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INSTRUÇÃO: Para responder a essas questões, identifique
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra
correspondente na Folha de Respostas.

BIOLOGIA � QUESTÕES de 1 a 15
Esta prova deverá ser respondida EXCLUSIVAMENTE
pelos candidatos aos cursos de
• Agronomia, Ciências Biológicas, Educação Física,

Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia
Florestal, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Medicina Veterinária, Nutrição e Psicologia.

Questão 1
Dois momentos importantes para a compreensão da
origem da vida foram o experimento de Miller e Urey, em
1953, que produziu compostos orgânicos simples, dentre
eles aminoácidos, a partir de uma mistura de CH4, NH3,
H2O e H2 submetida a descargas elétricas, e o achado
de Cech, em 1982, de que o RNA pode ter atividade
enzimática.
A partir dos dados desses estudos, pode-se afirmar:

A) Os dados de Miller e Urey comprovam a composição e a
natureza redutora da atmosfera primitiva.

B) O achado de Cech confirmou que os ácidos nucléicos só
são sintetizados por enzimas protéicas.

C) O experimento de Miller e Urey demonstrou que a atividade
catalítica é exclusiva de compostos orgânicos.

D) O achado de Cech reforça a hipótese da primazia dos
ácidos nucléicos na constituição do sistema vivo.

E) Os dois experimentos  se complementam e confirmam que
as proteínas foram as moléculas orgânicas primordiais.

Questão 2
As mitocôndrias são organelas responsáveis pela
respiração aeróbica, possuem DNA, são capazes de
sintetizar algumas de suas proteínas e se dividem
independentemente do ciclo celular.
Essas características permitem inferir que as
mitocôndrias

A) possuem autonomia em relação ao genoma nuclear.
B) são formadas a partir do retículo endoplasmático.
C) foram incorporadas à célula por endossimbiose.
D) importam RNA mensageiro do núcleo da célula.
E) dividem-se por mitose no citoplasma da célula.
Questão 3

Questão 4

Ao se relacionarem os processos bioenergéticos com a
estrutura da mitocôndria, constata-se que

A) o transporte de elétrons se faz por complexos protéicos
da membrana mitocondrial externa.

B) o ATP é sintetizado em um complexo protéico da
membrana mitocondrial interna.

C) o ciclo de Krebs ocorre no citoplasma e fornece piruvato
para a matriz mitocondrial.

D) os elétrons fluem da matriz mitocondrial para o citoplasma
por canais iônicos.

E) as enzimas que participam da glicólise se localizam na
matriz mitocondrial.
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QUESTÕES  de 5 a 7

Essa ilustração representa o intestino delgado e destaca
uma célula epitelial com os transportes envolvidos no
trânsito da glicose (GL) da luz intestinal para a corrente
sangüínea.
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Questão 5
O epitélio é um tecido que reveste ou recobre as
superfícies do corpo, como no caso do intestino, e tem
como característica

A) ser formado por células indiferenciadas e com baixa taxa
de mitose.

B) possuir pouca coesão entre suas células para permitir
flexibilidade.

C) apresentar grande quantidade de matriz extracelular entre
suas células.

D) apresentar polarização estrutural que se reflete numa
polarização funcional.

E) ser irrigado, direta e abundantemente, por vasos
sangüíneos e linfáticos.

Questão 6
Sobre o transporte da glicose (GL) da luz intestinal para
a corrente sangüínea, a análise da figura permite afirmar:

A) O transporte de sódio, em I , dificulta a entrada de glicose
na célula.

A figura representa um aparato experimental que contém
uma suspensão de mitocôndrias num meio rico em
NADH, mas sem oxigênio (O

2
). Além disso, tem um

dispositivo para adicionar solução rica em O
2
 e um

eletrodo para medir o pH do meio.
O gráfico representa a concentração de prótons (H+)
medida pelo eletrodo, durante o experimento, e mostra
que, no momento 0 (zero), foi adicionado um pouco da
solução rica em O

2
.

A análise do gráfico, associada aos conhecimentos de
respiração aeróbica, permite concluir:

A) O NADH, antes do momento 0 (zero), na ausência de O2,
foi oxidado por processos anaeróbicos.

B) Após o momento 0 (zero), ocorreu, progressivamente,
hidrólise de ATP até que fosse totalmente consumido.

C) A adição de O2 provocou um abrupto aumento do pH do
meio, com conseqüente redução do pH mitocondrial.

D) A elevação da concentração de prótons permitiu que o
NADH fosse reduzido pelo O2 nas mitocôndrias.

E) O NADH foi oxidado na presença de O2 e induziu o
bombeamento de prótons para fora das mitocôndrias.
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O transporte representado em I  se caracteriza como
ativo, porque

A) gera gradiente iônico tanto de Na+ quanto de K+.
B) ocorre a favor do gradiente de concentração dos íons.
C) iguala as concentrações intra e extracelular de Na+ e K+.
D) utiliza uma proteína transmembrana, que é um canal iônico.
E) ocorre através da bicamada lipídica da membrana

plasmática.

B) A glicose entra na célula pelo transporte ativo II , movido
por gradiente iônico.

C) A ação dos transportes II  e III  faz a concentração de glicose
ser maior no sangue.

D) A glicose, em III , é bombeada ativamente para a corrente
sangüínea.

E) O Na+ e a glicose são absorvidos pela célula epitelial por
difusão simples.

Questão 7

Questão 8

A anemia falciforme é a doença genética mais comum
no Brasil e se deve a uma mutação que leva à produção
de uma variante da hemoglobina, a Hemoglobina S (HbS),
que prejudica o transporte de oxigênio, como mostrado
na figura.
A análise da figura permite afirmar que a mutação

A) muda o código genético das hemácias e provoca a doença.
B) ocorre no mRNA, devido a falhas no processo de

transcrição.
C) decorre da presença de hemácias defeituosas em forma

de foice.
D) é uma alteração no DNA que pode afetar o fenótipo do

indivíduo.
E) é originada na tradução com a troca de aminoácidos no

polipeptídeo.
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Questão 9
A análise do heredograma, que apresenta a ocorrência
de anemia falciforme nos indivíduos de uma família
fictícia, permite concluir:

A) O gene da Hemoglobina S (HbS) está ligado ao
cromossomo X.

B) A anemia falciforme é uma doença autossômica recessiva.
C) Os indivíduos afetados (II -3, IV -2 e IV -3) são heterozigotos.
D) O indivíduo II -1 herdou o gene HbS do indivíduo I-2.
E) O indivíduo I-1 é homozigoto normal.
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QUESTÕES  9 e 10

Questão 10
Do cruzamento do indivíduo IV-2 (heredograma da
questão 09) com uma mulher homozigota para o gene
HbA (hemoglobina normal), pode-se esperar que

A) todos os descendentes sejam portadores do gene HbS.
B) somente os filhos do sexo feminino herdem o gene HbA.

C) metade da prole manifeste a anemia falciforme.
D) apenas 25% dos filhos sejam homozigotos.
E) nenhum dos descendentes seja normal.

Questão 11

Questão 12

Questão 13

Os mamíferos ruminantes possuem trato digestivo
especializado para a digestão da celulose.
Considerando aspectos anatômicos e fisiológicos,
pode-se apontar, como uma característica dos ruminantes,

A) a regurgitação do bolo alimentar para eliminação de
substâncias fibrosas e indigestas pela boca.

B) a presença de bactérias e protozoários que fazem
respiração aeróbica para acidificar o abomaso.

C) a relação de simbiose com leveduras especializadas na
degradação de celulose e outras fibras vegetais.

D) a produção de saliva que serve como meio de fermentação
para manter bactérias e protozoários no rúmen.

E) o estômago ser seguido por um único compartimento, o
rúmen, onde a celulose é absorvida pelo organismo.

O manguezal é um ecossistema costeiro, que ocorre entre
os ambientes terrestre e marítimo, característico de regiões
tropicais e subtropicais, sujeito à inundação das marés.
O manguezal se enquadra no conceito de ecossistema por

A) possuir fluxo de energia bidirecional.
B) ser um sistema fechado e auto-suficiente.
C) reunir os organismos em um único nível trófico.
D) impedir movimentos de imigração e emigração de

organismos.
E) compreender ciclos de materiais entre os componentes

bióticos e abióticos.

As espécies vegetais dos manguezais são capazes de
resistir às variações de salinidade por possuir
características adaptativas, que variam de uma espécie
para outra.
Considerando o processo evolutivo, pode-se inferir que
essas características

A) favorecem o indivíduo sem apresentar reflexos na sua
descendência.

B) conferem baixo valor adaptativo, restringindo a distribuição
dessas espécies.

C) reaparecem na população pela ocorrência de novas
mutações a cada geração.

D) surgem com a variabilidade genética e são selecionadas
por pressões ambientais.

E) são geradas pela exposição prolongada a variações de
salinidade ao longo do tempo.

Questão 14
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Há séculos, os manguezais brasileiros vêm sendo
degradados, apesar da alta capacidade de regeneração
de espécies vegetais típicas, como a Rhizophora
mangle, a Laguncularia racemosa e a Avicennia
schaueriana.
Na baía de Todos os Santos (Estado da Bahia), ainda
existem grandes manguezais em diversos pontos de seu
contorno, mas se observa uma crescente ocupação
urbana e industrial.
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Questão 15

A figura representa fatores e processos (I  a IV )
relacionados com o efeito estufa.
Considerando a dinâmica desse fenômeno, pode-se afirmar:

A) O efeito estufa é um fenômeno artificial provocado pelas
atividades humanas representadas em II .

B) O processo III  é intensificado com o acúmulo de CO2
provocado pelas atividades representadas em II .

C) O fenômeno de retenção de calor representado em III  é
diretamente proporcional ao processo biológico referido em IV .

D) O processo IV  evita o efeito estufa por captar e fixar toda
a energia oriunda de I  em compostos orgânicos.

E) O fenômeno do efeito estufa ocorre quando o processo
referido em IV  é mais intenso do que as atividades em II .

O gás carbônico (C O )perm ite  a pasagem 
da  luz  do So l.
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Um estudo comparou a taxa de fotossíntese de um
manguezal sob influência de atividade industrial
petroquímica (Mataripe) com um manguezal distante
dessa influência (Jiribatuba).
Os resultados da taxa de fotossíntese estão
representados no gráfico e permitem concluir:

A) A Avicennia schaueriana absorveu mais CO2 no
manguezal, em Mataripe.

B) A influência industrial acarretou redução da área foliar
média das espécies.

C) O manguezal em Mataripe anulou os efeitos da atividade
petroquímica.

D) A insidência de luz solar, em Jiribatuba, foi maior do que
em Mataripe.

E) A espécie mais sensível à poluição foi a Laguncularia
racemosa.


