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 UERJ 2015 – 2º Exame (Questões 30, 32, 35, 
43 e 44) 
 
1. (Questão 30) Com a implantação de atividades agropecuárias, populações muito reduzidas de 
uma mesma espécie podem ficar isoladas umas das outras em fragmentos florestais separados. 
Caso permaneçam em isolamento, tais populações podem tender à extinção.  
Na fotografia, observa-se um corredor florestal, construído para interligar ambientes expostos a 
esse tipo de impacto ecológico. 
 

 
 
Sem a construção de corredores florestais, essas populações isoladas estariam sujeitas ao 
processo de extinção cuja causa é denominada: 
a) pan-mixia  
b) deriva gênica 
c) seleção natural  
d) migração diferencial 
 
 
2. (Questão 32) As principais reservas de energia dos mamíferos são, em primeiro lugar, as 
gorduras e, em segundo lugar, um tipo de açúcar, o glicogênio. O glicogênio, porém, tem uma 
vantagem, para o organismo, em relação às gorduras. 
Essa vantagem está associada ao fato de o glicogênio apresentar, no organismo, maior 
capacidade de: 
a) sofrer hidrólise 
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 b) ser compactado 
c) produzir energia  
d) solubilizar-se em água 
 
 
3. (Questão 35) Em um experimento, os tubos I, II, III e IV, cujas aberturas estão totalmente 
vedadas, são iluminados por luzes de mesma potência, durante o mesmo intervalo de tempo, mas 
com cores diferentes. Além da mesma solução aquosa, cada tubo possui os seguintes conteúdos: 
 

 
A solução aquosa presente nos quatro tubos tem, inicialmente, cor vermelha. Observe, na escala 
abaixo, a relação entre a cor da solução e a concentração de dióxido de carbono no tubo. 

 
Os tubos I e III são iluminados por luz amarela, e os tubos II e IV por luz azul. Admita que a 
espécie de alga utilizada no experimento apresente um único pigmento fotossintetizante. O gráfico 
a seguir relaciona a taxa de fotossíntese desse pigmento em função dos comprimentos de onda 
da luz. 
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 Após o experimento, o tubo no qual a cor da solução se modificou mais rapidamente de vermelha 
para roxa é o representado pelo seguinte número: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
 
4. (Questão 43) Para a realização de um exame, os indivíduos A e B ingeriram uma solução 
contendo glicose. Após a ingestão, foram registradas as alterações da concentração plasmática 
da glicose e dos hormônios X e Y em ambos os indivíduos. Observe os resultados das medições 
nos gráficos: 

 
 
Com base na análise dos gráficos, é possível identificar que um dos indivíduos apresenta 
diabetes tipo II e que um dos hormônios testados é o glucagon. 
O indivíduo diabético e o hormônio glucagon estão representados, respectivamente, pelas 
seguintes letras:  
a) A − X  
b) A − Y 
c) B − X 
d) B − Y 
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5. (Questão 44) Considere dois ecossistemas, um terrestre e outro marinho. Em cada um deles, é 
possível identificar o nível trófico em que se encontra a maior quantidade de biomassa por 
unidade de área, em um determinado período. 
Para o ecossistema terrestre e para o marinho, esses níveis tróficos correspondem, 
respectivamente, a:  
a) produtores − produtores 
b) consumidores primários − produtores 
c) produtores − consumidores primários 
d) consumidores primários − consumidores primários 


