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1. (Unesp 2015)  Leia o trecho da sentença condenatória de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. 
 
Portanto condenam ao Réu Joaquim José da Silva Xavier por alcunha o Tiradentes Alferes que foi da tropa 
paga da Capitania de Minas a que com baraço e pregão seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da 
forca e nela morra morte natural para sempre, […] e a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e 
salgada, para que nunca mais no chão se edifique […]. 
 
Como se verifica, além da condenação à morte, a sentença determinava ainda que a casa em que o 
inconfidente vivia fosse demolida e a terra salgada, tornando-a assim improdutiva. 
 
Referindo-se aos processos de transporte de substâncias através da membrana, os quais permitem às 
células dos pelos absorventes das raízes obterem água e minerais do solo, explique por que salgar a terra 
torna o solo improdutivo.  
   
2. (Unesp 2015)  A microbiota normal do homem é colonizada por diversos microrganismos que estão de 
forma comensal, sendo a Candida spp. o fungo oportunista mais comum, podendo assim se tornar 
patogênica, caso ocorram alterações nos mecanismos de defesa do homem. 
(www.revistaapi.com) 
 
O texto afirma que vários microrganismos interagem com o ser humano de forma comensal. No contexto 
das relações ecológicas interespecíficas, explique o que isso significa e dê mais um exemplo desse tipo de 
interação. 
 
No caso da Candida spp. se tornar patogênica, como se denomina a relação interespecífica entre esse 
fungo e o ser humano? Justifique sua resposta.  
   
3. (Unesp 2015)  Observe as cenas do filme A perigosa ideia de Charles Darwin. 
 

 
 
Neste trecho do filme, Darwin, desolado com a doença de sua filha Annie, desabafa com o médico: 
 
“– É minha culpa! Casamentos entre primos-irmãos sempre produzem filhos fracos.” 
 
Na sequência, Darwin e sua esposa Emma choram a morte prematura de Annie. Darwin e Emma eram 
primos-irmãos: a mãe de Darwin era irmã do pai de Emma. 
 
Explique por que os filhos de primos-irmãos têm maior probabilidade de vir a ter uma doença genética que 
não se manifestou em seus pais ou avós. 
Supondo que a mãe de Darwin e o pai de Emma fossem heterozigotos para uma doença determinada por 
alelo autossômico recessivo, e que o pai de Darwin e a mãe de Emma fossem homozigotos dominantes, 
determine a probabilidade de o primeiro filho de Darwin e Emma ter a doença.  
   
4. (Unesp 2015)  Em uma novela recentemente exibida na TV, um dos personagens é picado por uma cobra 
e, para curar-se, recorre a remédios caseiros e crenças da cultura popular. O médico da cidade, que não 
havia sido chamado para tratar do caso, afirmou que a prática adotada não era recomendável, e que “a 
‘cura’ só se deu porque provavelmente a cobra não era venenosa.” 
 
Em se tratando de uma cobra peçonhenta, qual o tratamento mais adequado: soro ou vacina? Seria 
importante saber a espécie da cobra? Justifique suas respostas.  
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5. (Unesp 2015)  Considere a ilustração publicitária, publicada na revista Almanaque do Biotônico, de 1935. 
 

 
 
Na ilustração, Monteiro Lobato diagnostica o caipira com a doença conhecida popularmente como 
“amarelão”. 
 
Cite um dos vermes que causa essa doença e uma medida para sua prevenção, justificando-a. Explique a 
razão do nome popular da doença e o que isso tem a ver com a “canseira do caipira”, tal como retratado por 
Monteiro Lobato.  
   
6. (Unesp 2015)  De férias em um sítio, um estudante de biologia realizou um experimento com ovos de 
galinha. Na primeira etapa, pesou os ovos assim que foram postos, mantendo alguns deles intactos para 
que as galinhas os pudessem chocar; dos que restaram, retirou seu conteúdo e pesou somente as cascas. 
Na segunda etapa, logo após o choco, pesou os pintinhos assim que nasceram e também as cascas de 
seus ovos recém-eclodidos, obtendo os resultados exibidos na tabela. 
 

Etapa 1 Etapa 2 

massa média, 
por ovo inteiro 

massa média da 
casca, por ovo 

massa média, por 
pintinho 

massa média da 
casca, por ovo 

60 g  6 g  38 g  4 g  

 
O estudante ficou intrigado, pois a soma da massa média por pintinho com a massa média da casca do ovo 
era menor que a massa média de um ovo inteiro. 
 
Sabendo-se que a clara representa cerca de 60% da massa total do ovo, a gema 30% e a casca 10%, os 
resultados obtidos são os esperados? Justifique sua resposta, explicitando os processos biológicos que 
levam às massas verificadas ao final do experimento.  
   
7. (Unesp 2014)  Leia alguns versos da canção “Planeta Água”, de Guilherme Arantes. 
 
Água dos igarapés 
Onde Iara, a mãe d’água 
É misteriosa canção 
Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão... 
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Na canção, o autor refere-se ao ciclo biogeoquímico da água e, nesses versos, faz referência a um 
processo físico, a evaporação. Além da evaporação, um outro processo, fisiológico, contribui para que a 
água dos corpos de alguns organismos passe à pele e, desta, à atmosfera. Que processo fisiológico é este 
e qual sua principal função? 
Se, em lugar de descrever o ciclo da água, o autor desejasse descrever o ciclo do carbono, seriam outros 
os processos a se referir. Cite um processo fisiológico que permite que o carbono da atmosfera seja 
incorporado à moléculas orgânicas, e um processo fisiológico que permite que esse mesmo carbono retorne 
à atmosfera.  
   
8. (Unesp 2014)  A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) apresenta incidência de 1 a cada 3.500 
nascimentos de meninos. É causada por um distúrbio na produção de uma proteína associada à membrana 
muscular chamada distrofina, que mantém a integridade da fibra muscular. Os primeiros sinais clínicos 
manifestam-se antes dos 5 anos, com quedas frequentes, dificuldade para subir escadas, correr, levantar 
do chão e hipertrofia das panturrilhas. A fraqueza muscular piora progressivamente, levando à incapacidade 
de andar dentro de cerca de dez anos a partir do início dos sintomas. 
Trata-se de uma doença genética, com padrão de herança recessivo ligado ao cromossomo X. Na maioria 
dos casos, a mutação responsável pela doença foi herdada da mãe do paciente (em geral, assintomática). 
 
(www.oapd.org.br. Adaptado.) 
 
Considerando as informações do texto, explique por que as mulheres portadoras da mutação em geral são 
assintomáticas (não desenvolvem a doença). 
Se uma mulher portadora da mutação, assintomática, estiver grávida de um casal de gêmeos, e o pai das 
crianças for um homem não portador da mutação, quais as probabilidades de seus filhos desenvolverem a 
doença? Justifique.  
   
9. (Unesp 2014)  SUS vai oferecer vacina contra HPV a partir de 2014 
 
O Ministério da Saúde anunciou, nesta segunda-feira [01.07.2013] que o SUS passará a oferecer vacina 
contra o papilomavírus humano (HPV) a partir de março de 2014. Esta será a vigésima sétima vacina 
oferecida pelo sistema público de saúde. 
O SUS fará a imunização de meninas de 10 e 11 anos. As vacinas só poderão ser aplicadas com 
autorização dos pais ou responsáveis. 
A vacina vai ser utilizada contra quatro tipos do vírus HPV, que, segundo o ministério, são responsáveis por 
alto índice de casos de câncer de colo de útero. 
 
(http://g1.globo.com) 
 
Considerando que a principal forma de transmissão do vírus HPV é por meio das relações sexuais, que a 
vacina será aplicada em meninas de faixa etária na qual não há vida sexual ativa, e que o tempo médio 
para a manifestação do câncer de colo é de cerca de 10 anos depois de adquirido o vírus HPV, a campanha 
de vacinação promovida pelo SUS tem importância em termos de saúde pública? Justifique. 
 
A vacina em questão substitui o preservativo (camisinha) na prevenção da AIDS, causada pelo vírus HIV? 
Justifique sua resposta.  
   
10. (Unesp 2014)  Gimnospermas e angiospermas: uma história de sucesso vegetal 
 
Uma das maiores inovações que surgiram no decorrer da evolução das plantas vasculares foi a semente. 
Essa estrutura ___1___. Por isso, as gimnospermas e angiospermas têm vantagem sobre os grupos de 
vegetais que se reproduzem por meio de esporos. A prova disso é que existe um número muito superior de 
espécies vegetais produtoras de sementes do que de plantas que fazem uso de esporos para se propagar. 
As angiospermas são as plantas que apresentam o maior sucesso evolutivo nos dias atuais. Se 
compararmos os números de espécies de angiospermas e gimnospermas, poderemos notar que o primeiro 
grupo de plantas conta com cerca de 235 mil espécies viventes contra 720 espécies do segundo grupo. 
Essa grande diversidade de espécies de angiospermas deve-se ___2___. 
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Construa dois novos trechos que possam substituir as lacunas do texto. No trecho 1 você deve citar duas 
vantagens adaptativas das sementes em comparação aos esporos, e no trecho 2 você deve citar uma 
característica exclusiva das angiospermas e explicar como essa característica contribuiu para sua maior 
diversidade.  
   
11. (Unesp 2014)  Duas vizinhas, A e B, tinham, cada uma delas, um vaso de barro com uma mesma 
espécie de planta, de mesmo porte e idade. 
Quando saíram em férias, a vizinha A colocou seu vaso dentro de um balde com água, tomando cuidado 
para que o nível de água chegasse à borda do vaso, e envolveu o balde com um saco plástico, fechando o 
saco na base do caule da planta, para evitar a evaporação da água pela superfície do balde. A parte aérea 
da planta não foi envolta pelo saco plástico. 
A vizinha B colocou seu vaso debaixo de uma torneira pingando, tomando o cuidado para que o 
gotejamento mantivesse a terra apenas úmida, mas não encharcada. 
Ambos os vasos foram mantidos nas varandas das respectivas casas, bem iluminados e ventilados, mas 
protegidos do sol. 
Ao final de dois meses, quando retornaram das férias, verificaram que uma das plantas estava morta, 
enquanto a outra se mantinha viçosa. 
 
Qual das plantas morreu? Justifique sua resposta.  
   
12. (Unesp 2014)  Leia a letra da canção O xote das meninas, composta por Luiz Gonzaga e Zé Dantas. 
 
 

Mandacaru, quando fulora na seca, 
É o sinal que a chuva chega no sertão, 
Toda menina que enjoa da boneca 
É sinal que o amor 
Já chegou no coração 
 
Meia comprida, não quer mais sapato baixo, 
Vestido bem cintado 
Não quer mais vestir timão 
 
Ela só quer, só pensa em namorar 
Ela só quer, só pensa em namorar 
 
De manhã cedo, já tá pintada, 
Só vive suspirando 
Sonhando acordada, 
O pai leva ao doutô 
A filha adoentada, 
Não come nem estuda 
Não dorme, não quer nada 

Ela só quer, só pensa em namorar 
Ela só quer, só pensa em namorar 
 
Mas o doutô nem examina 
Chamando o pai do lado 
Lhe diz logo em surdina 
Que o mal é da idade 
Que pra tal menina 
Não tem um só remédio 
Em toda medicina 
 
Ela só quer, só pensa em namorar 
Ela só quer, só pensa em namorar 

 
 
Um dos versos da canção diz que não há remédio para o mal da menina, pois é um mal da idade. A que 
mal o verso se refere, ou seja, considerando a fisiologia da reprodução, como é conhecida a fase na qual a 
menina se encontra? Que alterações hormonais dão início a essa fase, promovendo a transformação 
anatomofisiológica implícita na letra da canção?  
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 O salgamento torna o solo hipertônico em relação aos pelos absorventes da raiz. Consequentemente, as 
plantas perdem água para o solo e não sobrevivem.   
 
Resposta da questão 2: 
 A interação comensal entre micro-organismos e o homem é uma relação ecológica harmônica e 
interespecífica. Nessa relação, os micro-organismos são favorecidos e o homem não é prejudicado. A 
bactéria Escherichia coli é um comensal do intestino humano. 
No caso da Candida sp. se tornar patogênica, ela é considerada uma espécie parasita. 
Na relação de parasitismo, o hospedeiro é prejudicado e o parasita, favorecido.   
 
Resposta da questão 3: 
 As doenças genéticas são, geralmente, recessivas e raras. O casamento consanguíneo aumenta a 
probabilidade de homozigose recessiva (aa) em seus filhos, quando algum ancestral comum seja portador 
do gene recessivo. 
 
Pais de Darwin: mãe Aa e pai AA 
Pais de Emma: mãe AA e pai Aa 

P (Darwin ser Aa) = 
1

2
 

P (Emma ser Aa) = 
1

2
 

P (criança aa) = 
1

4
 

P (Darwin e Emma serem Aa e filho aa) = 
1 1 1 1

2 2 4 16
      

 
Resposta da questão 4: 
 O tratamento imediato a ser feito no caso de picada de cobra peçonhenta é a aplicação do soro antiofídico. 
O soro contém anticorpos que neutralizam o efeito do veneno no corpo humano. O conhecimento da 
espécie de cobra peçonhenta que provocou o acidente é importante porque, nesse caso, é administrado o 
soro específico, com efeito mais rápido e mais intenso. Os soros específicos são o anticrotálico, contra o 
veneno de cascavéis, antibotrópico contra o veneno de jararacas, antielapídico contra o veneno de corais 
verdadeiras, antilaquético contra o veneno da cobra surucucu, entre outros.   
 
Resposta da questão 5: 
 O amarelão é causado pelos vermes nematelmintes Ancylostoma duodenale e Necator americanus. Uma 
forma de prevenção é andar calçado, pois as larvas infestantes desses vermes se desenvolvem no solo e 
perfuram ativamente a pele humana. O nome popular "amarelão" decorre do aspecto amarelado da pele do 
portador. Os vermes mordem a mucosa do intestino delgado, causando perda de sangue. A canseira do 
Jeca é consequência de um quadro crônico de anemia.   
 
Resposta da questão 6: 
 Sim. A massa da casca do ovo diminui porque parte do cálcio é absorvido pelo alantocório para a formação 
dos ossos do animal. A gema e a clara serão absorvidas e participarão de processos metabólicos como a 
nutrição do embrião, além de que parte da água contida no ovo é perdida por evaporação.   
 
Resposta da questão 7: 
 O processo fisiológico em que a água aflora à pele de certos animais é a transpiração. A evaporação da 
água expelida contribui para a homeotermia de mamíferos que possuem glândulas sudoríparas. 
O carbono inorgânico, na forma de CO2, é fixado pelos seres clorofilados na forma de matéria orgânica pelo 
processo de fotossíntese. O carbono retorna à atmosfera pelo mecanismo da respiração aeróbica dos seres 
vivos.   
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Resposta da questão 8: 
 O gene causador da Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é recessivo (d). A mulher portadora (XDXd) não 
manifesta os sintomas porque possui uma cópia do gene dominante (D) que determina a produção normal 
da proteína distrofina. 
Se os gêmeos são monozigóticos, a probabilidade de pais XDY e XDXd terem dois meninos com DMD e 

genótipo XdY é 25%.  Se forem dizigóticos, a probabilidade de dois meninos com DMD é 0,25 0,25,  ou 

seja, 0,0625  ou 6,25%.    

 
Resposta da questão 9: 
 A campanha de vacinação contra o HPV, promovida pelo SUS, se justifica porque a vacina consegue 
imunizar as jovens contra a infecção pelo HPV, antes de iniciarem a vida sexual. A vacina contra o HPV não 
substitui o uso do preservativo (camisinha) como medida preventiva contra a AIDS. As vacinas induzem à 
produção de anticorpos específicos contra determinado antígeno.   
 
Resposta da questão 10: 
 A propagação por sementes é uma vantagem evolutiva em relação à dispersão por esporos, porque a 
semente que se desenvolve é formada no corpo da planta mãe sexuadamente e contém substâncias de 
reserva para nutrir o embrião durante seu desenvolvimento. 
As plantas angiospermas formam flores que atraem diferentes tipos de polinizadores aumentando a 
variabilidade genética das espécies. Essas plantas também formam frutos que protegem as sementes e 
contribuem para a sua dispersão, garantindo a conquista do espaço.   
 
Resposta da questão 11: 
 A planta da vizinha A. Essa planta passou dias em solo encharcado com água e passou por um processo 
conhecido como “seca fisiológica”, porque, apesar da água estar presente no solo, a planta não a absorve. 
Esse fato está relacionado com a deficiência de oxigênio na água, devido à decomposição aeróbica no solo 
encharcado.   
 
Resposta da questão 12: 
 O verso que aponta o “mal da idade” refere-se ao período da puberdade, quando ocorrem transformações 
intensas nos organismos dos jovens, tornando-os sexualmente maduros. As alterações hormonais que 
desencadeiam a puberdade são iniciadas com o aumento da secreção dos hormônios hipofisários FSH e 
LH, os quais induzem à secreção dos hormônios estrogênio e progesterona, que vão desencadear as 
mudanças típicas dessa fase da vida das meninas.   
 
 
  


