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PROVAS: BIOLOGIA

INSTRUÇÕES: Após a autorização do aplicador, abra o caderno e confira-o, conforme as instruções abaixo.
 Este caderno contém uma tabela periódica (verso da capa), 10 questões discursivas, sendo: 4 (quatro) de
Biologia, 2 (duas) de Matemática, 4 (quatro) de Química e um tema de Redação.
 Use o espaço abaixo de cada questão como rascunho.
 Os formulários-resposta são exclusivos para cada matéria e deverão ser preenchidos conforme as instruções
contidas nos próprios formulários e assinados apenas no espaço reservado para esse fim; use somente o espaço
reservado para cada questão, de acordo com o número de questões da prova.
 O desenvolvimento e a resposta de cada questão deverão ser transcritos no formulário-resposta usando lápis
preto nº 2 ou caneta esferográfica azul ou preta.
 A Redação deverá ser redigida no formulário próprio, usando caneta esferográfica azul ou preta.
 Será considerado eliminado na Redação o candidato que obtiver número de pontos inferior a 5 (cinco), fugir ao
tema e/ou à modalidade, escrever o texto a lápis ou identificar-se (assinatura, rubrica, desenhos, mensagens,
etc.). O formulário deverá ser assinado apenas no espaço destinado para esse fim.
 Não será permitido emprestar ou pegar emprestado qualquer tipo de material (caneta, lápis, borracha) durante a
realização das provas.
ATENÇÃO!
 O não-cumprimento das instruções acarretará a anulação da(s) questão(ões).
 O tempo de duração das provas INCLUI o preenchimento dos formulários-resposta.
 A interpretação das questões faz parte da prova.
 Qualquer irregularidade observada quanto a esses itens deverá ser comunicada ao aplicador.
 Este caderno será obrigatoriamente devolvido ao aplicador ao final da prova.
 A devolução dos formulários-resposta e do caderno de provas é de inteira responsabilidade do candidato.
Boa prova!
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BIOLOGIA
QUESTÃO 1
Elodia canadensis é uma planta aquática fotossintetizante utilizada em estudos de fisiologia vegetal. Um estudante
fez um experimento em que essa planta foi colocada em condições controladas de luz e temperatura e notou que,
dentro da solução aquosa, bolhas eram formadas. Baseado nesse fato, responda:
Qual é o fenômeno cuja atividade fotossintética se iguala à sua taxa respiratória?

b)

Relacionado ao fenômeno em que a atividade fotossintética de uma planta se iguala à sua taxa respiratória,
quais são os dois grupos existentes de plantas que apresentam esse fenômeno? Justifique.

c)

Caso ocorra uma maior incidência de luz, qual é o gás liberado pela planta do experimento?

Página

1

a)

SEGUNDA FASE –VESTIBULAR 2009 - UFLA

Quais as segregações genotípica e fenotípica esperadas na geração F2 desse cruzamento?

b)

O caráter tamanho do pêlo também apresenta herança monogênica. O alelo dominante L condiciona fenótipo
curto, e o alelo l, fenótipo longo. Considerando os caracteres cor da pelagem e tamanho do pêlo, quais os
genótipos e as freqüências dos gametas produzidos por um coelho aguti e de pêlo curto, de genótipo
heterozigótico?

c)

Se o coelho aguti e de pêlo curto do item b for cruzado com fêmeas albinas e de pêlos longos, quais as
segregações genotípica e fenotípica esperadas na descendência?
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QUESTÃO 2
Em coelhos, a cor da pelagem é controlada pelo gene C. O alelo C condiciona fenótipo aguti, e o alelo c, fenótipo
albino. Um macho aguti e puro (homozigoto) foi cruzado com várias fêmeas albinas e puras. A geração F1 foi 100%
aguti.
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QUESTÃO 3
MAR

A

passivo

RIO

C

ativo

água

B ativo

urina

urina
D passivo

03. A figura ilustra duas espécies de peixes ósseos (Teleostei) vivendo em ambientes distintos: água salgada (mar) e doce
(rio). Entre os mecanismos de regulação osmótica e iônica, estão a ingestão de substâncias pela boca, eliminação
delas pela urina e o transporte pelas suas brânquias, como indicado pelas setas.
Com base na figura, responda:
Que substâncias seriam A, B, C e D?

b)

Com relação à concentração de soluto, como seria o sangue em relação ao meio nas duas espécies de peixes?
Como seria a urina com relação à concentração de soluto?

c)

Considerando que ambas as espécies de peixes apresentam mesmo tamanho corpóreo, qual delas teria a bexiga
natatória com maior volume? Por quê?
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QUESTÃO 4
Apesar de mudanças provocadas por pesquisas na área da saúde, pela ampliação do saneamento básico e por
diversas campanhas educativas, muitas doenças ainda não foram erradicadas no Brasil. Realizou-se, este ano, uma
ampla campanha de vacinação contra a rubéola, a fim de atingir a população de homens e mulheres entre 12 e 39
anos.
Sobre a rubéola, responda:
No Brasil, é uma doença epidêmica ou endêmica? Justifique sua resposta.

b)

Cite o agente etiológico da rubéola e duas formas de transmissão da doença.

c)

Dê 3 exemplos de problemas que podem ocorrer com o feto nos primeiros 3 meses da gestação de uma mãe
contaminada pela rubéola.

d)

Explique como se dá a contaminação do embrião.
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