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Questão 01 (valor:  20 pontos)

Hereditariedade, evolução e metabolismo constituem os atributos fundamentais 
dos  seres  vivos,  como sistemas  de  organização  celular.  Neste  contexto,  Archaea, 
Bacteria e  Eukarya compartilham  o  nível  celular  na  hierarquia  da  organização 
biológica, definido pela presença de uma membrana com propriedades específicas, 
que distingue os meios intra e extracelular; a informação genética, na forma de uma 
molécula de DNA, com estratégias moleculares básicas, comuns para os processos 
de  replicação,  transcrição  e  tradução  de  mensagem  genética,  bem  como  a 
potencialidade para gerar e acumular variação.

A ocorrência restrita de organismos como os metanógenos, por exemplo, nas 
condições atmosféricas atuais, está relacionada às suas peculiaridades metabólicas, 
frente às alterações na composição dos gases atmosféricos na história evolutiva do 
planeta. As condições da atmosfera primordial teriam privilegiado tais organismos que 
mais tarde passaram a enfrentar condições adversas expressas pela redução drástica 
de metano e o quase simultâneo incremento nos teores de oxigênio, evidenciando a 
indissociabilidade entre a história da vida e a história da Terra.

Questão 02 (valor:  10  pontos)

Os   pássaros azuis da ilustração representam três espécies, evidenciadas pela 
nomenclatura científica. Apesar de ocorrerem em um mesmo ambiente — condição de 
simpatria  —  mantêm-se  como  entidades  biológicas  distintas,  por  apresentarem 
isolamento reprodutivo e, conseqüentemente, não  trocarem genes.

Questão 03 (valor:  15  pontos)

Um aspecto biológico  fundamental  entre os organismos multicelulares  é uma 
organização genômica que sustenta a diversidade de forma e função celulares, com 
repercussões em diferenciação, especialização e conseqüente divisão de trabalho e 
cooperação.

Genomas  maiores  puderam  explorar  novas  possibilidades  regulatórias, 
resultando  em  uma  maior  diversidade  protéica  específica  para  diferentes  tipos 
celulares e diferentes fases de desenvolvimento, compatíveis com as exigências da 
organização multicelular.



Questão 04 (valor:  20  pontos)

As trocas de gases oxigênio e dióxido de carbono, essenciais à respiração e à 
bioenergética  celulares,  são  efetuadas,  no  corpo  humano,  na  dependência  de 
sistemas orgânicos especiais: respiratório e circulatório. A integração desses sistemas 
se concretiza na dependência de um circuito interno de transporte.

Entre as principais  aquisições evolutivas  relacionadas à ocupação das terras 
emersas pelos vertebrados, destacam-se o surgimento de estruturas anatômicas para 
a captação do ar atmosférico e sua condução até um ambiente constituído de uma 
superfície ampla, úmida e ricamente vascularizada — os alvéolos — para as trocas 
gasosas; o oxigênio, agora presente na corrente sangüínea, mais especificamente nas 
hemácias,  será distribuído  a todas as células do organismo, de onde o CO2 será 
“recolhido” para ser posteriormente eliminado para a atmosfera; a compartimentação 
do coração em quatro câmaras e a conseqüente separação total dos sangues venoso 
e  arterial  completam as  exigências  para  o  sucesso  da vida  animal  na  terra,  num 
ambiente de maior exigência metabólica. 

Questão 05 (valor: 20 pontos)

A ocorrência universal da clorofila  a entre os fotoautótrofos está associada ao 
fato de que  somente ela pode participar  diretamente das reações luminosas,  que 
convertem energia da luz solar em energia química, compondo os centros de reação 
dos fotossistemas. Outros pigmentos podem captar fótons e transferir energia para a 
clorofila  a que  então  inicia  a  série  de  reações  luminosas.  A  ocorrência  de  tais 
pigmentos  — acessórios  — em um mesmo organismo amplia  sua capacidade  de 
absorção  da  energia  luminosa,  habilitando-o  a   absorver  faixas  do  espectro  de 
radiação não captadas pela clorofila a.

Questão 06 (valor: 15 pontos)

Como integrante do grupo das angiospermas,  a Arabidopsis thaliana apresenta 
flores e frutos com sementes e adaptações evolutivas que funcionam na reprodução e 
dispersão  das  sementes.  Em função  de  mecanismos  coevolutivos  sofisticados,  as 
angiospermas constituem o mais diversificado e bem distribuído grupo de plantas.

A. thaliana é um organismo modelo para os biólogos porque, além de manter 
todas as características de uma angiosperma, apresenta ainda um pequeno tamanho, 
um curto ciclo vital e um genoma relativamente pequeno, possibilitando uma variedade 
ampla de ensaios experimentais, cujos resultados podem ser extrapolados para este 
grupo de plantas. 
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