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PRIMEIRA PARTE - QUESTÕES DISCURSIVAS (70 pontos) 
 
1ª QUESTÃO (Valor total: 5,0 pontos) 

“A Técnica de PCR tem inúmeras aplicações. Na clínica, por exemplo, é utilizado no diagnóstico de 
doenças infecciosas e na detecção de eventos patológicos raros. Na criminalística, um único fio de 
cabelo pode identificar o doador.” (O que é PCR? in www.madasa.com.br. Acesso em 
17/outubro/2007)  

a) Esclareça por que a técnica de PCR (reação em cadeia da polimerase) e a técnica de 

hibridização, conjugadas, podem ser um método eficaz em medicina preventiva nos casos de 

detecção de anomalias genéticas.  

Empregando a técnica de PCR, uma determinada seqüência de nucleotídeos pode ser seletiva e 

rapidamente replicada em grandes quantidades a partir de qualquer DNA que a contenha.   Uma vez 

que a seqüência tenha sido isolada, utiliza-se uma sonda de DNA para se detectar alterações 

genéticas, já que a sonda só irá hibridizar com seqüências complementares. 

a) A Sistemática também lança mão destas técnicas moleculares.  Qual sua aplicação nesta área?  

São utilizadas para se fazer a comparação de semelhanças e diferenças entre seqüências gênicas 

de seres distintos: quanto maior a correlação, menor é a distância filogenética presumível entre os 

organismos considerados. 

 

 

2ª QUESTÃO (Valor total: 10,0 pontos) 

Certos produtos químicos são usados como quimioterápicos no tratamento de pacientes com câncer, 
para contenção do crescimento dos tumores. Substâncias como a colchicina, o colcemide e a 
vimblastina impedem a polimerização de tubulina. Já o metotrexato é uma droga que inibe o 
processo de formação de nucleotídeos, atuando sobre a enzima que transfere o grupamento fosfato 
a partir do ácido fólico para o nucleosídeo. Entretanto, apesar da quimioterapia exibir uma grande 
eficiência terapêutica, pessoas submetidas a ela podem sofrer efeitos colaterais dos quimioterápicos 
sobre as células normais.  

A partir dos dados apresentados, pergunta-se: 

a) Qual a relação entre a ação da colchicina e a contenção do crescimento tumoral?  

Sem a formação do fuso celular, os mecanismos de controle do ciclo bloqueiam a progressão do 

mesmo, na etapa de divisão celular.  Além disso, é a presença do fuso que determina o plano de 

estrangulamento do citoplasma.   
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b) Em qual fase do ciclo celular a célula estaciona após a administração da vimblastina? Justifique.  

Na metáfase da divisão celular porque, como a colchicina, a vimblastina impede a formação do fuso, 

os cromosomas não têm como migrar e não há indução da citocinese.  Pode ainda haver 

interferência na interfase, já que não há migração de vesículas por falta de trilhos de microtúbulos. 

c) Que tecidos e respectivas células normais são mais sensíveis aos efeitos colaterais dos 
quimioterápicos? Por quê?   
 

Tecidos hematopoiéticos e epiteliais (sobretudo os que possuem cílios e flagelos), bem como tecidos 

germinativos, compostos de células lábeis de alto índice mitótico. 

d) Como se manifesta, no indivíduo, esta sensibilidade?  
 

Queda de cabelos pela não renovação dos folículos pilosos, descamação da pele pela não 

proliferação de células na lâmina basal, problemas gastrintestinais por falta de renovação do epitélio 

intestinal e possível baixa da imunidade pela não proliferação de glóbulos brancos, anemia por não 

proliferação de glóbulos vermelhos. 

e) Em que fase(s) da intérfase o metatrexato atua para combater o processo de expansão de 
células tumorais? Justifique.  
 

Durante toda a intérfase: nas fases G1 e G2 pela falta de nucleotídeos de RNA, o que interfere na 

síntese proteínas, e na fase S pela falta de nucleotídeos de DNA para replicação do material 

genético. 

 

3ª QUESTÃO (Valor total: 10,0 pontos) 

Reconheça e explique os princípios científicos contidos nas seguintes questões levantadas em sala 
de aula: 
a) Como pássaros e ursos polares impedem a perda de calor em ambientes de frio intenso?   

Pássaros arrepiam as penas, criando uma camada de ar que atua como isolante térmico, diminuindo 

a perda de calor para o ambiente, além de tecido adiposo, que também tem propriedades de 

isolamento térmico.  Os ursos, além da camada adiposa e do eriçar dos pelos, apresentam a pele 

pigmentada, que absorve calor, e menor relação superfície/volume, diminuindo a troca com o meio e 

perda de calor. 

 

b) Por que os pelos do braço arrepiam ao encostarmos no aparelho de TV ligado?   

Devido à eletricidade estática.  A eletrificação da tela cria polaridade nos pelos e estes são atraídos 

pelos elétrons da tela. 

 

c) Por que, nos lugares onde neva, joga-se sal nas ruas e estradas?  

O sal, ao dissolver-se na água, abaixa o ponto de fusão/ solidificação da água, promovendo a 

liquefação do gelo. 



COLÉGIO PEDRO II 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSORES - 2007 
PROVA ESCRITA DISCURSIVA – BIOLOGIA 
PADRÃO DE RESPOSTA 

 3

 

d) Se o sabão é feito de gordura, por que ele remove os lipídios durante a lavagem dos materiais?  

Porque a gordura, no processo de produção de sabão, é submetida a saponificação por soda 

cáustica, permitindo a emulsificação dos lipídios. Sendo anfipática, a parte apolar da molécula do 

sabão atrai os lipídios (apolares), enquanto a parte polar liga-se às moléculas de água (polar), 

formando micelas. 

 

e) Por que os insetos flutuam na água?  

Pela tensão superficial que a água apresenta: as pontes de hidrogênio na lâmina superficial 

estabelecem uma distribuição específica de forças entre as moléculas, que suportam o peso de 

pequenos insetos. Estes, com patas compridas, têm seu peso melhor distribuído. 

 

 
4ª QUESTÃO (Valor total: 5,0 pontos) 

O gráfico abaixo mostra o resultado parcial de experiências feitas por Collander (1937) em que ele 
determina quimicamente a quantidade de cada substância que penetrava na célula através da 
membrana plasmática da alga Chara ceratophilla por unidade de tempo. Foi também determinado o 
grau de solubilidade em lipídio de cada uma das substâncias (coeficiente de partição óleo/água). 
Além disso, está representado o tamanho relativo de cada composto. 

 

 

Analisando o gráfico: 

a) Qual seria o fator mais importante na permeabilidade das substâncias testadas? Justifique sua 
resposta, relacionando os dados obtidos com a estrutura da membrana plasmática.  

A solubilidade em óleo.  As bicamadas lipídicas são altamente impermeáveis a todos os íons e 

moléculas carregadas (polares), não importando o quão pequenas sejam.  A carga das moléculas, e 

sua forte atração elétrica pelas moléculas de água, inibe-as de entrar na fase hidrocarboneto da 

bicamada. 
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b) Além da solubilidade, que outros mecanismos são responsáveis, em nível molecular, pelo 
transporte através da membrana? Cite e explique ao menos 3 (três) deles.  

RESPOSTAS CONSIDERADAS: 

• Proteínas carreadoras, por mudança de conformação; 

• proteínas-canal, como porinas e junções comunicantes, por formação de poros hidrofílicos na 
membrana, possibilitando passagem por difusão, algumas sendo também chamadas de 
canais iônicos; 

• transporte passivo ou difusão facilitada, pelos princípios de gradiente de concentração e 
gradiente eletroquímico; 

• transporte ativo, com bombas impulsionadas por ATP; 

• transporte simples e transporte acoplado (simporte e antiporte), tanto passivo como ativo;  

• osmose, por diferença de concentração de solutos;  

• endocitose mediada por receptores, que capturam macromoléculas específicas presentes no 
fluido extracelular; 

• pinocitose para internalização de substâncias dissolvidas no fluido extracelular. 
 

 
5ª QUESTÃO (Valor total: 8,0 pontos) 

“Kwashiorkor, uma palavra africana que significa "primeira criança-segunda criança", (...) Vem da 
observação de que a primeira criança desenvolve kwashiorkor quando a segunda criança nasce e 
substitui a primeira criança no peito da mãe. A primeira criança, desmamada, passa a ser alimentada 
com uma sopa de aveia que tem baixa qualidade nutricional comparada com o leite de mãe, assim a 
criança não se desenvolve. A deficiência de proteína no kwashiorkor é normalmente mais 
significativa que a deficiência calórica, resultando em retenção fluida (edema), doença de pele, e 
descoloração do cabelo. (...) Tende a ser limitado a algumas partes do mundo (África rural, Caribe, 
Ilhas do Pacífico, e Sudeste da Ásia) onde as comidas utilizadas para desmamar os bebês - como 
inhame, mandioca, arroz, batata-doce e bananas verdes - são deficientes em proteína. (Desnutrição 
in http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?111  Acesso em 21.outubro.2007) 
 

a) Explique a relação entre a desnutrição protéica e a sintomatologia observada nessas crianças.  

• retenção fluida: modificação da pressão osmótica do plasma, interferindo na drenagem 
linfática e retorno à circulação sangüínea do exsudato; 

• doença de pele: insuficiência de proteína para formação de queratina, que impermeabiliza e 
protege a pele;  

• descoloração de cabelo: não há elementos para a formação de melanina, pigmento de 
natureza protéica que dá cor ao cabelo. 

 

b) Como se explica o fato de a criança, com estas condições, ser mais suscetível a doenças 
infecciosas?  

A falta de proteínas dificulta a produção de anticorpos, proteínas relacionadas à defesa humoral e 

que são responsáveis, juntamente com neutrófilos, macrófagos e linfócitos T e B, pelo 

reconhecimento de antígenos exógenos. 
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c) Em função desta alimentação de baixa qualidade nutricional, explique as conseqüências 
fisiológicas decorrentes da carência de sais minerais e de lipídios na primeira infância.  

• deficiência de sais minerais: raquitismo e osteomalacia por deficiência de cálcio; avitaminoses 

diversas pela falta de sais minerais como ácido ascórbico, ácido fólico e outros; anemia 

ferropriva por deficiência de ferro; deficiência da motilidade de cílios e flagelos por alterações 

nas concentrações de cloro, debilidade por falta de fosfatos para formação de material 

genético e permitir a síntese de proteínas, potássio para contração muscular, iodo para 

formação de hormônios tireoidianos, flúor para constituição da dentina;  

• deficiência de lipídios: formação deficiente da bainha de mielina produzida pelas células de 

Schwann no sistema nervoso; produção deficiente de hormônios esteróides; problemas na 

formação do panículo adiposo que se situa abaixo da pele, regulador de temperatura e 

reserva energética; carências vitamínicas (vitaminas lipossolúveis A, D, E, K). 

 
6ª QUESTÃO (Valor total: 8,0 pontos) 

Abaixo, há três esquemas A, B e C, representando o processo fotossintético das plantas CAM, C3 e 
C4. 

 

 

a) Identifique os três tipos de plantas referentes aos esquemas A, B e C.  

 

ESQUEMA A ESQUEMA B ESQUEMA C 

C3    C4 CAM 

 

Esquema A Esquema B Esquema C 
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b) A ribulose-difostato-carboxilase é uma enzima que promove a reação da ribulose-difosfato 
(expressa no esquema A como Ribulose 1,5-bisfosfato) com o gás carbônico. Explique por que esta 
enzima é uma das mais importantes para as cadeias alimentares em que estas plantas são 
produtoras.  

Porque ela é a responsável pela incorporação do gás carbônico no processo fotossintético, levando à 

síntese dos glicídios que, modificados metabolicamente, originarão as demais moléculas orgânicas. 

c) Identifique e esclareça por que se diz que, em um dos tipos de plantas, há separação temporal, e 
em outro há separação espacial entre a fixação do gás carbônico e o ciclo de Calvin-Benson?   

Porque nas plantas CAM a fixação do CO2 é realizada à noite e a síntese de matéria orgânica é de 

dia. Já nas plantas C4, a fixação do CO2 é feita nas células do mesofilo com o ácido oxalacético, 

enquanto o ciclo de Calvin é realizado nas células que rodeiam os vasos transportadores de seiva. 

 

d) Para cada tipo de metabolismo vegetal, qual a vantagem adaptativa destes mecanismos 

diferenciados?  

O ciclo das plantas C4 pode ser feito com concentrações de gás carbônico menores do que as das 

plantas C3, e não precisam abrir tanto os estômatos durante o dia, o que permite uma menor perda 

de água; as plantas CAM, abrindo os estômatos somente à noite, também garantem uma menor 

perda de água, o que lhes confere vantagem adaptativa em ambientes com pouca disponibilidade de 

água. 

 

7ª QUESTÃO (Valor total: 4,0 pontos) 

Sobre os níveis de O2 e CO2 na respiração, são apresentadas duas situações. 

I – Um mergulhador, em apnéia, tem aumento da concentração sanguínea de CO2.   

II – Uma criança recém nascida prematura necessita ser exposta a uma atmosfera de maior 
concentração de O2 que a normal, pela imaturidade de seus pulmões.  

a) Quais as conseqüências fisiológicas para cada um dos indivíduos considerados, nas situações 
acima expostas?  

Em I: acontecerá acidose, ou seja, aumento de ácido carbônico no sangue. O corpo tentará 

neutralizar o pH por tamponamento. Com isso, ocorre aumento de bicarbonato plasmático, levando a 

alterações do pH do sangue. Conseqüências para o organismo: vasodilatação cerebral com elevação 

da pressão intracraniana, produzindo sonolência, dor de cabeça e coma.  

Em II: O oxigênio em excesso, como radical livre, oxidará vários tecidos, causando lesão neurológica 

e de outros sistemas. Poderá ocorrer, também, lesão da retina, causando cegueira. 

b) Que tipos de problemas fisiológicos poderiam ocorrer caso o mergulhador da situação I, estando a 

muitos metros de profundidade, subisse rapidamente à superfície?  

Quando respirado sob pressão, caso do mergulho de profundidade, o nitrogênio se dissolve no 

sangue de forma imperceptível, acumulando-se. Se o mergulhador emergir rapidamente, o nitrogênio 

dissolvido no sangue se transforma rapidamente em bolhas (por expansão desse gás), causando 

embolia, lesões nos tecidos, hemorragias e parada cárdio-respiratória.  
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8ª QUESTÃO (Valor total: 5,0 pontos) 

O esquema abaixo representa um organismo vivo de qualquer reino ou domínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para sua sobrevivência, são necessários alguns fatores básicos como fonte de poder redutor, fonte 
de C, N e sais minerais e de aceptores finais de elétrons.Quanto a esses fatores responda: 

a) Quais os tipos de fontes de poder redutor, utilizadas pelos diferentes grupos de seres vivos?   

Fontes inorgânicas: moléculas inorgânicas reduzidas, como H2S e CH4; H2O (em fotossintéticos). 

Fontes orgânicas: moléculas orgânicas reduzidas, como carboidratos e lipídios. 

b) Cite exemplos de aceptores finais presentes em aerobiose e em anaerobiose e os produtos 
resultantes dessa redução.  

 

 ACEPTOR PRODUTO FINAL 

AEROBIOSE O2 H2O 

ANAEROBIOSE 

Piruvato 

S, SO4
 – 

CO2, NO3
 - 

Lactato  

H2S, S 

CH4, NO2
 -, NO 

 

c) Cite os doadores de elétrons na fotossíntese e na quimiossíntese, e seus produtos de formação, 

 

 DOADOR PRODUTO  

FOTOSSÍNTESE H2S, H2O 
O2 (fotossíntese aeróbica) 

S (fotossíntese anaeróbica) 

QUIMIOSSÍNTESE 
H2S, CH4, 

NH3, H2 

S, CO2,  

NO3, NO2
 -  

 

 

 

NUTRIENTES (C,N,P, METAIS - traços)

Síntese

Calor

-e

Composto Químico
    (oxidado)

Composto Químico
    (reduzido)

e-

Aceptor de
Eletron
(reduzido)

-e

Aceptor de
Eletron
(oxidado)
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9ª QUESTÃO (Valor total: 10,0 pontos) 

A figura a seguir representa uma árvore filogenética do filo Chordata. Cada retângulo entre os ramos 
representa um surgimento de novidades evolutivas compartilhada por todos os grupos dos ramos 
acima dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Anfioxo 3- Tubarões; Raias 5- Sapos; Pererecas 7- Cobras-cegas 9- Lagartos; Cobras 11- Sabiás; Pingüins 

2- Lampréias 4- Sardinhas; Atuns 6- Salamandras 8- Tartarugas 10- Crocodilos 12- Ratos; Macacos 

 

A respeito da Árvore Filogenética e tendo em vista a Teoria Sintética da Evolução, analise as 
assertivas abaixo, classificando cada uma delas como verdadeira ou falsa e dando a justificativa de 
sua classificação. 

 

a) Considera-se a seleção natural como fonte de variabilidade genética.  

Falsa – a seleção natural diminui a variabilidade genética por eliminar as variantes que não 

apresentam adaptabilidade ao ambiente considerado. 

b) O numeral I indica uma plesiomorfia para o grupo.  

Verdadeira – a plesiomorfia é um caráter ancestral que, por se dar no início do processo de 

modificação dos organismos, persiste ao longo de toda a linhagem evolutiva. 

c) O esquema representa uma evolução somente anagênica.  

Falsa – O esquema representa evolução tanto anagênica (que determina alterações em um ramo 

sem subdivisões) quanto cladogênica (que determina alterações em um ramo com subdivisões), pelo 

surgimento de novas características, que criam as bifurcações na linha evolutiva inicial. 

d) O grupo 8 originou 9, 10 e 11.  

Falsa – o cladograma não mostra o grupo ancestral, e sim o parentesco evolutivo entre os grupos 

apresentados. Estes grupos compartilham a mesma origem num passado mais próximo do que dos 

demais grupos. 

e) Os grupos 5 e 12 não apresentam nenhum tipo de parentesco.  

Falsa – são grupos que compartilham o mesmo ancestral. O grupo 5 separou-se por não possui a 

característica derivada presente nos demais. 

 

10 
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9 10 
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10ª QUESTÃO (Valor total: 5,0 pontos) 

“O uso de biodigestores é incentivado pelo mecanismo de desenvolvimento limpo, estabelecido pelo 
Protocolo de Kyoto, assinado em dezembro de 1997, no Japão, por diversos países membros da 
Organização das Nações Unidas.” (in http://suinoculturaindustrial.com.br/site/dinamica.asp  Acesso 
em 21.outubro.2007) 

A partir desta afirmação: 

a) Identifique os agentes e o mecanismo responsável pela metabolização dos resíduos orgânicos 
produzidos pelas diversas atividades humanas nos biodigestores.   

Os agentes que participam da metabolização dos resíduos são: bactérias, fungos, arqueobactérias e 

protoctistas.  A 1ª etapa da biodegradação (fase de hidrólise) é aeróbia, produzindo CO2.  A 2ª etapa 

(fase ácida) corresponde a fermentações que resultam em ácidos orgânicos, e a 3ª etapa (fase 

metanogênica) apresenta respiração anaeróbia, com produção de metano e CO2. 

b) Explique como o uso dos biodigestores pode ser associado à geração de créditos de carbono.  

A atuação do CH4 (metano) sobre o efeito estufa é 21 vezes maior do que a do CO2.  Assim, o 

metano gerado durante a digestão anaeróbia, se liberado para a atmosfera, agravaria ainda mais o 

efeito estufa.  No entanto, o biogás produzido na biodigestão pode ser usado como combustível, 

liberando, após sua queima, moléculas de CO2.  A diferença entre o CH4 que seria liberado e o que é 

consumido pelo uso do biogás como combustível pode ser negociado no mercado de créditos de 

carbono.  


