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 UERJ 2013 – 2º Exame (Questões 24, 28, 32, 
37 e 39) 
 
1. (Questão 24) Qualquer célula de um organismo pode sofrer mutações. Há um tipo de célula, 
porém, de grande importância evolutiva, que é capaz de transmitir a mutação diretamente à 
descendência. As células com essa característica são denominadas: 
a) diploides 
b) somáticas 
c) germinativas  
d) embrionárias 
 
 
2. (Questão 28) Em um laboratório, inoculou-se em um rato, previamente mantido em jejum 
prolongado, o aminoácido alanina marcado com 14C. Após algum tempo, a incorporação de 14C 
foi medida em quatro substâncias extraídas de diferentes órgãos desse animal: 

• glicose, do fígado; 
• histidina, do tecido muscular; 
• acetilcolina, do cérebro; 
• ácido oleico, do tecido adiposo. 

Sabendo-se que a alanina, após ser desaminada, produz ácido pirúvico, a eficiência de marcação 
pelo isótopo radioativo deverá ter sido maior na seguinte substância:  
a) glicose  
b) histidina 
c) acetilcolina 
d) ácido oleico 
 
 
3. (Questão 32) O hormônio aldosterona, produzido pela região cortical das glândulas 
suprarrenais, aumenta a absorção do íon Na+ pelos túbulos renais. Quanto menor a concentração 
desse íon nos líquidos extracelulares, maior é a produção de aldosterona.  
Em um experimento para analisar o funcionamento dos túbulos renais, alguns pacientes foram 
submetidos a quatro diferentes dietas alimentares. Os resultados obtidos estão indicados no 
gráfico abaixo, no qual a barra I corresponde à taxa de absorção de água em um paciente com 
valor normal de concentração extracelular de Na+.  
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A barra que indica o resultado correspondente a um paciente submetido a uma rígida dieta de 
restrição de NaCl é a de número: 
a) II 
b) III  
c) IV 
d) V 
 
 
4. (Questão 37) O processo de eutrofização ocorrido em um determinado lago acarretou 
alterações em diversos parâmetros medidos na água, dentre eles, as concentrações de 
nutrientes, de oxigênio dissolvido, de organismos aeróbicos e de organismos anaeróbicos. 
Observe os gráficos abaixo, que relacionam as concentrações desses parâmetros e o tempo no 
processo citado. 
 

 
O gráfico que representa o processo de eutrofização ocorrido na água desse lago está indicado 
pela seguinte letra: 
a) W 
b) X 
c) Y 
d) Z 



 
 
 
 
  

 
 

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 
 

UERJ 2013 
Biologia 

Professor: Rubens Oda 
 

  
 
5. (Questão 39) A hemofilia A, uma doença hereditária recessiva que afeta o cromossoma sexual 
X, é caracterizada pela deficiência do fator VIII da coagulação. 
Considere a primeira geração de filhos do casamento de um homem hemofílico com uma mulher 
que não possui o gene da hemofilia. 
As chances de que sejam gerados, desse casamento, filhos hemofílicos e filhas portadoras dessa 
doença, correspondem, respectivamente, aos seguintes percentuais: 
a) 0% - 100%  
b) 50% - 50% 
c) 50% - 100%  
d) 100% - 100% 


