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 UERJ 2011 – 1º Exame (Questões 28, 30, 35, 
36 e 42) 
 
1. (Questão 28) A doença de von Willebrand, que atinge cerca de 3% da população mundial, tem 
causa hereditária, de natureza autossômica dominante. Essa doença se caracteriza pela 
diminuição ou disfunção da proteína conhecida como fator von Willebrand, o que provoca quadros 
de hemorragia. 
O esquema abaixo mostra o heredograma de uma família que registra alguns casos dessa 
doença. 
 

 
 

Admita que os indivíduos 3 e 4 casem com pessoas que não apresentam a doença de von 
Willebrand. 
As probabilidades percentuais de que seus filhos apresentem a doença são, respectivamente, de: 
a) 50 e 0 
b) 25 e 25 
c) 70 e 30 
d) 100 e 50 
 
 
2. (Questão 30) As proteínas alimentares são digeridas em etapas, até que seus produtos finais, 
os aminoácidos, possam ser absorvidos. O gráfico abaixo mostra a relação entre a quantidade de 
aminoácidos formados em três compartimentos do tubo digestório algum tempo após a ingestão 
de uma refeição rica em proteínas. 
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 Os compartimentos estômago, duodeno e jejuno-íleo estão representados no gráfico pelas barras 
identificadas, respectivamente, por: 
a) Y, X e Z 
b) X, Y e Z 
c) Z, X e Y 
d) Y, Z e X 
 
 
3. (Questão 35) Leia abaixo a descrição do experimento por meio do qual se comprovou que a 
replicação do DNA é do tipo semiconservativo. 
 
Uma cultura de células teve, inicialmente, o seu ciclo de divisão sincronizado, ou seja, todas 
iniciavam e completavam a síntese de DNA ao mesmo tempo. A cultura foi mantida em um meio 
nutritivo normal e, após um ciclo de replicação, as células foram transferidas para um outro meio, 
onde todas as bases nitrogenadas continham o isótopo do nitrogênio 15N em substituição ao 14N. 
Nestas condições, essas células foram acompanhadas por três gerações seguidas. O DNA de 
cada geração foi preparado e separado por centrifugação conforme sua densidade. 
 
Observe o gráfico correspondente ao resultado obtido na primeira etapa do experimento, na qual 
as células se reproduziram em meio normal com 14N: 
 

 
 

Observe, agora, os gráficos correspondentes aos resultados obtidos, para cada geração, após a 
substituição do nitrogênio das bases por 15N: 
 

 
 

Os gráficos que correspondem, respectivamente à primeira, à segunda e à terceira gerações são: 
a) X, Y, Z 
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 b) Z, Y, X 
c) Z, X, Y 
d) Y, Z, X 
 
 
4. (Questão 36) A biomassa de quatro tipos de seres vivos existentes em uma pequena lagoa foi 
medida uma vez por mês, durante o período de um ano. 
No gráfico abaixo estão mostrados os valores obtidos. 
 

 
 

A curva pontilhada representa a variação da biomassa do fitoplâncton. 
A variação da biomassa do zooplâncton está representada pela curva identificada por: 
a) W 
b) X 
c) Y 
d) Z 
 
 
5. (Questão 42) Os hormônios exercem papel fundamental na integração do controle metabólico 
do organismo humano. 
Algumas das etapas do metabolismo estimuladas por hormônios estão resumidas a seguir: 
1 - gliconeogênese hepática; 
2 - síntese de glicogênio; 
3 - mobilização do Ca++ do osso. 
Os hormônios insulina, paratormônio e epinefrina estimulam, respectivamente, as seguintes 
etapas: 
a) 2, 3, 1 
b) 1, 2, 3 
c) 3, 2, 1 
d) 1, 3, 2 
 


