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Responda às questões propostas, atendo-se ao espaço delimitado 

 
  
1. O tatuzinho de jardim Armadillidium vulgare é um crustáceo adaptado a viver em solos 

úmidos. Esses animais possuem sistema ZW de definição sexual, sendo a formação do 
macho dependente de uma dose de hormônio masculinizante no início do 
desenvolvimento do indivíduo. Bactérias do gênero Wolbachia, parasitas desses 
animais, têm sua disseminação garantida apenas pelos ovos das fêmeas. Em algumas 
populações infectadas, a definição do sexo passou a depender da presença do parasita, 
pois os ovos parasitados, por ação das bactérias, se tornam fêmeas independentemente 
da configuração genética do indivíduo. Com isso, indivíduos com configuração de par 
de cromossomos sexuais para o desenvolvimento de machos, serão machos em ovos 
não infectados e fêmeas em ovos infectados. Essas “falsas fêmeas”, por sua vez , 
produzem, quase exclusivamente, novas “falsas fêmeas”, ao se reproduzirem. Em 
função disso, com o passar das gerações, a freqüência de um dos cromossomos do par 
sexual pode tender a zero. 

 (Adaptado de Scientific American do Brasil, setembro de 2002, ano 1- n° 4) 

 

1.1. O termo crustáceo atribuído ao Armadillidium vulgare se refere a que nível taxonômico? 
(valor 1 ponto) 

 

1.2. Quais são seus níveis taxonômicos superiores?                                            (valor 1 ponto) 

 

1.3. Explique em que consiste o sistema sexual ZW, indicando qual a configuração que ele 
assume em machos e fêmeas de seus portadores?            (valor 2 

pontos) 
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1.4.A bactéria Wolbachia, quando presente, costuma interferir na eficácia do acasalamento, 
por causar incompatibilidade citoplasmática entre os gametas do hospedeiro. Isto ocorre 
no caso do acasalamento de macho infectado com fêmea não infectada e, portanto, 
incapaz de transmitir a bactéria em seus óvulos. Após um grande intervalo de tempo, que 
compreenda a sucessão de inúmeras gerações, é possível que ocorra especiação dentro 
dessa população maior. 

Em relação a esse fato pergunta-se:  

a) Por que a diminuição da eficácia do acasalamento entre essas duas sub-populações, 
assinaladas em negrito no texto acima, pode causar especiação?        (valor 2 pontos) 

b) Visto que as populações convivem no mesmo espaço, podendo se acasalar, mesmo sem 
gerar descendentes, que tipo de especiação estaria ocorrendo?                  (valor 2 pontos) 

 (    ) simpátrica 

 (    ) alopátrica 

Justifique. 

 

2. No mar, a produtividade primária depende de fatores tais como a luz e os sais minerais.  

2.1. Sendo assim, as regiões do mar onde ocorre maior produtividade são:  

(valor 2 pontos)  

 

(     ) regiões de costão rochoso. 

(     ) regiões de alto mar. 

 

Justifique: 

 

2.2.  As cadeias alimentares marinhas são extensas, compreendendo um número maior de 
níveis tróficos do que as cadeias terrestres. No entanto, animais como tubarão-baleia e a 
baleia azul, os maiores representantes de seus respectivos grupos, consomem plâncton. 
Qual a vantagem ecológica do comportamento apresentado por esses animais?      

          (valor 2 pontos)  

 

2.3. Em cadeias alimentares marinhas, podemos encontrar uma pirâmide de biomassa 
invertida em relação ao fitoplâncton e ao zooplâncton. Explique como esse fato é 
possível. (valor 2 pontos)  
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2.4.   Por que microorganismos como fungos e bactérias são sempre classificados na categoria 
de decompositores das cadeias alimentares, já que todos os heterotróficos são capazes 
de digerir matéria orgânica?         

(valor 2 pontos) 

 

3. Suponha que dois genes A e B ocorram em um mesmo autossomo das células do tatuzinho 
de jardim. O gene A e B dominantes respectivamente sobre seus alelos a e b, apresentando 
este último, b, epistasia em relação ao gene A. Sabendo-se que a taxa de recombinação 
gênica entre esses genes é de 20%, qual seria a quantidade esperada de indivíduos que não 
manifestam a característica expressa pelo gene A em uma prole de 1200 animais, 
resultante de um cruzamento de indivíduos AB/ab com indivíduos ab/ab?          (valor 4 

pontos) 

Desenvolva seu raciocínio demonstrando com clareza seus cálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta 
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4. A evolução de plantas e animais processou-se por meio de uma sucessão de simbioses, nas 
quais as invenções bacterianas provenientes dos 2 bilhões de anos anteriores combinaram-
se em expressões infindáveis de criatividade, até que formas viáveis fossem selecionadas 
para sobreviver. Esse processo evolutivo é caracterizado por uma crescente especialização 
das organelas, nos primeiros eucariontes, até as células altamente especializadas, nos 
animais.  

(Adaptado de Capra, em “A Teia da Vida” , 1996) 

Em um compêndio de Biologia, do início do século XX, o italiano Humberto Pierantoni 
apresenta a seguinte hipótese: “As células dos animais e plantas superiores se originaram de 

microrganismos que entraram em simbiose obrigatória com seres unicelulares primitivos”. 
Essa hipótese hoje conhecida como Hipótese Endossimbionte, já é aceita em função da 
existência de diversas evidências e argumentos a seu favor.  

A partir das informações acima fornecidas, responda: 

 

4.1. Que organelas atuais teriam se originado a partir dessa interação?             (valor 2 pontos) 

 

4.2 Em quais grupos de seres vivos (reinos) essas organelas estariam presentes e em quais 
estariam ausentes?                                                                               (valor 2 pontos) 

 

4.3. A ausência ou presença dessas organelas resultou em diferentes linhagens de seres vivos. 
Quais as implicações dessas diferenças no metabolismo energético e na reprodução 
desses seres?                                                                                 (valor 2 pontos) 

 

5. Um aspecto importante da especialização celular é a invenção da reprodução sexual, que 
ocorreu a cerca de 1 bilhão de anos atrás. Tendemos a pensar que o sexo e a reprodução 
estão estritamente associados, mas Margulis assinala que a complexa dança da reprodução 
sexual consiste em vários componentes distintos que evoluíram independentemente e só 
pouco a pouco se tornaram interligados e unificados. 

 

5.1. Segundo as definições aceitas nos dias de hoje, qual seria a diferença entre sexo e 
reprodução?                           (valor 2 pontos) 

 

5.2. Considerando procariotos e eucariotos em termos dos processos de sexo e reprodução, 
discorra sobre: 

5.2.1. a existência ou não de simultaneidade na ocorrência destes processos.  

(valor 2 pontos) 

5.2.2. a importância da meiose para os dois processos.        (valor 2 pontos) 
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6. Era o século II, nos primórdios da Era Cristã, quando o grego Arateus da Capadócia 
resolveu deixar para a posteridade uma descrição detalhada daquela doença estranha que 
acometia um grupo pequeno de pessoas e provocava sede excessiva, boca seca, perda de 
peso e urina abundante ... Faz bastante tempo, portanto, que a humanidade convive com a 
diabete, ..., uma doença crônica e incurável. Foi causa da morte de muita gente no passado 
e continua sendo pelos mesmos motivos: desinformação e falta de tratamento adequado. 
Basta dizer que a diabete hoje, responde por até 50% dos casos de problemas 
cardiovasculares, entre outras sérias complicações de saúde que poderiam ser prevenidas. 
É a principal causa da perda de visão em adultos nos países desenvolvidos e também no 
Brasil.”  

(Adaptado de Superinteressante, setembro de 2002) 

6.1. Descreva as questões fisiológicas inerentes a essa desordem metabólica e suas 
conseqüências para o metabolismo dos indivíduos.           (valor 3 pontos) 

 

6.2. A insulina derivada de porco possui semelhança estrutural com este hormônio protéico 
produzido pelo homem, permitindo que sua ação se efetive no ser humano. Porém, 
essa insulina exógena acaba provocando problemas de rejeição, tendo que ser 
substituída. Descreva o(s) motivo(s) dessa rejeição, explicando como o organismo 
reage nesse processo?              (valor 2 pontos) 

 

6.3. Por que a insulina deve ser administrada por via subcutânea e não por via oral?  
       (valor 2 pontos) 

 

6.4. O desenvolvimento de técnicas de manipulação genética tem permitido a síntese de 
insulina humana por bactérias. Em que consiste esse processo e como é denominado 
esse novo organismo modificado?            (valor 2 pontos) 

 

7. “A contração muscular é causada por um deslizamento dos filamentos finos (actina) em 
relação aos filamentos espessos (miosina). Esse deslizamento, por sua vez, ocorre quando 
a molécula de miosina forma ligações químicas puxando a actina”. 
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Eventualmente, pessoas sedentárias realizando esforço muscular exagerado sofrem 
débito de oxigenação em suas fibras musculares estriadas esqueléticas.  

A partir dessas informações, resolva as questões abaixo:  

 

7.1. Descreva a seqüência de eventos que desencadeia o processo de contração muscular 
explicando o papel do cálcio e do ATP neste processo.          (valor 3 pontos) 

 

7.2. Qual(is) o(s) motivo(s) desse débito de oxigenação? Justifique.         (valor 2 pontos) 

 

7.3. Qual o processo metabólico desencadeado pelo débito de oxigenação acima 
mencionado?                                                                                           (valor 1 ponto) 

 

7.4. Qual a razão da sensação de dor em caso de fadiga muscular causada pelo processo 
metabólico citado no item b desta questão?.           (valor 2 pontos) 

 

8. A pressão é uma grandeza física cuja variação influencia tanto os seres vivos, no tocante à 
entrada e saída de ar dos pulmões, como os componentes ambientais, alterando os pontos 
de mudança de estado das substâncias. 

 

8.1. No caso da pressão atmosférica, esta varia com a altitude, fazendo com que seja 
necessário o uso de trajes pressurizados para pilotos de aviões de caça que voam na 
alta atmosfera. Isso evita que seu sangue ferva levando-o à morte. Se a temperatura 
na alta atmosfera tende a ser mais baixa, a fervura do sangue decorreria de: 
(valor 2 pontos) 

 
(    ) aumento do ponto de ebulição em função da redução da pressão atmosférica. 

(    ) aumento do ponto de ebulição em função do aumento da pressão atmosférica. 

(    ) redução do ponto de ebulição em função da redução da pressão atmosférica. 

(    ) redução do ponto de ebulição em função do aumento da pressão atmosférica. 

Justifique: 
 

8.2. Em mergulhos mais profundos e demorados, é necessário equipamento especial. 
Neste  caso, o mergulhador utiliza-se de tubos com ar pressurizado. (valor 2 pontos) 

 

(    ) O ar do tubo entra nos pulmões compensando o aumento da pressão ambiental. 

(    ) O ar do tubo entra nos pulmões compensando a diminuição da pressão ambiental. 
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Justifique: 

9. São requisitos para a construção de moléculas celulares uma fonte de carbono e uma fonte 
de energia. Como fontes de carbono, temos moléculas inorgânicas, como o CO2 e 
moléculas orgânicas maiores. Como fonte de energia, os seres vivos podem utilizar a luz, 
moléculas inorgânicas e moléculas orgânicas. Assim, diversas categorias nutricionais 
podem ser construídas a partir do tipo de fonte utilizada. 

 
9.1. Complete a tabela abaixo com as possíveis fontes de energia e de carbono para cada 

uma das categorias listadas.                                                        (valor 2 pontos) 
 

Categorias Fonte de energia Fonte de carbono Exemplos 

Fotolitotrófico   Chromatium 
FOTOTRÓFICO 

Fotoorganotrófico   Rhodopseudomonas 

Quimiolitotrófico    Thiobacillus 
QUIMIOTRÓFICO 

Quimioorganotrófico   Escherichia 

 
9.2. Dentre as categorias citadas na tabela do item 9.1, quais as que se referem aos 

autotróficos e quais as que se referem aos heterotróficos?          (valor 2 pontos) 
 

9.3 Qual a diferença entre doadores e aceptores de elétrons segundo sua função no 
metabolismo celular? Exemplifique.                       (valor 2 pontos) 

 
Utilize o gráfico a seguir para responder o próximo item da questão:  
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9.4.  Relacione o aumento e a diminuição das concentrações de O2 com a categoria 

nutricional (autotrofia ou heterotrofia) dos organismos A e B presentes no gráfico.      
(valor 2 pontos) 

 
10. Organize um experimento, adequado à 7ª série do ensino fundamental, dentro dos padrões 

aceitos cientificamente, com o objetivo de identificar a presença de compostos de 
diferentes naturezas (glicídios, lipídios e protídios) nos alimentos, a ser realizado em um 
laboratório escolar, que possua condições como água, eletricidade, vidraria, reagentes 
básicos, etc. 

 
Apresente: 

10.1. Uma súmula do roteiro (protocolo) a ser seguido pelos alunos, contendo todos os 
itens e estratégias necessários para o encaminhamento da aula         (valor 3 pontos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Os resultados que deverão ser esperados ao final do experimento.         

         (valor 3 pontos) 
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10.3. O conteúdo a ser discutido pelo professor e os alunos.         (valor 3 pontos) 
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SEGUNDA PARTE - DISSERTAÇÃO   (Valor:   30 pontos) 

 

 Desenvolva o tema sorteado sob a forma de Dissertação, utilizando, no mínimo, três 
páginas e, no máximo, cinco. Se desejar, utilize as folhas de rascunho, sem destacá-las do 
corpo da prova.  Entretanto,  para  efeito de avaliação, o rascunho não será considerado. 

 
 

TEMAS PARA DISSERTAÇÃO 
 
 
1. Genética de eucariontes: código genético, mutação, recombinação gênica, fontes de 

variabilidade genética e sua importância para a evolução. 
 

1.1. A função do DNA e dos tipos de RNA: os mecanismos de duplicação, transcrição 
e tradução. 

1.2. Relação gen-proteína.  
1.3. A degeneração do código genético. 
1.4. A universalidade do código genético. 
1.5. As principais fontes de variabilidade genética e sua importância para a evolução 

dos seres vivos: migração, mutação, seleção natural e fluxo gênico. 
1.6. Biodiversidade de genótipos. 

 
2.    Ciclos Biogeoquímicos 

2.1. A importância da reciclagem da matéria para a manutenção da vida. 
2.2. O papel dos seres vivos na reciclagem da matéria. 
2.3. O ciclo do carbono: fixação da matéria orgânica, fluxo nos seres vivos, reservatórios 

na natureza e retorno para a atmosfera. 
2.4. O ciclo do nitrogênio: fixação, nitrificação e desnitrificação. 
2.5. As relações entre os ciclos do carbono, oxigênio e água. 
2.6. A relação entre os ciclos biogeoquímicos e os desequilíbrios ecológicos: 

aquecimento global, eutrofização, camada de ozônio e desertificação. 
 

3. Evolução dos cordados: a transição dos invertebrados aos cordados e dos 
protocordados ao Homem. 

3.1. Origem dos cordados: dos invertebrados aos protocordados 
3.2. Dos protocordados aos peixes.  
3.3. Dos peixes aos mamíferos. 
3.4. Irradiação adaptativa e homologia orgânica. 
3.5.  Convergência evolutiva e analogia orgânica. 
3.6. A evolução do homem: características evolutivas e linha evolutiva em relação aos 

demais primatas. 
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4. Fisiologia vegetal: formação das seivas nos vegetais avasculares e vasculares, 
fitormônios, tropismos e fotoperiodismo. 

4.1. Os processos de formação das seivas nos vegetais avasculares e vasculares. 
4.2. O processo de transporte nos vegetais avasculares e vasculares. 
4.3. Comparação entre os ciclos das plantas C3 e C4. 
4.4. A ação dos fitormônios: auxinas e etileno. 
4.5. Tropismo: conceito, fototropismo e geotropismo. 
4.6. Fotoperiodismo: plantas de dias longos e de dias curtos. 

 
5.   Composição química da célula 

5.1. A água e a atividade celular. 
5.2. Carboidratos: estrutura, função e atividade celular. 
5.3. Lipídios: estrutura, função e atividade celular. 
5.4. Proteínas: estrutura, função e atividade celular. 
5.5. Ácidos nucléicos: estrutura, função e atividade celular. 
5.6. Sais minerais e vitaminas como co-fatores. 

 
6. Sistema circulatório: estudo comparativo morfofisiológico. 

6.1. A importância da circulação sangüínea para a manutenção das formas de vida mais 
complexas. 

6.2. A circulação nos invertebrados: características gerais e estudo comparado. 
6.3. A circulação nos vertebrados: características gerais e estudo comparado. 
6.4. A troca entre o sangue e os tecidos: pressão hidrostática e osmótica ao nível da rede 

dos capilares. 
6.5. A circulação nervosa: características anatômicas que garatem a circulação de 
retorno. 

6.6. A circulação linfática. 
 
7.    Estudo comparado do sistema respiratório 

7.1. Trocas gasosas nos vegetais. 
7.2. Respiração nos invertebrados: características gerais e estudo comparado.  
7.3. Respiração nos vertebrados: características gerais e estudo comparado. 
7.4. Ação dos pigmentos respiratórios e do plasma no transporte de gases respiratórios. 
7.5. Mecanismos da hematose na espécie humana. 
7.6. O efeito do monóxido de carbono na respiração humana. 

 
8. Teorias evolucionistas: as idéias sobre evolução dos seres vivos nos séculos XIX e 

XX. 
8.1. O evolucionismo se contrapondo ao fixismo. 
8.2. As idéias de Lamarck e Darwin. 
8.3. Teoria sintética da evolução. 
8.4. A explicação lamarquista e neodarwinista para a resistência de pragas a inseticidas. 
8.5. Mecanismos de especiação. 
8.6. O papel da variabilidade genética na seleção natural. 
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9. Relações entre os seres vivos e o meio ambiente: relações ecológicas e hipótese de 
Gaia. 
9.1. Hipótese de Gaia. 
9.2. Interações harmônicas entre indivíduos da mesma espécie. 
9.3. Interações dasarmônicas entre indivíduos da mesma espécie. 
9.4. Associações harmônicas entre indivíduos de espécies diferentes. 
9.5. Associações desarmônicas entre indivíduos de espécies diferentes. 
9.6. Adaptações nas presas e nos predadores: mimetismo e camuflagem. 

 
10. Endemias brasileiras: principais protozoonoses e verminoses 

10.1. Parasitismo: interações parasito-hospedeiro e tipos de parasitismo. 
10.2. Doença de Chagas: agente etiológico, transmissão, características, sintomas e 

profilaxia. 
10.3. Malária: agente etiológico, transmissão, características, sintomas e profilaxia. 
10.4. Teníase: agente etiológico, transmissão, características, sintomas e profilaxia. 
10.5. Esquistossomose: agente etiológico, transmissão, características, sintomas e 

profilaxia. 
10.6. Ascaridíase: agente etiológico, transmissão, características, sintomas e profilaxia. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


