3ª Série/Vestibular

01. Observe a via metabólica esquematizada abaixo:

De acordo com a teoria, um gene _ uma enzima, pode-se afirmar:
(A) na conversão A ® B, não há controle genético.
(B) um indivíduo deficiente de enzima I não formará pigmentos, a menos que lhe seja
fornecido o composto B pronto.
(C) as etapas de reações sob a ação de I e II, provavelmente, não devem ser controladas por
enzimas.
(D) um indivíduo deficiente de I poderá formar pigmentos se lhe for fornecido o composto
A pronto.
(E) nesse esquema há um único gene que atua na produção de pigmentos.
02. Numa certa espécie de planta, foi determinado que a altura mínima de um indivíduo é 5
cm e a máxima, 25 cm. Os cruzamentos de plantas de 25 cm com plantas de 5 cm
originaram:

O cruzamento de uma planta de 5 cm com uma planta de 15 cm originou plantas com 15
cm, 10 cm e 5 cm, nas proporções de 1 : 2 : 1, respectivamente. Os genótipos das plantas
cruzadas são, respectivamente:

(A) aabb x AAbb;
(B) Aabb x aaBb;
(C) aabb x AaBb;
(D) AaBb x aabb;
(E) aabb x aaBb.
03. Sabendo-se que do casamento entre um mulato-médio e uma mulata-clara nasceram
crianças brancas e mulatas, assinale a alternativa que apresenta a seqüência de genótipos do
pai e da mãe:

04. A cor do bulbo das cebolas é condicionada pelo gene V (vermelho) ou v (amarelo). Mas
existe um outro par não alelo deste, no qual o gene I é epistático sobre V e v. O gene I não
interfere na produção dos pigmentos vermelho e amarelo. Do cruzamento de uma planta de
bulbo branco com outra de igual fenótipo resultou uma progênie com 12/16 brancas, 3/16
vermelhas e 1/16 amarelas. Quais os genótipos dos parentais?
(A) IIVV x iivv;
(B) IIvv x iiVV;
(C) iiVv x iiVv;
(D) IiVv x Iivv;
(E) IiVv x IiVv.
05. Em algumas aves, a cor da plumagem depende de dois pares de genes autossômicos
com segregação independente. O gene C leva à produção de pigmentos e a plumagem é
colorida; seu alelo recessivo c não leva à produção de pigmentos e a plumagem é branca. O
gene I inibe a manifestação da cor (plumagem branca) e é dominante sobre seu alelo i, que
permite a manifestação da cor. Uma maior freqüência de descendentes coloridos é esperada
a partir do cruzamento:
(A) CCII c ccii;

(B) CCii x ccii;
(C) CCIi x CcIi;
(D) CcIi x CcIi;
(E) CcIi x ccII.
06. Na espécie humana, há um tipo de surdez que tem determinação genética autossômica:
dois genes não alelos dominantes (D e E) interagem de modo que, na falta de qualquer um
dos dois, o indivíduo será surdo. Ocorrendo um casamento entre um homem normal
homozigoto para os dois loci, com uma mulher heterozigota também para os dois loci, é
correto afirmar que, se tiverem filhos e filhas:
(A) todos os meninos e meninas serão normais;
(B) todos os meninos e meninas serão surdos;
(C) somente os meninos serão surdos;
(D) somente as meninas serão surdas;
(E) metade dos filhos independentemente do sexo, serão surdos.
07. Suponha que existam dois pares de genes A e B que contribuem aditivamente e sem
dominância para o crescimento da haste principal de um dado vegetal na seguinte
proporção: A = 2; a = 1; B = 6; e b = 3. Do cruzamento de um indivíduo AABb com outro
de constituição genética Aabb, têm-se os descendentes com os seguintes valores:
(A) AABb = 8, AAbb = 8, AaBb = 8, Aabb = 8;
(B) AABb = 8, AAbb = 5, AaBb = 8, Aabb = 5;
(C) AABb = 13, AAbb = 10, AaBb = 12, Aabb = 9;
(D) AABb = 13, AAbb = 10, AaBb = 11, Aabb = 9;
(E) AABb = 10, AAbb = 5, AaBb = 13, Aabb = 8.
08. Nas galinhas, o tipo de crista é determinado por interação entre dois pares de genes (E,
R). A tabela abaixo fornece os genótipos e os respectivos fenótipos:

Uma ave de crista noz foi cruzada com outra de crista ervilha; desse cruzamento resultaram
50% noz e 50% ervilha. Os genótipos das aves cruzadas são, respectivamente:
(A) EeRr x EErr;
(B) eeRr x EeRr;
(C) EERr x eeRr;
(D) EErr x eeRR;
(E) EeRR x eeRr.
09. A cor da pelagem em cavalos depende, dentre outros fatores, da ação de dois pares de
genes Bb e Ww. O gene B determina pêlos pretos e o seu alelo b determina pêlos marrons.
O gene dominante W "inibe" a manifestação da cor fazendo com que o pêlo fique branco,
enquanto o alelo recessivo w permite a manifestação da cor. Cruzando indivíduos
heterozigotos para os dois pares de genes, obtêm-se:
(A) 3 brancos; 1 preto.
(B) 9 brancos; 3 pretos; 3 mesclados de marrom e preto; 1 branco.
(C) 1 preto; 2 brancos e 1 marrom.
(D) 12 brancos; 3 pretos; 1 marrom.
(E) 3 pretos; 1 branco.
10. Na herança da cor do fruto da abóbora-moranga estão envolvidos os pares de genes Aa
e Bb. O gene B produz frutos amarelos, mas, na presença do gene A, ele é inibido e produz
frutos brancos como o seu alelo recessivo b. O indivíduo duplo-recessivo aabb produz
frutos verdes.
Uma planta homozigota, produtora de frutos amarelos, é cruzada com outra, produtora de
frutos verdes. Uma planta, filha desse cruzamento, que chamaremos de planta I, foi cruzada
com outra planta II, produtora de frutos brancos. Este cruzamento (I x II) produziu:
4/8 _ plantas com frutos brancos

3/8 _ plantas com frutos amarelos
1/8 _ plantas com frutos verdes
Os genótipos das plantas I e II são, respectivamente:
(A) Aabb x AaBb;
(B) aaBb x AaBb;
(C) aaBb x AaBB;
(D) aaBb x AABb;
(E) aaBB x AaBb.
11. No ciclo do nitrogênio, os seres que devolvem N2 à atmosfera são as bactérias:
(A) que transformam nitritos em nitratos;
(B) denitrificantes;
(C) que tranformam nitratos em nitritos;
(D) que tranformam resíduos orgânicos em amônia;
(E) decompositoras.
12. Admitindo-se a existência de uma região que nunca fora povoada por ser vivo algum e
que agora começa a receber vários tipos de organismos, a presença deles nessa região é
chamada:
(A) sucessão primária, e os organismos são ditos pioneiros;
(B) comunidade inicial, e os organismos são ditos consumidores;
(C) comunidade clímax, e os organismos são ditos produtores;
(D) sucessão secundária, e os organismos são consumidores e produtores;
(E) sucessão incial, e os organismos são ditos invasores.
13. João comprou uma área de 2 alqueires de terra numa floresta virgem, cheia de insetos
predadores. Nesse mesmo loteamento, José também comprou uma área de 2 alqueires. João
derrubou a mata e plantou soja em toda a área. José preservou 40% de mata da sua área, e
nos 60% restantes derrubou a mata e plantou, em faixas iguais, milho, soja e feijão. nenhum

dos dois usou inseticidas. Assim, quanto ao risco de ter suas lavouras destruídas pelos
insetos, pode-se dizer que:
(A) nenhum dos dois corre esse risco, pois os insetos foram para outras áreas;
(B) os dois correm o mesmo risco, pois não usaram inseticidas;
(C) José corre maior risco, pois preservou 40% da mata virgem, cheia de insetos;
(D) José corre maior risco, pois os três tipos de culturas oferecem maior variabilidade para
os insetos;
(E) João corre maior risco, pois destruiu toda a mata.
14. Analise a seguinte citação: "A morte não está na natureza das coisas, é a natureza das
coisas. Mas o que morre é a forma. A matéria é imortal."
(John Fowles)
Pela análise da citação, pode-se concluir que a matéria é imortal porque:
(A) a decomposição da matéria libera os nutrientes, que retornam aos ciclos
biogeoquímicos;
(B) a decomposição da matéria orgânica é um processo muito lento, que pode durar
séculos;
(C) a decomposição da matéria orgânica não é completa devido à grande quantidade de
fibras;
(D) a decomposição da matéria libera nutrientes, que ficam disponíveis diretamente aos
heterótrofos;
(E) a decoposição lenta permite que a matéria tenha condições de ser fossilizada.
15. Em agricultura, é amplamente utilizado o plano de rotação de culturas, onde diferentes
espécies vegetais são sucessivamente cultivadas em um mesmo terreno. Nesse processo,
muitas vezes são utilizadas as leguminosas, pois estas plantas se associam a:
(A) bactérias e enriquecem o solo de compostos sulfurosos;
(B) bactérias e enriquecem o solo de compostos nitrogenados;
(C) fungos e enriquecem o solo de compostos nitrogenados;
(D) nemátodos e enriquecem o solo de compostos fosforados;

(E) bactérias que tornam suas raízes fasciculadas, atenuando o efeito da erosão.
16. A devastação de uma grande área provocou a migração de várias espécies de
consumidores primários para uma comunidade em equilíbrio. Após curto prazo, espera-se
que nessa comunidade:
(A) aumente o número de produtores e diminua a competição entre carnívoros;
(B) diminua o número de produtores e aumente a competição entre herbívoros;
(C) aumente o número de consumidores secundários e diminua a competição entre
herbívoros;
(D) diminua o número de produtores e não se alterem as populações de consumidores;
(E) diminua o número de carnívoros e a competição entre herbívoros.
17. O trecho a seguir compreende parte do ciclo do nitrogênio. Nele, há uma série de
lacunas que deverão ser preenchidas:
No solo, compostos nitrogenados provenientes da excreção de certos animais são
convertidos em amônia. Essa substância é, em seguida, transformada em (I) e depois em
(II) pela ação de (III). Isso possibilita às plantas a síntese de (IV) e (V), que, através de
cadeias alimentares, chegarão aos consumidores.
As lacunas I, II, III, IV e V poderão ser preenchidas correta e respectivamente por:
(A) ácido úrico, uréia, bactérias, aminoácidos e proteínas;
(B) nitrito, nitrato, bactérias, aminoácidos e proteínas;
(C) sal, ácido nítrico, produtores, glicose e amido;
(D) ácido úrico, uréia, produtores, glicose e amido;
(E) aminoácidos, proteínas, bactérias, glicose e amido.
18. A maior parte do nitrogênio que compõe moléculas orgânicas ingressa nos ecossistemas
pela ação de:
(A) algas marinhas;
(B) animais;
(C) bactérias;

(D) fungos;
(E) plantas terrestres.
19. Uma característica presente nas cianofíceas e em algumas bactérias, que as diferem dos
demais seres vivos, é a capacidade:
(A) de transformar nitratos em nitrogênio atmosférico;
(B) de fixar o nitrogênio atmosférico;
(C) de transformar nitritos em nitratos;
(D) de se fixar nas raízes das leguminosas;
(E) de decompor compostos nitrogenados.
20. O número de pombos nas grandes cidades vem aumentando. Os principais motivos são,
provavelmente:
(A) regularidade do clima e falta de ambiente natural para reprodução;
(B) ausência de inimigos naturais e regularidade do clima;
(C) fartura de alimentos e falta de ambiente natural para reprodução;
(D) fartura de alimentos e regularidade do clima;
(E) fartura de alimentos e ausência de inimigos naturais.

