
         INSTRUÇÕES
          (Leia antes de abrir a prova)

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

COMISSÃO COORDENADORA DO VESTIBULAR 

PROCESSO SELETIVO 2004 

PROVA DISCURSIVA

   BIOLOGIA 

1. Preencha os espaços apropriados no rodapé desta página, informando seu número de inscrição, 
seu nome e o curso em que se inscreveu. Se necessário, consulte esses dados no seu cartão de 
inscrição. 

2. Só abra o caderno de prova quando autorizado. Ao fazê-lo, verifique se contém 2 (duas)
questões discursivas de Biologia e 2 (duas) de História. Se faltar alguma folha ou se houver 
erro de impressão, chame um fiscal para providenciar a troca.

3. Resolva cada questão discursiva no espaço disponível, logo após seu enunciado.

4. Terminada a prova, chame um fiscal e entregue-lhe o caderno de prova.

5. Não destaque folhas deste caderno. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B I O L O G I A  

1ª QUESTÃO 

Partenocarpia é o fenômeno pelo qual são formados frutos sem que tenha havido fecundação. A banana utilizada na nossa 
alimentação é um fruto partenocárpico. Existem, entretanto, bananas selvagens que se originaram por fecundação cruzada. 

A) Uma pessoa perceberia alguma diferença ao comer uma banana partenocárpica e uma banana originada por 
 fecundação cruzada? Justifique. 
B) Para colonizar um novo ambiente com grande sucesso, qual dos dois tipos de bananeira deveria ser usado? 
 Justifique. 
C) No caso das bananeiras que se reproduzem por fecundação cruzada, qual será a ploidia esperada em um embrião e 
 em um endosperma, provenientes do cruzamento entre duas plantas parentais diplóides? 
D) Para que ocorra a fecundação cruzada, deverá ocorrer meiose. Cite três diferenças entre a meiose e a mitose.  

B I O L O G I A 

2ª QUESTÃO 

A carne in natura quando mantida à temperatura ambiente, deteriora-se em conseqüência da proliferação de microorganismos. 
O mesmo não acontece com a carne-seca, obtida pela adição de sal de cozinha. 

A) Explique, com base no transporte de substância através da membrana plasmática, por que as bactérias e fungos não 

conseguem proliferar em conservas com alto teor de sal (cloreto de sódio). 

B) Dê um exemplo de outro método de conservação de alimentos que tenha por base o mesmo princípio fisiológico. 

C) Pode-se encontrar na carne-seca toxinas que causam o botulismo? Justifique. 

D) Quando submetemos uma célula animal a uma solução que contém alto teor de sal (hipertônica), algumas alterações são 

logo percebidas. Descreva essas alterações. 


