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1. (Unesp 2016)  Pesquisadores da Universidade de Harvard investigaram o efeito invasivo da 
planta Alliaria petiolata sobre o crescimento de mudas de árvores nativas que apresentam 
raízes em associação com fungos micorrizas. Eles sabiam que a Alliaria petiolata não se 
associa às micorrizas. Em um experimento, eles cultivaram mudas de três espécies de árvores: 
Acer saccharum, Acer rubrum e Faxinus americana em quatro tipos de solos diferentes, 
garantindo que as demais condições ambientais fossem as mesmas. Duas das amostras de 
solo foram coletadas de um local invadido por Alliaria petiolata, sendo que uma dessas 
amostras foi esterilizada. As outras duas amostras de solo foram recolhidas de um local não 
invadido por Alliaria petiolata, sendo uma delas esterilizada. Depois de quatro meses de 
crescimento, os pesquisadores colheram brotos e raízes de todas as plantas e determinaram o 
aumento de biomassa seca. As raízes também foram analisadas em relação à porcentagem de 
colonização por micorrizas. 
 

 
 
Que efeito a Alliaria petiolata causa sobre a colonização das raízes por micorrizas e qual a 
vantagem deste efeito para a Alliaria petiolata? 
 
Como a associação entre as micorrizas e as raízes das mudas influencia o aumento da 
biomassa seca? Qual vantagem as micorrizas obtêm com essa associação?  
   
2. (Unesp 2016)  Em moscas de frutas Drosophila melanogaster, o sexo é determinado 

segundo o sistema XY.  A cor dos olhos nessa espécie é determinada por alelos localizados no 

cromossomo X.  O alelo dominante B  confere cor vermelha aos olhos da mosca e o alelo 

recessivo b,  cor branca. 

O cruzamento de uma fêmea de olhos vermelhos com um macho de olhos vermelhos resultou 

em uma geração constituída por 75%  de indivíduos de olhos vermelhos e 25%  de olhos 

brancos. Determine o genótipo da fêmea deste cruzamento e o sexo dos descendentes de 
olhos brancos. 
 
Em outro cruzamento, uma fêmea de olhos brancos foi fecundada por um macho de olhos 
vermelhos. Dos descendentes obtidos, foi realizado o cruzamento de uma fêmea com um 

macho, que deu origem a uma população de 100  indivíduos. Qual a porcentagem de machos 

de olhos brancos e a porcentagem de fêmeas de olhos brancos esperadas nessa população?  
   
3. (Unesp 2016)  “Fruto ou Fruta? Qual a diferença, se é que existe alguma, entre ‘fruto’ e 
‘fruta’?” 
A questão tem uma resposta simples: fruta é o fruto comestível. O que equivale a dizer que 
toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. A mamona, por exemplo, é o fruto da 
mamoneira. Não é uma fruta, pois não se pode comê-la. Já o mamão, fruto do mamoeiro, é 
obviamente uma fruta. 
 
(Veja, 04.02.2015. Adaptado.) 
 
 
O texto faz um contraponto entre o termo popular “fruta” e a definição botânica de fruto. 
Contudo, comete um equívoco ao afirmar que “toda fruta é um fruto”. Na verdade, frutas como 
a maçã e o caju não são frutos verdadeiros, mas pseudofrutos. 
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Considerando a definição botânica, explique o que é um fruto e porque nem toda fruta é um 
fruto. Explique, também, a importância dos frutos no contexto da diversificação das 
angiospermas.  
   
4. (Unesp 2016)  As Olimpíadas de 2016 no Brasil contarão com 42 esportes diferentes. Dentre 

as modalidades de atletismo, teremos a corrida dos 100  metros rasos e a maratona, com 

percurso de pouco mais de 42 km.  A musculatura esquelética dos atletas que competirão 

nessas duas modalidades apresenta uma composição distinta de fibras. As fibras musculares 
do tipo I são de contração lenta, possuem muita irrigação sanguínea e muitas mitocôndrias. Ao 
contrário, as fibras do tipo II são de contração rápida, pouco irrigadas e com poucas 
mitocôndrias. As fibras do tipo I têm muita mioglobina, uma proteína transportadora de 
moléculas de gás oxigênio que confere a estas fibras coloração vermelha escura, ao passo que 
as do tipo II têm pouca mioglobina, sendo mais claras. A imagem ilustra a disposição das fibras 
musculares de cortes histológicos transversais, vistas ao microscópio, da musculatura dos 
atletas Carlos e João. Cada atleta compete em uma dessas duas modalidades. 
 

 
 
Por que é possível afirmar que Carlos é o atleta que compete na maratona? Que metabolismo 
energético predomina em suas fibras musculares? 
 
Determine o metabolismo energético que predomina nas fibras musculares de João e explique 
por que ele é mais suscetível à fadiga muscular quando submetido ao exercício físico intenso e 
prolongado.  
   
5. (Unesp 2016)  Um estudante coletou água de um lago e a separou em duas amostras de 
volumes iguais, A e B. Em ambas observou, ao microscópio, paramécios vivos, nos quais se 
destacavam seus vacúolos contráteis, como mostra a figura. 
 

 
 
Analisando os paramécios de ambas as amostras, o estudante não notou qualquer diferença. 
Em seguida dobrou a quantidade de líquido em ambas as amostras, adicionando água pura à 

amostra A e solução saturada de NaC  à amostra B. Passados alguns minutos, voltou a 

observar os paramécios. 
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Em termos de volume celular e atividade dos vacúolos, que diferenças o estudante deve ter 
observado nos paramécios da amostra A, após a adição da água, e nos paramécios da 

amostra B, após a adição da solução saturada de NaC ?  Justifique sua resposta.  

   
6. (Unesp 2016)  Observe a charge. 
 

 
 
Dentre outras interpretações, a charge sugere que o personagem, incomodado com o calor, 
resolveu se refrescar dentro do refrigerador. Contudo, se na vida real uma pessoa resolvesse 
fazer o mesmo, fechando-se em uma câmara fria, correria o risco de apresentar hipotermia. 
 
Explique o mecanismo fisiológico que protege o corpo de uma pessoa do calor excessivo do 
ambiente e, com relação à atividade enzimática e à produção de energia, explique as 
consequências da hipotermia no metabolismo celular humano.  
   
7. (Unesp 2017)  Desde a escolha do Rio de Janeiro para sede dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016, inúmeras reportagens sobre a qualidade das águas da Baía de 
Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas foram veiculadas pelos meios de comunicação. 
Dentre as preocupações, estão os episódios de mortandade de peixes na lagoa, local das 
provas de remo e canoagem da Rio 2016. 
 

 
 
Considerando o processo de eutrofização, explique por que o despejo de esgoto nas águas da 
lagoa reduz a concentração de oxigênio na água e explique qual é a variação esperada no 
tamanho das populações dos organismos vertebrados e no tamanho das populações dos 
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microrganismos anaeróbicos que compõem o ecossistema da lagoa.  
   
8. (Unesp 2017)  Leia a transcrição da notícia dada pela apresentadora de um programa de 
variedades da televisão brasileira. 
 
No fim de semana passado uma criança caiu dentro da jaula de um gorila no zoológico de 
Cincinatti, nos Estados Unidos. Para salvar a criança, o animal foi morto com um tiro. [...] 
Apesar de trágico, o episódio trouxe à tona o interesse pelo comportamento desses ancestrais 
que são tão próximos dos humanos. 
http://g1.globo.com/fantástico, 05.06.2016. 
 
 
Na frase que encerra essa notícia, a apresentadora faz duas afirmações: que os gorilas são 
ancestrais dos Humanos e que há proximidade entre essas espécies. 
 
A afirmação sobre os gorilas serem ancestrais dos humanos está correta? Justifique sua 
resposta, apresentando um argumento fundamentado na biologia evolutiva que indique se está 
certa ou se está errada. 
 
No que se refere à segunda afirmação, explique, considerando os dados sobre parentesco 
genético obtidos pela biologia molecular, o que significa dizer que essas duas espécies são 
próximas.  
   
9. (Unesp 2017)  Autorizados testes em humanos de soro contra picadas de abelhas 
 

 
 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o teste em humanos de um soro 
antiveneno, conhecido como soro antiapílico, que pode aumentar as chances de uma pessoa 
sobreviver a um ataque de abelhas. O produto foi desenvolvido por pesquisadores do Centro 
de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (Cevap) da Unesp de Botucatu, em parceria 
com o Instituto Vital Brazil, de Niterói-RJ. O medicamento é recebido por via intravenosa e é 
capaz de mitigar os problemas causados pelas picadas de abelhas africanizadas, as mais 

comuns no Brasil. Quando um adulto é picado por mais de 200  insetos, o corpo recebe uma 

quantidade de veneno suficiente para causar lesões nos rins, fígado e coração, debilitando 
esses órgãos. A maioria das mortes acontece pela falência dos rins. 
 
www.unesp.br, 15.03.2016. Adaptado. 
 
 
Cite, em três etapas, os principais procedimentos realizados no processo de produção do soro. 
Explique por que o soro antiapílico é mais indicado que uma vacina para o tratamento de uma 
pessoa que tenha sofrido um ataque de abelhas.  
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 Os experimentos mostram que a planta Allinaria petrolata deve produzir substâncias que 
inibem a colonização das raízes por micorrizas. A vantagem para a planta invasora é diminuir o 
crescimento de vegetais competidores e, consequentemente, melhorar o seu desenvolvimento. 
A associação entre as micorrizas e as raízes das mudas influencia o aumento da biomassa 
seca das plantas, pois os fungos ampliam a capacidade de absorção radicular das raízes. Os 
fungos formadores das micorrizas obtêm das raízes a matéria orgânica necessária ao seu 
desenvolvimento e reprodução.   
 
Resposta da questão 2: 

 Alelos ligados ao sexo: b  (olho branco) e B  (olho vermelho) 

 
Cruzamento I: 

Pais: B bX X  e BX Y.  

Filhos: B B25% X X ;  B b25% X X ;  B25% X Y  e b25% X Y.  

Fêmea: B bX X .  

Sexo dos descendentes de olhos brancos: machos b(X Y).  

 
Cruzamento II: 

Pais: b bX X  e BX Y.  
B b

1F : X X  e bx y.  

B b b b B
2F : X X ; X X ; X Y  e bX Y.  

 

Porcentagem de machos com olhos brancos b(X Y) : 25%  da prole. 

Porcentagem de fêmeas com olhos brancos b b(X X ) : 25%  da prole.   

 
Resposta da questão 3: 
 Os frutos verdadeiros correspondem ao ovário da flor das angiospermas, fecundado e 
desenvolvido. Os pseudofrutos são porções comestíveis da flor desenvolvidas a partir do 
receptáculo floral (maçã, pera) ou do pedúnculo floral (caju) ou inflorescências (amora, 
framboesa). Os frutos são estruturas fundamentais na diversificação das angiospermas, porque 
contribuem na dispersão das sementes promovendo o isolamento geográfico de populações e 
a produção de subespécies e novas espécies desse grupo vegetal.   
 
Resposta da questão 4: 
 Carlos compete na maratona, porque em sua musculatura há predomínio de fibras musculares 
do tipo I. Essas fibras apresentam contrações lentas, rítmicas e sustentáveis. Por serem ricas 
em mioglobina, com numerosas mitocôndrias e bem irrigadas, seu metabolismo energético é, 
predominantemente aeróbico. 
O metabolismo energético das fibras do tipo II, predominantes na musculatura de João é, 
principalmente, anaeróbico. As fibras do tipo II são menos irrigadas, além de possuírem uma 
quantidade menor de mioglobina e mitocôndrias. A fadiga muscular após o exercício intenso 
ocorre devido ao acúmulo de ácido lático resultante da produção do ATP pela fermentação 
lática.   
 
Resposta da questão 5: 
 Na amostra A, após a adição de água pura, o volume celular dos paramécios aumenta, 
inicialmente, porque ganham água por osmose em meio hipotônico. Porém, a atividade dos 
seus vacúolos pulsáteis aumenta, com a finalidade de eliminar o excesso de água evitando a 
ruptura da célula. 
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Na amostra B, após a adição da solução saturada de NaC ,  o volume celular dos paramécios 

se reduz devido à perda de água por osmose, em meio hipertônico. Consequentemente, nessa 
amostra, a atividade dos vacúolos pulsáteis fica muito reduzida ou cessa.   
 
Resposta da questão 6: 
 O corpo humano aciona os seguintes mecanismos fisiológicos para se proteger do calor 
excessivo do ambiente:  
 
- Sudorese: o suor evapora e retira calor da superfície do corpo. 
- Vasodilatação: periférica: promove a irradiação do calor corpóreo para o ambiente e 

diminuição da taxa metabólica, reduzindo a produção de energia térmica pela hidrólise do 
ATP. 

 
A hipotermia reduz a atividade enzimática e, consequentemente, a produção de energia 
durante o processo de respiração celular.   
 
Resposta da questão 7: 
 A matéria orgânica contida no esgoto lançado na lagoa sofre intensa decomposição pela 
atividade de micro-organismos aeróbicos. O aumento populacional dos decompositores causa 

a redução na taxa de oxigênio 2(O )  dissolvido na água e, consequentemente, a diminuição das 

populações de vertebrados aquáticos.   
 
Resposta da questão 8: 
 A afirmação sobre os gorilas serem ancestrais dos humanos está errada. De acordo com os 
princípios da biologia evolutiva, os gorilas e os homens compartilham um ancestral comum. 
Os gorilas e os humanos são espécies próximas porque apresentam semelhanças nas 
sequências de nucleotídeos de seu DNA e, portanto, de aminoácidos em suas proteínas.   
 
Resposta da questão 9: 
 A produção do soro envolve a coleta do veneno das abelhas e sua inoculação em doses não 
letais em mamíferos como cavalos, bois e cabritos. A segunda fase é a coleta de sangue 
desses animais que produziram anticorpos específicos contra o veneno das abelhas. A terceira 
etapa é a purificação dos anticorpos presentes no sangue dos animais inoculados que irão 
constituir o soro antiapílico. O soro contém anticorpos prontos para neutralizar as toxinas 
presentes no veneno das abelhas. A vacina contém antígenos que estimulam o organismo a 
produzir anticorpos e desenvolver linfócitos de memória.   
 
 


