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Biologia

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

Questões de 1 a 15

Instruções

 QUESTÃO 1

Bio

Esta prova deverá ser respondida EXCLUSIVAMENTE pelos candidatos aos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Educação
Física, Enfermagem, Engenharia Florestal, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição e Psicologia.

A tabela a seguir traz valores nutricionais de uma bebida isotônica muito utilizada por atletas. Esses produtos, também conhecidos
como bebidas esportivas, foram desenvolvidos para repor líquidos e sais minerais perdidos com a transpiração durante um exercício
com carga intensa, com a finalidade de prevenir a desidratação e melhorar o desempenho dos desportistas.

Os isotônicos favorecem o funcionamento das células e deixam o indivíduo com mais energia, tirando a sensação de cansaço.
Todavia, o uso da bebida por quem não pratica exercícios físicos e sem acompanhamento profissional pode trazer grandes riscos.

Com base nas informações contidas no texto e nos  conhecimentos sobre biologia celular, analise as proposições e identifique
com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) Devido à presença de carboidratos nessa bebida, seu uso indiscriminado resultará no aumento da taxa de colesterol do
indivíduo.

(  ) Os isotônicos apresentam uma concentração iônica igual ou muito similar à concentração iônica do sangue.
(  ) A grande concentração de sais minerais, aliada à grande composição proteica dessa bebida, é o principal responsável pela

melhora do desempenho físico do atleta.
(  ) Com a reposição de sais minerais no sangue, após o consumo da bebida, o potássio será levado à célula por transporte

ativo.
(  ) Quando se mergulha um glóbulo vermelho em um recipiente com a referida bebida, ocorre perda do volume celular e

enrugamento da membrana plasmática.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

A) V F F V F C)  F V F V V E)  V V V F F
B) F V F V F D)  V F V F V

 QUESTÃO 2

A partir da análise da ilustração e com base nos  conhecimentos sobre o
processo de respiração celular, é correto afirmar:

A) O item I corresponde ao espaço intermembranas, local onde ocorre a
transformação da glicose em duas moléculas de ácido pirúvico, com lucro
líquido de duas moléculas de ATP para a célula.

B) O item II corresponde à membrana mitocondrial interna, local onde o ácido
pirúvico ganha hidrogênios e CO2 e se combina com a coenzima A,
transformando-se em acetil-CoA.

C) O item III corresponde à matriz mitocondrial onde a acetil-CoA penetra no
ciclo de Krebs, no qual, após várias reações catalisadas por diferentes
enzimas, é gerado um lucro de ATP e as moléculas de NADH2 e FADH2

são oxidadas em NAD e FAD.
D) O item IV corresponde à membrana mitocondrial interna, onde ocorre o

processo de oxidação da molécula de glicose e a redução das moléculas
de NAD e FAD, permitindo, posteriormente, a transformação do ácido
pirúvico em acetil-CoA com gasto de ATP.

E) O item V corresponde às cristas mitocondriais, local onde o NADH2 cede
hidrogênio a uma cadeia de aceptores intermediários, até chegar ao
aceptor final, o oxigênio, formando água e liberando energia durante todo o processo para produção de ATP.
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 QUESTÃO 3
No Brasil, o câncer mais frequente é o de pele,
correspondendo a cerca de 25% de todos os
tumores diagnosticados em todas as regiões
geográficas. A radiação ultravioleta natural,
proveniente do sol, é o seu maior agente
etiológico.  As pessoas que se expõem ao sol de
forma prolongada e frequente, por atividades
profissionais e de lazer, constituem o grupo de
maior risco de contrair câncer de pele,
principalmente aquelas de pele clara. (NO
BRASIL..., 2011).

Com base na análise do texto e dos conhecimentos sobre
histologia humana, é correto afirmar:

A) A epiderme é composta por células alongadas com
predominância de substância fundamental intercelular e
altamente vascularizada.

B) A derme é a camada interna da pele, a qual é formada
por tecido epitelial com células justapostas, unidas por
colágeno.

C) As glândulas sudoríparas são formadas por células
epidermais com função de remoção de água da derme
por secreção merócrina.

D) As glândulas sebáceas são glândulas exócrinas
formadas por células adiposas as quais acumulam
gordura e são responsáveis pela lubrificação dos pelos.

E) Os melanócitos, células especiais produtoras de
melanina, são produzidos no tecido conjuntivo denso da
epiderme sendo posteriormente transportados para o
tecido conjuntivo frouxo da epiderme.

Questões 4 e 5
A fenilcetonúria, também conhecida como PKU, é
um erro inato clássico do metabolismo causado
pela deficiência de uma enzima no metabolismo
do aminoácido fenilalanina. Tal doença, se não
diagnosticada precocemente, pode desencadear
sintomas como retardo mental, atraso no
desenvolvimento psicomotor e hiperatividade. Um
diagnóstico simples pode ser realizado através
do teste do pezinho nos primeiros dias de vida e o
tratamento é baseado em uma dieta pobre no
aminoácido fenilalanina. (A FENILCETONÚRIA...,
2011).

 QUESTÃO 4
O heredograma retrata a herança de fenilcetonúria em uma
família. Os indivíduos que apresentam essa característica são
representados pelas áreas em negrito.

Sobre o heredograma dessa família, identifique com V as
alternativas verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) A fenilcetonúria é uma característica autossômica
determinada por um alelo recessivo.

(  ) O indivíduo II-4 apresenta o genótipo homozigoto
dominante.

(  )  Se III-2 casar com um homem sem o fenótipo da
doença, com certeza, todos os filhos não apresentarão a
doença.

(  ) A probabilidade de o casal II-2 e II-3 ter outro descendente
com fenilcetonúria e do sexo masculino é de 25%.

(  ) Se III-1 casar com seu primo III-3, a probabilidade de
eles terem um descendente do sexo feminino e com
fenilcetonúria é de 50%.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para
baixo, é a
A) V F F F V
B) F V F V F
C) F F F V V
D) V F V V F
E) V F F V V

 QUESTÃO 5
A fenilalanina é um dos aminoácidos codificados no código
genético, sendo de grande importância na constituição das
proteínas.

Sobre a síntese de proteínas, é correto afirmar:

A) O RNA transportador é responsável pela síntese e
transporte do aminoácido específico até os ribossomos.

B) Se no RNA mensageiro o códon a ser lido for GUA, o RNA
transportador que traz o aminoácido específico se ligará
com o anticódon CAT.

C) Cada três bases de RNA ribossômico codifica um
aminoácido específico da proteína.

D) A mesma fita de RNA mensageiro poderá ser lida por
vários ribossomos, resultando em várias moléculas
proteicas iguais.

E) A fenilalanina e os demais 19 aminoácidos correspondem
a um único códon específico no RNA mensageiro.

 QUESTÃO 6
Os anexos embrionários são estruturas derivadas de folhetos
germinativos e que, com o desenvolvimento do embrião, se
atrofiam ou são expelidos por ocasião do nascimento. Sobre
os anexos embrionários, identifique com V as afirmativas
verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) O saco vitelínico é uma membrana que envolve o embrião
de aves e mamíferos.

(  ) Nos mamíferos, o córion contribui para a fixação do
embrião na parede uterina.

(  ) A placenta e o cordão umbilical são anexos embrionários
exclusivos dos mamíferos.

(  ) O alantoide é um anexo originário do intestino, sendo que,
mamíferos, ele se apresenta reduzido e se encontra
associado ao córion.

(  ) O âmnio armazena substâncias nutritivas para o embrião
de peixes, répteis, aves e mamíferos.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a

A) F V V V F D)  F V F V V
B) V F V V F E)  F F F V V
C) V F V F V
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 QUESTÃO 7
Um casal deseja ter 4 filhos, sendo o primeiro menino e os
outros três, meninas.

A probabilidade de que isso ocorra é de

A) 3/4 D)  1/8
B) 3/8 E)  1/16
C) 3/16

Atualmente são conhecidas mais de 320 mil
espécies de plantas. Além de compartilhar a
apomorfia que define o grupo — apresentar
embriões multicelulares maciços que se
desenvolvem à custa do organismo materno —
todas as plantas são seres eucarióticos,
multicelulares e autotróficos. (AMABIS;MARTHO,
2011, p. 174-180).

Em relação às características dos grupos pertencentes ao
Reino Plantae, pode-se afirmar:

A) Apenas as briófitas dependem da água para o encontro
dos gametas, uma vez que são o único grupo que não
apresenta vasos condutores de água.

B) As briófitas são o único grupo que apresenta alternância
de gerações haploide (gametófito) e diploide (esporófito).

C) As pteridófitas caracterizam-se por não formar sementes
e por ser o único grupo a apresentar os tecidos de
condução xilema e floema.

D) Na escala evolutiva, as gimnospermas são o primeiro
grupo a apresentar o grão de pólen, gametófito
parcialmente desenvolvido.

E) Na escala evolutiva, as angiospermas são o primeiro
grupo a apresentar flor, estrutura reprodutiva que se forma
a partir do desenvolvimento do óvulo.

 QUESTÃO 8

 QUESTÃO 9
O conjunto de processos e eventos que levam
um organismo multicelular a atingir o tamanho e
a forma típica da espécie constitui o
desenvolvimento. Na maioria das plantas
vasculares, o desenvolvimento origina um
organismo constituído por três partes básicas:
raiz, folhas e caule. (AMABIS;MARTHO, 2004,
p. 180-190).

Com base nos conhecimentos sobre raiz, caule e folhas de
uma típica angiosperma, é correto afirmar:

A) A coifa é a extremidade da raiz composta por hidatódios
em sua epiderme, o que lhe confere uma consistência
gelatinosa com função de proteção do meristema
fundamental.

B) Rizomas são caules subterrâneos que acumulam
substâncias nutritivas e, quando o material é acumulado
em certas regiões do rizoma se formam tubérculos, como
na batata-inglesa.

C) O sistema radicular pivotante, típico das
monocotiledôneas, é formado por raízes finas, com
diâmetro constante ao longo do seu comprimento e que
se originam diretamente do caule.

D) Estômatos são pelos presentes na epiderme foliar que
formam um microambiente úmido, reduzindo a perda de
água pela folha.

 QUESTÃO 10

Um pesquisador, ao estudar as características de três animais,
obteve a seguinte tabela:

Com base nas informações da tabela, é possível afirmar que
os animais I, II e III podem fazer parte, respectivamente, dos
filos identificados na alternativa

A) Annelida, Porifera e Echinodermata.
B) Echinodermata, Cnidaria e Arthropoda.
C) Chordata, Platyhelminthes e Mollusca.
D) Nematoda, Cnidaria e Arthropoda.
E) Porifera, Annelida e Platyhelminthes.

 QUESTÃO 11

E) Acúleos são folhas modificadas, resistentes, que
possuem ponta afiada, apresentam função de proteção
e reserva de água, são formados a partir da gema axilar,
sendo, por isso, difíceis de ser destacados da planta.

A ilustração reproduz esquematicamente o ciclo de vida da
Taenia solium.

Com base na ilustração e na compreensão dos eventos que
ocorrem em cada etapa do ciclo, a única informação sem
suporte científico é a

A) A Taenia solium é considerada um animal monoico e
digenético pertencente ao filo Platyhelminthes.

B) A teníase é adquirida pela ingestão de carne mal cozida
contendo larvas cercárias.

C) Cada proglótide de uma tênia é dotada de um sistema
reprodutor completo.

D) No intestino do hospedeiro definitivo, o ovo se expande,
formando um pequeno escólex que se fixa à mucosa
intestinal, dando origem a uma tênia.

E) Quando o ovo da tênia é ingerido pelo porco, sua casca
se rompe e libera uma larva, a oncosfera, que perfura a
parede intestinal.

Bio



4
Processo Seletivo Unicentro 2 - 2o Vestibular 2012

 QUESTÃO 12
As bactérias do gênero Rhizobium associam-se às raízes de algumas plantas. Tais organismos vivem normalmente no solo,
onde alcançam o sistema radicular de leguminosas jovens e penetram, através dos pelos absorventes, instalando-se finalmente
nos tecidos corticais das raízes.

Essas bactérias têm grande importância na natureza, pois

A) atuam de forma singular, na decomposição da matéria orgânica morta presente no solo, além de consumir o excesso de
CO2 do solo.

B) são aquelas que ao converter nitrito em nitrato, processo denominado de nitratação, libera nitratos para o solo, que podem
ser absorvidos pelas plantas.

C) fazem parte do grupo das bactérias anaeróbias que utilizam nitratos em vez de oxigênio no processo respiratório, eliminado
o excesso desse composto no solo.

D) funciona como um verdadeiro adubo vivo, ao fixar N2 atmosférico, transformando-o em sais nitrogenados, que serão utilizados
pelas plantas.

E) absorvem os íons amônio em excesso do solo, oxidando-os e, com a energia liberada, fabricam compostos orgânicos por
quimiossíntese, além de consumir o excesso de CO2 do solo.

 QUESTÃO 13
A malária é uma doença de conhecimento médico. É popular desde épocas remotas, ocorrendo em áreas da Europa,
Ásia, África, Oceania, e Américas. No final do século XX, a OMS estimou a ocorrência de cerca de 300 milhões de
pessoas infectadas no mundo todo, com mais de um milhão de óbitos anuais, principalmente em crianças. (NEVES,
2006, p. 414).

Com base nos conhecimentos sobre a malária, que é considerada uma grave parasitose humana, marque com V as alternativas
verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) Os parasitos responsáveis por essa doença, que também é chamada vulgarmente de febre amarela, são bactérias
pertencentes à família Plasmodiidae.

(  ) A transmissão ocorre pela picada de fêmeas de mosquitos que pertencem ao gênero Aedes, os quais se infectam em uma
única fonte de infecção conhecida, os pacientes infectados.

(  ) A profilaxia da malária, teoricamente, seria eficaz se atingisse os três elos fundamentais da cadeia de transmissão a saber,
seriam: tratar os doentes, proteger as pessoas sadias e combater o transmissor.

(  ) Na malária, não ocorrem casos mais graves. No geral, caracteriza-se por sintomas, como dores de cabeça,
fadiga, febre e náuseas que podem durar vários dias.

(  ) A vacina contra a malária é um ideal que tem sido buscado e pesquisado há mais de 20 anos, sem, contudo, ter sido possível
alcançar uma imunização eficiente e duradoura.

A alternativa que corresponde à sequência correta, de cima para baixo, é a

A) F F V F V
B) F F V V F
C) F V F V V
D) V V F V F
E) V V F F V

 QUESTÃO 14

A vida foi-se tornando possível na Terra à medida que o

planeta se resfriava, sua superfície se solidificava , formava-se
água líquida sobre a superfície e aos poucos se constituía a
atmosfera terrestre. Voltando no tempo, tão longe o bastante,

você eventualmente terá de explicar como as substâncias
químicas da vida — especialmente proteínas e ácidos
nucleicos — se formaram no ambiente da Terra primitiva.

(LAURENCE, 2005, p. 5-9).

Bio



5
Processo Seletivo Unicentro 2 - 2o Vestibular 2012

 QUESTÃO 15

O chamado sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, que está dentro da caixa craniana, e pela medula
espinhal. Nos seres humanos, no entanto, o encéfalo apresenta um volume muito maior em relação ao tamanho do
corpo do que nos outros vertebrados. Esse aumento do tamanho do cérebro é uma característica importante no
sucesso evolutivo da espécie humana. (LAURENCE, 2005, p. 295-299).

Considere as seguintes funções encefálicas:

I. Retransmissão das informações sensoriais para o cérebro;

II. Promoção da harmonia de funções no organismo (homeostase);

III. Coordenação motora;

IV. Controle dos movimentos respiratórios e cardíacos.

Com base nos conhecimentos sobre a divisão e algumas funções importantes das regiões do encéfalo, assinale a alternativa
que se refere, comitantemente, à região do encéfalo e às funções pelas quais ela é responsável.

A) I Hipotálamo, II Cerebelo, III Tronco encefálico, IV Tálamo.

B) I Hipotálamo, II Cerebelo, III Tálamo, IV Tronco encefálico.

C) I Tronco encefálico, II Tálamo, III Cerebelo, IV Hipotálamo.

D) I Tálamo, II Hipotálamo,  III Tronco encefálico, IV Cerebelo.

E) I Tálamo, II Hipotálamo, III Cerebelo, IV Tronco encefálico.

Com base análise da figura e nos conhecimentos sobre a origem dos primeiros seres vivos no planeta Terra, é correto afirmar:

A) A figura representa o modelo do equipamento do pesquisador Oparin para testar a hipótese de que faltava oxigênio livre
na atmosfera da Terra.

B) Esse experimento é considerado um marco histórico inquestionável nas pesquisas a respeito da origem da vida.

C) A figura representa, basicamente, um sistema fechado que conseguiu demonstrar, experimentalmente, que, nas condições
primitivas da Terra, seria possível aparecerem moléculas orgânicas através de reações químicas na atmosfera.

D) Os coacervados, nome que se deve a Miller, não são células, mas, sim, precursores delas, e esse grupo indicava que havia
a possibilidade de formação de sistemas separados do meio que com ele trocavam substâncias.

E) A teoria de Oparin ditava que as células deveriam ser estruturas muito simples, graças aos resultados do experimento realizado
por Miller, ilustrado acima.

*  *  *

Bio
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