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Biologia  

01.  Para a produção de iogurte  caseiro,  uma cozinheira  esquentava o leite  a  aproximadamente  40  oC e 
adicionava  meio  copo  de  iogurte.  Depois  disso,  mantinha  essa  mistura  nessa  temperatura  por 
aproximadamente quatro horas. Com base nessas informações, responda o que se pede a seguir.

A) Quais microrganismos são responsáveis pela produção do iogurte?

 

B) Que tipo de processo é realizado pelos microrganismos para que o leite se torne iogurte?

 

C) Por que não haveria a formação de iogurte se a mistura fosse mantida a 80 oC?

 

D) Por que não haveria a formação de iogurte se, ao invés de adicionar iogurte, a cozinheira tivesse 
adicionado fermento biológico?

 

02. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) proibiu a venda e a utilização de equipamentos 
para bronzeamento artificial no Brasil. A Sociedade Brasileira de Dermatologia solicitava a proibição, 
alertando sobre o risco de câncer de pele. Responda os itens a seguir, relacionados ao tema.

A) Que células produzem o bronzeamento quando estimuladas pela radiação ultravioleta tipo A (UVA), 
emitida pelo equipamento? A que tecido pertencem essas células?

Células: _________________________________________________________________________

Tecido: __________________________________________________________________________

B) A radiação UVA, absorvida pela timina no DNA, pode causar a formação de ligações covalentes 
entre bases de nucleotídeos adjacentes. Por que essas ligações covalentes podem induzir mutações?

 

C) Existem nas células mecanismos moleculares de reparo do DNA. Porém esses mecanismos nem 
sempre funcionam em células  somáticas  que se dividem com elevada frequência.  No tecido em 
questão, que células apresentam essa característica?

 

D) As células somáticas que sofreram mutação podem tornar-se malignas (cancerosas). Elas perdem o 
controle sobre a divisão celular e passam a expressar o gene da telomerase. Qual a consequência da 
ativação dessa enzima na reprodução dessas células?
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03. A figura a seguir mostra os resultados de um experimento que compara o crescimento do caule (A) e das raízes 
(B) de plantinhas de milho normais (tipo selvagem) e mutantes (que não produzem ácido abscísico – ABA), 
transplantadas para dois tipos de substratos. Um grupo, formado pelos dois tipos de planta, foi colocado 
em substrato sob condições de suprimento hídrico ideal (SH), e outro grupo, também contendo os dois 
tipos de planta, foi colocado em substrato sob condições de déficit hídrico (DH).

Com  base  na 
análise  dos 
gráficos  acima, 
responda o que se 
pede a seguir.

A) Qual  o  efeito 
do  ABA  no 
crescimento  do 
caule  e  da  raiz, 
sob  condições  de 
déficit hídrico?

No  caule: 

_______________________________________________________________

Na raiz: ________________________________________________________________

B) A mudança no crescimento da planta sob condição de déficit hídrico, induzida pelo ABA, sugere 
alterações em dois processos fisiológicos, envolvidos no balanço hídrico da planta. Que alterações 
são essas?
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04.  Os  seres  humanos  reproduzem-se  sexuadamente,  com os  gametas  masculinos,  presentes  no  sêmen, 
fertilizando  os  óvulos  no  sistema  genital  feminino.  Além  de  espermatozoides,  o  sêmen  humano  é 
formado por secreções de glândulas anexas (ou acessórias) do sistema genital masculino. 
A) Cite os nomes dos três tipos de glândulas anexas presentes no sistema genital masculino.

1.                                                                                                                                        
 
2. 

3.

B) Relacione quatro diferentes funções exercidas pelas secreções das glândulas anexas.

1.                                                                                                                                        
 
2. 

3.

4. 

05. No gráfico abaixo, está representada a variação no tamanho das populações de três organismos, ao longo 
de um período de tempo. As populações são de um herbívoro, da planta que lhe serve de alimento e de 
seu predador.  Em determinado momento, a população de predadores começou a declinar devido a uma 
doença, o que refletiu no tamanho das duas outras populações.

A) Quais populações estão representadas pela linha II e pela linha III? 

Linha II:_________________________________________________________________________

Linha III: _________________________________________________________________

B) O que provocou a mudança de trajetória da linha III no tempo T2?

 

C) O que provocou a mudança de trajetória da linha II no tempo T3?
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D) O que provocou a mudança de trajetória da linha III no tempo T4?
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06.  A ocupação do ambiente terrestre por parte dos vertebrados levou ao surgimento evolutivo,  a partir 
inicialmente  de  ancestrais  peixes,  de  vários  táxons  de  tetrápodes  como  anfíbios,  répteis,  aves  e 
mamíferos.  Estes táxons precisaram desenvolver adaptações para enfrentar  os desafios representados 
pela vida fora da água. Entre esses desafios, podemos citar: locomover-se fora da água, sustentar o corpo 
em  um  meio  de  menor  densidade  e  sobreviver  em  um  ambiente  sujeito  a  grandes  variações  de 
temperatura. 
A. Cite adaptações surgidas entre os tetrápodes terrestres, para cada um dos desafios a seguir. 

I. Adaptação morfológica para locomoção fora da água, sobre o solo.

 

II. Adaptação morfológica para sustentar o corpo em um meio de menor densidade.

 

III. Adaptação fisiológica para enfrentar um ambiente sujeito a grandes variações de temperatura.

 

B. Os anfíbios representam um estágio de transição no processo de ocupação do ambiente terrestre por 
parte dos vertebrados. Cite uma das características presentes entre os anfíbios que os tornam menos 
adaptados ao ambiente terrestre, em comparação com os outros grupos de tetrápodes. 

 

07.  Um pesquisador  observou  que  formigas  frequentemente  se  alimentavam de  uma substância  líquida 
açucarada (exudato) emitida por insetos conhecidos como afídeos (também chamados de pulgões) sem 
matá-los. Em contrapartida, toda vez que um predador dos afídeos se aproximava de suas presas, o 
pesquisador  suspeitava  que  as  formigas  afugentavam  o  predador.  Para  estudar  essa  interação,  o 
pesquisador criou um experimento da seguinte forma: impediu que as formigas se alimentassem dos 
afídeos e observou a taxa de crescimento e de sobrevivência das colônias de formigas. Comparou essas 
medidas com as mesmas medidas realizadas em situações nas quais as formigas e os afídeos puderam 
interagir naturalmente. De acordo com esse texto, responda o que se pede a seguir.

A) As suspeitas do pesquisador indicam qual tipo de interação entre formigas e afídeos?

 

B) O experimento do pesquisador está incompleto. Qual informação falta no experimento para avaliar o 
tipo de interação entre formigas e afídeos?

 

C) Se as formigas não se alimentassem do exudato, mas afugentassem os predadores dos afídeos, que 
tipo de interação poderia estar ocorrendo entre as formigas e os afídeos?
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08. Um estudante que trabalha com estratégias de defesa contra predação em borboletas notou que, em uma 
espécie de borboleta tóxica (espécie A), os indivíduos possuíam asas pretas com uma listra amarela e 
outra  vermelha.  Em  uma  outra  espécie  similar  de  borboleta  não  tóxica  (espécie  B),  os  indivíduos 
possuíam asas inteiramente pretas. Para avaliar o efeito das manchas alares na chance de predação, o 
pesquisador capturou um conjunto de indivíduos da espécie A e em metade deles passou um pincel com 
tinta preta sobre as listras de ambas as asas (grupo tratamento). Na outra metade do conjunto (grupo 
controle),  o  pesquisador  passou  um  pincel  sem  tinta.  Posteriormente,  ele  liberou  as  borboletas  e 
quantificou a porcentagem de indivíduos de cada grupo que foi consumido pelos predadores. Os resultados 
obtidos estão no gráfico abaixo. Com base nessas informações, responda o que se pede a seguir.
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A) Por que a presença de compostos tóxicos no corpo de indivíduos da espécie A poderia explicar o 
padrão obtido no gráfico acima?

 

B) Se  a  espécie  B  também  fosse  tóxica  e  surgisse  um  indivíduo  mutante  com  padrão  de  asas 
intermediário e similar ao padrão de asas de A e B, ele deveria ser favorecido por seleção natural? 
Por quê?
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