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BIOLOGIA 
 

QUESTÃO 01  
O gráfico mostra os níveis de glicose medidos no sangue de duas 
pessoas, sendo uma saudável e outra com diabetes melito, 
imediatamente após uma refeição e nas cinco horas seguintes. 
 

 
 

a) Identifique a curva correspondente às medidas da pessoa diabética, 
justificando sua resposta. 
b) Como se explicam os níveis estáveis de glicose na curva B, após 3 
horas da refeição? 

Resolução   
a) A curva A é a correspondente às medidas da pessoa diabética, pois 
nesta verifica-se, após a refeição, um elevado aumento na taxa 
glicêmica e um grande tempo decorrido até a sua diminuição no 
sangue, indicando que, ou a glicose não está entrando 
adequadamente nas células devido à deficiência na produção do 
hormônio insulina (Diabetes melito tipo I), ou as células não estão 
reconhecendo este hormônio (Diabetes melito tipo II). 
b) Os níveis estáveis de glicose na curva B, após 3 horas de refeição, 
ocorrem pelo fato de a pessoa B ser normal e, portanto, ter as células 
β das ilhotas pancreáticas fabricando normalmente o hormônio 
insulina, responsável pela entrada de glicose nas células. Sendo 
assim, após a refeição, os níveis de glicose aumentam (devido 
principalmente à digestão do amido) e depois diminuem, e mantêm-se 
constante, devido à ação da insulina e, principalmente, do glucagon, 
hormônio também produzido pelo pâncreas (células α), que promove a 
conversão de glicogênio, armazenado nos músculos e no fígado, em 
glicose, à medida que ela vai sendo consumida nas vias metabólicas 
de produção de ATP para transferência de energia. 
 

QUESTÃO 02  
A presença do mercúrio foi analisada em populações humanas 
ribeirinhas e em três espécies A, B e C de animais de um rio da região 
amazônica, todos fazendo parte de uma mesma teia alimentar. A 
tabela mostra os resultados obtidos. 
 

Amostras 
Concentração média de 

mercúrio 
(microgramas/g) 

Cabelos de seres humanos 19,1 
Tecidos de animais da espécie A 8,3 
Tecidos de animais da espécie B 0,7 
Tecidos de animais da espécie C 0,01 
 
a) No esquema da folha de respostas, distribua os seres humanos e 
os animais das espécies A, B e C, de modo a representar 
corretamente a teia alimentar. 

 

b) Não está ainda esclarecido se o mercúrio presente no rio pode 
prejudicar a saúde das populações ribeirinhas. Como precaução, 
pensou-se em recomendar que as pessoas deixassem de comer 
peixe. Sabendo-se que peixe e mandioca (aipim) são os alimentos 
básicos dessas populações, a retirada do peixe da alimentação pode 
provocar desnutrição? Por quê? 

Resolução   
a) O esquema fica corretamente preenchido tendo a espécie C se 
alimentando dos produtores, seguida da espécie B, mais acima a 
espécie A e, por último, os seres humanos. Essa é a seqüência 
correta por causa da concentração crescente de mercúrio, devido ao 
processo de bioacumulação desse elemento nos tecidos ao longo da 
teia alimentar (magnificação trófica) pelo fato dele não ser 
metabolizado pelo organismo.  

C 

B 

A 
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b) Sim, pode causar desnutrição. O peixe, por ser um animal e sua 
musculatura ser a principal fonte alimentar para nós, é uma grande 
fonte de proteínas e, portanto, de aminoácidos, que são nutrientes de 
caráter estrutural para nosso organismo. Além dos aminoácidos, o 
peixe também é fonte de uma grande quantidade de sais minerais. Já 
a mandioca (que é uma raiz de armazenamento) é fonte de grande 
quantidade de amido, o polissacarídeo de reserva das plantas, 
substância de caráter energético, possuindo quantidade desprezível 
de proteínas e pequena quantidade de sais minerais. Dessa forma, 
caso a população deixasse de consumir peixe sem a sua substituição 
por uma outra fonte de proteína (sais minerais), teríamos uma 
possibilidade altíssima de desnutrição na mesma. 
 

QUESTÃO 03  
Nos últimos anos, tem aumentado o número de espécies de anfíbios 
em extinção, mesmo quando esses animais habitam áreas pouco 
exploradas, como as partes mais altas das montanhas. 
a) Ovos ou embriões de certos anfíbios tornam-se inviáveis, quando o 
pH do meio é igual ou inferior a 5 ou quando há excesso de incidência 
de raios ultravioleta. Cite dois eventos decorrentes da atividade 
humana que contribuem diretamente para a intensificação desses 
fatores ambientais que determinam a mortalidade dos ovos e 
embriões. 
b) O aquecimento global tem aumentado a incidência de uma doença 
de pele causada por fungos (micose) em sapos adultos. 
• Que tipo de relação ecológica ocorre entre o fungo causador da 

micose e o sapo? 
• Cite uma função vital diretamente afetada pelo comprometimento da 

pele do sapo. 
Resolução   

a) Os processos produtivos de usinas de energia e fábricas, mais a 
queima de combustível pelos carros promove a emissão de dióxido de 
enxofre (SO2) e óxidos de nitrogênio (NOx), que levam a formação de 
chuvas ácidas, causando a diminuição do pH dos ambientes 
aquáticos além de outros danos ambientais. Além disso, a queima de 
combustíveis fósseis promove a liberação de gás carbônico (CO2) que, 
em contato com a água, torna-se um ácido fraco: o acido carbônico, 
também diminuindo o pH da água (inclusive causando um leve 
aumento da acidez da chuva). Esses eventos decorrentes da atividade 
humana estão contribuindo diretamente para a mortalidade de ovos e 
embriões de anfíbios através do aumento da acidez da água. 
Também temos que um outro evento decorrente da ação humana que 
influencia a mortalidade citada: o aumento do buraco na camada de 
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ozônio. A liberação na atmosfera de gases como os CFCs (cloro-flúor-
carbonos) destrói a camada de ozônio, responsável pela proteção do 
planeta dos raios ultravioletas e dessa forma agravando a mortalidade 
de ovos e embriões de certos anfíbios pelo aumento da incidência 
desse tipo de radiação. 
b) O tipo de relação ecológica que ocorre entre o fungo causador da 
micose e o sapo é o parasitismo, relação inter-específica onde o 
fungo (parasita) é beneficiado à custa do sapo (hospedeiro). 
A respiração será uma função vital diretamente afetada pelo 
comprometimento da pele do sapo, pois esse realiza a respiração 
cutânea para compensar seus pulmões pouco desenvolvidos. 
 

QUESTÃO 04  
As plantas M e N foram submetidas às mesmas condições ótimas de 
umidade e temperatura. Foram mantidas com o mesmo suprimento de 
CO2, semelhante ao das condições naturais. A taxa fotossintética de 
cada uma foi, então, medida em diferentes intensidades luminosas. Os 
resultados obtidos estão relacionados na tabela abaixo. 
 

Taxa de Fotossíntese 
(µmol CO2 absorvido/m2/s) Intensidade luminosa 

(µmol fótons/m2/s)  
Planta M 

 
Planta N 

0 0 0 
100 6 5 
200 11 9 
300 16 12 
400 22 16 
500 24 18 
600 26 20 
700 27 21 
800 28 21 
900 28 21 
1000 30 21 

 

a) No sistema de coordenadas, traçado em sua folha de respostas, 
represente as curvas correspondentes aos resultados obtidos para as 
plantas M e N, expressos na tabela acima. 
b) A curva de resposta fotossintética de um organismo do fitoplâncton 
é semelhante à da planta N. Com base nessa informação, como se 
explica a contribuição majoritária do fitoplâncton para a produção de 
O2 no planeta? 

 
Resolução   

a) 

 
A figura mostra que, nos dois casos, o aumento da intensidade 
luminosa promove um aumento da taxa fotossintética, até atingir um 
patamar. Esse patamar pode ser explicado pela quantidade finita de 

cloroplastos que cada planta apresenta, determinando um valor 
máximo para essa reação. Outra explicação é que a água e o gás 
carbônico, reagentes do processo, também são fatores limitantes da 
fotossíntese. 
b) O fitoplâncton é um contribuinte majoritário na produção de oxigênio 
no planeta, pois esses organismos autotróficos se encontram na 
superfície dos mares e, portanto, ao realizarem a fotossíntese, liberam 
o O2 (um dos produtos dessa reação) no meio aquático, que logo é 
perdido para a atmosfera, pois sua solubilidade é muito menor na 
água. Além disso, devemos considerar que a superfície marinha 
representa 70% da cobertura total do planeta, fazendo com que o 
número de indivíduos pertencentes ao fitoplâncton seja enorme e sua 
contribuição para a produção de O2 no planeta torne-se majoritária. 
 

QUESTÃO 05  
Durante a transição do período Ordoviciano para o Devoniano, ocorreu 
a conquista do ambiente terrestre pelos vegetais. Algumas plantas 
gimnospermas surgiram nessa transição. As angiospermas, porém, 
ainda não haviam aparecido no planeta. 
a) Cite todos os órgãos vegetais que estavam disponíveis como 
alimento para os animais herbívoros nessa época, justificando. 
b) As evidências fósseis mostram que, nessa época, as plantas 
terrestres estavam sempre associadas a ambientes com alta 
disponibilidade hídrica. Como a proximidade da água pode ter 
favorecido a variabilidade genética dessas plantas? 

Resolução   
a) Como ainda não havia angiospermas no planeta, também não 
estavam disponíveis para os herbívoros estruturas como flores e 
frutos, exclusivos deste grupo vegetal. Desta forma, os órgãos 
vegetais que estavam disponíveis como alimentos para os 
animais herbívoros eram folhas, raízes e caules, além dos 
estróbilos (cones, pinhas), estruturas reprodutivas das gimnospermas. 
Vale salientar que o grupo vegetal das Briófitas apresenta o corpo 
organizado em rizóides, caulóides e filóides, que são raízes, caules e 
folhas primitivos, respectivamente, não sendo considerados órgãos 
verdadeiros. 
b) As plantas mais primitivas (briófitas e pteridófitas) apresentam 
gametas masculinos biflagelados (anterozóides) que necessitam da 
água para nadar e fecundar o gameta feminino (oosfera) e, assim, 
promover a variabilidade genética que a reprodução sexuada e 
cruzada proporciona. Para as gimnospermas, essa necessidade da 
água para a reprodução cruzada não existe, apesar de que alguns 
poucos grupos ainda apresentarem gametas flagelados. 
 

QUESTÃO 06  
Em entrevista concedida à revista eletrônica ComCiência, publicada 
pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Carlos Vogt 
afirmou: 
“O combate à doença de Chagas, à febre amarela, à leishmaniose, à 
malária, à dengue, tem mobilizado a sociedade e os governos na 
busca de soluções mais permanentes e no estabelecimento de 
políticas públicas que conduzam a medidas de prevenção mais 
dinâmicas e eficientes.” 

http://www.comciencia.br/reportagens/2005/06/01.01shtml 
a) O controle da proliferação de mosquitos é uma medida adotada 
para combate a doenças. Para qual(is) das cinco doenças citadas no 
texto acima, essa estratégia pode ser efetiva? 
b) Distribua as cinco doenças em grupos, de acordo com o tipo de 
agente causador. Justifique os grupos formados. 

Resolução   
a) O combate aos mosquitos será eficiente para o controle da febre 
amarela e dengue, transmitidas no meio urbano pelo Aedes aegypti, 
da leishmaniose (úlcera de Bauru), transmitida pelo Phlebotomus (ou 
Lutzomyia) – também conhecido por mosquito-palha ou birigui– e da 
malária, transmitida pelo Anopheles ou mosquito-prego. A única 
doença citada cujo controle não seria eficiente é o mal de Chagas, 
pois seu vetor é um percevejo (hemíptero) do gênero Triatoma 
principalmente, um outro tipo de inseto. 
b) Grupo 1: febre amarela e dengue – doenças causadas por vírus. 
Grupo 2: malária, leishmaniose e doença de Chagas – causadas por 
protozoários. 
Vírus são seres acelulares e não pertencem a nenhum reino do mundo 
vivo. Já os protozoários são seres unicelulares eucariontes 
pertencentes ao reino Protista. 
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QUESTÃO 07  
A figura mostra um artrópode. 

 
 
a) A que grupo de artrópodes pertence esse animal? Cite uma 
característica observável na figura e que permite chegar a essa 
conclusão. 
b) Em algumas espécies desse grupo, os machos cuidam dos ovos. 
Em experimentos laboratoriais, quando fêmeas foram colocadas em 
situação de escolha de um macho para cópula, elas escolheram 
aqueles que estavam cuidando de ovos. Qual seria a vantagem 
adaptativa desse comportamento de escolha de machos cuidadores 
de ovos? 

Resolução   
a) Este artrópode (um opilião) pertence à Classe Arachnida, os 
aracnídeos, representados por aranhas, escorpiões, ácaros, opiliões 
etc. Como característica observável que permite esta conclusão pode-
se citar: 
– 4 pares de pernas. 
– presença de pedipalpos e quelíceras. 
– ausência de antenas. 
b) A vantagem adaptativa da escolha de machos cuidadores é o 
aumento da chance de sobrevivência dos descendentes derivados 
desses ovos, e conseqüente sucesso na transmissão das 
características daqueles indivíduos para outras gerações, além do 
próprio sucesso evolutivo da espécie. 
 

QUESTÃO 08  
Em vez de seqüenciar as bases nitrogenadas de todos os 
cromossomos de uma planta com um genoma muito grande, 
pesquisadores selecionaram partes desse genoma para seqüenciar. 
Somente as seqüências de DNA que correspondem ao conjunto dos 
RNA mensageiros transcritos no fruto serão estudadas. O DNA a ser 
seqüenciado foi sintetizado em laboratório, tendo como molde as 
moléculas de RNA extraídas dos frutos. 
a) Se os cientistas fossem seqüenciar todo o genoma dessa planta, 
haveria diferença se o material genético viesse do fruto ou da folha da 
planta? Justifique. 
b) No estudo das seqüências que tiveram como molde RNA 
mensageiro, faria diferença se esse RNA mensageiro fosse extraído 
das folhas ou dos frutos? Justifique. 

Resolução   
a) Não haveria diferença, pois tanto o fruto como a folha são 
estruturas vegetais que apresentam o mesmo genoma, já que 
descendem do mesmo zigoto. 
b) Sim, faria diferença, pois estruturas diferentes normalmente 
apresentam expressões gênicas distintas, isto é, alguns genes que 
estão ativos no fruto não necessariamente estarão ativos na folha, e 
vice-versa, determinando a diferença encontrada nas células, nos 
tecidos e nos órgãos de cada parte da planta. 

QUESTÃO 09  
Bactérias do grupo das rickétsias são consideradas células 
procarióticas incompletas, que não possuem capacidade de 
multiplicação independente da colaboração de células eucarióticas, 
que elas parasitam. Existem organóides das células cuja origem 
evolutiva é atribuída a parasitas intracelulares semelhantes às 
rickétsias. 
a) Que organóide, presente em células animais e vegetais, 
provavelmente teve essa origem? 
b) Cite uma característica desse organóide que fundamenta essa 
explicação para sua origem. 

Resolução   
a) O organóide que teve essa provável origem e está presente em 
células animais e vegetais é a mitocôndria, e tal processo é 
conhecido como teoria endossimbiôntica. 
b) As características do organóide que sustentam essa hipótese são: 
– presença de DNA circular próprio; 
– presença de ribossomos, semelhantes ao de procariotos (menores 
que os de eucariotos); 

– capacidade de autoduplicação; 
– dupla membrana celular. 
 

QUESTÃO 10  
Considere um indivíduo heterozigoto Aa. 
a) O esquema abaixo representa o ciclo celular. 

 
Numa célula desse indivíduo heterozigoto, indique quantas unidades 
de cada alelo haverá ao final das fases 

• G1 (intervalo 1). 
• S (Síntese). 
• M (Mitose). 

b) No esquema da folha de respostas, está representado o processo 
de divisão de um espermatócito desse mesmo indivíduo. Preencha as 
células esquematizadas, nas fases I e II, indicando o tipo e o número 
de alelos em cada uma delas. Considere que não tenha ocorrido 
permutação. 

 
 

Resolução   
a) Na intérfase, fase que precede a divisão celular denominada 
mitose, haverá a duplicação do DNA (replicação semi-conservativa) no 
período S, ficando então o indivíduo (Aa) com a constituição alélica 
AAaa. Desta forma, em G1, haverá apenas um alelo A e um a, pois 
este precede o período S; em S ocorrerão quatro alelos (dois A e dois 
a); e ao final da mitose um alelo A e um a, pois uma das 
características da mitose é produzir duas células idênticas à célula-
mãe, que é Aa. 
b) A Fase I representa o final da primeira divisão meiótica, que resulta 
em dois espermatócitos secundários, que apresentam metade do 
genoma original, por se tratar de um processo reducional (houve 
separação das cromossomos homólogos na Anáfase I) e a seguinte 
constituição alélica: AA e aa. A Fase II indica a conclusão da segunda 
divisão meiótica, que é equacional e não reduz o total de 
cromossomos, apenas separa as cromátides-irmãs de cada 
cromossomo durante a Anáfase II, resultando em células conhecidas 
como espermátides e com a seguinte constituição alélica: A, A, a e a. 
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