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 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
13. O processo de regeneração pode ocorrer tanto em organismos unicelulares como pluricelulares, 
conforme já demonstrado em vários experimentos. O resultado de um desses experimentos pode ser 
observado na figura A, que mostra a regeneração de apenas um fragmento da alga unicelular 
Acetabularia. A figura B mostra a regeneração de todos os fragmentos de uma planária (platelminto). 

 
a) Por que no experimento com Acetabularia não houve regeneração de todos os segmentos? 
b) Explique por que o processo de regeneração das planárias difere daquele que ocorre na Acetabularia. 
 
SOLUÇÃO: 
a) Sabendo-se que a Acetabularia é uma alga unicelular, somente o fragmento que possui o núcleo é 
capaz de se regenerar. Isso se deve ao fato de é no núcleo que estão contidas as informações genéticas 
do organismo, e estas são fundamentais para o seu perfeito funcionamento e, conseqüentemente, para a 
regeneração. 
b) O processo é diferente na planária porque este organismo é pluricelular, diferente da Acetabularia, que 
é unicelular. Assim, nos fragmentos da planária estão presentes inúmeras células nucleadas, e todas elas 
com potencial de regeneração. 

 
 

 

→ Núcleo 
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14. Os grupos sangüíneos humanos podem ser classificados em 4 tipos: A, AB, B e O, pelo sistema ABO 
e, de acordo com o sistema Rh, como Rh+ e Rh-. 
a) Explique como o sangue de uma pessoa pode ser identificado em relação aos sistemas ABO e Rh. 
b) Explique por que uma pessoa com sangue tipo O é doadora universal mas só pode receber sangue do 
tipo O, enquanto uma pessoa com sangue AB é receptora universal mas não pode doar para os outros 
tipos. 
 
SOLUÇÃO: 
a) O sangue de uma pessoa pode ser identificado, em relação aos sistemas ABO e Rh, através das 
aglutinas, anticorpos produzidos pelo organismo (sistema imunológico), e aglutinogênios, que são os 
receptores de membrana dos glóbulos vermelhos. Os anticorpos são proteínas com alta especificidade 
que reagem com os antígenos provocando uma reação de aglutinação. 
Para a identificação laboratorial do tipo sangüíneo são utilizados os soros anti-a, anti-b e anti-Rh. E o 
resultado é obtido de acordo com as tabelas a seguir: 

Grupo Sangüíneo Soro anti-a Soro anti-b 
A aglutina não aglutina 
B não aglutina aglutina 

AB aglutina aglutina 
O não aglutina não aglutina 

 
Grupo Sangüíneo Soro anti-Rh 

Rh+ aglutina 
Rh- não aglutina 

 
b) Uma pessoa com sangue tipo O é doadora universal, pois não apresenta aglutinogênio, para o fator 
ABO, em suas hemácias. Assim, não haverá a produção de anticorpos pelo organismo receptor. 
Entretanto, apresenta aglutininas anti-A e anti-B, podendo receber somente sangue do tipo O. 
Por outro lado, uma pessoa com sangue AB é receptora universal porque não possui aglutininas anti-A e 
anti-B, ou seja, não produzirá anticorpos na presença dos sangues tipo A, B, AB e O. Entretanto, 
apresenta antígenos a e b, o que resultaria em reação de aglutinação nas pessoas de sangues do tipo A, 
B e O. Podendo então doar somente para os de sangue tipo AB. 
Lembre-se: 
 

 

O

BA 

AB

AB

O

A B

Doador Universal

Receptor Universal 
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15. O impressionante exército de argila de Xian, na China, enfrenta finalmente um inimigo. O oponente é 
um batalhão composto por mais de quarenta tipos de fungos, que ameaça a integridade dos 6000 
guerreiros e cavalos moldados em tamanho natural. Os fungos que agora os atacam se alimentam da 
umidade provocada pela respiração das milhares de pessoas que visitam a atração a cada ano. 
(Adaptado de Veja, 27/09/2000). 
a) Ao contrário do que está escrito no texto, a umidade não é suficiente para alimentar os fungos. 
Explique como os indivíduos do Reino Fungi se alimentam. 
b) Os fungos são encontrados em qualquer ambiente. Como se explica essa grande capacidade de 
disseminação? 
 
SOLUÇÃO: 
a) Todos os fungos são heterótrofos. Para obtenção do alimento eles agem como sapróbios (vivendo 
sobre matéria orgânica proveniente de organismos mortos), como parasitas ou como simbiontes 
mutualistas. Alguns fungos, principalmente leveduras, obtêm energia por meio da fermentação, 
produzindo álcool etílico a partir da glicose.  
Hifas especializadas, conhecidas como rizóides, fixam alguns tipos de fungos ao substrato. Fungos 
parasitas freqüentemente têm hifas especializadas similares, chamadas haustórios, os quais absorvem o 
alimento diretamente das células de outros organismos. 
Por causa da parede celular rígida, os fungos não são capazes de engolir microrganismos e outras 
partículas. Comumente, o fungo secreta enzimas sobre a fonte de alimento e absorve pequenas 
moléculas que são liberadas. Os fungos absorvem o alimento principalmente pelo ápice da hifa e/ou nas 
proximidades dessa região. 
b) Os fungos estão, literalmente, em todos os lugares da Terra. Disseminação pressupõe métodos 
eficientes de reprodução e complementar a ela, nutrição. Eles obtêm seu alimento secretando enzimas 
digestivas no substrato onde se desenvolvem. Essas enzimas catalisam a quebra de moléculas grandes 
em moléculas suficientemente menores para serem absorvidas pela célula fúngica. Por essa razão, os 
fungos crescem dentro ou sobre seu alimento. De modo geral, os fungos se reproduzem assexuadamente 
através de esporos, estruturas altamente resistentes no ambiente, que são produzidas em grande 
quantidade. Entretanto, também podem se reproduzir sexuadamente, o que contribui para a diversidade 
genética. 
 
16. O calor e a seca do verão de 2003 na França fizeram mais uma vítima fatal: morreu o carvalho que 
havia sido plantado em 1681 por Maria Antonieta, rainha decapitada na Revolução Francesa. 
Provavelmente a árvore será cortada mantendo-se apenas a base do seu tronco de 5,5m de 
circunferência, o que atesta sua longa vida de 322 anos. (Adaptado de Reali Júnior, O carvalho de Maria 
Antonieta em Versalhes morreu. De calor, O Estado de S. Paulo, 28 /08/2003). 
a) Se não houvesse registros da data do seu plantio, a idade da árvore poderia ser estimada através do 
número de anéis de crescimento presentes no seu tronco. Como são formados esses anéis? Quais os 
fatores que podem influenciar na sua formação? 
b) Seria possível utilizar essa análise em monocotiledôneas? Explique. 
 
SOLUÇÃO: 
a) Esses anéis são formados pelo câmbio, responsável pelo crescimento em espessura do cilindro 
central; assim, em um corte horizontal do tronco esse crescimento será apresentado na forma de anéis. 
No cilindro central, ocorre diferenciação das células do parênquima localizado entre os feixes líberos-
lenhosos, além de intensa atividade do procâmbio (câmbio fascicular). Esses dois processos formam o 
câmbio interfascicular, fechando o anel central do caule. A atividade do câmbio interfascicular produz 
xilema secundário para dentro e floema secundário para fora.    
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Os fatores que influenciam na sua formação estão relacionados com a fotossíntese. Em regiões tropicais 
com estações pouco definidas e chuvas mais freqüentes, o câmbio pode manter sua atividade 
continuadamente ao longo do ano. Em regiões de clima temperado (França), sua atividade é geralmente 
periódica. Anualmente, novos anéis (camadas) de lenho e líber surgem no cilindro central. O período de 
atividade do câmbio costuma ser mais intenso durante a primavera e o verão, diminuindo, 
progressivamente, no outono até parar e entrar em repouso durante o inverno. Os elementos de lenho 
produzidos durante a primavera e o verão (lenho primaveril) são mais claros, maiores, de paredes mais 
delgadas e lúmen maior do que os elementos produzidos durante o outono e inverno (lenho estival), que 
são mais escuros, menores, de paredes mais espessas e lúmen menor. É possível determinar a idade de 
uma árvore através da contagem dos anéis duplos, denominados anéis anuais, pois cada par de anéis 
(lenho primaveril e estival) corresponde a um ano de vida da árvore.  
b) Não seria possível utilizar essa análise em monocotiledôneas, pois a grande maioria delas, com raras 
exceções, não apresenta crescimento secundário, ou seja, apresentam somente xilema e floema 
primários. 
Assim, os feixes líberos-lenhosos estão dispersos no parênquima do caule. O xilema (lenho) está voltado 
para a face interna, enquanto que o floema (líber) esta mais voltado para a face externa. 

 

 
Estrutura Primária de Monocotiledônea Estrutura Primária de Dicotiledônea 

 
17. Em um lago estável de profundidade média de 30 metros vivem 5 espécies de peixes cujo alimento 
preferido está relacionado na tabela abaixo. 
 

Espécie de Peixe Alimento Preferido 
Espécie 1 Fitoplâncton 
Espécie 2 Vermes, especialmente oligoquetas 
Espécie 3 Caramujos 
Espécie 4 Algas pluricelulares e plantas aquáticas 
Espécie 5 Detritos vegetais e animais 

 
a) Considerando o alimento preferido do peixe, onde um pescador deverá colocar o seu anzol se ele 
quiser pescar espécies de peixe do tipo 2 e 4? Justifique. 
b) Considerando o alimento preferido e o local de alimentação das cinco espécies de peixe apresentadas 
na tabela, poderíamos afirmar que essas espécies competem entre si? Justifique sua resposta. 
c) A espécie de peixe 1 obtém alimento através da filtração. Como podem ser classificadas as espécies 3 
e 4 quanto ao modo de obter alimento? 
 

Feixe líbero-lenhoso

Xilema 

Floema 

Córtex 

Floema

Xilema

Feixe líbero-lenhoso

Epiderme
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SOLUÇÃO: 
a) Para pescar espécies de peixes do tipo 2 e 4, o pescador deverá colocar seu anzol no fundo do lago, 
pois a espécie 2 se alimenta de vermes, especialmente oligoquetas (anelídeos), que vivem nos bentos -
fauna e flora que vive no fundo de lagos e mares e a espécie 4 se alimenta de algas pluricelulares e 
plantas aquáticas, que vivem fixadas no fundo do lago (com a ressalva que deverá haver luz para a 
realização de fotossíntese dessas algas e plantas). 
b) As cinco espécies de peixe apresentadas na tabela não competem entre si, pois cada uma delas ocupa 
um nicho ecológico diferente, evidenciado pelos alimentos preferidos diferentes de cada uma delas. 
c) A espécie três é predadora, carnívora, pois se alimenta preferencialmente de moluscos. A espécie 
quatro é herbívora, alimentando-se de algas pluricelulares e plantas aquáticas. 
 
18. Em florestas temperadas de coníferas, a serrapilheira (detritos vegetais particulados no chão) constitui 
20% do total da biomassa vegetal, enquanto nas florestas tropicais úmidas constitui somente 1 a 2%. Há 
poucos nutrientes no solo das florestas tropicais úmidas em comparação com as florestas temperadas. 
Diz-se, freqüentemente, que as queimadas e o desmatamento nas florestas tropicais úmidas levarão ao 
empobrecimento total do solo fazendo com que, em pouco tempo, as áreas assim desmatadas não sirvam 
nem para pastagem. 
a) Como se explica o fato de haver poucos nutrientes no solo das florestas tropicais úmidas em contraste 
com a exuberância dessas florestas? 
b) Explique por que o desmatamento e as queimadas poderão provocar o empobrecimento total do solo 
dessas áreas. 
 
SOLUÇÃO: 
a) O fato de haver poucos nutrientes no solo das florestas tropicais úmidas em contraste com a 
exuberância dessas florestas decorre especialmente em relação ao ambiente quente e úmido 
característico do clima tropical. Isso favorece a ação de microorganismos decompositores, como fungos e 
bactérias, que rapidamente decompõe a matéria orgânica, como folhas caídas, que chegam ao solo. 
Dessa forma, a partir da decomposição, os nutrientes são rapidamente absorvidos pelas raízes, que são 
superficiais, nas florestas úmidas. Esse processo dinâmico faz com que o solo sob as florestas tropicais 
seja pobre, mas com uma camada superficial rica em nutrientes, favorecendo a diversidade e 
conseqüente exuberância dessas florestas. 
b) O desmatamento e as queimadas poderão provocar o empobrecimento total do solo dessas áreas 
porque atingem diretamente a camada de nutrientes que está sob o solo das florestas tropicais e a fauna 
microscópica que aí habita, especialmente os microrganismos decompositores. É essa camada, que com 
a decomposição, libera nutrientes que são rapidamente absorvidos pelos vegetais. Além disso, com a 
perda da cobertura vegetal em virtude das queimadas, pode ocorrer fenômenos como a erosão e a 
lixiviação, que empobrecem ainda mais o solo. 
 
19. Os esquemas A, B e C mostram o sistema cardiovascular de vertebrados. 
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a) Classifique o tipo de circulação sangüínea apresentada em cada esquema, indicando em qual grupo de 
vertebrados ocorre. 
b) Identifique qual o tipo de vaso representado por 1 e 2, explicando como varia a pressão sangüínea e a 
velocidade de condução do sangue nesses vasos. 
 
SOLUÇÃO: 
a) Segundo a classificação dos vertebrados o sistema A se refere ao sistema circulatório dos peixes 
devido ao fato da circulação ser simples, o sistema B se refere aos anfíbios devido ao aparelho 
circulatório ser duplo, porém incompleto com ausência do septo ventricular característico dos répteis, 
enquanto o sistema C se refere à circulação de aves ou mamíferos que possuem circulação dupla e 
completa. 
b) O vaso representado por 1 se refere a uma artéria pois o vaso direciona seu fluxo sanguíneo do 
coração para os sistemas enquanto o vaso 2 se refere à uma veia pois seu fluxo sanguíneo se direciona 
dos sistemas para o coração. As veias têm pressão menor e menor velocidade do fluxo sanguíneo que as 
artérias, pois dependem mais da ação das válvulas dos vasos que da contração cardíaca que propele o 
sangue através das artérias. 
 
20. O locutor, ao narrar uma partida de futebol, faz com que o torcedor se alegre ou se desaponte com as 
informações que recebe sobre os gols feitos ou perdidos na partida. As reações que o torcedor apresenta 
ao ouvir as jogadas são geradas pela integração dos sistemas nervoso e endócrino. 
a) A vibração do torcedor ao ouvir um gol é resultado da chegada dessa informação no cérebro através 
da interação entre os neurônios. Como se transmite a informação através de dois neurônios? 
b) A raiva do torcedor, quando o time adversário marca um gol, muitas vezes é acompanhada por uma 
alteração do sistema cardiovascular resultante de respostas endócrinas e nervosas. Qual é a alteração 
cardiovascular mais comum nesse caso? Que fator endócrino é o responsável por essa alteração? 
 
SOLUÇÃO: 
a) Dado que os neurônios formam uma rede de atividades elétricas, eles de algum modo têm que estar 
interconectados. Quando um sinal nervoso ou impulso alcança o fim de seu axônio, ele viajou como um 
potencial de ação ou pulso de eletricidade. Entretanto, não há continuidade celular entre um neurônio e o 
seguinte; existe um espaço chamado sinapse. As membranas das células emissoras e receptoras estão 
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separadas entre si pelo espaço sináptico, preenchido por um fluido. O sinal não pode ultrapassar 
eletricamente esse espaço. Assim, substâncias químicas especiais, chamadas neurotransmissores, 
desempenham esse papel. Elas são liberadas pela membrana emissora pré-sináptica e se difundem 
através do espaço para os receptores da membrana do neurônio receptor pós-sináptico. A ligação dos 
neurotransmissores para esses receptores tem como efeito permitir que íons (partículas carregadas) 
fluam para dentro e para fora da célula receptora. 
b) A alteração cardiovascular mais comum nesse caso é o aumento do ritmo cardíaco acompanhado por 
um aumento na pressão sangüínea e vaso constrição periférica. O fator endócrino que é o responsável 
por essa alteração é a liberação da adrenalina (epinefrina) pela glândula supra-renal e terminações 
nervosas em situação de estresse. 
 
21. O carrapato-estrela (Amblyomma cajennense) pode transmitir ao homem a febre maculosa, uma 
grave enfermidade causada pela bactéria Rickettsia rickettsii. Esse ácaro tem como hospedeiros 
preferenciais os eqüinos, mas também ataca bovinos, cães, capivaras e outros animais, além do homem. 
Nos últimos anos, por falta de predadores naturais, o número de capivaras vem aumentando em algumas 
áreas urbanas do interior do Estado de São Paulo e com esse aumento casos de febre maculosa têm 
ocorrido. Folhetos distribuídos pelos órgãos de saúde recomendam evitar o contato com a grama e o 
mato de locais com presença de capivaras, pois as larvas e ninfas do carrapato ficam nas folhas e 
acabam se prendendo à pele humana. Ao sugar o sangue, o carrapato transmite a Rickettsia. Os folhetos 
informam ainda que a febre maculosa não é transmitida de uma pessoa para outra. 
a) Explique por que a febre maculosa não é transmitida de uma pessoa para outra. 
b) Os carrapatos são artrópodes que pertencem à mesma classe das aranhas. Explique por que os 
carrapatos estão incluídos nessa classe e não entre os insetos ou crustáceos, indicando duas 
características morfológicas exclusivas do seu grupo. 
c) A capivara é o maior roedor conhecido. Explique como pode ser diferenciado morfologicamente um 
roedor de um carnívoro. 
 
SOLUÇÃO: 
a) A febre maculosa não é transmitida de uma pessoa para outra, pois o seu agente causado necessita 
de um hospedeiro - o carrapato-estrela (Amblyomma cajennense) – para sua transmissão. 
b) os carrapatos estão incluídos na classe dos aracnídeos e duas características morfológicas exclusivas 
do seu grupo é a presença de 4 pares de patas articuladas e a presença de quelíceras. Além disso, não 
possuem antenas, como insetos ou crustáceos. 
c) Um roedor pode ser diferenciado de um carnívoro pela presença de dentes incisivos diferenciados de 
crescimento contínuo, além de um sistema digestório adaptado para digestão de celulose, enquanto que 
os carnívoros possuem característicos dentes caninos salientes e um tubo digestivo mais curto, adaptado 
para a digestão da carne. 
 
22. A anemia falciforme é caracterizada por hemácias em forma de foice, em função da produção de 
moléculas anormais de hemoglobina, incapazes de transportar o gás oxigênio. Indivíduos com anemia 
falciforme são homozigotos (SS) e morrem na infância. Os heterozigotos (Ss) apresentam forma atenuada 
da anemia. Na África, onde a malária é endêmica, os indivíduos heterozigotos para anemia falciforme são 
resistentes à malária. 
a) Explique o que é esperado para a freqüência do gene S em presença da malária. E em ausência da 
malária ? 
b) Qual é a explicação para o fato dos heterozigotos para anemia serem resistentes à malária? 
 
SOLUÇÃO: 
a) É esperado que a freqüência do gene S em presença da malária venha a aumentar gradativamente até 
atingir o equilíbrio em virtude da seleção negativa dos indivíduos homozigotos recessivos (ss) que são 
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suscetíveis a ação da malária (Plasmodium sp), podendo falecer. Vale ressaltar que o cruzamento 
heterozigoto para o gene S gera 25% de indivíduos ss, impedindo que eles desapareçam em função do 
tempo, o que influenciará na freqüência do gene S, que não predominará totalmente apesar da vantagem 
que confere. Na ausência da malária a seleção negativa se dará apenas em relação ao gene S em 
homozigose, que influenciará em sua freqüência reduzindo-o lentamente com o passar do tempo, porém 
dificilmente desaparecerá da população em virtude dos heterozigotos. 
b) A forma de foice das hemácias (drepanocítica) dos indivíduos que são afetados pela anemia falciforme 
afeta diretamente o ciclo do Plasmodium, pois são nas hemácias que eles se instalam para se 
multiplicaram, ou seja, a forma de foice impede o desenvolvimento dos merozoítos em seu interior, que 
fazem parte do ciclo esquizonte da malária. 
 
23. A herança da cor do olho na espécie humana geralmente é representada simplificadamente como um 
par de alelos, A (dominante, determinando cor castanha) e a (recessivo, determinando cor azul). 
Baseando-se nessa explicação, analise as afirmações abaixo, proferidas por casais em relação à cor dos 
olhos de seu bebê, verificando se elas têm fundamento. Justifique sua resposta. 
a) Afirmação de um casal de olhos azuis: “nosso bebê poderá ter olhos castanhos porque as avós têm 
olhos castanhos”. 
b) Afirmação de um casal de olhos castanhos: “nosso bebê poderá ter olhos azuis porque o avô paterno 
tem olhos azuis”. 
 
SOLUÇÃO: 
a) A afirmação do casal de olhos azuis: “nosso bebê poderá ter olhos castanhos porque as avós têm 
olhos castanhos” é falsa, pois o gene para olhos azuis é recessivo indicando que o casal seria aa sem 
possibilidade de produzirem filhos Aa ou AA, que teriam olhos castanhos. 
b) A afirmação do casal de olhos castanhos: “nosso bebê poderá ter olhos azuis porque o avô paterno 
tem olhos azuis” tem fundamento, pois sendo recessivo, o gene a certamente está presente no pai do 
bebê, porém depende da presença do alelo a na mãe. 
 
24. O melanismo industrial tem sido freqüentemente citado como exemplo de seleção natural. Esse 
fenômeno foi observado em Manchester, na Inglaterra, onde, com a industrialização iniciada em 1850, o 
ar carregado de fuligem e outros poluentes provocou o desaparecimento dos liquens de cor 
esbranquiçada que viviam no tronco das árvores. Antes da industrialização, esses liquens permitiam a 
camuflagem de mariposas da espécie Biston betularia de cor clara, que eram predominantes. Com o 
desaparecimento dos liquens e escurecimento dos troncos pela fuligem, as formas escuras das mariposas 
passaram a predominar. 
a) Por que esse fenômeno pode ser considerado um exemplo de seleção natural? 
b) Como a mudança ocorrida na população seria explicada pela teoria de Lamarck? 
 
SOLUÇÃO: 
a) Esse fenômeno pode ser considerado um exemplo de seleção natural, pois a ação do ambiente 
selecionaria a característica mais favorável (cor escura) em detrimento das claras que reduziram sua 
adaptação ao se tornarem mais evidentes para os predadores. Hoje, com a redução dos níveis de 
poluição do ambiente vemos um fenômeno inverso pelo aumento da população de mariposas claras. 
b) A mudança ocorrida na população seria explicada pela teoria de Lamarck pela “transformação” 
gradativa das mariposas claras em escuras pela lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres 
adquiridos. 
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100% de aprovação na 
primeira fase da Unicamp 2004 

(turma Exatas: Engenharia e Medicina)! 


