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01. (UEFS-2013) Em todas as células vivas atuais, os genes
são compostos de DNA. Todas as células precisam do
RNA, que é muito semelhante ao DNA, para sintetizar proteínas. A sequência exata de aminoácidos fornece a uma
proteína grande parte de sua estrutura, determinando assim o que ela fará, da mesma forma como uma sequência
de letras dá significado à palavra escrita.
(MARGULIS, 2001, p. 80).MARGULIS,Lynn. O planeta simbiótico: Uma
nova perspectiva da evolução. Rio de Janeiro: Rocco, 2001.

d) Enzimas específicas participam da separação das cadeias polinucleotídicas através da quebra das ligações
peptídicas presentes entre elas.
e) O sentido obrigatório de montagem das novas cadeias
polinucleotídicas pelo DNA polimerase é sempre 3’5’.
03. (UEFS-2012) O gráfico representa a variação da quantidade de DNA identificada em cinco pontos específicos (1, 2,
3, 4 e 5), ao longo de um ciclo de uma célula eucariótica.

Em relação aos processos metabólicos que ocorrem associados à presença dos ácidos nucléicos, é correto afirmar que a
a) replicação garante a expressão da informação genética
a partir do sequenciamento preciso de aminoácidos na
formação de moléculas proteicas.
b) conservação da informação genética contida nas moléculas de DNA é realizada com a produção de cópias
fidedignas dessas moléculas, a partir da tradução semiconservativa, durante a divisão celular.
c) estrutura tridimensional de uma proteína é dependente da sequência de nucleotídeos do DNA utilizado no
processo de transcrição que antecedeu a tradução da
informação genética.
d) síntese de RNA, a partir do segmento de um DNA codificante, ocorre principalmente na etapa S, durante a
interfase do ciclo celular.
e) sequência precisa entre os aminoácidos, durante a formação de uma molécula de DNA, é essencial na capacidade dessa molécula de exercer a sua função.
02. (UEFS-2010)

Disponível em: <http://www.cientic.com/base_entra.html>.
Acesso em: 20 jun. 2012.

Considerando-se as informações do gráfico e conhecimento sobre ciclo celular, é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)

O ponto 1 representa a etapa G2 da interfase.
A divisão representada no ciclo é a da meiose.
No ponto 2, ocorre a separação das cromátides irmãs.
A divisão celular é do tipo mitose e está sendo representada pelos pontos 4 e 5.
e) Apenas a etapa S da interfase representada pelo ponto
1 é que se repete ao longo dos sucessivos ciclos celulares.
04. (UEFS-2010) O esquema ilustra as etapas da divisão celular por meiose em organismos de padrão eucarionte.

LOPES, Sônia. Bio. São Paulo: Saraiva, 2008, v. único. p. 204.

A figura ilustra um momento do processo de duplicação do
material genético presente nos seres vivos.
É possível afirmar em relação a esse processo:
a) Duas novas moléculas de DNA são produzidas a partir de duas cadeias já existentes na molécula utilizada
como molde da replicação.
b) A replicação ocorre de forma unidirecional, ao apresentar um sentido único dentro do sítio replicativo.
c) A molécula de RNA produzida durante esse processo
será responsável pela síntese de proteínas ao longo da
tradução da informação genética.
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LOPES, Sônia. Bio. São Paulo: Saraiva, 2008, v. único. p.214.

A partir da compreensão dessas etapas e da importância
desse mecanismo de divisão para a diversificação da vida,
é correto afirmar:
a) A meiose é caracterizada como uma divisão reducional
por duplicar o material genético presente no núcleo celular.
b) A separação das cromátides-irmãs é um dos destaques
presentes na meiose I.
c) As células-filhas divergem geneticamente da célulamãe, mas são geneticamente idênticas entre si.
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d) Nos seres humanos, os gametas sofrem meiose durante a
sua formação, mas garantem o restabelecimento da diploidia no momento da fecundação.
e) A meiose evoluiu como uma divisão que permite produzir
descendentes com uma ampla variabilidade genética devido às constantes mutações inerentes a esse processo.
05. (UFES) Os gráficos representam a interfase de células diferenciadas de dois tipos, respectivamente:

a)
b)
c)
d)
e)

estáveis e lábeis
estáveis e perenes
lábeis e estáveis
lábeis e perenes
perenes e lábeis

06. (UFSCAR) Células eucarióticas diploides em interfase foram
colocadas para se dividir em um tubo de ensaio contendo meio
de cultura, no qual os nucleotídeos estavam marcados radiativamente. Essas células completaram todo um ciclo mitótico,
ou seja, cada uma delas originou duas células filhas. As células filhas foram transferidas para um novo meio de cultura, no
qual os nucleotídeos não apresentavam marcação radiativa,
porém o meio de cultura continha colchicina, que interrompe
as divisões celulares na fase de metáfase.
Desconsiderando eventuais trocas entre segmentos de cromátides de um mesmo cromossomo ou de cromossomos homólogos, a marcação radiativa nessas células poderia ser encontrada
a) em apenas uma das cromátides de apenas um cromossomo de cada par de homólogos.
b) em apenas uma das cromátides de ambos cromossomos
de cada par de homólogos.
c) em ambas as cromátides de apenas um cromossomo de
cada par de homólogos.
d) em ambas as cromátides de ambos cromossomos de cada
par de homólogos.
e) em ambas as cromátides de ambos cromossomos de cada
par de homólogos, porém em apenas 50% das células em
metáfase.
7. A metilação do DNA (adição de grupos metila - CH3 à molécula
de DNA) é uma forma de controlar a expressão de genes e,
assim, determinar a diferenciação das células. Ao longo do desenvolvimento, à medida que aumenta o grau de metilação da
célula, aumenta seu estado de diferenciação. Qual das células
abaixo é a que está com o menor nível de metilação?
a)
b)
c)
d)
e)

Neurônio.
Bastonete.
Blastômero.
Leucócito.
Hepatócito.

08. (FGV-2006) Uma das diferenças da meiose, em relação à
mitose, é que na meiose as células-filhas são geneticamente
diferentes da célula-mãe. Essa afirmação está:
a) errada. Tanto na mitose quanto na meiose as células-filhas
são geneticamente iguais à célula-mãe.
b) errada. O que diferencia a mitose da meiose é o fato de
que na primeira são produzidas quatro células-filhas, enquanto na meiose são produzidas apenas duas.
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c) errada. Na meiose, as células-filhas têm apenas
metade do número inicial de cromossomos, mas
ainda assim cada uma delas apresenta os mesmos
alelos presentes na célula-mãe.
d) correta. O crossing-over e a segregação das cromátides irmãs, na segunda divisão, promovem a
recombinação do material genético herdado da célula-mãe.
e) correta. A segregação dos cromossomos homólogos, na primeira divisão, resulta em células-filhas
com diferentes conjuntos alélicos em relação àquele
da célula-mãe.
09. (UNEB) Como o câncer surge e se desenvolve: O câncer está ligado à formação e ao crescimento dos organismos multicelulares, que dependem de uma rede
complexa de fenômenos de multiplicação e diferenciação celular. As células desses organismos, durante
toda a vida, estão sujeitas a diferentes sistemas de
controle, exercidos por proteínas sintetizadas a partir
de informações genéticas (contidas no DNA). Tais proteínas atuam em harmonia para permitir a cada célula
um desenvolvimento “normal”.
Ciência Hoje, v. 24, n° 141, p. 18-20 (com adaptações).

A tabela abaixo apresenta características gerais usadas
no diagnóstico do câncer (na maioria dos casos).

Considerando as informações acima, e sabendo que
neoplasia é uma designação genérica para qualquer
tumor, julgue os itens abaixo.
a) Tanto no câncer quanto em tecidos embrionários,
existe alta taxa de mitose, só que no câncer, normalmente não haverá diferenciação celular.
b) Na presença de câncer invasivo, as características
histológicas geralmente são alteradas, pois, nesse
caso, são encontradas em sua estrutura células
com poucas diferenças em relação ao tecido normal.
c) Na neoplasia maligna, a relação núcleo/citoplasma
aumentada deve-se a uma maior síntese proteica e
consequente elevação do metabolismo celular.
d) O surgimento de um tumor ou câncer depende da
alteração do controle do ciclo celular, processo totalmente dependente da genética do organismo, independentemente de efeitos ambientais.
e) Uma neoplasia maligna poderá se tornar em benigna, caso além das mitoses as células passem a realizar especialização ou diferenciação.
10. O desenvolvimento dos vegetais apresenta características particulares relacionadas aos subgrupos existentes. A figura abaixo representa o ciclo vital da espécie
Arabidopis thaliana. Analise-a.
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12. (UEFS-2013) As células normais apresentam uma regulação muito precisa do seu crescimento. Durante o desenvolvimento, os órgãos aumentam até o seu tamanho adequado e então param de crescer. Às vezes, algumas células
escapam desse processo regulatório e passam a crescer
e a se dividir descontroladamente. A passagem para esse
crescimento desregulado chama-se neoplasia e o conjunto
de células resultantes, que não segue a taxa normal de
divisão celular do tecido originário, nem possui função determinada, é denominado neoplasma ou tumor.
(BORGES-OSÓRIO; ROBINSON, 2001, p. 278).

Considerando-se os conhecimentos atualizados a respeito
do controle do ciclo celular e do desenvolvimento de células neoplásicas, é correto afirmar que

Legenda:
1-grão de pólen, 2-tubo polínico, 3-óvulo, 4-embrião,
5-plântula, 6-semente, 7-raiz, 8-caulícolo, 9-cotilédones,
10-sépala, 11-pétala, 12-carpelo, 13-estome
Considerando a figura e o assunto relacionado com ela,
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.
a) Características evidenciadas na figura, como o tipo de
raiz e de flor, indicam que essa espécie pertence ao
grupo das Monocotiledôneas.
b) A geração gametofítica é reduzida e representada pelos grãos de pólen, tubo polínico e pelos óvulos contidos no saco embrionário.
c) Durante a etapa denominada por embriogênese, ocorre
a formação do fruto e da semente rica em nutrientes.
d) A etapa denominada por crescimento e maturação origina a planta adulta diplóide que pode se reproduzir por
autofecundação.
e) n.d.a
11. (UEG) A reprodução é um processo de fundamental importância para os seres vivos. Nas plantas, especificadamente
no grupo de briófitas e pteridófitas, a ocorrência da reprodução é intrinsicamente dependente da água.

Com base na figura acima e em seus conhecimentos sobre
a reprodução destes grupos, marque a alternativa incorreta:
a) A etapa 1 representa a geração esporofítica e a 2, a
geração gametofítica.
b) A etapa 2 representa organismos haplóides e a etapa 1,
diplóides.
c) Dos organismos acima, somente os encontrados na
etapa 2 dependem da água para a fecundação.
d) Tanto os organismos da etapa 1 quanto os da etapa 2
realizam fotossíntese.
e) Tanto nas briófitas como nas pteridófitas, os organismos encontrados na etapa 1 são duradouros.
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a) o câncer se caracteriza pela perda do controle de divisão especificamente em células de pouca diferenciação celular ou de grande poder mitótico.
b) em condições normais, a entrada da célula na etapa S
da interfase se dá sob controle gênico e sinaliza a “tendência” desta célula em realizar divisão celular após o
período G2.
c) fatores ambientais interferem na capacidade da célula
de controlar sua divisão celular, ao impedir que ocorra
duplicação do material genético durante o período de
interfase em células neoplásicas.
d) as células que passam pelo processo de neoplasia ampliam a sua capacidade funcional como consequência
do aumento do volume tecidual.
e) o tumor é considerado benigno quando, através da metástase, limita a sua ocorrência apenas às células de
um mesmo tecido existente no organismo.
13. (UEFS-2009) A restrição das briófitas a ambientes úmidos
também está ligada ao fato de elas dependerem da água
para a reprodução sexuada, pois seus gametas masculinos, chamados anterozoides, são flagelados, deslocando-se apenas em meio líquido. Ao atingir o gameta feminino,
chamado oosfera, forma o zigoto, que é imóvel.
(LOPES, 2008. p. 444)

Em relação à adaptação dos grupos vegetais ao ambiente
terrestre ao longo de sua história evolutiva, pode-se considerar:
a) As briófitas, apesar da presença de algumas limitações,
desenvolveram densas florestas no ambiente terrestre
anteriormente ao advento do grupo das pteridófitas.
b) A solução desenvolvida pelas pteridófitas para resolver as limitações, em relação à reprodução sexuada,
consistiu no desenvolvimento de estruturas específicas
para a fecundação, como, por exemplo, os estróbilos.
c) A etapa do ciclo de vida das briófitas que apresenta a
produção de gametas é considerada transitória devido
às limitações reprodutivas presentes nesse grupo vegetal.
d) O zigoto formado no grupo das fanerógamas está sempre acompanhado de uma estrutura de proteção e dispersão do embrião denominada de fruto.
e) A ausência de vasos condutores nas briófitas também
é considerada como um dos fatores limitantes na adaptação ao ambiente terrestre devido à pouca eficiência
desse grupo na captação e transporte de água em solos onde o lençol freático é mais profundo.
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14. (UEFS-2010.1) O esquema a seguir, representa de forma
resumida o ciclo de vida típico dos vegetais.

Nesse contexto evolutivo, o surgimento das plantas vasculares foi um marco decisivo na história evolutiva da vida,
com profundas repercussões sobre a Biosfera.
16. A entrada das Pteridófitas no cenário das terras emersas,
a partir dos migrantes dos mares primitivos, consolida a
adaptação dos organismos clorofilados à vida terrestre, enfrentando grandes desafios.
Dentre as respostas a esses desafios, é correto identificar

Considerando as características desse ciclo representado,
é possível afirmar:
a) O ciclo representa uma etapa de reprodução sexuada alternada por uma outra etapa de reprodução assexuada.
b) A metagênese é responsável pela presença de uma
etapa gametofítica diploide que se alterna com uma
etapa esporofítica haploide.
c) Os gametas, formados por meiose, unem-se por fecundação, dando origem a novos indivíduos diploides.
d) A meiose espórica, que ocorre na etapa diploide, é uma
das principais características do ciclo haplodiplobionte
presente no grupo dos vegetais.
e) A etapa gametofítica é sempre a mais desenvolvida nos
vegetais, enquanto a etapa esporofítica é reduzida e
dependente da planta haploide.
15. (UEFS-2010) O esquema ilustra as etapas da divisão celular por meiose em organismos de padrão eucarionte.

LOPES, Sônia. Bio. São Paulo: Saraiva, 2008, v. único. p.214.

A partir da compreensão dessas etapas e da importância
desse mecanismo de divisão para a diversificação da vida,
é correto afirmar:
A) A meiose é caracterizada como uma divisão reducional
por duplicar o material genético presente no núcleo celular.
B) A separação das cromátides-irmãs é um dos destaques
presentes na meiose I.
C) As células-filhas divergem geneticamente da célula-mãe, mas são geneticamente idênticas entre si.
D) Nos seres humanos, os gametas sofrem meiose durante a sua formação, mas garantem o restabelecimento
da diploidia no momento da fecundação.
E) A meiose evoluiu como uma divisão que permite produzir descendentes com uma ampla variabilidade genética devido às constantes mutações inerentes a esse
processo.
QUESTÕES 16 e 17
Colonizando as margens e invadindo os continentes, as
plantas evoluem transformando os solitários espaços terrestres em palcos de permanentes espetáculos, dos quais
somente os homens podem ser verdadeiros expectadores.
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a) a diferenciação de estruturas especializadas a funções
de transporte e sustentação, acompanhando a evolução
do ciclo vital com o predomínio da fase esporofítica.
b) a evolução do sistema foliar provido de uma película
protetora capaz de incorporar as radiações ultravioletas
que atingiam as plantas.
c) a ocorrência da fecundação sem a dependência de um
meio externo aquoso para o encontro dos gametas.
d) a preservação da fase haploide, como uma condição
mais eficiente para a dispersão dos gametas.
e) o desenvolvimento de um sistema radicular provido de
células absorventes com conteúdo vacuolar hipotônico,
em relação ao ambiente terrestre.
17. Com inovações favoráveis à sua evolução, surgem as
plantas angiospermas, que, rapidamente, se diversificam
e colonizam novas áreas. Essa diversificação imprime significativas transformações na performance dos ecossistemas, entre outros aspectos, porque
a) definiu o progressivo aumento no tamanho das populações naturais, favorecendo a manutenção mais harmônica de uma convivência entre as espécies.
b) propiciou a diversificação de nichos ecológicos, favorecendo a evolução da vida animal.
c) contextualizou a estruturação dos ecossistemas em
macroambientes homogêneos, ampliando a diversificação dos habitats disponíveis.
d) assegurou a sustentabilidade das cadeias alimentares
com um número ilimitado de níveis tróficos.
e) aumentou a produtividade primária da Biosfera, possibilitando a reciclagem da energia.
18. (UEFS-2017) Observando-se o ciclo de vida do vegetal em
destaque, é correto afirmar:

a) Esse vegetal é desprovido de um tecido vascular específico devido à dependência da água para sua fecundação.
b) A germinação que precede a formação do gametófito
ocorre por mitoses sucessivas.
c) O esporófito é monoico e pode, por meiose, gerar células gaméticas específicas.
d) Os esporos, originados do esporângio, ocorrem por
uma divisão sem disjunção cromossômica.
e) No ciclo, observa-se que a fase duradoura é gametofítica, e a temporária, esporofítica.
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19. O cromossomo pode ser definido como uma estrutura autoduplicadora, formada de DNA e proteínas.
A figura a seguir representa, de forma esquemática, a ultra
estrutura de um cromossomo.

Considerando a figura e o assunto relacionado com ela,
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
a) As histonas presentes nos cromossomos eucariontes
são responsáveis pela ativação gênica diferencial, dentre outros fatores de ativação.
b) Durante a interfase, a cromatina apresenta-se com
maior grau de enovelamento e é denominada de eucromatina.
c) Quanto menor o grau de enovelamento do DNA, melhor a visualização do cromossomo.
d) Existe uma relação direta entre o grau de enovelamento cromossômico e a atividade transcricional do DNA.
e) A presença de histonas foi uma uma importante aquisição evolutiva do padrão celular eucariótico, preservada
dos procariontes, pois permitiu uma melhor separação
cromossômica durante as divisões, reduzindo a ocorrência de mutações.
20. (UEFS-2013) A figura representa a constituição cromossômica de um indivíduo, destacando os cromossomos de
origem materna e paterna e algumas das possíveis combinações cromossômicas presentes em espermatozoides que
ele pode produzir.

d) recombinação genética, resultante de alterações cromossômicas típicas do processo meiótico.
e) segregação independente, definida desde a metáfase I.
21. (UESC) A imagem representa a variação da quantidade de
DNA ao longo do ciclo celular de uma célula eucariótica.

Em relação aos eventos que caracterizam as mudanças
observadas na imagem, pode-se afirmar:
a) A duplicação do DNA ocorre a partir da etapa G1, finalizando na G2.
b) A redução do número cromossômico é concretizada
pela separação dos cromossomos homólogos na etapa
M.
c) A divisão equacional da etapa M é justificada a partir
dos eventos de replicação que ocorrem na etapa S.
d) A condensação do material genético é essencial para
que o processo de replicação seja plenamente completado na etapa M.
e) A expressão da informação genética é garantida a partir dos eventos realizados exclusivamente na etapa S.
22. No início deste ano foi divulgada, por meio de um programa de televisão, a pesquisa feita por um grupo de cientistas, que recebeu o singular nome de “As sete filhas de
Eva”. Segundo o referido trabalho, que foi feito baseado
em análise de DNA, toda a população da Europa teria se
originado de apenas sete mulheres (e seus respectivos
“maridos”). Ainda que possam existir controvérsias sobre o
critério utilizado para a análise dos resultados, os cientistas
utilizaram como material de pesquisa:
a) o cromossomo X, que é sempre de origem materna.
b) a região do cromossomo X sem homologia em Y, que é
exclusivamente feminina.
c) o par de cromossomos X das fêmeas, porque um deles
é sempre de origem materna.
d) o DNA mitocondrial, pois as mitocôndrias são sempre
herdadas da mãe.
e) a cromatina sexual, porque ocorre em homem e mulher
Gabarito:

A constituição cromossômica representada nesses espermatozoides decorre de um fenômeno característico da divisão celular, identificado como
a) crossing-over, específico da prófase I.
b) replicação do DNA, ocorrida na curta interfase entre
meiose I e II.
c) condensação da cromatina, gerando 23 cromossomos
homólogos na anáfase II.
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01. C
02. A
03. D
04. D
05. C
06. B
07. C
08. E
09. A
10. A
11. E
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12. B
13. E
14. D
15. D
16. A
17. B
18. B
19. D
20. E
21. C
22. D
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