance de o casal 1 x 2 ter outra criança afetada é a mesma de ter uma normal homozigota. 
 
 
18. 
 
Nas figuras a seguir, destacam-se determinadas estruturas que desempenham importantes funções em 
diferentes plantas, para uma boa adaptação ao ambiente. 
 

 
 
A respeito das estruturas destacadas, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Todas as quatro estruturas se originam de modificações foliares. 
B) Uma delas representa uma adaptação para a sobrevivência em solos extremamente pobres em 
determinados nutrientes. 
C) Duas delas não realizam fotossíntese e, por isso, não apresentam qualquer reserva nutritiva. 
D) Uma delas pode atuar na atração de agentes polinizadores e outra, na atração de presas. 
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19. 
 
Nas moscas da fruta, a cor dos olhos é uma 
herança genética ligada ao sexo. Olhos 
vermelhos constituem o caráter dominante e 
olhos brancos, o caráter recessivo. No 
heredograma, as moscas 1 e 3 possuem olhos 
vermelhos e 2 e 4, olhos brancos. 
 

 
Sabendo que a determinação do sexo nesses 
animais segue o mesmo padrão que nos 
humanos e analisando as informações acima, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Se a mosca 2 for fêmea, a mosca 4 é 
obrigatoriamente macho. 
B) Se a mosca 1 for macho, a mosca 3 é 
obrigatoriamente fêmea. 
C) Se as moscas 1, 3 e 4 forem fêmeas, duas 
delas são heterozigotas. 
D) Se a mosca 3 for macho, seu pai apresenta 
obrigatoriamente o mesmo fenótipo. 
 
 
 
 
 

20. 
 
O endométrio é um espelho do ciclo ovariano. A 
figura relaciona temporalmente o ciclo ovariano 
e as alterações do endométrio. 

 
Com base no esquema e seus conhecimentos 
sobre o ciclo menstrual e sua regulação, é 
INCORRETO afirmar: 
 
A) O hormônio FSH, que determina o 
desenvolvimento do folículo ovariano, é 
responsável pela menstruação (descamação do 
endométrio). 
B) Na fase proliferativa, o estrógeno produzido 
pelo folículo em desenvolvimento induz o 
crescimento do epitélio endometrial. 
C) Na fase lútea, a progesterona produzida pelo 
corpo lúteo induz espessamento, aumento da 
vascularização e estímulo do epitélio glandular 
do endométrio. 
D) Hormônio gonadotrófico produzido após 
implantação do embrião assegura a atividade 
secretora do corpo lúteo que mantém o 
endométrio durante a gravidez. 
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GABARITO 

 
1. D 11. B 
2. B 12. C 
3. A 13. D 
4. D 14. A 
5. D 15. C 
6. C 16. A 
7. B 17. B 
8. A 18. C 
9. B 19. D 

10. D 20. A 
 

 

 
  


