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BIOLOGIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Interações gênicas ocorrem quando dois ou mais pares de genes atuam sobre a mesma característica.

Entre as diversas raças de galinhas, é possivel encontrar quatro tipos de cristas:

1 - crista noz: é resultado da presença de, no mínimo, dois genes dominantes R e E.

2 - crista rosa: é produzida pela interação de, no mínimo, um R dominante com dois genes e recessivos.

3 - crista ervilha: ocorre devido à interação de dois genes r recessivos com, no mínimo, um E dominante.

4 - crista simples: ocorre quando o genótipo é birrecessivo, rree.

De acordo com essas informações, faça o que se pede.

A) A partir do cruzamento de  indivíduos de crista noz, ambos duplos heterozigotos, qual é a probabilidade de originar
aves de crista rosa?

B) Determine a proporção genotípica e fenotípica do cruzamento entre as aves com o genótipo RRee x RrEe.

SEGUNDA  QUESTÃO

 Sob idênticas condições experimentais, cultivaram-se dois tipos diferentes de microorganismos em tubos separados
(1 e 2). Em cada tubo foram adicionados glicose e oxigênio. Após a total degradação da glicose, no tubo 1, detectou-se
a produção de ATP, CO2 e H2O. No tubo 2, detectaram-se apenas ATP e um outro composto orgânico.

Com base nessas informações, responda:

A) quanto à forma de degradação de compostos orgânicos para obtenção de energia, como se classificam, respectivamente,
os microorganismos presentes nos tubos 1 e 2?

B) quais processos metabólicos ocorreram, respectivamente, nos tubos 1 e 2?

C)  além do ATP, qual foi o composto orgânico detectado no tubo 2?
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TERCEIRA  QUESTÃO

Analise a figura abaixo que representa a ocorrência de importantes processos biológicos nas células.

Faça o que se pede.

A) Quais processos biológicos estão representados na figura acima?

B) Identifique as estruturas assinaladas pelos números I, II, III, IV.

C) Quais são as diferenças entre as estruturas assinaladas pelos números I e II?

D) Que tipo(s) de organismo(s), classificado(s) quanto à presença do envoltório nuclear, está/estão representado(s) no
processo esquematizado na figura acima? Justifique.

QUARTA  QUESTÃO

“Em aves que voam pouco, como galinhas e perus, os músculos peitorais, que movimentam as
asas, são formados principalmente por fibras brancas. Em aves migratórias acontece o contrário:
os músculos peitorais são formados predominantemente por fibras vermelhas”.

Adaptado de LOPES, Sônia. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 393. v. 1.

De acordo com a descrição acima, faça o que se pede.

A) Estabeleça diferenças fisiológicas e morfológicas entre fibras musculares brancas e vermelhas.

B) Determine as principais formas de obtenção de energia pelas fibras musculares vermelhas e brancas durante a
atividade contrátil.
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