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Resposta: 01 + 02 + 16 = 19

01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. Os cordados são deuterostômios.
08. Incorreta. Abelhas e lagartas (estágio larval de mariposas e borboletas) possuem desenvolvimento indireto.
16. Correta.
32. Incorreta. Em acidentes causados por animais peçonhentos deve-se administrar soro (imunização passiva 

para tratamento) específico, salvo casos em que o soro não existe, porém vacina (imunização ativa para 
prevenção) não é utilizada nesse caso.

64. Incorreta. Entre os meses de janeiro e julho houve uma redução de cerca de 65% (de 688 para 243 casos).
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Resposta: 02 + 04 + 08 = 14 

01. Incorreta. Todas as plantas possuem o mesmo número de alelos.
02. Correta.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. Pela análise da figura e segundo os dados do enunciado, a planta 03 da geração F2 tem genótipo 

VVrr.
32. Incorreta. O cruzamento entre os indivíduos 04 e 09 da F2 seria Vvrr x VVRr, e não existe a possibilidade de 

um descendente de semente verde. 
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Resposta: 01

01. Correta.
02. Incorreta. O aborto prévio é fruto da participação de um gameta não balanceado (com a ausência de alguma 

informação do cromossomo 1 ou 22).
04. Incorreta. Nem todas as alterações cromossômicas resultam em síndromes genéticas.
08. Incorreta.O próximo filho da Sra. Maria tem a possibilidade de nascer sem nenhuma malformação congênita.
16. Incorreta.O cromossomo é formado por DNA associado a proteínas.
32. Incorreta. O caso de Elizabeth é um exemplo de mutação cromossômica estrutural do tipo translocação.
64. Incorreta. O pai de Elizabeth não contribuiu para a sua anomalia cromossômica, ela foi herdada do gameta 

feminino. 
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Resposta: 01 + 08 = 09

01. Correta.
02. Incorreta. Predadores de topo de cadeia são importantes para controlar o tamanho populacional e manter o 

equilíbrio do ecossistema.
04. Incorreta. Os tubarões pertencem ao filo dos cordados, mas os representantes desse filo possuem sistema 

nervoso dorsal, nem todos possuem escamas e nem todos têm desenvolvimento embrionário indireto.
08. Correta.
16. Incorreta. Os tubarões são vertebrados primitivos, provavelmente um dos primeiros grupos de vertebrados 

a surgir o planeta (há cerca de 400 milhões de anos).
32. Incorreta. Tubarões não possuem bexiga natatória.
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Resposta: 16 + 32 = 48

01. Incorreta. A migração aconteceu para a formação da população "B".
02. Incorreta. Na população "A" aconteceu uma seleção direcional, e na população "B" uma seleção estabiliza-

dora.
04. Incorreta. O isolamento é do tipo geográfico.
08. Gabarito oficial: Incorreta.
 No entanto, segundo o Teorema de Hardy-Weinberg, a frequência do alelo "a" encontrada na população "A" 

em 1760 é de 0,2. 
16. Correta.
32. Correta.
64. Incorreta. A especiação, caso ocorra, será do tipo alopátrica. 

Resposta: 90

Questão aberta:

f(A) = 0,1
f(a) = 0,9

f(Aa) = 2 (0,1 x 0,9) = 0,18 ou 18%
18% de 500 indivíduos = 90 indivíduos. 
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Resposta: 97

01. Correta.
02. Incorreta. As valvas semilunares impedem que o sangue que entrou nas artérias retorne pra dentro dos ven-

trículos.
04. Incorreta. A valva mitral, ou bicúspide, se localiza no lado esquerdo do coração.
08. Incorreta. A valva mitral possui apenas duas cúspides. 
16. Incorreta. A cavidade indicada pelo número 1 é o átrio esquerdo.
32. Correta.
64. Correta.

Resposta: 88

01. Incorreta. A produção de anticorpos específicos como reação ao processo de vacinação tem início com a 
ativação das linhagens de células brancas.

02. Incorreta. Existe calendário de vacinação para crianças maiores de 2 anos e também para adolescentes e 
adultos.

04. Incorreta. Anticorpos têm natureza proteica.
08. Correta. 
16. Correta. 
32. Incorreta. A resposta imune é particular para cada organismo, principalmente devido à variabilidade genética 

e fatores de exposição.
64. Correta. 
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Resposta: 04 + 08 = 12

01. Incorreta. A água apresenta alto calor específico. Assim, é necessário fornecer ou retirar uma grande quan-
tidade de calor para alterar a sua temperatura.

02. Incorreta. A entrada de água nas células ocorre porque o citoplasma é hipertônico e o plasma é hipotônico. 
Isso faz com que a água entre nas células por osmose. 

04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. O hormônio antidiurético (ADH) não é produzido pelos rins. Sua produção ocorre no hipotálamo 

e a secreção ocorre pela neuroipófise. 
32. Incorreta. A síntese por desidratação consiste na união de dois compostos orgânicos com liberação de mo-

lécula de água. Isso ocorre na união de dois monossacarídeos (glicose + frutose) para a síntese da sacarose 
(dissacarídeo), e não para a quebra ou digestão da sacarose. Outro exemplo ocorre na ligação entre dois 
aminoácidos (ligação peptídica), em que também ocorre a síntese por desidratação, com liberação de uma 
molécula de água.

64. Incorreta. A água é uma molécula polar, pois há um compartilhamento desigual dos elétrons entre o átomo 
oxigênio e os átomos de hidrogênio.
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Resposta: 01 + 16 = 17

01. Correta.
02. Incorreta. Todos os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios.
04. Incorreta. Nesta afirmativa, apenas herpes, catapora, dengue, poliomielite e raiva são doenças causadas por 

vírus (viroses). A tuberculose e a hanseníase são causadas por bactérias (bacterioses); a malária é causada 
por protozoário (protozoose). 

08. Incorreta. Os vírus são acelulares, portanto não são formados por células. Os retrovírus são vírus que pos-
suem RNA como material genético e apresentam em sua estrutura a enzima transcriptase reversa.

16. Correta.


