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As imagens abaixo retratam besouros de espécies distintas transportando ácaros.

Na imagem I, a relação estabelecida entre os ácaros e o besouro é de comensalismo e, na 
imagem II, de parasitismo.

Diferencie os dois tipos de relação ecológica e indique duas vantagens para os ácaros na relação 
de comensalismo.

Questão 
01
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Questão 
02

Nos últimos anos, estudos mostraram que, em neurônios de pacientes com Alzheimer, uma 
enzima desencadeia a fragmentação de uma determinada organela citoplasmática. Essa 
fragmentação resulta em alterações no empacotamento e encaminhamento de proteínas para o 
exterior da célula. 

Nomeie a organela citoplasmática fragmentada nos casos dos pacientes com Alzheimer e 
apresente uma função dessa organela relacionada à reprodução humana.
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Questão 
03

Recentemente, uma empresa italiana lançou o Muskin, um “couro vegetal” 100% biodegradável, 
produzido a partir do corpo de frutificação do Phellinus ellipsoideus, uma espécie de fungo 
macroscópico que cresce sobre os troncos de árvores das florestas subtropicais.

Aponte a função do corpo de frutificação presente nos fungos. Em seguida, indique se a 
retirada dessa estrutura compromete a sobrevivência da espécie Phellinus ellipsoideus, 
justificando sua resposta.

lifegate.com

Phellinus ellipsoideus
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Questão 
04

A osmorregulação é um mecanismo de controle das taxas de água e de sais, visando à 
manutenção da homeostase. Em organismos unicelulares de água doce, a osmorregulação é 
realizada por uma organela específica; já em organismos vertebrados, essa função é 
desempenhada, principalmente, pelos rins. Nos peixes ósseos, por exemplo, esse órgão atua de 
forma diferente em ambientes marinhos e de água doce. Observe nos gráficos a concentração de 
sais, em mg/L, no sangue e na urina de dois grupos de peixes ósseos, A e B, que vivem em 
ambientes distintos:

Indique a organela específica responsável pela osmorregulação em organismos unicelulares de 
água doce.

A partir dos gráficos, identifique o grupo de peixes que vive no ambiente marinho, justificando 
sua resposta com base na concentração de sais presente na urina desses animais.

Adaptado de bioscience.org.
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Questão 
05

O diabetes mellitus é uma síndrome metabólica que interfere na produção do hormônio insulina, 
alterando os níveis de glicose no sangue. Admita que os gráficos a seguir apresentam as taxas de 
glicose e de insulina presentes no sangue de três indivíduos.

Identifique o gráfico que corresponde ao indivíduo com diabetes mellitus, justificando sua resposta 
com base nas taxas de glicose e insulina.

Em seguida, nomeie o órgão responsável pela produção da insulina e aponte a função exercida 
por sua porção exócrina. 
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Questão 
06

A contagem e a análise dos anéis de crescimento presentes nos troncos de árvores e arbustos 
possibilitam estimar a idade da planta e investigar as condições climáticas de épocas pré-
existentes. Sabe-se que a grande disponibilidade de água, durante os períodos úmidos, favorece 
o crescimento de células com grande calibre, formando anéis claros. Já em períodos mais secos, 
as células ficam mais compactadas, formando anéis escuros. Observe a ilustração de um corte 
transversal do tronco de uma árvore, com anéis de crescimento claros e escuros:

Indique o tipo de tecido condutor responsável pela formação dos anéis de crescimento. Indique, 
também, dentre as substâncias químicas presentes nesse tecido, aquela que confere mais rigidez 
às paredes das células.

Aponte, ainda, as duas principais funções desse tecido para os vegetais.

 Adaptado de revistas.ufpr.br.



VESTIBULAR ESTADUAL 2019          2ª FASE EXAME DISCURSIVO 9

BIOLOGIA

Questão 
07

Durante a digestão, o alimento é transportado ao longo do tubo digestório por meio de contrações 
involuntárias denominadas peristaltismo, o que impede o refluxo do alimento. Para tanto, essas 
contrações são mantidas até a chegada do alimento ao intestino delgado, onde diminuem de 
intensidade.

Aponte duas consequências da redução do peristaltismo no intestino delgado que favorecem a 
digestão e absorção dos alimentos.
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Considere uma população de 200 camundongos que foi criada em laboratório e se encontra 
em equilíbrio de Hardy-Weinberg. A pelagem desses camundongos é determinada por dois 
genes, B e b. O gene B é dominante e determina a pelagem marrom; o gene b é recessivo e 
determina a pelagem branca. A frequência de indivíduos com o genótipo recessivo bb é de 16% 
nessa população. Sabe-se, ainda, que p representa a frequência do gene B e q a frequência do 
gene b.

Em relação a essa população de camundongos, determine os valores de p e q e, também, o 
número de indivíduos heterozigotos.

Em seguida, aponte uma condição necessária para que uma população seja considerada em 
equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

Questão 
08
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Pesquisas identificaram um potente antibiótico produzido pelo fungo Streptomyces sp. 3, mas 
que possui elevado custo de comercialização. A partir de sequências genéticas de espécies de 
Streptomyces relacionadas à produção de antibióticos, foi elaborado o cladograma abaixo.

Com base no cladograma, identifique as duas outras espécies de fungos que devem ser 
priorizadas nos estudos para a produção desse antibiótico.

Aponte, ainda, a vantagem da utilização do cladograma na busca de espécies para a produção 
do medicamento.

Questão 
09

74 28 3 1 5 96 10

Espécies de Streptomyces
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Questão 
10

As aves atuais possuem peso corporal reduzido em relação a seus ancestrais, o que favorece o 
voo em decorrência de algumas transformações anatômicas e fisiológicas.

Aponte duas características das aves atuais decorrentes das transformações que contribuíram 
para a redução do peso corporal desses animais.
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