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-  Gramática

01. Um grupo de cientistas japoneses descobriu mutações em bor-
boletas expostas à radiação na área em torno da central atômica 
de Fukushima, epicentro da crise nuclear de 2011. A liberação 
em massa de material radioativo no meio ambiente causou 
“danos fisiológicos e genéticos” às borboletas Zizeeria sp., co-
muns no Japão. Este tipo de borboletas tem um ciclo de vida 
aproximado de um mês, e são excelentes “indicadores ambien-
tais”. Quanto à replicação do material genético e às mutações 
ocorridas, podemos afirmar o que segue. 

(__) A radiação de Fukushima induziu mutações rapidamen-
te nas células de borboletas apenas por se tratar de um 
animal de curto ciclo reprodutivo. 

(__) Assim como ocorreu em Fukushima, as mutações sem-
pre são provocadas pelos agentes mutagênicos como a 
radiação e provocam alterações deletérias. 

(__) A DNA-polimerase também atua na correção de erros de 
duplicação. 

(__) A DNA-polimerase atua de forma unidirecional sobre a 
dupla hélice de DNA. 

(__) As mutações do tipo ‘inserção’ ocorrem por inclusão de 
nucleotídeos na cadeia original, o que pode mudar signi-
ficativamente o produto final. 

a) FVFVF  d)  FFFVF
b) FFVFV   e)  FVFFF
c) FVFVV

02. “Entre os cerca de 75 trilhões de células existentes em um 
homem adulto, por exemplo, são encontrados em torno de 
200 tipos celulares distintos. Todos eles derivam de células 
precursoras, denominadas ‘células-tronco’ (...). Essas células 
são capazes de gerar todos os tipos celulares existentes em 
um organismo adulto, até os gametas (...).
As células-tronco conhecidas há mais tempo são as embrio-
nárias, que, aos poucos, com o desenvolvimento do embrião, 
produzem todas as demais células de um organismo. Mas, nas 
últimas décadas, descobriu-se que tecidos já diferenciados de 
organismos adultos conservam essas células precursoras.” 
(CARVALHO, In: CIÊNCIA HOJE, p. 26-8)

Células-tronco se tornaram o alvo preferencial da pesquisa 
de alternativas para tratamentos de doenças como mal de 
Parkinson, mal de Alzheimer, diabetes, câncer e lesões da 
medula espinhal. (FOLHA DE S. PAULO, p. A 14 )

A figura esquematiza a obtenção de células de diversos teci-
dos a partir de células-tronco.

Sobre a obtenção de diferentes tipos celulares a partir de cé-
lulas-tronco embrionárias e a possível aplicação terapêutica 
desse processo, analise as afirmativas como verdadeiro ou 
falso e marque a resposta correta:

(__) Células-tronco embrionárias caracterizam-se por ciclos 
curtos, com a fase mitótica imediatamente seguida da 
fase S.

(__) A célula-ovo, produto da fertilização, constitui a célula-
-tronco primordial, capaz de originar um organismo adul-
to completo.

(__) A obtenção “in vivo” de células-tronco para fins terapêuti-
cos restringe-se às células integrantes da mórula.

(__) A utilização de células-tronco na regeneração de tecidos 
formados por células altamente diferenciadas é biologi-
camente inviável.

(__) A formação de células especializadas está associada a 
processos de ativação gênica diferencial.

(__) A proliferação de células-tronco e sua posterior diferen-
ciação prescindem de condições ambientais específicas.

(__) A utilização de embriões humanos como fonte de célu-
las-tronco exige uma abordagem ética, que inclui temas 
como manipulação da vida e eugenia.

a) FVFVFVF  d)  VVFFFVF
b) VFVFVFV   e)  FVFFFVF
c) VVFFVFV

03. Ainda faltava uma peça no quebra-cabeça da dupla hélice, 
pois não havíamos testado experimentalmente a nossa idéia 
de que, na replicação do DNA, as duas fitas se abrem mais ou 
menos como um zíper. Max Delbruck, por exemplo, temia que 
abri-la como um zíper pudesse gerar alguns emaranhados 
terríveis. Essa lacuna foi preenchida com o uso de experiên-
cias simples e sucintas, como a de Meselson e Stahl, em que 
analisou por várias gerações de bactérias amostras de DNA, 
conforme o diagrama ilustra   

(WATSON, 2005, p. 72)
 

A análise do experimento evidencia:

a) A estratégia de usar o nitrogênio pesado apoiou-se na 
presença desse elemento em todos os componentes mo-
leculares dos nucleotídeos.

b) A incorporação do nitrogênio pesado ocorre durante o 
processo de centrifugação.
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c) A cada replicação, uma das fitas da molécula do DNA-
-mãe é conservada para a síntese de uma fita nova nas 
moléculas-filha.

d) À medida que se sucedem as gerações, deve aumentar a 
quantidade de moléculas de DNA híbridas.

e) A diferença de densidade do DNA, centrifugado a cada 
geração, se deve à transformação progressiva do N2 pe-
sado em leve.

04. Os “emaranhados terríveis” imaginados por Max Delbruck são 
evitados no ciclo celular, porque

a) a molécula de DNA constituinte de um cromossomo é 
fragmentada em vários segmentos para que ocorra o pro-
cesso de replicação.

b) os cromossomos sofrem um processo de compactação, 
como condição prévia para a replicação do DNA.

c) “a abertura do zíper” de uma extremidade à outra da mo-
lécula de DNA ocorre como um fenômeno contínuo e ex-
tremamente rápido.

d) cada cromossomo, no momento da replicação, liga-se 
pelo centrômero a fibras do fuso mitótico.

e) as longas moléculas do DNA em eucariotos replicam-se 
a partir de vários pontos de origem estabelecidos como 
uma estratégia evolutiva.

05. Os celenterados foram os primeiros organismos a possuírem 
sistema digestório na escala animal. A figura abaixo repre-
senta a árvore evolutiva quanto à classificação embriológica 
desse sistema.

 

De acordo com a classificação apresentada, pode-se concluir que

a) as águas-vivas são deuterostômios, pseudocelomados e 
diblásticos.

b) os peixes são protostômios, celomados e triblásticos.
c) os caranguejos são protostômios, celomados e triblásticos.
d) as minhocas são deuterostômios, celomados e triblásticos.
e) as tênias são protostômios, celomados e triblásticos

06. Leia a reportagem a seguir.

Cientistas conseguem criar espermatozoide humano em la-
boratório a partir de células-tronco embrionárias humanas. As 
células foram incubadas em solução química e temperatura 
semelhante à do interior dos testículos. Os espermatozoides 
são idênticos aos criados naturalmente e são capazes de ati-
var um óvulo durante a fertilização.

VEJA, São Paulo, 15 jul. 2009, p. 138. [Adaptado].

As informações apresentadas na reportagem permitem a se-
guinte conclusão:

a) o material que deu origem aos espermatozoides foi retira-
do dos eritrócitos.

b) os espermatozoides foram originados a partir de células 
germinativas.

c) a fertilização do óvulo pelo espermatozoide originado for-
mará um zigoto transgênico.

d) o sêmen foi o meio de cultivo utilizado para a incubação 
das células-tronco.

e) as células-tronco embrionárias têm elevada capacidade 
de diferenciação.

07.
 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/1/12/20070520133807%21D-
NA_exons_introns.gif)

A ilustração representa o processo de splicing alternativo e 
suas conseqüências na unidade funcional da célula (proteí-
nas). Com base nestas informações e nos seus conhecimen-
tos responda corretamente.

a) O splicing alternativo é uma fonte de diversidade no uni-
verso proteômico dos eucariontes. 

b) O reconhecimento dos sítios de splicing, no RNAm ima-
turo, pelo spliceossomo prescinde de proteínas derivadas 
do citoplasma celular.

c) O splicing alternativo corrobora com o dogma central da 
biologia sobre o alinhamento entre um gene, um RNAm e 
uma proteína.

d) O resultado do splicing alternativo é transferido aos des-
cendentes, pois há alteração genotípica como exclusão 
dos íntrons e reorganização dos exóns no gene. 

e) O splicing alternativo representa um processo de diver-
sidade biológica imprescindível para evolução dos seres 
vivos primordiais.  

08. Na perspectiva da Biologia Celular, o músculo estriado è 
constituído de células que

 

a) Regulam a contração, a partir da liberação de íons com-
partimentalizados no retículo sarcoplasmático.

b) Requerem pequeno número de mitocôndria, em função da 
realização preferencial do metabolismo fermentativo.

c) Apresentam um citoesqueleto constituído essencialmente 
de microtúbulos e suas proteínas associadas.

d) Multiplicam-se com grande facilidade, devido à manuten-
ção do estado de totipotência.

e) Desenvolve suas atividades de modo autônomo, preser-
vada pela impermeabilidade da membrana sarcoplasmá-
tica. 
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09. A restrição excessiva de ingestão de colesterol pode levar a 
uma redução da quantidade de testosterona no sangue de um 
homem. Isso se deve ao fato de que o colesterol

a) é fonte de energia para as células que sintetizam esse 
hormônio.

b) é um lipídio necessário para a maturação dos espermato-
zoides, células produtoras desse hormônio.

c) é um esteroide e é a partir dele que a testosterona é sin-
tetizada.

d) é responsável pelo transporte da testosterona até o san-
gue.

e) é necessário para a absorção das moléculas que com-
põem a testosterona.

Questões  10 e 11

A vitamina D, através de suas ações no intestino, rim, 
ossos e glândulas paratiróides, é um hormônio fundamental 
para a homeostase do cálcio e para o desenvolvimento de 
um esqueleto saudável. Além disso, receptores deste hormô-
nio podem ser encontrados em quase todos os tecidos do 
organismo e outras ações não relacionadas ao metabolismo 
mineral têm sido imputadas a ele. Na célula muscular esque-
lética, a vitamina D atua através do mecanismo clássico de 
ligação a um receptor nuclear e também através da ligação 
a um receptor de membrana, realizando ações que envolvem 
o transporte de cálcio, a síntese protéica e a velocidade de 
contração muscular.

  

10. Com base nas informações e nos seus conhecimentos sobre 
a fisiologia do sistema muscular, responda corretamente.

a) Em cada terminação nervosa, o nervo secreta uma pe-
quena quantidade de substância neurotransmissora, a 
dopamina. 

b) A presença de íons cálcio provocam grandes forças atrati-
vas entre os filamentos de actina e miosina, fazendo com 
que eles deslizem entre si, o que constitui o processo de 
relaxamento muscular.

c) A energia liberada durante a hidrólise do ATP promove o 
processo irreversível de contração muscular.

d) Um potencial de repouso trafega ao longo de um nervo 
motor até suas terminações nas fibras musculares. 

e) O potencial de ação despolariza a membrana da fibra 
muscular e também passa para profundidade desta, onde 
faz com que o retículo sarcoplasmático libere para as mio-
fibrilas grande quantidade de íons cálcio armazenados 
em seu interior. 

11. Com relação as informações do texto e nos seus conhecimen-
tos sobre endocrinologia, marque a alternativa correta.

a)  A vitamina D, encontrada no sol, é imprescindível para a 
absorção de cálcio.

b)  O tranporte de cálcio através da membrana intestinal 
prescinde a ação da vitamina D no organismo.

c) A vitamina D prescinde de um sistema de integração para 
ser transportado da pele até os órgãos alvos.

d) A vitamina D participa do mecanismo de transporte do cálcio 
para o interior dos tecidos e favorece a mineralização óssea, 
o crecimento e contração muscular entre outra funções in-
dispensáveis a sobrevivência do organismo.

e) Durante invernos rigorosos o organismo prescinde de ali-
mentos ricos em vitamina D.

12. Para descobrir como as diversas partes do célebro “conver-
sam” umas com as outras, o radiologista Thomas tontura, da 
Escola de Medicina da Universidade de Washington, em Saint 
Louis, Estados Unidos, utílízou a água. 
Como a água está em toda parte, é um bom guia para quem 
quer descobrir as ligações entre os neurônios. Em especial, 
ela segue os filamentos pelos quais as células nervoses 
transmitem impulsos elétricos umas às outras. 
“Assim descobrimos os caminhos pelos quais os sinais pas-
sam de um ponto ao outro do cérebro”. 

(Superinteressante, p. 17)

Aspectos morfofuncionais das células nervosas podem ser 
evidenciadas em

a) conversão de estímulos em impulsos nervosos, envolven-
do troca de polaridade no nível da membrana plasmática.

b) manutenção de .alta concentração de sódio no corpo ce-
lular e de potássio no interior do axônio .

c) mielinização do axônio, reduzindo a velocidade de trans-
missão do impulso nervoso.

d) corpo celular com ramificações que estabelecem contatos 
físicos entre os neurônios. 

e) geração de impulso nervoso que se desloca no sentido 
axônio-corpo celular.

13. A figura apresenta esquematicamente a base molecular da 
doença de Huntington, desordem genética que resulta da sín-
tese de uma forma alterada da proteína huntingtina, que se 
acumula nas células nervosas, degenerando-as e produzindo 
um quadro grave de demência em adultos.

Com base no esquema e nos seus conhecimentos sobre o 
assunto abordado, marque a resposta correta.
a) O RNA mensageiro apresenta uma seqüência de nucleo-

tídeos, não reconhecida por unidades ribossômicas livres.
b) A cadeia polipeptídica modificada é imediatamente degra-

dada assim que emerge do ribossomo.
c) A proteína mutante resulta da leitura da fita de DNA com-

plementar à fita molde, pelo ribossomo.
d) O cromossomo portador do gene alterado apresenta mo-

dificações estruturais graves, incompatíveis com o pro-
cesso de divisão celular.

e) A presença dos códons UAA, UAG ou UGA constitui exi-
gência para a dissociação das subunidades ribossomais 
no final da tradução.

14. A figura representa um tipo de planta que ao longo processo 
evolutivo sofreu a transformação das suas folhas em espi-
nhos, raiz e caule tendo em vista condições ambientais e re-
lacionamento com outros seres à sua volta. Essa modificação 
atendeu fundamentalmente às necessidades decorrentes dos 
fenômenos de 
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a) Grande quantidade de estômatos, que ficam permanenti-
mente abertos.

b) Sistema radicular superficial bastante ramificado.
c) Raiz curta e bastante ramificada ao longo do seu corpo.
d) A substituição das folhas por espinhos, para aumentar a 

área de superficie corpórea.
e) Ausência de estômatos, para facilitar o processo de trans-

piração.

15. Os primeiros vertebrados a ocupar o ambiente terrestre foram 
os anfíbios, que, porém, ainda necessitam retornar à água 
para a reprodução. A independência da água foi conseguida 
posteriormente através de novidades evolutivas, como as re-
lacionadas ao ovo.

 
Qual destas estrutura acima é responsável por armazenar os 
excretos nitrogenados.

a) A letra e, que corresponde ao alantóide
b) A letra a, que correnponde a saco vitelínico
c) A letra c, que correponde ao líquido amniótico
d) A letra b, que corresponde ao córion
e) A letra d, que corresponde a placenta.

16. TEXTO  I
 

Vacina é uma substância produzida com bactérias ou vírus 
(ou partes deles) mortos ou  enfraquecidos. Ao ser introdu-
zida no corpo do ser humano, a vacina provoca uma reação 
(imunização) do sistema imunológico, promovendo a produ-
ção de anticorpos  contra aquela substância. Desta forma, a 
vacina prepara o organismo para que, em caso de infecção 
por aquele agente patogênico, o sistema de defesa possa agir 
com força e rapidamente. Assim a doença não se desenvolve 
ou, em alguns casos, se desenvolve de forma branda. O pes-
quisador francês Louis Pasteur foi o pioneiro nas pesquisas 
com vacinas. Foi ele que desenvolveu a vacina anti-rábica 
(contra a raiva, doença transmitida aos homens por animais).
Atualmente, existem vacinas para diversas doenças (gripe, 
malária, poliomielite, febre amarela, rubéola, tétano, etc) e até 
mesmo contra determinados tipos de alergias. As campanhas 
de vacinação, coordenadas pela OMS (Organização Mundial 
de Saúde) têm conseguido controlar e, em alguns casos, até 
mesmo erradicar doenças.

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/vacina.htm 

TEXTO  II

Poder curativo dos soros
Agora, imagine que alguém foi atacado por uma cobra ou 
aranha venenosa. Não há como esperar pela ação do meca-
nismo de produção de anticorpos e memorização do sistema 
imunológico. Nesses casos, são utilizados soros.
 

Eles fornecem ao organismo anticorpos prontos, específicos 
para o combate de determinado veneno. Dessa forma, a res-
posta imune ocorre de maneira rápida e eficiente. Porém, é 
um efeito temporário. Os anticorpos não foram produzidos 
pelo próprio corpo, e, por isso, as células de memória não 
são ativadas. No caso de uma nova picada, o soro deverá 
ser reaplicado.
Com base no texto e nos seus conhecimentos marque a al-
ternativa correta.

a) A utilização de vacina por algumas pessoas, pode desen-
volver um processo alérgico em função do local de acon-
dicionamento dos vírus.

b) A vacina é uma imunidade heteróloga, uma vez que as 
unidades de defesa são produzidas pelo próprio organis-
mos.

c) O efeito duradouro da vacina deve-se a produção conti-
nua de antígenos pelo organismo estimulado pelo antícor-
po atenuado.

d) O soro tem como consequência estimular as células de 
memória imunológica do indivíduo afetado, tornado-se 
uma defesa de longa duração.

e) Anticorpos são proteínas específicas contra um determi-
nado antígeno que são produzidos a partir dos plasmóci-
tos, que constitui a defesa inata do organismo.

17. O metabolismo celular depende de uma série de reações quí-
micas controladas por enzimas, isto é, proteínas que atuam 
como catalisadores e que podem sofrer mutações genéticas 
sendo modificadas ou eliminadas. Assinale a alternativa cor-
reta, levando em conta os ácidos nucléicos, a ocorrência de 
mutações e as conseqüentes mudanças do ciclo de vida da 
célula.

a) O DNA é constituído por códons, que determinam a se-
qüência de bases do RNA mensageiro, necessária à for-
mação dos anticódons, responsáveis pela produção das 
proteínas.

b) No caso de uma mutação acarretar a transformação de 
um códon em outro relacionado ao mesmo aminoácido, 
não haverá alteração na molécula protéica formada, nem 
no metabolismo celular.

c) A mutação altera a sequência de aminoácidos do DNA, 
acarretando alterações na sequência de bases do RNA 
mensageiro e, consequentemente, na produção das pro-
teínas.

d) As mutações atuam diretamente sobre as proteínas, pro-
vocando a desnaturação dessas moléculas e, consequen-
temente, a inativação delas.

e) Quando algumas proteínas são alteradas por mutações, 
suas funções no metabolismo celular passam a ser reali-
zadas pelos aminoácidos.
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Questões Discursiva

18.  

A ilustração representa o código genético e etapas de proces-
sos celulares, essenciais à vida. Da análise da ilustração e 
com base em conhecimentos da fisiologia celular, identifique 
o processo diretamente relacionado à diferença entre  o RNA 
recém-transcrito e o RNA mensageiro que se desloca do com-
partimento nuclear para o citoplasrna e explique o fato de, 
nem sempre, mutações gênicas repercutirem na seqüência 
de aminoácidos de uma cadeia polipeptícica. 

19. “A menstruação é uma falência reprodutiva. O resultado é um 
aborto ovular mensal que espolia a mulher de nutrientes, anti-
corpos e provoca doenças. Durante o ciclo menstrual, quando 
a mulher está deitada, metade desse fluxo é drenado das trom-
pas para dentro do abdômen, podendo causar infecções pél-
vicas e endometriose (inflamação do endométrio, camada de 
revestimento interna do útero). A atriz Marilyn Monroe foi uma 
das vítimas de endometriose e, por causa da doença, sentia 
dores terríveis no abdômen. Ela não tinha prazer no ato sexual 
e estava incapacitada para ser mãe.”  Elsimar Coutinho

 

Com base na figura e nos seus conhecimentos sobre as eta-
pas do ciclo menstrual, responda o que se pede:

• Descreva a participação dos hormônios hipofisário e 
ovarianos no ciclo menstrual, assim como as alterações 
morfofisiológicas: ovário – útero. Justifique, com base no 
gráfico, a ocorrência ou não de gravidez. 

20. O gráfico registra aspectos da história evolutiva das plantas 
terrestres, ao longo de milhões de anos.

 

Com base na interpretação do gráfico, justifique a expansão 
de espécies a partir do Cretáceo superior.

Gabarito:

01. B
02. C
03. C
04. E
05. C
06. E
07. A
08. A
09. C
10. E
11. D
12. A
13. E
14. B
15. A
16. A
17. B


