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1. (Unesp 2016)  A professora distribuiu aos alunos algumas fichas contendo, cada uma delas, 
uma descrição de características de uma organela celular. 
 
Abaixo, as fichas recebidas por sete alunos. 
 

Fernando Giovana 

Auxílio na formação de 
cílios e flagelos. 

Associação ao RNAm 
para desempenhar 
sua função. 

Carlos Rodrigo 

Síntese de proteínas que 
serão exportadas pela 
célula. 

Síntese de alguns 
glicídios e modificação 
de proteínas, 
preparando-as para 
secreção. 

Mayara Gustavo 

Digestão de componentes 
desgastados da própria 
célula. 

Presença de 
equipamento próprio 
para síntese de 
proteínas. 

Lígia  

Síntese de ácidos 
nucleicos. 

 

 
A professora também desenhou na quadra de esportes da escola uma grande célula animal, 
com algumas de suas organelas (fora de escala), conforme mostra a figura. 
 

 
 
Ao comando da professora, os alunos deveriam correr para a organela cuja característica 
estava escrita na ficha em seu poder.  
 
Carlos e Mayara correram para a organela indicada pela seta 7; Fernando e Rodrigo correram 
para a organela indicada pela seta 5; Giovana e Gustavo correram para a organela indicada 
pela seta 4; Lígia correu para a organela indicada pela seta 6. 
 
Os alunos que ocuparam o lugar correto na célula desenhada foram  
a) Mayara, Gustavo e Lígia.    
b) Rodrigo, Mayara e Giovana.    
c) Gustavo, Rodrigo e Fernando.    
d) Carlos, Giovana e Mayara.    
e) Fernando, Carlos e Lígia.    
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2. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016)  O gráfico abaixo refere-se ao processo de divisão 
celular que ocorre durante a espermatogênese humana: 
 

 
 
Nesse processo de divisão ocorre  
a) duplicação dos cromossomos nos intervalos I e II e as fases que caracterizam esse 

processo ocorrem nos intervalos III, IV, V e VI.    
b) duplicação dos cromossomos nos intervalos II e III e as fases que caracterizam esse 

processo ocorrem nos intervalos IV, V e VI.    
c) separação de cromátides-irmãs, levando à formação de células com 23 cromossomos 

simples ao final do intervalo IV e maturação dos espermatozoides nos intervalos V e VI.    
d) separação de cromossomos homólogos no intervalo IV e separação de cromátides-irmãs no 

intervalo VI.    
   
3. (Unesp 2016)  Nas células ocorrem reações químicas para a síntese de moléculas orgânicas 
necessárias à própria célula e ao organismo. A figura mostra a reação química de formação de 
uma estrutura molecular maior a partir da união de três outras moléculas menores. 
 

 
 
Esta reação química ocorre no interior da célula durante a  
a) formação dos nucleotídeos.    
b) tradução do RNA mensageiro.    
c) formação dos triglicerídeos.    
d) transcrição do DNA.    
e) síntese dos polissacarídeos.    
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4. (Unicamp 2016)  Mecanismos de controle de pH são fundamentais para a vida. Um 
mecanismo bastante eficiente de controle de pH por organismos vivos envolve moléculas 
doadoras e aceptoras de prótons, que são ácidos e bases que atuam em conjunto equilibrando 
alterações de pH às quais os organismos estão sujeitos. 
 
a) Alterações no pH intracelular afetam a estrutura de proteínas. Por que isso ocorre? 
b) Que consequências para o processo de respiração celular a alteração na estrutura de 

proteínas envolvidas com o ciclo de Krebs pode trazer?  
   
5. (Unesp 2016)  O cogumelo shimeji (Pleurotus ostreatus) aos poucos vai se incorporando à 
culinária das grandes cidades brasileiras. Encontrado facilmente em supermercados, é usado 
como principal ingrediente de molhos, refogados, risotos e outros pratos. 
 

 
 
Sobre o cogumelo shimeji, foram feitas as assertivas: 
 
1. Trata-se de um fungo, um organismo heterótrofo que não faz fotossíntese e não produz seu 

próprio alimento. 
2. Por ser um fungo, não sintetiza proteínas e carboidratos, tendo baixo valor nutricional.  
 
Sobre essas assertivas, é correto dizer que  
a) ambas estão corretas, e a segunda assertiva não é consequência da primeira, uma vez que 

a fotossíntese não é condição para a síntese de proteínas.    
b) ambas estão erradas, pois os fungos são organismos autótrofos que sintetizam seu próprio 

alimento, são ricos em carboidratos e proteínas e têm grande valor nutricional.    
c) a primeira está errada e a segunda está correta, pois, embora sejam fungos e não realizem 

fotossíntese, os cogumelos são autótrofos e sintetizam seu próprio alimento.    
d) ambas estão corretas, e a segunda delas é consequência da primeira, uma vez que 

organismos que não fazem fotossíntese não sintetizam proteínas e carboidratos.    
e) a primeira está correta e a segunda está errada, uma vez que, embora não realizem 

fotossíntese, os fungos sintetizam proteínas e carboidratos.    
   
6. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016)  Troels Prahl, mestre cervejeiro e microbiólogo da 
distribuidora de lêvedo White Labs, está diante de quatro copos de cerveja. Entre um gole e 
outro, ele descreve cada uma. (...) As cores das cervejas são tão diferentes quanto seus 
sabores, variando de dourado enevoado a âmbar transparente. (...) Após milhares de anos de 
domesticação involuntária, os lêvedos – os micro-organismos que fermentam grãos, água e 
lúpulo para que se transformem em cerveja – são tão distintos quanto a bebida que produzem.  
 

(THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL WEEKLY, 10/junho/2014) 
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As afirmações abaixo estão relacionadas direta ou indiretamente com o texto. Assinale a 
INCORRETA.  
a) Lêvedos ou leveduras realizam o processo de fermentação alcoólica, no qual há liberação 

de gás carbônico.    
b) Lêvedos ou leveduras realizam o processo de fermentação alcoólica, no qual há produção 

de etanol e de ATP.    
c) Aromas e cores diferentes de cerveja devem-se a diferentes processos de fermentação que 

ocorrem nos cloroplastos das células de cada variedade específica de lêvedo.    
d) Aromas e cores diferentes de cerveja devem-se a diferenças na sequência de bases 

nitrogenadas do DNA dos vários tipos de lêvedos utilizados.    
   
7. (Unicamp 2016)  As células apresentam estruturas e funções diferenciadas de acordo com o 
organismo ou tecido em que se encontram. 
 
a) Desenhe uma célula que contenha as organelas responsáveis pela respiração celular, pela 

fotossíntese, pela transcrição do RNA e pela síntese de proteínas. 
b) Descreva a morfologia e indique as funções das estruturas que delimitam a célula 

desenhada.  
   
8. (Puccamp 2016)  Certas plantas só florescem em determinados meses do ano e o fator 
preponderante que exerce o papel de relógio biológico para elas é  
a) a mudança do pH do solo.    
b) o período de iluminação diário.    
c) a variação da velocidade do vento.    
d) a intensidade das chuvas.    
e) a quantidade de nutrientes do solo.    
   
9. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016)  Um pesquisador aplicou uma solução de auxina em 
pistilos de uma planta e, em seguida, as flores dessa planta foram protegidas para evitar a 
ação de agentes polinizadores. Depois de certo tempo, obtiveram-se frutos simples, quanto à 
origem carpelar, porém sem sementes. 
A planta em questão  
a) é uma angiosperma, e o processo observado é a partenocarpia artificial, no qual a auxina 

promoveu o crescimento do ovário.    
b) é uma angiosperma, e o processo observado é o da formação de pseudofrutos, no qual a 

auxina promoveu o crescimento de outras partes da flor, além do pistilo.    
c) pode ser uma gimnosperma ou uma angiosperma, e o processo observado é a 

partenocarpia artificial, no qual a auxina promoveu o desenvolvimento do ovário.    
d) pode ser uma gimnosperma ou uma angiosperma, e o processo observado é o da formação 

de pseudofrutos, no qual a auxina promoveu o crescimento de outras partes da flor, além do 
pistilo.    

   
10. (Unicamp 2016)  Segundo o modelo que determina a identidade de órgãos florais, os genes 
estão arranjados em três regiões sobrepostas, e cada região compreende dois verticilos 
adjacentes. Uma combinação única de genes determina a identidade do verticilo (imagem I). 
Se, por exemplo, a região de atividade B é ausente, os verticilos serão especificados apenas 
pelas regiões de atividade A e C, e a flor conterá apenas sépalas e carpelo (imagem II). 
Assinale a alternativa correta. 
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a) Na presença de genes apenas nas regiões A e C, a flor produzirá pólen.    
b) Na presença de genes apenas nas regiões A e B, a flor dará origem a um fruto.    
c) Na ausência de genes na região B, a autofecundação na flor é possível.    
d) Na ausência de genes na região A, a flor será menos visitada por polinizadores.    
   
11. (Unicamp 2016)  A concentração de 2CO  na atmosfera em uma floresta varia ao longo de 

um dia e está intimamente associada com a fisiologia (fotossíntese e respiração) das espécies 

presentes. A concentração de 2CO  na atmosfera também varia em função da disponibilidade 

de água no ambiente. Considerando o gráfico abaixo, é correto afirmar que 
 

  
a) a fotossíntese das plantas é maior no início e no final do período diurno.    
b) as plantas respiram mais na estação chuvosa.    
c) na estação seca, há um pico de respiração às 12 horas.    
d) as plantas fazem mais fotossíntese e respiram menos na estação chuvosa.    
   
12. (Unesp 2016)  Considere o seguinte experimento: 
 
Um experimento simples consiste em mergulhar a extremidade cortada de um ramo de planta 
de flores com pétalas brancas em uma solução colorida. Após algum tempo, as pétalas dessas 
flores ficarão coloridas. 

(Sergio Linhares e Fernando Gewandsznajder. Biologia hoje, 2011.) 
 
 
Considere os mecanismos de condução de seiva bruta e seiva elaborada nos vegetais. Nesse 
experimento, o processo que resultou na mudança da cor das pétalas é análogo à condução de  
a) seiva elaborada, sendo que a evapotranspiração na parte aérea da planta criou uma pressão 

hidrostática positiva no interior do floema, forçando a elevação da coluna de água com 
corante até as pétalas das flores.    

b) seiva bruta, sendo que, por transporte ativo, as células da extremidade inferior do xilema 
absorveram pigmentos do corante, o que aumentou a pressão osmótica nas células dessa 
região, forçando a passagem de água com corante pelo xilema até as células das pétalas 
das flores.    

c) seiva elaborada, sendo que, por transporte ativo, as células adjacentes ao floema 
absorveram a sacarose produzida nas pétalas da flor, o que aumentou a pressão osmótica 
nessas células, permitindo que, por osmose, absorvessem água com corante do floema.    

d) seiva bruta, sendo que a evapotranspiração na parte aérea da planta criou uma pressão 
hidrostática negativa no interior do xilema, forçando a elevação da coluna de água com 
corante até as pétalas das flores.    

e) seiva elaborada, sendo que a solução colorida era hipotônica em relação à osmolaridade da 
seiva elaborada e, por osmose, a água passou da solução para o interior do floema, 
forçando a elevação da coluna de água com corante até as pétalas das flores.    
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13. (Unicamp 2016)  Muitas vezes se observa o efeito do vento nas plantas, que faz com que a 
copa das árvores e eventualmente o caule balancem vigorosamente sem, contudo, se romper. 
No entanto, quando ocorre a ruptura de um ramo, as plantas têm a capacidade de retomar o 
crescimento e ocupar novamente o espaço deixado pela queda do ramo. 
 
a) Cite e caracterize os tipos de tecidos que promovem a sustentação e a flexibilidade dos 

ramos e caules. 
b) Como se dão o surgimento e o crescimento do novo ramo em plantas danificadas pelo 

vento?  
   
14. (Unesp 2016)  “Fruto ou Fruta? Qual a diferença, se é que existe alguma, entre ‘fruto’ e 
‘fruta’?” 
A questão tem uma resposta simples: fruta é o fruto comestível. O que equivale a dizer que 
toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. A mamona, por exemplo, é o fruto da 
mamoneira. Não é uma fruta, pois não se pode comê-la. Já o mamão, fruto do mamoeiro, é 
obviamente uma fruta. 
 

(Veja, 04.02.2015. Adaptado.) 
 
 
O texto faz um contraponto entre o termo popular “fruta” e a definição botânica de fruto. 
Contudo, comete um equívoco ao afirmar que “toda fruta é um fruto”. Na verdade, frutas como 
a maçã e o caju não são frutos verdadeiros, mas pseudofrutos. 
 
Considerando a definição botânica, explique o que é um fruto e porque nem toda fruta é um 
fruto. Explique, também, a importância dos frutos no contexto da diversificação das 
angiospermas.  
   
15. (Unesp 2016)  O fluxo de seiva bruta nas plantas está diretamente associado à abertura e 
ao fechamento dos estômatos. O aumento do fluxo de seiva bruta ao longo do caule é 
favorecido por  
a) estômatos abertos e baixa intensidade luminosa.    
b) estômatos abertos e baixa quantidade de água no solo.    
c) estômatos fechados e alta concentração de glicose na folha.    
d) estômatos abertos e baixa concentração de 2CO  na folha.    

e) estômatos fechados e alta concentração de 2O  na folha.    

   
16. (Unesp 2016)  Quatro espécies de micro-organismos unicelulares foram isoladas em 
laboratório. Para determinar como esses seres vivos obtinham energia, cada espécie foi 
inserida em um tubo de ensaio transparente contendo água e açúcares como fonte de 
alimento. Os tubos foram rotulados em 1, 2, 3 e 4, e submetidos ao fornecimento ou não de 

recursos como gás oxigênio 2(O )  e luz. Após certo tempo, verificou-se a sobrevivência ou a 

morte desses organismos nessas condições. 
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Os resultados permitem concluir corretamente que os micro-organismos presentes nos tubos 1, 
2, 3 e 4, são, respectivamente,  
a) anaeróbios obrigatórios, aeróbios, anaeróbios facultativos e fotossintetizantes.    
b) aeróbios, fotossintetizantes, anaeróbios obrigatórios e anaeróbios facultativos.    
c) anaeróbios facultativos, fotossintetizantes, aeróbios e anaeróbios obrigatórios.    
d) anaeróbios facultativos, aeróbios, fotossintetizantes e anaeróbios obrigatórios.    
e) anaeróbios obrigatórios, anaeróbios facultativos, aeróbios e fotossintetizantes.    
   
17. (Unicamp 2016)  De acordo com o cladograma a seguir, é correto afirmar que: 
 

  
a) A é Briófita, B é Pteridófita e C é Espermatófita.    
b) C é Espermatófita, D é Traqueófita e E é Angiosperma.    
c) C possui sementes, D é Espermatófita e E é Angiosperma.    
d) B é Briófita, D é Traqueófita e E possui sementes.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder à(s) quest(ões) seguintes considere o texto abaixo. 
 

REGISTROS DE UM MAR LETAL 
 
Uma análise química de rochas calcárias coletadas nos Emirados Árabes é o indício mais 
contundente até agora de que o pior evento de extinção em massa da Terra pode ter sido 
causado pela acidificação dos oceanos − o mesmo processo que o excesso de gás carbônico 
produzido pela humanidade provoca nos mares. O evento aconteceu há 250 milhões de anos, 

quando 90%  das espécies biológicas foram extintas, especialmente as de vida marinha. Uma 

equipe internacional de geólogos analisou o conteúdo de isótopos de boro e de outros 
elementos de rochas que se formaram a partir da precipitação de carbonato de cálcio no fundo 
do mar durante o evento de extinção. A análise concluiu que, durante um período de 5 mil 
anos, a água do mar chegou a ficar 10 vezes mais ácida devido ao gás carbônico dissolvido, 
devido a um evento de vulcanismo nos continentes da época. A acidez é letal para diversas 
criaturas marinhas, pois dificulta a absorção de cálcio. 

 
(Adaptado de: Revista Pesquisa FAPESP, n. 232, p. 15)  

 
 
18. (Puccamp 2016)  Para responder esta questão, utilize o texto e a figura abaixo. 
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A grande extinção a que se refere o texto marca o final da Era Paleozoica, durante a qual 
ocorreram diversos eventos importantes na história da vida em nosso planeta. A figura refere-
se a um desses eventos: a ocupação do ambiente terrestre por anfíbios e artrópodes. 
 
a) Compare esses dois grupos quanto ao revestimento do epitélio externo e sua eficiência para 

o ambiente terrestre. 
b) Ao final do Paleozoico as pteridófitas e as coníferas eram bastante abundantes. Qual a 

principal novidade evolutiva de cada um destes grupos associadas à vida no ambiente 
terrestre? 

c) Indique dois filos de invertebrados que teriam sofrido com o aumento da acidez da água do 
mar. Justifique sua resposta.  

   
19. (Ufu 2015)  Em 2014, a imprensa noticiou exaustivamente o surto de febre hemorrágica 
provocada pelo vírus ebola. A figura a seguir destaca como age e se espalha essa ameaça. 
 

 
 
A partir da análise da figura, considere as afirmativas a seguir.  
 
I. O vírus ebola utiliza o seu próprio metabolismo para impedir as células dendríticas de 

enviarem mensagens para alertar o sistema imunológico.  
II. O vírus ebola afeta a resposta imune do organismo. A infecção prejudica a mobilização 

imunológica e o corpo tem dificuldade para combater o vírus, que se multiplica a ponto de 
afetar os principais órgãos.  
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III. A transmissão do ebola pode ocorrer pelo contato direto de bacilos presentes no sangue ou 
fluidos corporais de pessoas ou animais contaminados.  

IV. O vírus ebola ataca células humanas para injetar o seu genoma e as transforma em 
fábricas de novos vírus. Uma medida possível para combater a ação viral seria impedir a 
replicação da molécula de ácido nucleico do vírus.  

 
Assinale a alternativa que apresenta, apenas, as afirmativas corretas.  
a) II e IV.    
b) I, II e III.    
c) II, III e IV.    
d) I e IV.    
   
20. (Unicamp 2015)  O vírus Ebola foi isolado em 1976, após uma epidemia de febre 
hemorrágica ocorrida em vilas do noroeste do Zaire, perto do rio Ebola. Esse vírus está 
associado a um quadro de febre hemorrágica extremamente letal, que acomete as células 
hepáticas e o sistema retículoendotelial. O surto atual na África Ocidental (cujos primeiros 
casos foram notificados em março de 2014) é o maior e mais complexo desde a descoberta do 
vírus. Os morcegos são considerados um dos reservatórios naturais do vírus. Sabe-se que a 
fábrica onde surgiram os primeiros casos dos surtos de 1976 e 1979 era o habitat de vários 
morcegos. Hoje o vírus é transmitido de pessoa para pessoa.  
 
a) Como é a estrutura de um vírus? Dê exemplo de duas zoonoses virais.  
b) Compare as formas de transmissão do vírus Ebola e do vírus da gripe.   
   
21. (Ufu 2015)  Hemácias humanas foram colocadas em três soluções com diferentes 
concentrações salinas (Soluções A, B e C) e as variações de seus volumes, após certo tempo, 
foram analisadas e ilustradas no gráfico a seguir. 
 

 
 
Em relação à tonicidade do citoplasma das hemácias humanas, as soluções A, B e C são, 
respectivamente, classificadas como  
a) hipotônica, hipotônica, isotônica.    
b) hipertônica, isotônica, hipotônica.    
c) hipotônica, isotônica, hipertônica.    
d) hipertônica, hipotônica, hipotônica.    
   
22. (Unesp 2015)  Leia o trecho da sentença condenatória de Joaquim José da Silva Xavier, o 
Tiradentes. 
 
Portanto condenam ao Réu Joaquim José da Silva Xavier por alcunha o Tiradentes Alferes que 
foi da tropa paga da Capitania de Minas a que com baraço e pregão seja conduzido pelas ruas 
públicas ao lugar da forca e nela morra morte natural para sempre, […] e a casa em que vivia 
em Vila Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais no chão se edifique […]. 
 

(http://bd.tjmg.jus.br) 
 
 
 
Como se verifica, além da condenação à morte, a sentença determinava ainda que a casa em 
que o inconfidente vivia fosse demolida e a terra salgada, tornando-a assim improdutiva. 
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Referindo-se aos processos de transporte de substâncias através da membrana, os quais 
permitem às células dos pelos absorventes das raízes obterem água e minerais do solo, 
explique por que salgar a terra torna o solo improdutivo.  
   
23. (Enem 2015)  Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam 
aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de 
sua produção até seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e 
caracterização de células secretoras. 
 
Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da 
produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora?  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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24. (Enem 2015)  Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração 

aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38  moléculas de ATP. Contudo 

em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de 
gerar apenas duas moléculas de ATP. 
 

 
 
Qual curva representa o perfil de consumo de glicose, para manutenção da homeostase de 
uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento 
gradual de concentração de oxigênio?  
a) 1    
b) 2     
c) 3     
d) 4     
e) 5     
   
25. (Pucmg 2015)  O bom funcionamento de uma célula eucariota depende da 
compartimentalização de processos específicos em organelas como as indicadas por números 
na figura a seguir. A organela 2 é derivada da organela 3. 
 

 
 
A relação entre a estrutura numerada e sua função celular está INCORRETA em:  
a) 1  Usina de força que utiliza energia existente sob determinada forma e a converte em 

outra mais facilmente utilizada pela célula.    
b) 2   Vesícula que pode conter proteínas que podem estar envolvidas na digestão 

intracelular ou são destinadas ao meio extracelular.    
c) 3   Local onde proteínas sintetizadas podem ser modificadas, selecionadas, empacotadas 

e enviadas para suas destinações celulares ou extracelulares.    
d) 4   Local onde ocorre a replicação do material genético e a decodificação da informação 

genética.    
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26. (Enem 2015)  Um importante princípio da biologia, relacionado à transmissão de caracteres 
e à embriogênese humana, foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. 
Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população 
de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente 

distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y,  foi revelado que diversos tecidos de 

mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação 
extremamente curiosa: apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram 
microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca 
natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. 
 

MUOTRI, A. Você não é só você: carregamos células maternas na maioria de nossos órgãos. 
Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 4 dez. 2012 (adaptado). 

 
 
O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo 
humano, é o de que  
a) o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente.    
b) a dominância genética determina a expressão de alguns genes.    
c) as mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma.    
d) mitocôndrias e o seu DNA provêm do gameta materno.    
e) as nossas células corporais provêm de um único zigoto.    
   
27. (Ufu 2015)  O gráfico a seguir mostra variações da quantidade de DNA por núcleo durante 
o ciclo celular de uma célula animal. 
 

 
 
Em qual dos períodos encontramos o cromossomo constituído por duas cromátides-irmãs, 
cada uma contendo uma molécula de DNA, e a ocorrência da migração das cromátides-irmãs 
para os polos da célula, respectivamente?  
a) T2 e T3.    
b) T1 e T3.    
c) T3 e T4.    
d) T1 e T4.    
   
28. (Pucmg 2015)  As figuras representam três diferentes fases ou etapas ( A, B  e C)  de 

possíveis divisões celulares. 
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É INCORRETO afirmar que:  
a) C,  A  e B  não podem ocorrer como fases da mesma meiose.    

b) A célula inicial da divisão meiótica possui 2n 4.     
c) As figuras A  e B  podem ocorrer tanto na mitose como na meiose.    
d) A permutação gênica pode ocorrer em C.     
   
29. (Pucmg 2015)  Existem semelhanças e diferenças entre a gametogênese masculina e a 

gametogênese feminina. O esquema separa em quatro fases comuns ( A,  B,  C  e D)  a 

espermatogênese e a ovogênese. 
 

 
 
Com base no esquema e em seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a afirmativa 
INCORRETA.  
a) Na fase A,  as espermatogônias e ovogônias são produzidas por mitoses a partir de células 

da linhagem germinativa.    
b) As fases B,  C  e D  das duas gametogêneses se inicia na puberdade sob o efeito de 

hormônios liberados pela hipófise.    
c) Na fase C,  ocorre a redução da ploidia, pois são separados os cromossomos homólogos.    
d) Apenas os gametas femininos possuem nutrientes necessários ao desenvolvimento inicial 

do embrião.    
   
30. (Unesp 2015)  Um casal procurou ajuda médica, pois há anos desejava gerar filhos e não 
obtinha sucesso. Os exames apontaram que a mulher era reprodutivamente normal. Com 
relação ao homem, o exame revelou que a espermatogênese era comprometida por uma 
alteração cromossômica, embora seu fenótipo e desempenho sexual fossem normais. Por 
causa dessa alteração, não ocorria o pareamento dos cromossomos homólogos, a meiose não 
avançava além do zigóteno e os espermatócitos I degeneravam. 
 
Desse modo, é correto afirmar que a análise do esperma desse homem revelará  
a) secreções da próstata e das glândulas seminais, mas não haverá espermatozoides, em 

razão de não se completar a prófase I.    
b) sêmen composto por espermátides, mas não por espermatozoides, em razão de não se 

completar a espermatogênese pela falta de segregação cromossômica.    
c) espermatozoides sem cromossomos, em função da não segregação cromossômica, e sem 

mobilidade, em razão do sêmen não ter secreções da próstata e das glândulas seminais.    
d) uma secreção mucosa lubrificante, eliminada pelas glândulas bulbouretrais, além de 

espermatogônias anucleadas, em razão da não formação da telófase I.    
e) secreções das glândulas do sistema genital masculino, assim como espermatozoides com 

2n cromossomos, em razão da não segregação das cromátides na anáfase II.    
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31. (Pucmg 2015)  Schleiden e Schwann, em 1838, trabalhando com tecidos de vegetais e 
animais respectivamente, concluíram que os elementos estruturais de plantas e animais eram 
essencialmente os mesmos. Nasceu então a Teoria Celular, definindo que as células são 
unidades básicas e fisiológicas de todos os organismos vivos e que elas são entidades 
distintas e construtoras de organismos mais complexos. 
 
Podem-se acrescentar mais elementos à Teoria Celular, porém é INCORRETO afirmar que:  
a) todas as células apresentam semelhanças básicas em sua composição química.    
b) a maioria das reações químicas da vida ocorre dentro das células.    
c) em eucariontes ou procariontes, o repasse das características genéticas é realizado através 

do crossing-over.    
d) durante a divisão celular, conjuntos complexos de informações genéticas são replicados e 

repassados a células filhas.    
   
32. (Unicamp 2015)  O desenvolvimento da microscopia trouxe uma contribuição significativa 
para o estudo da Biologia. Microscópios ópticos que usam luz visível permitem ampliações de 
até 1.000 vezes, sendo possível observar objetos maiores que 200 nanômetros.  
 
a) Cite dois componentes celulares que podem ser observados em uma preparação que 

contém uma película extraída da epiderme de uma cebola, utilizando-se um microscópio de 
luz.  

b) Quais células podem ser observadas em uma preparação de sangue humano, utilizando-se 
um microscópio de luz?   

   
33. (Pucmg 2015)  A anemia é uma doença que atinge inúmeras pessoas em todo o mundo, 
mesmo em países desenvolvidos, trazendo fadigas e diminuição do desempenho físico e 
cognitivo. O esquema a seguir destaca alguns fatores envolvidos direta ou indiretamente na 
eritropoiese. 
 

No esquema E.P.O.  (eritropoietina) é um hormônio produzido e liberado em resposta a baixos 

teores de oxigênio no sangue que passa pelos rins. 
 

 
 
De acordo com o esquema e seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a afirmativa 
INCORRETA.  
a) Uma das vitaminas mostradas acima é necessária para a síntese de DNA  e RNA  e sua 

deficiência tem profundo efeito na eritropoiese.    
b) A anemia perniciosa surge em consequência de deficiência de uma vitamina necessária 

para a absorção de ferro pelo organismo.    
c) Doença renal crônica pode acarretar anemia, que pode ser corrigida pela administração de 

E.P.O.  recombinante.    
d) Três dos fatores mostrados acima estão envolvidos com a síntese do grupo prostético da 

hemoglobina.    
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34. (Pucmg 2015)  O bom funcionamento de nosso organismo depende em parte de rotas 
metabólicas correlacionadas e controladas. Glicose, lipídeos e proteínas podem servir como 
fontes de energia para nosso corpo. 
 
Diante da decisão de uma pessoa perder peso rapidamente, foram feitas as afirmações a 
seguir. 
 
I. As proteínas possuem funções essenciais ao organismo, como enzimas e elementos 

estruturais, não sendo então armazenadas como fonte primordial de energia. 
II. As gorduras apresentam maior conteúdo energético por unidade de massa do que os 

carboidratos. 
III. Os músculos podem utilizar tanto suas reservas de glicogênio como ácidos graxos para a 

produção aeróbica de ATP.  
IV. Na gliconeogênese alguns aminoácidos podem ser desaminados e usados para produzir 

glicose para o cérebro, que depende de glicemia adequada para o bom funcionamento. 
 
Estão CORRETAS as afirmações:  
a) I, II, III e IV.    
b) II, III e IV, apenas.    
c) I, III e IV, apenas.    
d) I, II e III, apenas.    
   
35. (Unesp 2015)  A microbiota normal do homem é colonizada por diversos microrganismos 
que estão de forma comensal, sendo a Candida spp. o fungo oportunista mais comum, 
podendo assim se tornar patogênica, caso ocorram alterações nos mecanismos de defesa do 
homem. 

(www.revistaapi.com) 
 
O texto afirma que vários microrganismos interagem com o ser humano de forma comensal. No 
contexto das relações ecológicas interespecíficas, explique o que isso significa e dê mais um 
exemplo desse tipo de interação. 
 
No caso da Candida spp. se tornar patogênica, como se denomina a relação interespecífica 
entre esse fungo e o ser humano? Justifique sua resposta.  
   
36. (Ufu 2015)  As figuras a seguir representam o processo das clivagens iniciais do 
desenvolvimento embrionário em três organismos diferentes (I, II e III). 
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Qual alternativa apresenta a associação correta entre os processos de clivagens e o organismo 
correspondente?  
a) I – répteis; II – mamíferos; III – peixes.    
b) I – anfíbio; II – aves; III – artrópodes.    
c) I – artrópodes; II – répteis; III – aves.    
d) I – aves; II – artrópodes; III – mamíferos.     
   
37. (Ufu 2015)  A figura representa esquematicamente o estágio de nêurula de um embrião de 

cordado. Os folhetos embrionários estão representados pelos números de 1 a 3  e as 

estruturas A, B, C  e D  são oriundas do desenvolvimento e diferenciação dos folhetos 

embrionários. 
 

 
 
a) Indique a letra e o nome da estrutura que desaparece no decorrer do desenvolvimento 

embrionário dos mamíferos, dando lugar à coluna vertebral.  
b) Indique os números e os nomes dos folhetos embrionários que dão origem, 

respectivamente, às células intestinais e às células neurais, nos mamíferos adultos.  
c) Indique a letra e o nome da estrutura onde ficarão alojados os futuros órgãos do animal. Tal 

estrutura origina-se a partir de qual folheto embrionário?  
   
38. (Unicamp 2015)  O estudo do desenvolvimento embrionário é importante para se entender 
a evolução dos animais. Observe as imagens abaixo. 
 

 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) O animal A apresenta simetria bilateral e é celomado.    
b) O animal B apresenta simetria radial e é celomado.    
c) O animal A apresenta simetria radial e é acelomado.    
d) O animal B apresenta simetria bilateral e é acelomado.    
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39. (Pucmg 2015)  Uma coisa é a capacidade de um micro-organismo realizar metabolismo 
energético dependente ou independente de oxigênio. Outra coisa é ele suportar ou não a 
presença de oxigênio no ambiente no qual se desenvolve. Para suportar a presença de 
oxigênio, os organismos vivos devem apresentar enzimas capazes de protegê-los ou livrá-los 
dos produtos tóxicos do oxigênio. 
 
Na figura a seguir, o crescimento de diferentes bactérias heterótrofas (I, II, III, IV e V), em 
diferentes taxas e localizações nos tubos de ensaio, revela tanto a sua tolerância relativa ou 
intolerância ao oxigênio, como sua dependência ou independência metabólica do oxigênio. 
 

 
 
Com base nas informações acima e em seus conhecimentos sobre o assunto, é possível 
afirmar, EXCETO:  
a) A bactéria I depende do oxigênio como receptor final de elétrons na respiração aeróbia.    
b) A bactéria II é incapaz de oxidar o substrato do meio e produz ATP  por fermentação, que é 

inibida pela presença de oxigênio.    
c) A bactéria III cresce na presença de oxigênio, mas pode produzir ATP  e se desenvolver em 

anaerobiose.    
d) A bactéria V, apesar de realizar metabolismo energético anaeróbio, suporta a presença de 

oxigênio no meio.    
   
40. (Unesp 2015)  Dona Patrícia comprou um frasco com 100 gramas de alho triturado 
desidratado, sem sal ou qualquer conservante. A embalagem informava que o produto 
correspondia a 1 quilograma de alho fresco. 
 

 
 
É correto afirmar que, em um quilograma de alho fresco, 100 gramas correspondem, 
principalmente,   
a) aos nutrientes minerais obtidos do solo pelas raízes e 900 gramas correspondem à água 

retida pela planta.    
b) à matéria orgânica sintetizada nas folhas e 900 gramas correspondem à água obtida do solo 

através das raízes.    
c) à água obtida do solo pelas raízes e 900 gramas correspondem ao carbono retirado do ar 

atmosférico e aos nutrientes minerais retirados do solo.    
d) à matéria orgânica da parte comestível da planta e 900 gramas correspondem à matéria 

orgânica das folhas e raízes.    
e) aos nutrientes minerais obtidos do solo pelas raízes e 900 gramas correspondem à água 

retirada do solo e ao carbono retirado do ar atmosférico.    
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41. (Unicamp 2015)  São estruturas encontradas em vegetais:  
a) parede celular, grana, arquêntero, mitocôndria, DNA.    
b) mitocôndria, vacúolo, tilacoide, vasos, cromossomo.    
c) mitocôndria, carioteca, axônio, núcleo, estroma.    
d) dendrito, cloroplasto, DNA, endométrio, estômato.    
   
42. (Unesp 2015)  Ação implacável 
 
Pesquisadores descobrem no solo antibiótico natural capaz de matar bactérias resistentes 
causadoras de doenças graves, como infecções hospitalares e tuberculose. 
 

(http://cienciahoje.uol.com.br) 
 
 
O novo antibiótico, a teixobactina, impede a síntese da parede celular de alguns tipos de 
bactérias por se ligar a substâncias precursoras de lipídios dessa parede. Além de presente 
nas bactérias, a parede celular também é encontrada  
a) nas células animais, nas quais recebe o nome de membrana plasmática que, por ter 

composição lipoproteica, poderia sofrer ação do novo antibiótico.    
b) nos fungos, sobre os quais o novo antibiótico poderia exercer sua ação, uma vez que a 

parede celular dos fungos é constituída por quitina, um tipo de lipídio.    
c) nos protozoários que, por serem unicelulares e aquáticos, apresentam parede celular 

lipoproteica para contenção do volume celular, razão pela qual poderiam sofrer ação do novo 
antibiótico.    

d) nas células vegetais, sobre as quais o novo antibiótico não teria ação, uma vez que sua 
parede celular tem o carboidrato celulose em sua composição.    

e) nos vírus, sobre os quais o novo antibiótico não teria ação, uma vez que sua parede celular 
é proteica, razão pela qual são combatidos com vacinas, mas não com antibióticos.    

   
43. (Ufu 2015)  Considere o quadro a seguir em que os algarismos romanos de I a IV 
representam os principais tecidos vegetais, e os algarismos arábicos de 1 a 4 indicam algumas 
características, a constituição e as funções desses tecidos. 
 

Tecidos Características, constituição e funções 

I. Colênquima 1. Formado por células vivas, cuja função geral é o 
preenchimento de espaços internos da planta. 

II. Esclerênquima 2. Constituído por células com grande capacidade de divisão e 
que descendem diretamente de células embrionárias. 

III. Parênquima 3. É um tecido de sustentação constituído por células vivas, 
dotadas de paredes com reforços extras de celulose. 

IV. Maristema primário 4. Constituído por células mortas, tem paredes impregnadas de 
lignina e sua função é a sustentação esquelética do corpo da 
planta. 

 
Assinale a alternativa que associa, corretamente, esses tecidos vegetais, com suas respectivas 
características, constituição e funções.  
a) I-3, II-1, III-4 e IV-2.    
b) I-1, II-2, III-3 e IV-4.    
c) I-3, II-4, III-1 e IV-2    
d) I-4, II-3, III-1 e IV-2.    
   
44. (Unesp 2015)  Na aula sobre morfologia vegetal, os alunos foram levados ao pátio da 
escola, para analisar um pé de Mussaenda alicia, ou mussaenda-rosa-arbustiva. A professora 
chamou a atenção dos alunos para algumas características da planta, cuja foto encontra-se a 
seguir. 
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Além das folhas e do tronco, os alunos observaram estruturas cor-de-rosa e, no interior delas, 
as amarelas. A partir da observação, levantaram hipóteses sobre tais estruturas. 
 
Assinale a alternativa que contém a definição e o argumento corretos para a hipótese 
levantada.  
a) As estruturas rosa são pétalas; pois, por definição, as pétalas são as estruturas chamativas 

da flor e se observa que, nessa planta, essas são as estruturas mais vistosas.    
b) As estruturas rosa são flores; pois, por definição, flores são os órgãos que atraem os 

polinizadores e tais estruturas são as mais chamativas da planta.    
c) As estruturas amarelas são flores; pois, por definição, flores contêm os órgãos reprodutivos 

da planta e foram observados gineceu e androceu nessas estruturas.    
d) As estruturas amarelas são folhas; pois, por definição, folhas protegem os órgãos 

reprodutivos da planta e foram observados androceu e gineceu internamente a essas 
estruturas.    

e) As estruturas rosa são folhas; pois, por definição, qualquer órgão presente na planta, que 
não seja raiz, caule ou flor, independentemente de sua coloração, deve ser chamado de 
folha e tem por função principal realizar fotossíntese.    

   
45. (Pucmg 2015)  Nas reações independentes de luz no processo fotossintético, assinale a 
opção INCORRETA.  
a) Há uso e não produção de ATP.     
b) Há produção de carboidratos e não de oxigênio.    
c) Há fixação de 2CO  com posterior regeneração do aceptor de 2CO .     

d) A fixação do 2CO  em plantas 3C ,  4C ,  CAM  é no mesmo local.    

   
46. (Pucmg 2015)  Os organismos clorofilados eucariontes, supridos de energia solar, utilizam 
de reações químicas, partindo de substâncias simples para produzir inicialmente carboidratos, 
sendo este um evento chave na evolução da vida no planeta. 
 
É correto afirmar sobre fotossíntese, EXCETO:  
a) Nas reações dependentes da luz, ocorre a conversão da energia solar em energia química 

na forma de ATP e de um carreador de elétrons reduzido (NADPH H ).     

b) Na fase clara da fotossíntese, ocorrem dois tipos de fotofosforilações e num deles ocorre 
também a fotólise da água com liberação de oxigênio.    

c) A energia luminosa usada pela fotossíntese é absorvida por muitos pigmentos diferentes, 
com espectros de absorção distintos.    

d) Os produtos das reações dependentes da luz serão todos usados na síntese da matéria 
orgânica, nas reações da fase escura.    

   
47. (Ufu 2015)  O gráfico a seguir apresenta o efeito da luminosidade sobre as taxas de 
respiração e fotossíntese das plantas I e II. Cada uma delas tem diferentes necessidades 
quanto à exposição à luz solar, sendo uma delas umbrófita (planta de sombra) e a outra 
heliófita (planta de sol).  
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a) Qual é o ponto (A, B ou C)  de compensação fótico da planta II? Justifique sua resposta.  

b) A partir de qual ponto as plantas I e II, respectivamente, conseguem acumular matéria 
orgânica que poderá ser disponibilizada para os níveis tróficos dos consumidores? Justifique 
sua resposta.  

c) Como as plantas I e II podem ser classificadas, respectivamente, quanto à exposição à luz 
solar? Justifique a classificação dada a partir do ponto de compensação fótico das plantas.   

   
48. (Unesp 2015)  Em 2014, os dois equinócios do ano foram em 20 de março e 23 de 
setembro. O primeiro solstício foi em 21 de junho e o segundo será em 21 de dezembro. Na 
data do solstício de verão no hemisfério norte, é solstício de inverno no hemisfério sul, e na 
data do equinócio de primavera no hemisfério norte, é equinócio de outono no hemisfério sul. A 
figura representa esses eventos astronômicos: 
 

 
 
Considere duas plantas de mesma espécie e porte, mantidas sob iluminação natural e 
condições ideais de irrigação, uma delas no hemisfério norte, sobre o trópico de Câncer, e a 
outra em mesma latitude e altitude, mas no hemisfério sul, sobre o trópico de Capricórnio.  
 
Considerando os períodos de claro e escuro nos dias referentes aos equinócios e solstícios, é 
correto afirmar que:  
a) no solstício de verão no hemisfério norte, a planta nesse hemisfério passará mais horas 

fazendo fotossíntese que respirando.    
b) no solstício de verão no hemisfério sul, a planta nesse hemisfério passará mais horas 

fazendo fotossíntese que a planta no hemisfério norte.    
c) no equinócio de primavera, as plantas passarão maior número de horas fazendo 

fotossíntese que quando no equinócio de outono.    
d) no equinócio, as plantas passarão 24 horas fazendo fotossíntese e respirando, 

concomitantemente, enquanto no solstício passarão mais horas respirando que em atividade 
fotossintética.    

e) no equinócio, cada uma das plantas passará 12 horas fazendo fotossíntese e 12 horas 
respirando.    
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49. (Unicamp 2015)  O crescimento das plantas é afetado pelo balanço entre a fotossíntese e a 
respiração. O padrão de resposta desses dois importantes processos fisiológicos em função da 
temperatura é apresentado nos gráficos abaixo, relativos a duas espécies de plantas. 
 

 
 
Sobre as espécies X e Y, é correto afirmar:  
a) A espécie Y não apresenta ganho líquido de carbono a 15°C.    
b) As duas espécies têm perda líquida de carbono a 45°C.    
c) A espécie Y crescerá menos do que a espécie X a 25°C.    
d) As duas espécies têm ganho líquido de carbono a 45°C.    
   
50. (Pucmg 2015)  O ciclo de vida das plantas terrestres caracteriza-se por alternância de 
geração, com fases haploides e diploides, conforme o esquema. 
 

 
 
A esse respeito, assinale a afirmação INCORRETA.  
a) Laranjeiras, abacateiros e parreiras são plantas esporófitos.    
b) A geração esporofítica estende-se do zigoto até a planta adulta.    
c) Os gametas são produzidos por mitose e os esporos, por meiose.    
d) As angiospermas, devido à ocorrência de flores, não apresentam fase gametofítica.    
   
51. (Pucmg 2015)  As angiospermas apresentam, em seu ciclo de vida, particularidades que as 
distinguem das gimnospermas. São processos e/ou estruturas exclusivas das angiospermas, 
EXCETO:  
a) dupla fecundação.    
b) tecido triploide nutritivo.    
c) frutos derivados do ovário.    
d) óvulos e sementes.    
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52. (Ufu 2015)  Em uma aula de Biologia intitulada Diversidade das plantas, o professor 
destacou o Parque Ecológico Estadual Intervales, no estado de São Paulo, por integrar um dos 
mais significativos trechos protegidos de Mata Atlântica e em que aparecem inúmeras espécies 
representantes dos diferentes grupos vegetais. Sendo assim, informou algumas características: 

Plantas que produzem frutos, dentro dos quais estão as sementes (A);  Plantas vasculares que 

não produzem sementes (B);  Plantas sem tecidos condutores de seiva (C)  e as que se 

caracterizam por apresentar sementes nuas (D).  

 
AMABIS, J.M.; MARTHO, G. R. Biologia em Contexto: a diversidade dos seres vivos. 1.ed, v.3. 

São Paulo: Moderna, 2013 (Adaptado).  
 
 
a) No decorrer da evolução qual é a sequência temporal de aparecimento dos grupos de 

plantas A, B, C  e D  no ambiente terrestre?  

b) Considere que, nesse parque, foram encontradas hepáticas, avencas e magnólias. Indique a 
letra e identifique o grupo vegetal desses representantes.  

c) Indique a letra e identifique o grupo vegetal em que há a presença de óvulo, ausência de 
ovário na flor feminina e produção de grãos de pólen.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Seca faz cidades do interior de SP decretarem emergência. 
 
A falta de água enfrentada pelo Sudeste do país tem feito cada vez mais cidades de São Paulo 
e de Minas Gerais adotarem o racionamento, para reduzir o consumo de água, ou decretarem 
estado de emergência. Além do desabastecimento, a seca tem prejudicado também setores 
como a agricultura, a indústria, a saúde e o turismo dessas cidades. 
 

Adaptado de http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/ 2014/07/07/seca-faz-
cidades-do-interior-decretarem-emergencia.htm. Acessado em 16/07/2014.  

 
 
53. (Unicamp 2015)  A situação de seca citada na reportagem é determinada por mudanças no 
ciclo hidrológico, em que as plantas têm papel determinante, uma vez que representam uma 
fonte de vapor d’água para a atmosfera. Os vasos que conduzem a água das raízes até as 
folhas são os  
a) floemáticos e a transpiração ocorre pelos estômatos.    
b) floemáticos e a transpiração ocorre pelos tricomas.    
c) xilemáticos e a transpiração ocorre pelos tricomas.    
d) xilemáticos e a transpiração ocorre pelos estômatos.    
   
54. (Unesp 2015)  Um químico e um biólogo discutiam sobre a melhor forma de representar a 
equação da fotossíntese. Segundo o químico, a equação deveria indicar um balanço entre a 
quantidade de moléculas e átomos no início e ao final do processo. Para o biólogo, a equação 
deveria apresentar as moléculas que, no início do processo, fornecem os átomos para as 
moléculas do final do processo. 
 
As equações propostas pelo químico e pelo biólogo são, respectivamente,  
a) 2 2 6 12 6 2 26CO 12H O C H O 6H O 6O     e 2 2 6 12 6 26CO 6H O C H O 6O       

b) 2 2 6 12 6 26CO 6H O C H O 6O    e 2 2 6 12 6 2 26CO 12H O C H O 6H O 6O        

c) 2 2 6 12 6 26CO 6H O C H O 6O    e 6 12 6 2 2 2C H O 6O 6CO 6H O energia        

d) 6 12 6 2 5 2C H O 2C H OH 2CO energia    e 6 12 6 2 2 2C H O 6O 6CO 6H O energia        

e) 6 12 6 2 2 2C H O 6O 6CO 6H O energia     e 6 12 6 2 5 2C H O 2C H OH 2CO energia       
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
Mayara acertou, pois correu em direção ao lisossomo, organela responsável pela digestão 
intracelular. Gustavo acerta, porque as mitocôndrias contêm ribossomos e sintetizam proteínas. 
Lígia também acertou, pois foi ao núcleo, local onde se localiza o material genético formado 
pelo DNA, um tipo de ácido nucleico.   
 
Resposta da questão 2: 
 [D] 
 
Durante a espermatogênese humana, a separação dos cromossomos homólogos ocorre no 
intervalo IV ( fase reducional), enquanto a separação das cromátides-irmãs se dá no intervalo 
VI.   
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
Durante a tradução ribossômica do RNA mensageiro, os aminoácidos são desencadeados e 
ligados por meio de ligações covalentes amídicas conhecidas como ligações peptídicas.   
 
Resposta da questão 4: 

 a) Alterações no pH intracelular causam a perda de estrutura espacial das proteínas, 
fenômeno conhecido por desnaturação. As mudanças na conformação molecular das 
proteínas interferem decisivamente na sua função. 

b) As mudanças na estrutura das enzimas que catalisam as reações do ciclo de Krebs 
impedem a desidrogenação e a descarboxilação dos substratos que participam desse ciclo. 
Essas alterações paralisam a fosforilação oxidativa e, consequentemente, limitam a produção 
de energia (ATP).   
 
Resposta da questão 5: 
 [E] 
 
Os fungos são organismos heterótrofos que realizam digestão extracorpórea e ingestão 
alimentar por absorção. Esses seres são capazes de sintetizar proteínas e carboidratos.   
 
Resposta da questão 6: 
 [C] 
 
Os lêvedos são fungos unicelulares heterótrofos, isto é, não possuem a capacidade de realizar 
a fotossíntese, pois não apresentam cloroplastos ou clorofilas.   
 
Resposta da questão 7: 
 a) Esquema de uma célula vegetal: 
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b) Parede celular: constituída principalmente por celulose, espessa, plástica, inerte e 

totalmente permeável. Apresenta função esquelética e protetora. 
Membrana plasmática: formada por uma bicamada de fosfolipídios onde se deslocam 
livremente um mosaico de proteínas, delgada, visível somente ao microscópio eletrônico e 
relacionada ao controle das trocas de substâncias entre a célula e ao ambiente 
(permeabilidade seletiva).   
 
Resposta da questão 8: 
 [B] 
 
As plantas que iniciam o florescimento em determinados meses do ano dependendo do 
período de iluminação diário e são classificadas como plantas de dia longo. As plantas de dia 
curto dependem do período de iluminação diário e de um período de escuro contínuo.   
 
Resposta da questão 9: 
 [A] 
 
As auxinas aplicadas em pistilos de flores promovem o desenvolvimento do ovário sem que 
haja fecundação. O ovário desenvolvido origina o fruto partenocárpico sem sementes artificial. 
As únicas plantas que apresentas flores e frutos são as angiospermas.   
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
Na ausência de genes na região A, a flor será menos visitada por agentes polinizadores por 
não apresentar verticilos atrativos, tais como, as pétalas coloridas, cheirosas e vistosas.   
 
Resposta da questão 11: 
 [B] 
 
O gráfico mostra que na estação chuvosa a taxa respiratória das plantas é maior do que na 

estação seca, porque no período chuvoso o fluxo de 2CO  para o ambiente é maior.   

 
Resposta da questão 12: 
 [D] 
 
A mudança da cor das pétalas é análoga à condução da seiva bruta, sendo que a 
evapotranspiração da parte aérea do vegetal cria uma pressão hidrostática negativa no interior 
dos vasos lenhosos do xilema, causando a subida da coluna líquida com corante até as pétalas 
das flores.   
 
Resposta da questão 13: 

 a) Os tecidos relacionados com a sustentação mecânica das plantas são esclerênquima, 
colênquima e xilema (lenho). A flexibilidade dos ramos é determinada pelo colênquima. 

 
Características: 
 
- Esclerênquima: tecido formado por células mortas, alongadas ou poliédricas, cujas paredes 

são impregnadas por lignina. 
- Colênquima: tecido formado por células vivas, poliédricas, cujas paredes são espessadas 

por celulose. 
- Xilema: tecido formado por células mortas, tubulares apresentando diversos tipos de 

reforços constituídos por lignina. Sua principal função é o transporte da seiva mineral 
(bruta), além de atuar na sustentação mecânica dos vegetais vasculares (traqueófitos). 
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b) Os ramos novos crescem a partir do desenvolvimento das gemas laterais do caule. A queda 
de um galho causa a redução concentração da auxina (AIA) na região onde as gemas laterais 
estão dormentes. A redução na concentração AIA faz com que as gemas entrem em atividade 
e produzam novos ramos em substituição aos que foram perdidos.   
 
Resposta da questão 14: 
 Os frutos verdadeiros correspondem ao ovário da flor das angiospermas, fecundado e 
desenvolvido. Os pseudofrutos são porções comestíveis da flor desenvolvidas a partir do 
receptáculo floral (maçã, pera) ou do pedúnculo floral (caju) ou inflorescências (amora, 
framboesa). Os frutos são estruturas fundamentais na diversificação das angiospermas, porque 
contribuem na dispersão das sementes promovendo o isolamento geográfico de populações e 
a produção de subespécies e novas espécies desse grupo vegetal.   
 
Resposta da questão 15: 
 [D] 
 
O aumento do fluxo de seiva bruta ao longo do tecido lenhoso do caule é favorecido pela 
abertura dos estômatos, fato que provoca maior transpiração pelas folhas e baixa concentração 

de 2CO  na folha, indicando o consumo desse gás na fotossíntese.   

 
Resposta da questão 16: 
 [E] 
 
Os micro-organismos presentes no tubo 1 são anaeróbios obrigatórios, porque não sobrevivem 

na presença de oxigênio 2(O ).  No tubo 2, são anaeróbios facultativos, pois sobrevivem tanto 

na presença, quanto na ausência desse gás. Os micro-organismos no tubo 3 são aeróbios, 
porque não sobrevivem na ausência do oxigênio, enquanto aqueles presentes no tubo 4 são 
autótrofos fotossintetizantes, porque somente sobrevivem na presença de luz.   
 
Resposta da questão 17: 
 [D] 
 
De acordo com o cladograma, B é Briófita por formar embrião durante o seu desenvolvimento. 
D é planta Traqueófita, porque possui tecido vascular e produz sementes, correspondendo às 
Gimnospermas. As Angiospermas são indicadas pelo grupo E, porque formam flores e frutos.   
 
Resposta da questão 18: 

 a) Os anfíbios são cordados vertebrados que apresentam a pele fina, pouco queratinizada, 
umedecida por glândulas mucosas e permeável aos gases respiratórios. Os anfíbios são 
adaptados ao meio terrestre úmido. 
O epitélio dos artrópodes secreta o exoesqueleto constituído pelo polissacarídeo quitina, 
lipídios e impregnações calcárias. O exoesqueleto quitinoso é rígido, resistente e, 
praticamente impermeável, permitindo a adaptação dos artrópodes a ambientes terrestres 
secos. 

 
b) As pteridófitas foram as primeiras plantas terrestres a desenvolver tecidos condutores 

(xilema e floema). As coníferas (gimnospermas) formam o turbo polínico, são independentes 
da água para a reprodução sexuada e produzem sementes. 

 
c) Cnidários e Moluscos. Os cnidários antozoários do grupo dos corais calcários são afetados 
em seu exoesqueleto pela diminuição do pH da água do mar. O mesmo ocorre com as conchas 
dos moluscos univalves e bivalves e apresentam exoesqueleto calcário. O aumento da acidez 
da água do mar causa descalcificação dos exoesqueletos.   
 
Resposta da questão 19: 
 [A] 
 
[I] Falsa. Os vírus são acelulares e não apresentam metabolismo próprio. 
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[III] Falsa. A transmissão da febre hemorrágica do ebola pode ocorrer pelo contato direto de 
partículas virais presentes no sangue ou nos fluídos corporais de pessoas ou animais 
contaminados.   
 
Resposta da questão 20: 

 a) Os vírus são formados por um capsídeo de proteínas, com ou sem, envelope 
membranoso, envolvendo o seu material genético. O material genético viral é constituído, 
geralmente, por DNA ou RNA. São exemplos de zoonoses virais a dengue, febre amarela, 
raiva, hantavirose, entre outras. 

 
b) O vírus ebola é transmitido de pessoa a pessoa através de secreções corpóreas e sangue 
contaminado. As secreções incluem saliva, suor, urina, fezes e esperma. O vírus da gripe é 
transmitido por meio de gotículas eliminadas pela tosse, espirro e catarro, além do contato com 
as mãos e objetos contaminados, tais como, copos, talheres, roupas, etc.   
 
Resposta da questão 21: 
 [C] 
 
A solução A é hipotônica em relação ao citoplasma das hemácias, porque as células ganharam 
água, por osmose e aumentaram seu volume. A solução B é isotônica em relação ao 
citoplasma dos eritrócitos, pois não foi observada alteração de seu volume. A solução C é 
hipertônica em relação ao citoplasma dos glóbulos vermelhos, porque provocou perda 
osmótica de água com consequente redução de volume das células pesquisadas.   
 
Resposta da questão 22: 
 O salgamento torna o solo hipertônico em relação aos pelos absorventes da raiz. 
Consequentemente, as plantas perdem água para o solo e não sobrevivem.   
 
Resposta da questão 23: 
 [C] 
 
Os aminoácidos marcados radioativamente serão localizados aos 5 minutos no retículo 
endoplasmático rugoso onde serão incorporados em proteínas. As proteínas serão 
transportadas e processadas no sistema golgiense (10 minutos) e, posteriormente, 
concentradas e embaladas em vesículas de secreção (15 minutos).   
 
Resposta da questão 24: 
 [E] 
 
Curva 5. Em anaerobiose o consumo de glicose é alto, porque o rendimento energético é de 

2 ATP.  Em aerobiose, com o aumento da concentração do oxigênio disponível para a 

respiração aeróbica, o consumo de glicose é menor, porque o rendimento energético aumenta 

(38 ATP).    

 
Resposta da questão 25: 
 [D] 
 
A decodificação da informação genética contida no DNA nuclear é realizada a partir da 
tradução das moléculas de RNA mensageiro nos ribossomos livres no citosol, nos ribossomos 
aderidos ao retículo endoplasmático granuloso e em ribossomos situados no interior de 
organelas, tais como mitocôndrias e plastídios.   
 
Resposta da questão 26: 
 [E] 
 
O texto cita a correlação entre mulheres que já tiveram filhos do sexo masculino e a presença 
de células portadoras do cromossomo Y em seus tecidos. Tal fato contesta o dogma de que 
todas as células de um indivíduo são provenientes do zigoto.   
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Resposta da questão 27: 
 [C] 
 
O período em que a célula animal possui cromossomos duplicados e constituídos por duas 
cromátides-irmãs, cada uma formada por uma molécula de DNA de cadeia dupla é o T3. A 
migração das cromátides-irmãs ocorre em T4.   
 
Resposta da questão 28: 
 [A] 
 

As fases C, A  e B  podem ocorrer durante a meiose de uma célula 2N 4.  Sendo a fase C  

representativa da metáfase I;  a fase A  indica a metáfase II  e B,  a telófase II  dessa divisão 

reducional.   
 
Resposta da questão 29: 
 [B] 
 
No homem, as fases B, C e D iniciam na puberdade. Na mulher, as fases A e B ocorrem 
durante a vida embrionária.   
 
Resposta da questão 30: 
 [A] 
 
A análise do esperma do homem revelará secreções da próstata e das glândulas seminais, 
mas não existirão espermatozoides, pois a meiose é interrompida na prófase I.   
 
Resposta da questão 31: 
 [C] 
 
O crossing-over (permutação) somente ocorre em organismos eucariontes, os quais 
apresentam, em alguma fase de seu ciclo vital, células diploides que se dividem por meiose.   
 
Resposta da questão 32: 
 a) Parede celular e vacúolos. 
b) Hemácias e leucócitos.   
 
Resposta da questão 33: 
 [B] 
 

A vitamina 12B  não é responsável pela absorção de ferro pelo organismo. Esse mineral é 

diretamente absorvido pelas células da mucosa intestinal por proteínas canal.   
 
Resposta da questão 34: 
 [A] 
 
Todas as afirmativas estão corretas e relacionadas com a proposta da questão.   
 
Resposta da questão 35: 
 A interação comensal entre micro-organismos e o homem é uma relação ecológica harmônica 
e interespecífica. Nessa relação, os micro-organismos são favorecidos e o homem não é 
prejudicado. A bactéria Escherichia coli é um comensal do intestino humano. 
No caso da Candida sp. se tornar patogênica, ela é considerada uma espécie parasita. 
Na relação de parasitismo, o hospedeiro é prejudicado e o parasita, favorecido.   
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Resposta da questão 36: 
 [B] 
 
As imagens mostradas em [I] retratam o processo de clivagem holoblástica desigual observada 
durante o desenvolvimento inicial de anfíbios. Em [II] vê-se o processo de segmentação 
meroblástica que ocorre tipicamente em embriões de aves e répteis. Em [III] vemos a 
segmentação (ou clivagem) meroblástica (parcial) durante o desenvolvimento inicial dos 
representantes do filo artrópodes.   
 
Resposta da questão 37: 

 a) Letra C. A notocorda do embrião será substituída pela coluna vertebral durante o 
desenvolvimento do mamífero. 

b) Números 2 e 3, respectivamente. As células intestinais tem origem endodérmica; as neurais 
são formadas a partir do ectoderma do embrião. 

c) Letra B. Os futuros órgãos ficarão alojados na cavidade celomática, estrutura totalmente 
revestida por tecido de origem mesodérmica.   
 
Resposta da questão 38: 
 [C] 
 
A figura A representa uma água-viva, animal pertence ao filo Cnidários. Ela apresenta simetria 
radial e não possui cavidade corpórea, sendo portanto, um animal acelomado.   
 
Resposta da questão 39: 
 [B] 
 
A bactéria II consegue oxidar o substrato do meio e produz ATP, porém não possui enzimas 
capazes de protegê-las ou livrá-las dos produtos tóxicos do oxigênio.   
 
Resposta da questão 40: 
 [B] 
 
Em um quilograma de alho fresco, 100 g correspondem à matéria orgânica sintetizada nas 
folhas durante a fotossíntese e 900 g correspondem à água absorvida do solo pelas raízes.   
 
Resposta da questão 41: 
 [B] 
 
O arquêntero é o esboço do tubo digestório observado durante o desenvolvimento embrionário 
dos animais, a partir do filo Cnidários. Axônios e dendritos são prolongamentos de neurônios. 
O endométrio é o revestimento interno do útero, estrutura responsável pela implantação, 
fixação e nutrição da maioria dos mamíferos.   
 
Resposta da questão 42: 
 [D] 
 
A parede celular é observada nas células vegetais. Os antibióticos não têm efeito sobre essa 
membrana, porque ela apresenta o polissacarídeo celulose em sua composição.   
 
Resposta da questão 43: 
 [C] 
 
A correlação entre os tecidos vegetais apresentados e suas funções acha-se na alternativa [C].   
 
Resposta da questão 44: 
 [C] 
 
As estruturas amarelas são flores. As flores contém os órgãos reprodutores da planta, 
denominados androceu (masculino) e gineceu (feminino).   
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Resposta da questão 45: 
 [D] 
 

A fixação do 2CO  em plantas 3C  ocorre durante o dia no ciclo de Calvin-Benson no estroma 

dos cloroplastos. Em plantas 4C ,  a fixação do 2CO  ocorre durante o dia nas células da bainha 

do feixe vascular, na forma de ácido málico. Consequentemente, os estômatos podem fechar, 

evitando a perda de água pela transpiração foliar. As plantas CAM  fixam o 2CO  à noite, 

associando esse gás na forma de ácido málico nos vacúolos das células do parênquima 
clorofiliano.   
 
Resposta da questão 46: 
 [D] 
 

O oxigênio 2(O )  produzido nas reações fotofosforilativas não será utilizado na síntese de 

matéria orgânica nas reações da fase escura (química) da fotossíntese   
 
Resposta da questão 47: 

 a) O ponto de compensação fótico da planta II está indicado pela letra A. Nesse ponto, as 
taxas de fotossíntese e respiração se igualam. 

b) A partir dos pontos B e A, respectivamente, as plantas I e II recebem iluminação acima de 
seus pontos de compensação fótico e passam a realizar a produção de matéria orgânica por 
fotossíntese com intensidade superior ao consumo na respiração. 

c) As plantas I e II são classificadas, respectivamente, como heliófila (de sol), porque apresenta 
ponto de compensação fótico alto e umbrófila (de sombra), porque apresenta ponto de 
compensação fótico baixo.   
 
Resposta da questão 48: 
 [B] 
 
No solstício de verão, no hemisfério sul, as plantas passam mais tempo realizando a 
fotossíntese, porque recebem maior intensidade luminosa do que as plantas que habitam o 
hemisfério norte.   
 
Resposta da questão 49: 
 [C] 
 
A interpretação direta dos gráficos mostra que a espécie Y crescerá menos do que a espécie X 

quando submetidas a uma temperatura de 25 C.    

 
Resposta da questão 50: 
 [D] 
 
Em angiospermas o gametófito masculino é representado pelo tubo polínico, enquanto o 
feminino é o saco embrionário contido no óvulo.   
 
Resposta da questão 51: 
 [D] 
 
A produção de óvulos e, consequentemente, de sementes, ocorre em gimnospermas e 
angiospermas.   
Resposta da questão 52: 

 a) A sequência temporal de aparecimento dos grupos de plantas no ambiente terrestre foi: B 
(pteridófitas); C (briófitas); D (gimnospermas) e A (angiospermas). 

b) Hepáticas são briófitas, plantas avasculares indicadas pela letra C. Avencas são pteridófitas, 
vegetais vasculares, sem sementes indicados pela letra B. As magnólias são angiospermas, 
plantas produtoras de flores e frutos, apontadas na letra A. 
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c) Letra D. As gimnospermas não formam frutos, porque seus óvulos não estão contidos em 
ovários.   
 
Resposta da questão 53: 
 [D] 
 
Os vasos condutores da seiva bruta (mineral ou inorgânica) são denominados xilemáticos 
(xilema ou lenho). A forma principal de perda de água pelas plantas terrestres é através das 
aberturas dos estômatos situados na epiderme das folhas.   
 
Resposta da questão 54: 
 [B] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química] 
Segundo o químico, a equação deveria indicar um balanço entre a quantidade de moléculas e 
átomos no início e ao final do processo, por isso a água é cortada dos produtos: 

2 2 6 12 6 26CO 6H O C H O 6O   . 

 
Para o biólogo, a equação deveria apresentar as moléculas que, no início do processo, 
fornecem os átomos para as moléculas do final do processo: 

2 2 6 12 6 2 26CO 12H O C H O 6H O 6O    . 

 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
O biólogo não simplifica a equação da fotossíntese para poder indicar todos os reagentes que 
fornecem os átomos para os produtos da reação.   
 
 


