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Aluno(a):

Data: ___ /____/ _____  Turma: Extensivo Professor: Bira
Assunto: 

-  Gramática

01. O sistema imune é aparelhado para enfrentar a ação de di-
ferentes agentes infecciosos, prevenindo doenças. Dentre 
as estratégias de combate aos patógenos, existem no nosso 
organismo proteínas, cujo mecanismo de defesa inespecífico 
vai atuar nos diferentes micro-organismos, como acontece 
com a ação apresentada pelo interferon (interferão – IFN), na 
figura abaixo. 

 

            (Disponível em: http://biologia12eportefolio.blogspot.com.br/p/
imunidade-e-controlo-de-doencas.html) 

Sobre seu mecanismo de ação, é CORRETO afirmar que

A) Em resposta à entrada de vírus as células libertam in-
terferon, que atua sobre as células vizinhas fazendo 
com que estas produzam proteínas antivirais, bloque-
ando assim a replicação do vírus e limitando o seu alas-
tramento. 

B) se constitui em um grupo de proteínas imunorregulado-
ras, que aumentam a capacidade dos leucócitos para 
destruir células tumorais, vírus e bactérias; além disso, 
os interferons alfa e gama podem ativar os macrófagos, 
que podem, por sua vez, matar as células infectadas 
pelos vírus. 

C) o interferon é uma proteína onde o mecanismo de tra-
dução e transcrição ocorre no mesmo compartimento 
celular.

D) a ação do interferon nas células sadias prescinde de 
receptores.

E) o silenciamento gênico é o mecanismo pelo qual a cé-
lula sadia responde a ação do interferon impedindo a 
replicação viral.

02. Com base na imagem e nos seus conhecimentos sobre 
sistema imune, marque a alternativa correta.

 

(Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/mecanis-
mos-defesa-doencas-autoimunes-618913.shtml)

A) A imunidade inespecífica é dependente de uma previa 
exposição do antígeno ao organismo.

B) Sendo o leite materno rico em anticorpos, este funciona 
como uma vacina protegendo o bebê contra as patolo-
gias contraídas pela mãe.

C) Os macrófagos são as principais células produtoras de 
anticorpos contra os antígenos.

D) O sistema imunitário distingue as moléculas próprias 
do organismo das moléculas estranhas, por meio da 
presença na superfície celular do complexo MHC.

E) A atuação da resposta imune específica impede o de-
senvolvimento de mecanismos de evasão dos agentes 
infecciosos e células neoplásicas. 

03. A ilustração representa o processo de splicing alternativo e 
suas consequências na unidade funcional da célula (prote-
ínas). Com base nestas informações e nos seus conheci-
mentos responda corretamente.
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A) O splicing alternativo é uma fonte de diversidade no 
universo proteômico dos eucariontes. 

B) O reconhecimento dos sítios de splicing, no RNAm ima-
turo, pelo spliceossomo prescinde de proteínas deriva-
das 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 
descendentes, pois há alteração genotípica como ex-
clusão dos íntrons e reorganização dos exóns no gene. 

E) O splicing alternativo representa um processo de di-
versidade biológica imprescindível para evolução dos 
seres vivos primordiais.  

04. Neste ano de 2003, são comemorados os 50 anos da “des-
coberta” da estrutura tridimensional do DNA. 

Com relação às características dessa molécula, ao papel 
que ela desempenha nos seres vivos e aos processos 
em que se encontra envolvidos marque verdadeiro ou fal-
so: 

(_) Em alguns organismos primitivos, ela apresenta ape-
nas uma fileira de nucleotídeos.

(_) Nela está contida a informação genética necessária 
para a formação de um organismo.

(_) Ela tem a capacidade de se autoduplicar.
(_) Em sua composição é possível encontrar quatro bases 

nitrogenadas diferentes: a adenina, a citosina, o amino-
ácido e a proteína.

(_) A mensagem nela contida pode ser transcrita para uma 
outra molécula denominada RNA.

(_) Nos organismos procariontes, ela fica estocada dentro 
do núcleo das células.

 
05. UM GENE, VÁRIAS PROTEÍNAS E VÁRIAS DOENÇAS.  

Na última década, avançou a passos largos uma nova li-
nha de pesquisa que vem descobrindo bases genéticas 

comuns a doenças que não têm absolutamente nada a ver 
uma com a outra -- ou pelo menos assim se acreditava 
até então. Quem imaginaria, por exemplo, que a asma e 
a obesidade guardam alguma semelhança de origem? E a 
pneumonis de repetição e a infertilidade masculina? Mais: 
a artrite reumatoide e o  progresso da infeção por HIV? 
Pois hoje já se sabe que cada um desses pares de doen-
ças está ligado a pelo menos um mesmo gene.

 “(...) O splicing alternativo, por sua vez, envolve a excisão 
de íntrons e a emenda dos éxons de um transcrito primário 
(precursor de mRNA ou pré-mRNA), de maneira diferen-
cial. O gene não pode ser visto como unidade de função, 
em virtude do splicing alternativo, visto que múltiplas pro-
teínas podem ser produzidas por padrões diferentes de 
emenda. (...)”

Splicing alternativo: implicações para os conceitos de gene 
e informação. (Vanessa Carvalho dos Santos)

Com base nos textos e nos seus conhecimentos marque a 
alternativa correta:

A) O splicing alternativo altera o genótipo e fenótipo favo-
recendo a diversificação proteica.

B) O gene é a unidade informacional responsável pela 
construção de proteínas que são unidades  funcionais 
dos seres vivos.

C) O splicing alternativo aumenta a diversidade das prote-
ínas, que é prescindível para a variabilidade fenotípica.

D) A partir de um gene ocorre a síntese de diversas prote-
ínas diminuindo o risco de doenças  herditárias.

E) RNA mensageiro tem por função decodificar as infor-
mações do DNA e transformá-las em proteínas que tem 
função exclusivamente enzimática.
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06. Processamento do RNA ou splicing é a remoção de se-
quências não codificadoras de proteínas (íntrons), produ-
zindo um RNA que é traduzido em uma proteína funcio-
nal. A teoria do splicing alternativo mostra que um mesmo 
mRNA pode ser clivado em diferentes locais, unindo os 
fragmentos em diferentes ordens e tamanhos.

Considerando a informação apresentada e o assunto rela-
cionado com ela, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) O tamanho do genoma é diretamente proporcional à 
quantidade de proteínas traduzidas.

B) Um gene pode editar mais de um tipo de proteína.
C) O splicing alternativo é um dos mecanismos geradores 

de diversidade protéica.
D) A teoria do splicing alternativo altera o dogma um gene 

– uma proteína.
E) O splicing alternativo provoca o surgimento de maior 

variabilidade fenotípica, sem no entanto provocar varia-
bilidade genotípica.

07. A ilustração representa gatinhos obtidos a partir de cru-
zamentos de animais que naturalmente não produzem a 
proteína Fel-d1, que é encontrada no pelo, na pele e na 
saliva do gato e está associada aos sintomas de alergia. 
Esses animais não sofreram modificações genéticas são 
comercializados após a remoção das gônadas.                         

(Ciência Hoje, novembro de 2006 p.13) 

A partir das informações do texto, uma interpretação per-
tinente é 

A) Os três gatinhos descendem de uma linhagem transgê-
nica para o gene que codifica a proteína Fel-d1. 

B) A proteína Fel-d1 é uma molécula de ação antigênica 
capaz de desencadear reações alérgicas. 

C) A incapacidade de produzir a proteína Fel-d1 é a única 
característica fenotípica que diferencia os gatinhos dos 
demais. 

D) A remoção das gônadas é um procedimento que favo-
rece a perpetuação natural de uma linhagem, preser-
vando a característica desejada. 

E) A obtenção de animais deficientes em Fel-d1 resulta de 
um processo de clonagem reprodutiva. 

08. Uma infecção por HIV pode estar presente por vários anos 
antes da manifestação dos primeiros sintomas, sem que o 
portador suspeite disso. Esse longo período de “latência” 
frequentemente ocasiona a transmissão viral.

Curso de uma infecção por HIV.

(Adaptado: SADAVA, D. et al. Vida: A ciência da Biologia. 8 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. v. 1. p. 422.)

Com base na figura e nos conhecimentos sobre AIDS (sín-
drome da imunodeficiência adquirida), considere as afir-
mativas a seguir.

I. No primeiro  ano da infecção por HIV, o sistema imune 
produz anticorpos contra diversos componentes celula-
res, incluindo DNA e proteínas nucleares.

II. Após o segundo ano, a concentração de células T di-
minui gradativamente, a concentração de HIV aumenta 
e a pessoa infectada pode apresentar sintomas como 
inflamação dos linfonodos e febre.

III. A partir do terceiro ano, as células T diminuem e a con-
centração de HIV aumenta, indicando que o indivíduo 
se torna mais suscetível a outras infecções que as cé-
lulas T normalmente eliminariam.

IV. Após o nono ano, a concentração de HIV se estabiliza 
e um nível adequado de células T possibilita o desen-
volvimento de respostas imunes.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas I e III são corretas.
B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
C) Somente as afirmativas II e III são corretas.
D) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

09. Sobre a fisiologia da coagulação sanguínea humana, é 
correto afirmar: 

A) As plaquetas são responsáveis pela liberação de trom-
bina no local do ferimento, facilitando a aderência das 
hemácias às fibras colágenas dos vasos sanguíneos 
lesados. 

B) Diferente dos trombócitos, as plaquetas são incapazes 
de atravessar a rede de tromboplastina que se forma 
no local do ferimento, acumulando-se e originando as-
sim o coágulo. 

C) As plaquetas aderem às fibras colágenas dos vasos san-
guíneos lesados e liberam tromboplastina, enzima res-
ponsável pela conversão de protrombina em trombina. 

D) Vitamina K e íons cálcio são indispensáveis na dieta 
humana, pois participam como cofatores na conversão 
de tromboplastina em trombina realizada pelo fator VIII 
no processo de coagulação. 

E) A conversão da fibrina em fibrinogênio pela tromboplas-
tina é de suma importância no processo de coagulação, 
visto que as moléculas de fibrinogênio se entrelaçam, 
formando uma rede, que impedirá o extravasamento 
sanguíneo.

Texto I

10. É preciso compreender que a vacinação é um objeto de 
difícil apreensão, constituindo-se, na realidade, em um fe-
nômeno de grande complexidade onde se associam e se 
entrechocam crenças e concepções políticas, científicas e 
culturais as mais variadas. A vacinação é também, pelas 
implicações socioculturais e morais que envolve, a resul-
tante de processos históricos nos quais são tecidas múlti-
plas interações e onde concorrem representações antagô-
nicas sobre o direito coletivo e o direito individual, sobre as 
relações entre Estado, sociedade, indivíduos, empresas e 
países, sobre o direito à informação, sobre a ética e princi-
palmente sobre a vida e a morte. 
(Adaptado de: PORTO, A.; PONTE, C. F. Vacinas e campanhas: imagens de 
uma história a ser contada. História, Ciências, Saúde. Manguinhos, vol. 10 
(suplemento 2). p. 725-742. 2003.) 
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Texto II 

No Brasil a vacina esteve no centro de um grande embate 
social no início do século XX, denominado Revolta da Va-
cina, ilustrado na charge abaixo.

Analise as afirmativas a seguir: 

I. As vacinas podem ser produzidas a partir de microor-
ganismos atenuados ou mortos, toxinas neutralizadas, 
ou simplesmente utilizando componentes de cápsula, 
membrana ou parede bacterianas. 

II. A vacina inativada é aquela em que o vírus encontra-se 
vivo, porém, sem capacidade de produzir a doença, e a 
vacina atenuada é aquela que contém o vírus morto por 
agentes químicos ou físicos. 

III. Malária, tuberculose e tétano são doenças virais; caxum-
ba, dengue e sarampo são doenças bacterianas, todas 
controladas por vacinação. 

IV. A imunização é um processo pelo qual se adquire imu-
nidade ou proteção contra uma determinada doença 
infecciosa, seja após adquirir a doença ou mediante a 
administração de vacina. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
B) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
C) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questões 11 e 12

11. A figura ilustra, de modo esquemático, o neurônio - unidade 
básica do sistema nervoso -, sobre o qual é correto afirmar:

A) Apresenta ciclo vital com interfases curtas, seguidas de 
mitoses.

B) Possui uma bainha de mielina que retarda a propaga-
ção do estímulo nervoso.

C) Depende de uma fonte exógena de proteínas, uma vez 
que o processo de diferenciação elimina os ribosso-
mos. 

D) Exibe modificações estruturais associadas à captação 
de estímulos e à transdução de sinais.

E) Realiza fermentação como via metabólica preferencial 
para obtenção de energia.

12. Os neurônios, no contexto do sistema nervoso, 

A) estabelecem, entre si, íntimo contato físico por meio de 
axônios e dendritos.

B) criam impulso, mantendo constante a diferença de po-
tencial eletroquímico da membrana.

C) replicam material genético cada vez que respondem a 
mudanças ambientais.

D) secretam neurotransmissores ao nível das sinapses, 
que geram impulso elétrico em neurônios adjacentes.

E) efetivam respostas conscientes por intermédio de ar-
cos reflexos simples.

13. As células que constituem o sistema imune atuam em con-
junto de uma forma orquestrada para assegurar proteção 
ao corpo humano.

De acordo com os conhecimentos relacionados às carac-
terísticas das células que compõem o sistema imunitário 
humano e seu modo de ação, pode-se afirmar: 

A) Linfócitos B, por meio da sua ação fagocitária, são as 
primeiras células que reconhecem proteínas de super-
fície de células estranhas capazes de causar danos ao 
corpo humano.

B) Citocinas inflamatórias produzidas por monócitos ativa-
dos promovem a inibição da produção de toxinas pelos 
agentes estranhos ao corpo.

C) A liberação de interleucinas pelos macrófagos estimula 
a multiplicação de linfócitos T auxiliares para o reco-
nhecimento de agentes agressores e o recrutamento 
de linfócitos especializados em destruir células altera-
das do corpo.

D) A diferenciação dos linfócitos T em plasmócitos madu-
ros capacita-os a produzir anticorpos capazes de inati-
var substâncias nocivas ao corpo humano produzidas 
pelos micro-organismos invasores.

E) A movimentação continua de fagócitos entre os tecidos 
favorece a sua ligação aos anticorpos e a consequente 
ativação de antígenos específicos presentes na super-
fície de linfócitos matadores.

Textos para questões 14 e 15

Texto I

Verdadeiro benfeitor da humanidade, além de gênio 
criador da vacina contra a poliomielite, Albert Sabin renun-
ciou aos direitos de patente, consentindo e facilitando sua 
difusão para a população de todo o mundo, incluindo os 
mais necessitados, sem nenhum tipo de especulação co-
mercial, como é tão comum nos dias de hoje, atualmente, 
graças a Albert Sabin, à OMS (Organização Mundial de 
Saúde) e ao grande esforço de Rotary International, en-
tidade que chamou para si, através do projeto polioplus, 
o desafio de erradicar a poliomielite do mundo até o ano 
2005, quando das comemorações de seu centenário, a 
terrível doença está quase que totalmente debelada com 
alguns focos em países da África e Ásia, enquanto houver 
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focos, a vacinação deve continuar em todos os países do 
mundo, visto a possibilidade de contaminação extrema-
mente favorecidas em nosso mundo globalizado.

Texto II

As vacinas são, geralmente, produzidas a partir de 
agentes patogênicos (vírus ou bactérias), ou ainda de to-
xinas, previamente enfraquecidos. Ao inserir no organis-
mo esse tipo de substâncias, fazemos com que o corpo 
combata o agente levando-o a estimular a síntese de an-
ticorpos, que protegem o nosso organismo, além de de-
senvolver a chamada memória imunológica, tornando mais 
fácil o reconhecimento do agente patogênico em futuras 
infecções e aumentando a eficiência do sistema imune em 
combatê-lo. Quando o corpo é atacado por algum agente 
patogênico não chega a desenvolver a doença porque o 
organismo encontra-se protegido.

14. Com base nos textos e nos seus conhecimentos sobre 
imunologias marque a alternativa verdadeira.

A) Tanto as vacinas quanto os soros desempenham as 
mesmas funções no organismo.

B) Os macrófagos são célulças apresentadoras de antíge-
nos as células dendrítica, para a produção de anticor-
pos.

C) Molecularmente todas as pessoas apresentam os mes-
mos MHC I e II como apresentadores de antígenos aos 
macrófagos.

D) O processo de vacinação estimula as células apresen-
tadoras de antígenos a realizarem o processo de fago-
citose contra corpos estranhos.

E) A vacinação é um processo imunológico homólogo, 
uma vez que as imunoglobulias são compatíveis com 
o material genético da célula produtora.

15. Com base nos textos e nos seus conhecimentos sobre 
imunologias marque a alternativa verdadeira.

A) Anticorpos são glicoproteínas plasmáticas circulante, 
do tipo gamaglobulina, logo, denominadas imunoglobu-
lina (Ig).

B) Soro tem papel preventivo, uma vez que, o anticorpo foi 
produzido pelo próprio organismo.

C) O desenvolvimento da vacina não favoreceu o cresci-
mento da população humana ao longo do tempo.

D) Quando os linfócitos B se diferenciam em macrófagos 
passam a realizar o processo de fagocitose

E) Antígenos são partículas, geralmente, lipídica que esti-
mula a defesa imunológica do organismo.

16. Os microorganismos foram as primeiras formas de vida na 
Terra. Com eles, iniciava-se a história da sua futura relação 
com, o ser humano. As bactérias foram testemunhas de 
todas as formas de vida que surgiram a seguir e de mui-
tas que viriam a se extinguir. Surgiram há cerca de quatro 
bilhões de anos e reinaram absolutas até seiscentos mi-
lhões de anos, época em, que apareceram outras formas 
de vida, dessa vez multicelulares. 
                                                                         (UJVARI, 2003, p.14).  

É possível identificar como uma característica exclusiva do 
padrão organizacional dos organismos que representam 
as primeiras formas de vida presentes na Terra a:

A) presença de uma membrana lipoprotéica, que permite 
isolar a célula das trocas com o ambiente externo.

B) diversidade de estruturas endomembranosas que de-
sempenham funções especifica no citoplasma celular.

C) presença do material genético restrito a um ambiente 
próprio e interno devido á existência de uma membrana 
delimitantá.

D) ocorrencia de processos bioenergéticos fotoautótrofos, 
que convertem a energia luminosa em energia química 
presente nas moléculas orgânicas.

E) realização simultânea, durante a expressão da informa-
ção genética, da transcrição e da tradução do código 
genético envolvendo uma mesma molécula de RNA.

17. A montagem do aparelho fixo representa uma etapa impor-
tante da terapia ortodôntica, já que é através dos acessó-
rios corretamente fixados aos dentes, e dos fios ligados a 
estes, que serão liberadas as forças armazenadas, resul-
tando na movimentação dentária.

Com base nos seus conhecimentos e em biologia molecu-
lar marque a alternativa assertiva. 

A) O aparelho ortodôntico ao exercer uma pressão nos 
dentes estimula os odontoblastos favorecendo o deslo-
camento dos dentes e posteriormente a seu realiamen-
to.

B) A pressão exercida pelo aparelho ortodôntico induz 
a secreção de enzimas pelos osteoclastos e, assim, 
ocorre a digestão óssea, deslocamento e realiamento 
dos dentes. 

C) Dentes irregulares são características adquiridas, logo 
o uso do aparelho promove uma plasticidade gênica e 
realiamento dentário.

D) A ativação gênica similar nos osteoblastos e osteoclas-
tos os tornam aptos a desempenhar funções semelhan-
tes.

E) As enzimas lisossômicas originadas no complexo de 
Golgi, e armazenada nos osteoclastos, participam do 
processo de realiamento dos dentes.

18. A partir da análise do fluxo da informação genética esque-
matizado, marque Verdadeiro ou Falso

 

(_) A transcrição e a tradução da informação genética nos 
eucariontes ocorrem, simultaneamente, no citossol. 

(_) A sequência específica do DNA que contém a informação 
para a síntese de uma cadeia polipeptídica é um gene. 
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(_) As moléculas de DNA são constituídas por dois fila-
mentos com idêntica sequência de nucleotídeos.

(_) A síntese de proteínas ao nível de ribossomos constitui 
um processo universal no mundo vivo. 

(_) A transcrição e a decodificação da informação genéti-
ca, nos procariontes, são realizadas na interfase. 

(_) A sequência de aminoácidos da cadeia polipeptídica 
está especificada na sequência nucleotídica do RNAt.

(_) A informação genética é codificada em sequências de 
três nucleotídeos. 

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

19. Nosso corpo é protegido por uma grande variedade de cé-
lulas e moléculas que operam em harmonia, sendo que 
o alvo principal de uma resposta imunológica é o antíge-
no (Ag). A Figura apresenta um esquema simplificado dos 
principais mecanismos de reconhecimento e ativação do 
sistema imunológico.

Com base no esquema e nos seus conhecimentos sobre 
atuação do sistema imune, marque a alternativa INCOR-
RETA.

A) I representa uma célula do sistema imune inato capaz 
de combater uma ampla variedade de patógenos, sem 
uma prévia exposição aos mesmos.

B) O macrófago fagocita, processa e apresenta determi-
nantes antigênicos aos linfócitos T helper sendo, por-
tanto, uma célula apresentadora de antígeno - APC.

C) Nos plasmócitos, a síntese de anticorpos ao nível do 
RER determina a resposta humoral.

D) Os mecanismos de transcrição e tradução nas célu-
las de defesa ocorrem no mesmo compartimento e ao 
mesmo tempo.

E) Os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B ativa-
do em resposta a infecções, e sua presença em um 
indivíduo reflete as infecções às quais o mesmo já foi 
exposto. 

20. Os animais recebem vários tipos de informações internas 
e externas ao seu corpo. Essas informações são recebidas 
convertidas, ou transduzidas, por células sensoriais em si-
nais elétricos que podem ser transmitidos e processados 
por neurônios. 

(OS ANIMAIS recebem ...• 2006. p. 773). 

Em relação ao processo de propagação da informação 
neuronal, é correto afirmar: 

A) A liberação de neurotransmissores, através da fenda 
sináptica, ocorre quando o potencial de ação atinge o 
axônio terminal de uma célula nervosa. 

B)  Proteínas carreadoras, presentes na superfície das cé-
lulas nervosas, permitem a constante estabilidade do 
potencial de repouso celular necessário à propagação 
do estímulo nervoso. 

C)  O processo de despolarização de uma célula nervosa 
corresponde ao momento em que a superfície interna 
desta se torna momentaneamente mais negativa que a 
externa. 

D)  Axônios recobertos por mielina apresentam a veloci-
dade de condução do impulso nervoso reduzida, acen-
tuando, desse modo, a eficiência da transmissão da 
informação neuronal. 

E)  A repolarização ocorre a partir da difusão de íons de 
sódio para o meio extracelular, permitindo, assim, o 
restabelecimento do potencial de equilíbrio iônico da 
célula nervosa. 

21. Um gene, muitas proteínas 

 
Este é o grande eixo de sustentação da expressão gênica 
atual, no qual, por mecanismos de “splicings” do RNAm, 
são produzidas diferentes proteínas a partir de um mesmo 
gene.

A partir dos seus conhecimentos sobre o código genético 
e expressão de genes, marque a proposição verdadeira: 

A)  a expressão de um determinado gene, se configura na 
produção de uma proteína específica, sem interferên-
cia do ambiente externo; 

B)  a variabilidade genética das espécies, pode ser medi-
da através de alguns indicadores, como: taxa de mu-
tações, ocorrência de permutas e tipos diferentes das 
proteínas produzidas. 

C)  quanto menos complexo um organismo, maior a pro-
babilidade de um gene sintetizar muitas proteínas. 

D) no splicing alternativo, a informação armazenada nos 
genes de um organismo complexo pode ser editada de 
várias formas, resultando em maior variedade fenotí-
pica de suas proteínas, sem, no entanto, aumentar a 
variabilidade do DNA; 

E) a recodificação do RNAm ocorre no núcleo e tem por 
objetivo a variabilidade gênica, reduzindo a possibilida-
de de evolução das espécies.

22. Veículos de comunicação, como Ciência Hoje, exercem  
importante papel de divulgação científica. Cientistas, ao 
longo dos séculos, vêm construindo novos modelos que 
permitem melhor compreensão do mundo. Nas diferentes 
áreas do conhecimento, a Ciência questiona, investiga e 
define conceitos que impactam as sociedades no curso da 
História.
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Repercussão da produção científica inclui:

A) A proteção de alimentos contaminados por microorga-
nismos - um desdobramento industrial de pesquisa de 
Einstein.

B) A produção de antibióticos sintéticos, resultante das 
pesquisas desenvolvidas por Albert Sabin sobre o 
agente causador da poliomielite.

C) A descoberta da penicilina, por Alexander Fleming, e a 
produção de antibióticos dela derivados, proporcionam 
eficiente estratégia ao combate de organismos procari-
óticos, sem efeitos nocivos as nossas células. 

D) O mecanismo de vacinação, exploração e difundido 
por Albert Sabim, dependem principalmente da respos-
ta humoral de células especializadas na atividade de 
síntese de glicoproteínas específicas.

E) A resistência a antibióticos surge em decorrência de 
adaptação das bactérias frente a uma adversidade am-
biental

23. A cafeína atua no cérebro, bloqueando a ação natural de 
um componente químico associado ao sono, a adenosi-
na. Para uma célula nervosa, a cafeína se parece com a 
adenosina e combina-se com seus receptores. No entanto, 
ela não diminui a atividade das células da mesma forma. 
Então, ao invés de diminuir a atividade por causa do nível 
de adenosina, as células aumentam sua atividade, fazendo 
com que os vasos sanguíneos do cérebro se contraiam, 
uma vez que a cafeína bloqueia a capacidade da adenosi-
na de dilatá-los. Com a cafeína bloqueando a adenosina, 
aumenta a excitação dos neurônios, induzindo a hipófise a 
liberar hormônios que ordenam às suprarenais que produ-
zam adrenalina, considerada o hormônio do alerta.

Disponível em: http://ciencia.hsw.uol.com.br. Acesso em: 23 abr. 2010 
(adaptado).

Infere-se do texto que o objetivo da adição de cafeína em 
alguns medicamentos contra a dor de cabeça é

A) contrair os vasos sanguíneos do cérebro, diminuindo a 
compressão sobre as terminações nervosas.

B) aumentar a produção de adrenalina, proporcionando 
uma sensação de analgesia.

C) aumentar os níveis de adenosina, diminuindo a ativida-
de das células nervosas do cérebro.

D) induzir a hipófise a liberar hormônios, estimulando a 
produção de adrenalina.

E) excitar os neurônios, aumentando a transmissão de im-
pulsos nervosos.

24. Os meios de comunicação têm noticiado que a Unicef 
(Fundo das Nações Unidas para a Infância) estabeleceu 
como uma das metas, a serem cumpridas até o ano 2.000, 
a imunização de 90% das crianças, o que reduzirá a mor-
talidade infantil em pelo menos um terço.

Para que esta meta seja atingida, é necessária a vacina-
ção, que consiste em injetar no organismo:

A) vírus ou bactérias vivas para provocar a doença de for-
ma branda. O corpo, imunizado, produzirá antígenos 
específicos.

B) um medicamento eficaz no combate à doença já insta-
lada e que produza no corpo uma reação para a fabri-
cação de anticorpos específicos e resistentes.

C) vírus ou bactérias mortos ou atenuados que, reconhe-
cidos pelo corpo como antígenos, induzam a produção 
de anticorpos específicos.

D) o plasma, retirado de pessoas que já tiveram a doença, 
para que o corpo produza antígenos e anticorpos espe-
cíficos.

E) o soro obtido através do sangue de animais, como os 
cavalos, criados em laboratório, onde recebem grande 
quantidade de antígenos.

25.  A produção de hemoglobina humana se inicia logo após 
a concepção. Nesse período, tem início a síntese das glo-
binas zeta e épsilon, seguidos das cadeias alfa e gama. A 
síntese das cadeias beta tem início após a quinta semana 
de gestação e se mantém presente em pequenas quan-
tidades durante a vida fetal. As cadeias delta surgem no 
final da vida intra-uterina, próximo ao momento do nasci-
mento (Figura). Apesar disso, a hemoglobina A: não tem 
sido encontrada no sangue fetal, mas suas concentrações 
características de adultos normais já sào alcançadas por 
volta dos quatro meses após o nascimento. Ao longo do 
primeiro ano de vida, a hemoglobina Fetal é substituída 
gradativamente pelas hemoglobinas A e A2

Dissertação: Zama Messala Luna da Silveira, 2010.
 

Com base nas informações e nos seus conhecimentos so-
bre a ontogenia e função das hemoglobinas, responda a 
resposta correta.

A) A medula óssea é o principal local de eritropoise para 
síntese de da hemoglobina beta durante a fase inicial 
do desenvolvimento humano.

B) A capacidade da hemoglobina se associar ao oxigenio 
independe da pressão deste gás nas diferentes partes  
do organismo.

C) Na vida intra-uterina, o perfil hemoglobínico é diferente 
daquele encontrado no adulto em virtude da obtenção 
do oxigênio a partir do sistema cardiovascular materno. 

D) As diferentes condições respiratórias, características 
dos mamíferos, explica a existência das variantes da 
hemoglobina, prescindíveis aos períodos intra e extra- 
uterinos de vida. 

E) Até a 8ª semana de gestação há expressão dos genes 
embrionários de hemoglobina, os quais são inativados 
completamente no início do desenvolvimento fetal.
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26. A busca por novas formas de imunização é uma constante na humanidade. Sobre 
este tema, assinale a(s) alternativas CORRETA(S).

 
(_) Vacinas são métodos de imunização ativa, que contêm em sua composição anti-

corpos  contra o agente infeccioso.
(_) Vacinas e soros são métodos de imunização que agem de forma semelhante na  

estimulação do sistema imunológico.
(_) As vacinas contêm antígenos que induzem o organismo a produzir anticorpos  

específicos. 
(_) Um antígeno pode ser caracterizado como uma molécula capaz de promover a 

ativação  do sistema imune, sendo esta molécula endógena ou exógena. 
(_) Espera-se que uma vacina induza a produção de anticorpos inespecíficos. 
(_) Alergias e doenças autoimunes são respostas imunes nocivas ao organismo.

27. Probióticos, como os Lactobacillus e Bifidobacterium, são microrganismos vivos que, 
quando administrados adequadamente, favorecem o sistema imune por sua capaci-
dade, por exemplo, de ativar os macrófagos locais e diminuir as respostas aos antí-
genos dos alimentos, evitando muitas alergias.
Apresente duas ações dos macrófagos ativados que podem trazer benefícios imuno-
lógicos para quem faz uso dos probióticos.

28. A figura ilustra os percentuais dos diferentes tipos de sequências de DNA no genoma 
humano.

 
CAMPBELL, N.; REECE, J.B; Biologia. Tradução Anne D. Villela et al. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 
434. Adaptado.

Com base nessa informação e considerando os processos envolvidos na expressão 
gênica, justifique a diferença quantitativa entre sequência codificantes e íntrons, e por 
que, em humanos, o número de tipos de proteínas é superior ao número de genes 
que as codificam.

Gabarito:

01.  A
02.  D
03.  A
04.  F V V F V F
05.  B
06.  A
07.  B
08.  C
09.  C
10.  B
11.  D

12.  D
13.  C
14.  E
15.  A
16.  E
17.  B
18.  E
19.  D
20.  B
21.  D
22.  D

23.  A
24.  C
25.  C
26.   F F V F V
27.  aberta
28.  aberta


