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BIOLOGIA
PRIMEIRA  QUESTÃO

Em 1958, Meselson e Stahl cultivaram bactérias Escherichia coli por 14 gerações
em meio de cultura, onde a única fonte de nitrogênio era o 15N (isótopo pesado). No
desenho abaixo, a seta do Tubo 1 indica a posição (III) ocupada pelo DNA com 15N
após ultra centrifugação em meio de cloreto de césio.

Uma amostra de bactérias contendo DNA com 15N foi transferida para meio de
cultura onde a única fonte de nitrogênio era o 14N (isótopo normal). Após cada geração,
foram retiradas amostras de DNA e verificada(s) a(s) posição(ões) ocupada(s) por
estas amostras em meio de cloreto de césio. A seta do Tubo 2 indica a posição (II)
ocupada pelo DNA, após a primeira geração em meio com 14N.

Com relação aos dados apresentados acima, responda:

A) Após a segunda geração em meio com 14N, o DNA extraído das bactérias irá
ocupar qual(is) posição(ções) no Tubo 3?

B) Qual conclusão pode ser tirada a partir da realização deste experimento?

15N

14N

14N / 15N

Nitrogênio
presente no DNA

Tubos de Centrífuga Posição

1ª geração 2ª geração

1 2 3

I

II

III

C) Qual é a principal enzima envolvida no processo descrito acima?
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SEGUNDA  QUESTÃO

O nível de hidratação do corpo humano influencia diretamente a produção de
um importante hormônio que atua nos rins, regulando a reabsorção de água.

Com relação a este assunto, responda:

A) Qual é este hormônio?

B) Onde este hormônio é sintetizado?

C) Por que o etanol age como diurético?
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TERCEIRA  QUESTÃO

A excreção é o processo pelo qual os animais eliminam substâncias
nitrogenadas tóxicas produzidas durante o metabolismo celular. O quadro abaixo,
indica os tipos de excretas observados em diferentes grupos de animais.

I Moluscos ++ - -

Crustáceos ++ + -

Equinodermos ++ + -

Peixes ósseos ++ + -

II Peixes cartilaginosos + ++ -

Anfíbios + ++ -

Tartarugas + ++ -

Mamíferos - ++ +

III Insetos - - ++

Lagartos e cobras - - ++

Aves - - ++

Adaptado de AMABIS, J. M. e MARTHO, G. R. Biologia
dos organismos 2. São Paulo: Moderna, 1a ed., 2001.

Com relação aos dados apresentados, pede-se:

A) Quais são as respectivas denominações dadas aos animais dos grupos I, II e
III?

B) Relacione os tipos de excretas com os ambientes em que os animais vivem.
Justifique sua resposta.

ÁCIDO

ÚRICO
AMÔNIA URÉIAGRUPO GRUPO ANIMAL

TIPO DE EXCRETA
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QUARTA  QUESTÃO

Leia o trecho abaixo.

Os primeiros vegetais tiveram origem na água. Com a evolução e a aquisição
de inúmeras adaptações, as plantas conseguiram conquistar o ambiente terrestre
e, atualmente, existem espécies que conseguem sobreviver mesmo em regiões
bastante áridas.

Sobre esse assunto, pede-se:

A) Para conquistar o ambiente terrestre, como os vegetais resolveram o problema
de captação da água do solo?

B) Cite duas adaptações que permitiram aos vegetais restringir a perda de água.

C) Como as plantas terrestres conseguiram agilizar o transporte interno de
substâncias, que nos grupos vegetais aquáticos primitivos acontecia lentamente,
apenas por difusão?


