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BIOLOGIA

Comentário

III. Incorreta. A principal parte da planta da batata (Solanum tuberosum) que serve de alimento é o caule.
IV. Incorreta. Seu caule é subterrâneo e do tipo tubérculo.
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I. Incorreta. Existem fungos patógenos, no entanto, são organismos importantes para a sobrevivência de outros seres 
vivos, pois atuam na decomposição da matéria. 

II. Incorreta. Doenças como o tifo e o cólera são bacterioses.
III. Incorreta. As micorrizas são associações mutualísticas entre as raízes das plantas e os fungos.

Comentário

III. Incorreta. Na osmose, ocorre a passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico.
IV. Incorreta. Na osmose, ocorre a passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico, por transporte 

passivo. 
V. Incorreta. A osmose caracteriza-se por ser um transporte passivo.

X
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Para cada descendente, a probabilidade para o sexo é 1/2. Como são cinco descendentes, temos: 
1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/32.

Porém, devemos permutar os tipos: 
5

2 3
!

! ! 
 = 10. Logo: 2 x 10/32 = 20/32 (0,625 ou 62,5%).

                              

X

Comentário

B. A duplicação ou replicação do DNA ocorre na fase S.
C. As células embrionárias apresentam curto ciclo celular e rápidas divisões.
D. O tempo do ciclo celular é variável, existindo células lábeis, estáveis e permanentes.
E. As etapas G0 e G1 também podem ocorrer antes das divisões meióticas.

X



UDESC
2017/2

4

Comentário

A segunda afirmativa é falsa: O número de códons no RNA mensageiro que originou a cadeia polipeptídica é 30, pois 
cada códon apresenta 3 nuceotídeos.

A terceira afirmativa também é falsa, pois o número de RNA transportadores utilizados é 30, pois cada RNAt transporta 
um determinado aminoácido.

Por fim, a quarta afirmativa é falsa porque o gene (fragmento de DNA) que originou o polipeptídio possuía 30 trincas de 
nucleotídeos.
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A primeira afirmativa é falsa: o número de mitocôndrias não é igual para os diferentes tipos celulares, pois é diretamente 
proporcional ao metabolismo celular.

A quarta afirmativa é falsa: as mitocôndrias não estão presentes em células procarióticas. Já as algas verdes possuem 
mitocôndrias.
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IV. Incorreta. A herança quantitativa é autossômica. Por isso, seus genes (poligenes) não têm ligação com o sexo.
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AABB → 4 aditivos = negro (muita melanina); AABb ou AaBB → 3 aditivos = mulato/escuro; AAbb ou aaBB ou AaBb → 2 
aditivos = mulato/médio ou intermediário; Aabb ou aaBb → 1 aditivo = mulato/claro; aabb → 0 aditivo = branco (quantidade 
mínima de melanina).

Para o cruzamento de indivíduos AaBb X AaBb, temos seis possibilidades do aparecimento de dois alelos aditivos em 16 
totais. As possibilidades são: AAbb (1); aaBB (1) e AaBb (4). Portanto, temos: 6/16 ou 37,50%.
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A. Incorreta. A classe dos mamíferos apresenta homeotermia, coração tetracavitário, circulação fechada e respiração 
pulmonar; no entanto, os mamíferos não possuem papo e moela no sistema digestório.

B. Incorreta. A classe dos peixes (ósseos e cartilaginosos) apresenta pecilotermia, coração bicavitário, circulação fechada, 
respiração branquial e não possuem papo e moela no sistema digestório.

D. Incorreta. A classe dos répteis apresenta pecilotermia, coração com o ventrículo parcialmente dividido (exceto croco-
dilianos), circulação fechada, respiração pulmonar e não possuem papo e moela no sistema digestório.

E. Incorreta. A classe dos anfíbios apresenta pecilotermia, coração tricavitário, circulação fechada, respiração branquial 
(fase larval), pulmonar, cutânea e bucofaríngea (fase adulta) e não possuem papo e moela no sistema digestório.

Comentário

Os estômatos são as estruturas mencionadas, que possuem cloroplastos, delimitam uma abertura (ostíolo) e apresentam 
relação com as trocas de gases e o controle da perda de água pela planta. 

X

X



UDESC
2017/2

9

Comentário

As comunidades flutuantes dos ambientes aquáticos são denominadas planctônicas.
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Segunda afirmativa – incorreta. Nesse cariótipo são observados 22 pares de homó-
logos. Os cromossomos X e Y possuem diferentes tamanhos e apresentam regiões não 
homólogas.

Terceira afirmativa – incorreta. Não se verifica nenhum caso de trissomia nesse carióti-
po, pois o indivíduo apresenta a quantidade normal de cromossomos da espécie humana, 
ou seja, 23 pares (46 cromossomos).

Observação:
Geralmente, o mosaicismo ocorre como uma variação no número de cromossomos nas 

células do corpo. Normalmente, todas as células somáticas do organismo devem possuir 
o mesmo número de cromossomos. O mosaicismo é causado quando uma alteração nu-
mérica é verificada em algumas células no início do desenvolvimento embrionário.
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A hipófise produz os hormônios FSH e LH, que controlam o desenvolvimento sexual.
Os ovários secretam o hormônio sexual progesterona (esteroide), que possibilita o desenvolvimento das glândulas ma-

márias. É o hormônio que prepara o corpo da mulher para a gestação.
Os testículos produzem o hormônio sexual testosterona (esteroide), responsável pelas características sexuais secundárias 

masculinas.

X


