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 UNICAMP 2012 – 1ª Fase (Questões 9 a 12) 
 
1. (Questão 9) Um dos grupos mais numerosos de artrópodes, os insetos, passou a ocupar o 
ambiente terrestre. Algumas estruturas foram relevantes para que os insetos conquistassem a 
terra firme e ocupassem vários espaços do planeta, passando a ter importância ecológica e 
influência na economia.  
a) Indique duas estruturas que possibilitaram a conquista do meio terrestre e explique por que 
elas foram importantes. 
b) De que forma os insetos exercem influência ecológica e econômica? 
 
 
2. (Questão 10) A distribuição de uma espécie em uma determinada área pode ser limitada por 
diferentes fatores bióticos e abióticos. Para testar a influência de interações bióticas na 
distribuição de uma espécie de alga, um pesquisador observou a área ocupada por ela na 
presença e na ausência de mexilhões e/ou ouriços-do-mar. Os resultados do experimento estão 
representados no gráfico abaixo: 
 

 
 
a) Que tipo de interação biótica ocorreu no experimento? Que conclusão pode ser extraída do 
gráfico quando se analisam as curvas B e C? 
b) Cite outros dois fatores bióticos que podem ser considerados como limitadores para a 
distribuição de espécies. 
 
 
3. (Questão 11) A maior parte dos copinhos de café, copos de água e mamadeiras é feita de 
policarbonato com bisfenol A, substância que é liberada quando algum líquido quente é colocado 
nesses recipientes. O bisfenol A é um composto químico cuja estrutura molecular é muito 
semelhante à do hormônio estrógeno. A ingestão do bisfenol A pode resultar em alterações do 
ciclo menstrual e também causar alterações no amadurecimento sexual principalmente em 
adolescentes do sexo feminino.  
a) Considerando a semelhança do bisfenol A com o estrógeno e a sua presença em 
adolescentes, explique como o bisfenol A poderia influenciar no amadurecimento sexual desses 
adolescentes e no espessamento do endométrio no início do ciclo menstrual.  



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Provas de Vestibular 
 

UNICAMP 2012 
Biologia 

Professor: Alexandre Bandeira 
 

 b) Embora o amadurecimento sexual ocorra para meninos e meninas em torno dos 12 anos, no 
sexo feminino a divisão celular meiótica começa muito antes e pode durar décadas. Quando esse 
processo de divisão começa no sexo feminino e por que essa divisão pode ser tão longa? 
 
 
4. (Questão 12) A cirrose hepática é uma séria enfermidade que frequentemente surge do hábito 
de ingerir bebida alcoólica. O álcool pode alterar várias estruturas do fígado, como ductos biliares 
e as células produtoras de bile, além de causar acúmulo de glóbulos de gordura. 
a) Qual a importância da bile para o processo de digestão e em que parte do tubo digestório a bile 
é lançada?  
b) Outra função realizada pelo fígado é a produção e armazenamento de glicogênio. Espera-se 
que esse processo ocorra depois de uma refeição ou após um longo período de jejum? Qual a 
importância do armazenamento do glicogênio? 


