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1. Troels Prahl, mestre cervejeiro e microbiólogo da distribuidora de lêvedo White Labs, está 
diante de quatro copos de cerveja. Entre um gole e outro, ele descreve cada uma. 
(...) As cores das cervejas são tão diferentes quanto seus sabores, variando de dourado 
enevoado a âmbar transparente. (...) Após milhares de anos de domesticação involuntária, os 
lêvedos – os micro-organismos que fermentam grãos, água e lúpulo para que se transformem em 
cerveja – são tão distintos quanto a bebida que produzem. 

(THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL WEEKLY, 10/junho/2014) 
 
As afirmações abaixo estão relacionadas direta ou indiretamente com o texto. Assinale a 
INCORRETA. 
a) Lêvedos ou leveduras realizam o processo de fermentação alcoólica, no qual há liberação de 
gás carbônico. 
b) Lêvedos ou leveduras realizam o processo de fermentação alcoólica, no qual há produção de 
etanol e de ATP. 
c) Aromas e cores diferentes de cerveja devem-se a diferentes processos de fermentação que 
ocorrem nos cloroplastos das células de cada variedade específica de lêvedo. 
d) Aromas e cores diferentes de cerveja devem-se a diferenças na sequência de bases 
nitrogenadas do DNA dos vários tipos de lêvedos utilizados. 
 
 
2. No processo de respiração humana, o ar inspirado chega aos alvéolos pulmonares. O oxigênio 
presente no ar difunde-se para os capilares sanguíneos, combinando-se com 
a) a hemoglobina presente nas hemácias, e é transportado para os tecidos, sendo absorvido 
pelas células e em seguida utilizado na cadeia respiratória, que ocorre no citosol. 
b) a hemoglobina presente nas hemácias, e é transportado para os tecidos, sendo absorvido 
pelas células e em seguida utilizado na cadeia respiratória, que ocorre na mitocôndria. 
c) o plasma sanguíneo, e é transportado para os tecidos, sendo absorvido pelas células e em 
seguida utilizado na glicólise, que ocorre no citosol. 
d) o plasma sanguíneo, e é transportado para os tecidos, sendo absorvido pelas células e em 
seguida utilizado na glicólise, que ocorre na mitocôndria. 
 
 
3. No heredograma abaixo, as pessoas indicadas por II1 e III2 são afetadas por uma dada 
característica: 
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Após a análise do heredograma, é correto afirmar tratar-se de característica 
a) recessiva e ligada ao sexo, e a probabilidade de o casal indicado por II2 e II3 ter uma criança 
do sexo masculino com a característica é de 1/2. 
b) dominante e ligada ao sexo, e a probabilidade de o casal indicado por II2 e II3 ter uma criança 
do sexo masculino com a característica é de 1/2. 
c) autossômica dominante e, supondo que a mulher indicada por II1se case com um homem 
afetado pela característica, a probabilidade de esse casal ter filhos com a característica é de 3/4. 
d) autossômica recessiva, e a probabilidade de a mulher indicada por III1 ser heterozigótica é de 
2/3. 
 
 
4. O gráfico abaixo refere-se ao processo de divisão celular que ocorre durante a 
espermatogênese humana: 

 
Nesse processo de divisão ocorre  
a) duplicação dos cromossomos nos intervalos I e II e as fases que caracterizam esse processo 
ocorrem nos intervalos III, IV, V e VI. 
b) duplicação dos cromossomos nos intervalos II e III e as fases que caracterizam esse processo 
ocorrem nos intervalos IV, V e VI. 
c) separação de cromátides-irmãs, levando à formação de células com 23 cromossomos simples 
ao final do intervalo IV e maturação dos espermatozoides nos intervalos V e VI. 
d) separação de cromossomos homólogos no intervalo IV e separação de cromátides-irmãs no 
intervalo VI. 
 
 
5. Um pesquisador aplicou uma solução de auxina em pistilos de uma planta e, em seguida, as 
flores dessa planta foram protegidas para evitar a ação de agentes polinizadores. Depois de certo 
tempo, obtiveram-se frutos simples, quanto à origem carpelar, porém sem sementes. 
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 A planta em questão 
a) é uma angiosperma, e o processo observado é a partenocarpia artificial, no qual a auxina 
promoveu o crescimento do ovário. 
b) é uma angiosperma, e o processo observado é o da formação de pseudofrutos, no qual a 
auxina promoveu o crescimento de outras partes da flor, além do pistilo. 
c) pode ser uma gimnosperma ou uma angiosperma, e o processo observado é a partenocarpia 
artificial, no qual a auxina promoveu o desenvolvimento do ovário. 
d) pode ser uma gimnosperma ou uma angiosperma, e o processo observado é o da formação de 
pseudofrutos, no qual a auxina promoveu o crescimento de outras partes da flor, além do pistilo. 
 
 
6. (Questão 1 – Discursiva) Dados da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 
(USEPA), obtidos ao final do século XX, revelaram as fontes de contaminação por dioxinas a que 
os norteamericanos estão expostos e suas respectivas contribuições porcentuais. Esses dados 
são apresentados no gráfico a seguir. 
 

 
 
a) De acordo com o gráfico e com as informações do texto, qual das vias de contaminação 
humana por dioxina é maior, a direta ou a indireta? Por que a contaminação por essa via é maior? 
b) Estabeleça uma associação entre dioxina, mutação genética, mitose e câncer. 
 


