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Resposta: 06

01. Incorreta. As reações que envolvem o transporte de hidrogênios pelo NADPH são observadas na fase foto-
química da fotossíntese.  

02. Correta. Como existem enzimas (especialmente a rubisco) atuando na fase química da fotossíntese, esse 
processo pode ser influenciado pela variação de temperatura. As elevadas temperaturas provocam a desna-
turação proteica (enzimática).
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Resposta: 10

01. Incorreta. Como a meiose é uma divisão reducional, o número haploide dos gametas será igual a 1.
02. Correta. Na primeira divisão da meiose verifica-se a etapa reducional, em que ocorre a separação dos cro-

mossomos homólogos. Assim, cada célula-filha resultante terá um único cromossomo.
04. Incorreta. A quantidade de DNA presente nas células-filhas após a primeira divisão da meiose será reduzida 

à metade em relação à célula-mãe.
08. Correta. Pelo fato de existirem apenas dois cromossomos na célula que realiza a meiose, todos os seus 

genes estarão ligados (linkage), independentemente da distância entre eles. Alguns se comportam como se 
estivessem em cromossomos diferentes devido ao processo de permutação (crossing-over).

16. Incorreta. O animal parasita mencionado (lombriga de cavalo) apresenta apenas dois cromossomos (2n = 2). 
Dessa forma, não existem cromossomos sexuais nesse parasita. Sua determinação sexual não ocorre como 
nos sistemas sexuais de outros animais (ZW, XY, X0). O sexo é determinado pela ação de genes presentes 
em seus cromossomos.

04. Correta. Nesse conjunto de reações são necessários os catalisadores metálicos (abióticos) e enzimáticos 
(bióticos).

08. Incorreta. O oxigênio provém da água durante a fotólise da água, mostrada na 1ª etapa do processo.
16. Incorreta. As bactérias são organismos constituídos de células procarióticas, por isso são desprovidas de 

cloroplastos e tilacoides.
32. Incorreta. As bactérias (procariontes), os protozoários (eucariontes) e os fungos (eucariontes) não apresen-

tam cloroplastos.
64. Incorreta. A energia solar atua diretamente nos catalisadores feitos de metais (representados em A e B), em 

que ocorre a fotólise da água no sistema bioeletroquímico.
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01. Incorreta. As hemácias são produzidas integralmente na medula óssea vermelha.
02. Incorreta. Hemácias são células lábeis, com ciclo de vida curto.
04. Incorreta. As hemácias humanas são anucleadas.
08. Correta.
16. Correta.
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Resposta: 02

01. Incorreta. Os pelos estão presentes apenas na zona ou região pilífera das raízes.
02. Correta. 
04. Incorreta. As organizações são diferenciadas, sendo os tecidos de condução nas dicotiledôneas dispostos 

alternadamente e nas monocodiledôneas dispostos difusamente.
08. Incorreta. Hifas são unidades funcionais de fungos, e liquens são associações entre fungos e cianobactérias
16. Incorreta. A seiva elaborada não é utilizada pelos tecidos constituídos por células mortas.
32. Incorreta. O gás carbônico é obtido pela  plantas pela absorção atmosférica, não fazendo parte da compo-

sição da seiva bruta.
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Resposta: 34

01. Incorreta. Uma pirâmide de energia independente do ambiente sempre é do tipo normal.
02. Correta. 
04. Incorreta. Ao longo de uma pirâmide a produtividade líquida sempre diminiu.
08. Incorreta. Os seres bentônicos são os que vivem sobre o leito dos mares independentemente da sua capa-

cidade de locomoção.
16. Incorreta. Os herbívoros do ecossistema B podem ser bentos, néctons ou planctônicos.
32. Correta. 
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Resposta: 38

01. Incorreta. A produção da bainha de mielina resulta da atividade de certos gliócitos (oligodendrócitos). 
02. Correta. 
04. Correta. 
08. Incorreta. A doença de Alzheimer também afeta outras células do tecido nervoso, como os astrócitos.
16. Incorreta. Também é possível se observar outros tipos de células: formando as meninges, os vasos sanguí-

neos responsáveis pela irrigação do SNC, etc.
32. Correta. 
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Resposta: 05

01. Correta. 
02. Incorreta. Os primeiros eucariontes não surgem antes de 1,5 bilhão de anos segundo análises de DNA, e 

1,2 bilhão de anos segundo estudos fósseis.
04. Correta. 
08. Incorreta. O surgimento dos primeiros eucariontes multicelulares, de acordo com a figura, data de 1,5 bilhão 

de anos, baseado em análises de DNA.
16. Incorreta. Os primeiros animais invertebrados, de acordo com a figura, surgiram na Era Proterozoica.
32. Incorreta. A colonização pioneira do ambiente terrestre foi feita por artrópodes no início da Era Paleozoica. 

Os répteis surgiram no final dessa era.
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Resposta: 51

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. Gafanhotos têm desenvolvimento hemimetábolo (ovo – ninfa – adulto), e borboletas têm desen-

volvimento holometábolo (ovo – larva – pupa – adulto).
08. Incorreta. O animal do cartão C é um anfíbio da ordem Urodela (salamandra), e sofre metamorfose (girino-

-adulto). O animal do cartão G é um réptil, mas não sofre metamorfose.
16. Correta. 
32. Correta. 
64. Incorreta. O sistema ambulacrário é exclusivo dos equinodermos, portanto aparece em estrelas-do-mar e 

ouriços-do-mar, mas não em bivalves, que são moluscos.
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Resposta: 78

01. Incorreta. A rejeição não envolve hemácias, mas sim leucócitos (glóbulos brancos).
02. Correta. 
04. Correta. 
08. Correta. 
16. Incorreta. Existe a chance de rejeição, pois a medula óssea transplantada passará a produzir, no transplan-

tado, células linfocitárias do doador.
32. Incorreta. A córnea é avascular.
64. Correta. 
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Resposta: 82

01. Incorreta. Só não é possível executar um comando apresentado.
02. Correta. 
04. Incorreta. Hemácias não são células de defesa.
08. Incorreta. Nem todas as células de defesa são fagocitárias (ex.: linfócitos).
16. Correta. 
32. Incorreta. Melanócitos são células do tecido epitelial de revestimento.
64. Correta. 


