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PRIMEIRA  QUESTÃO

Conversão celular: Cientistas israelenses induzem células hepáticas a produzir insulina
em laboratório e propõem técnica para tratar diabetes tipo 1.

De acordo com a técnica esquematizada abaixo, células de fígado são cultivadas em
laboratório. Um vírus é inserido nas células, contendo um gene que, em células do pâncreas,
está ligado à produção de insulina. As células se diferenciam em cultura, ficando mais parecidas
com as que existem no pâncreas (células beta). Os cientistas acreditam que as células
transformadas possam futuramente ser usadas no combate ao diabetes tipo 1.

Adaptado da Folha de São Paulo de 17 de maio de 2005.

Com relação ao procedimento descrito, responda os itens abaixo.

A) Cite uma desvantagem do uso de vírus como vetores de terapia gênica.

B) Qual é a vantagem da terapia gênica descrita acima, quando comparada ao tratamento de
diabéticos com transplante de células de pâncreas de indivíduos mortos?
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SEGUNDA  QUESTÃO

Uma criança foi levada ao médico devido ao desenvolvimento físico deficiente em
relação a seus colegas da mesma idade. Depois de examiná-la e analisar alguns exames, o
médico indicou banhos de sol e a utilização de óleo de peixe em sua alimentação.  Com base
nas informações acima, responda:

A) Para qual patologia, que tenha por característica o desenvolvimento físico deficiente,
tomar sol auxilia no tratamento?

B) Qual vitamina está carente no organismo desta criança?

C) Esta vitamina é lipossolúvel ou hidrossolúvel?

D) Por que lhe foi indicado tomar sol?
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TERCEIRA  QUESTÃO

De todos os grupos de vertebrados, as aves possuem o maior número de adaptações
para que possam realizar o vôo. Cite as adaptações que são encontradas nos sistemas:

A) dérmico.

B) esquelético.

C) respiratório.

D) excretório.

QUARTA  QUESTÃO

O trecho do poema de Caetano Veloso, citado abaixo, faz referência a um dos principais
processos metabólicos que acontecem nos vegetais.

Leia-o atentamente e responda os itens abaixo.

“Luz do Sol
Que a folha traga e traduz
Em verde novo
Em folha, em graça, em vida, em força, em luz ...”

A) A que processo metabólico o poema está se referindo?

B) Em que tecido, e exatamente em que organela, este processo acontece?

C) O que é produzido no final deste processo metabólico?


