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VESTIBULAR PUC-RIO 2013 – GABARITO – BIOLOGIA – OBJETIVA  
 

1) Resposta: (D) mitocôndria. 
O cianureto combina-se irreversivelmente com o último citocromo da cadeia transportadora de elétrons (a3) 
que ocorre na membrana interna da mitocôndria. Com isso, a passagem de elétrons do citocromo para o 
oxigênio fica bloqueada, interrompendo a produção de energia e levando o indivíduo a morte.  
 
2) Resposta: (C) I, III e IV. 
Na fase luminosa, é produzido ATP. As reações luminosas geram ATP utilizando a quimiosmose para 
adicionar um grupo fosfato ao ADP. 
 
3) Resposta: (B) Barreira pré-zigótica de isolamento gamético. 
As barreiras pré-zigóticas impedem o encontro dos gametas masculino e feminino, impossibilitando a 
fecundação. No caso exemplificado na questão acima, ocorre um isolamento gamético, pois, as condições 
descritas possibilitam que o pólen de uma espécie seja transportado até o estigma da outra espécie, no 
entanto existe algum fenômeno fisiológico que impede a sobrevivência dos gametas masculinos no sistema 
reprodutor feminino da outra espécie, impossibilitando a fecundação e, consequentemente, o 
desenvolvimento de fruto e semente. 
 
4) Resposta: (C) Somente I, III e IV. 
Na única alternativa incorreta, a II, a produção dos gametas pode se dar por mitose em determinados 
organismos. 
 
5) Resposta: (B) Estabilizadora. 
 
6) Resposta: (C) mitocôndrias e cloroplastos. 
Segundo a Teoria Endossimbiótica, a mitocôndria e o cloroplasto se originaram a partir de procariontes de 
vida livre aeróbios e fotossintéticos, respectivamente, que foram englobados por um organismo unicelular, 
estabelecendo uma relação simbiótica entre eles. 
 
7) Resposta: (D) aminoácidos e ácidos graxos. 
 
8) Resposta: (E) P. aurelia exclui P. caudatum por competição interespecífica. 
Os experimentos feitos pelo cientista russo G. F. Gause mostraram que, quando cultivados separadamente, 
os protozoários Paramecium aurelia e P. caudatum crescem até um nível que equivale ao limite da 
capacidade de sustentação do ambiente. Quando as duas espécies foram cultivadas juntas, no entanto, a 
P. aurelia, mais eficiente na obtenção dos recursos e de reprodução mais rápida, sobreviveu, enquanto a P. 
caudatum reduziu sua população até se extinguir. As duas espécies competiram, portanto, pelos mesmos 
recursos, e a espécie mais adaptada àquelas condições acabou por excluir a outra. As conclusões desse 
experimento ficaram conhecidas como princípio de Gause ou princípio da exclusão competitiva. 
 
9) Resposta: (C) A, B e C formam um grupo monofilético. 
As espécies A, B e C formam um grupo monofilético, ou seja, todas são descendentes de um ancestral 
comum. Os dois cladogramas mostram igualmente as relações evolutivas entre as espécies, com A e B 
sendo mais próximas entre si do que com C. A partir da análise dos cladogramas, não é possível saber se A 
e B formam um gênero distinto de C. 
 
10) Resposta: (E) Apenas a I está correta. 
O fenômeno conhecido como biomagnificação, magnificação trófica ou amplificação biológica resulta do 
acúmulo de poluentes persistentes, como o DDT, no corpo dos seres vivos. Em função da redução da 
biomassa na passagem de um nível trófico para outro, a concentração do DDT aumenta nos organismos ao 
longo da cadeia, e os organismos dos últimos níveis tróficos acabam absorvendo doses altas do poluente. 
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VESTIBULAR PUC-RIO 2013 - GABARITO - INGLÊS – OBJETIVA  
 
 
11) Resposta (B) to explain that our natural curiosity is partly responsible for our permanent brain 
evolution. 
A ideia central proposta pelo autor é de que a curiosidade humana tem relação com a evolução da nossa 
espécie, portanto a resposta correta é a (B). As demais opções têm informações que não correspondem à 
ideia do autor. 
 
12) Resposta (C) humans have evolved because they learned how to cook food. 
Para acertar esta pergunta de compreensão do primeiro parágrafo do texto, o candidato deverá ter presente 
o que pede a pergunta (The text suggests that) e marcar a resposta (C). O autor faz o leitor entender que a 
atividade de cozinhar a comida é a marca da evolução da espécie humana. As demais opções contêm 
informações que não correspondem ao argumento do autor. 
 
13) Resposta (D) the retention of characteristics of the young. 
O acerto a essa questão sobre a definição do termo “neoteny” depende da compreensão da ideia de que os 
adultos mantêm algumas características da juventude. Portanto, a opção (D) “the retention of characteristics 
of the young” deve ser escolhida. As outras opções incluem ideias que destoam dessa definição. 
 
14) Resposta (A) the knowledge acquired and the reward taken for trying exploratory actions. 
Esta questão de compreensão de um conceito específico foca no significado do bônus que o homem ganha 
ao explorar coisas novas. A resposta certa é a opção (A) – “the knowledge acquired and the reward taken 
for trying exploratory actions”. As outras opções apresentam informações contrárias à ideia lançada pelo 
autor. 
 
15) Resposta (B) needs to be involved with new and original things. 
A resposta dessa questão de compreensão depende do acerto da ideia que caracteriza a aprendizagem de 
humanos. A opção que deverá ser escolhida é (B) “needs to be involved with new and original things”. As 
outras opções não captam a natureza da aprendizagem humana. 
 
16) Resposta (E) human beings are designed to learn through exploratory actions driven by their 
curiosity. 
A resposta que reflete corretamente a afirmação que o autor faz é (E) human beings are designed to learn 
through exploratory actions driven by their curiosity. As outras opções fazem afirmações que não 
correspondem à ideia do autor. 
 
17) Resposta (A) "take for granted" in "Cooking is something we all take for granted but a new theory 
suggests that if we had not learned to cook food, not only (...)" (l. 1-3) means "assume". 
Para acertar esta questão sobre vocabulário, o candidato deverá procurar a opção que apresenta o termo 
mais parecido com o significado do item de vocabulário no texto. A resposta que deverá ser escolhida é (C) 
"take for granted" in "Cooking is something we all take for granted but a new theory suggests that if we had 
not learned to cook food, not only (...)" (l. 1-3) means "assume". Nas outras opções, as respostas não 
explicam o item de vocabulário corretamente. 
 
18) Resposta (D) possibility – what is desirable. 
Para acertar esta questão, o candidato deverá observar os significados dos elementos verbais. A resposta 
que deverá ser marcada é (D) “possibility – what is desirable”. As outras opções apresentam significados 
equivocados. 
 
19) Resposta (D) In “We just love to know the answers to things” (l. 23), the word “just” tells us that 
people really like knowing answers. 
Nesta questão de vocabulário, a resposta que deverá ser marcada é aquela que afirma o significado correto 
do item do texto. A resposta correta é (D) In “We just love to know the answers to things” (l. 15-16), the word 
“just” tells us that people really like knowing answers. As outras opções não captam corretamente o 
significado do item de vocabulário. 
 
20) Resposta (E) Human beings are boring creatures due to their lack of interest in new things. 
A opção certa desta questão é aquela que não dá um sentido correto para a ideia do autor. A resposta que 
deverá ser escolhida é (E) “Human beings are boring creatures due to their lack of interest in new things”. 


