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 FUVEST 2014 – 2ª Fase (Questões 1 a 6) 
 
1. As Figuras I, II e III esquematizam a circulação sanguínea em diferentes vertebrados. 
 

 
 
a) Analise a Figura II. A partir da cavidade apontada pela seta, ordene as demais cavidades 
cardíacas e os circuitos 1 e 2, na sequência correspondente à circulação do sangue. 
b) Faça o mesmo, em relação à Figura III. 
c) Qual(is) das três figuras mostra(m) o coração em que há mistura de sangue arterial e sangue 
venoso? 
d) Dê um exemplo de grupo de vertebrados para o tipo de circulação esquematizado em cada 
uma das três figuras. 
 
 
2. Os genes que condicionam a visão para cores e a síntese da enzima G6PD (desidrogenase da 

glicose‐6‐fosfato) estão localizados no cromossomo X humano. O alelo recessivo d determina o 
daltonismo e o alelo recessivo g, a deficiência da enzima G6PD. 

No heredograma ao lado, o homem I‐1 é daltônico e tem também deficiência da enzima G6PD. 
Sua mulher I‐2 é homozigótica, com visão normal para cores, não tendo deficiência de G6PD. A 
filha II‐1 desse casal casou‐se com o homem II‐2, que possui visão normal para cores e não tem 

deficiência de G6PD. Os quatro filhos desse casal (III‐1, 2, 3 e 4) diferem entre si quanto aos 
fenótipos em relação à visão para cores e à síntese de G6PD. 
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Com relação a essas características, 

a) quais são os genótipos de I‐1 e I‐2? 
b) quais são os genótipos de II‐1 e II‐2? 
c) que fenótipos e respectivos genótipos os filhos de II‐1 e II‐2 podem ter? 
d) explique como III‐1, 2, 3 e 4 podem ter herdado genótipos diferentes. 
 
 
3. O nematelminto Ascaris lumbricoides (lombriga) é um parasita que provoca graves danos à 
saúde humana. 
a) Quantos hospedeiros o Ascaris lumbricoides tem durante seu ciclo de vida? 
b) Em que fase de seu ciclo de vida o Ascaris lumbricoides entra no corpo humano? 
c) Em que parte do corpo humano ocorre a reprodução do Ascaris lumbricoides? 
d) Que medidas podem evitar a contaminação do ambiente por Ascaris lumbricoides? 
 
 
4. Em mamíferos saudáveis, a concentração de excreta nitrogenada difere na urina de herbívoros 
comedores de grama e de carnívoros estritos. 
a) Que excreta nitrogenada está presente na urina dos animais de cada um desses grupos? 
b) Em qual desses grupos de animais a concentração de excreta nitrogenada é maior? Justifique 
sua resposta. 
 
 
5. A autofecundação pode ocorrer em plantas. Por exemplo, um núcleo espermático do tubo 
polínico fecunda a oosfera, e o outro núcleo espermático se funde com os núcleos polares do 
saco embrionário, na mesma planta. 
a) No caso de autofecundação, a reprodução é sexuada? Justifique sua resposta. 
b) A que grupo de plantas corresponde o processo de fecundação exemplificado? Justifique sua 
resposta. 
 
 
6. Considere duas populações das espécies A e B, que podem viver separadamente e que, se 
reunidas, estabelecem interações interespecíficas. 
Os gráficos abaixo representam o crescimento dessas populações. 
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Considere que populações das espécies A e B foram reunidas. 
a) Admitindo que a espécie A é parasita da espécie B, represente, nas coordenadas da página de 
respostas, o que é esperado para o crescimento da população da espécie B. 
b) Admitindo que a espécie A é comensal da espécie B, represente, nas coordenadas da página 
de respostas, o que é esperado para o crescimento da população da espécie B. 
 


