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- Utilize o seguinte texto para resolver as questões 1 e 2 (questões 43 e 44). 
Células sanguíneas, bactérias, espermatozoides. A invenção do microscópio, no século 17, abriu os 
olhos da ciência para um novo mundo de escalas minúsculas. Quatro séculos depois, três 
pesquisadores provocaram uma nova revolução com o desenvolvimento da microscopia 
fluorescente de super-resolução, que permitiu enxergar realidades infinitamente menores, 
nanométricas. Por isso, os norte-americanos Eric Betzig e William Moerner e o romeno 
naturalizado alemão, Stefan Hell, são os laureados deste ano com o Nobel de Química de 2014. 
“Graças a eles, hoje laboratórios de todo o mundo conseguem visualizar sistemas biológicos em alta 
resolução, conseguimos ver partículas dentro das células, as sinapses entre os neurônios e o 
comportamento de proteínas envolvidas em doenças, como as de Alzheimer e Parkinson, além de 
moléculas de polímeros e outros materiais”. Hoje, a nanoscopia desenvolvida pelos laureados é 
amplamente utilizada em todo o mundo. Eles próprios a utilizam para as mais diversas pesquisas. 
Hell usa a técnica para estudar os neurônios e entender as sinapses. Moerner tem estudado 
proteínas envolvidas na doença neurodegenativa de Huntington e Betzig tem analisado a divisão 
celular de embriões. 
 
1. (Questão 43) Considerando características das células referidas no texto, é correto afirmar: 
a) As células sanguíneas apresentam homogeneidade funcional nos processos de defesa do 
organismo. 
b) As bactérias compartilham o padrão de organização com as demais células, possuindo 
citoplasma compartimentado.  
c) Os espermatozoides, células haploides, resultam de meiose, precedida de multiplicação 
mitótica. 
d) Os neurônios, em seus processos de especialização, perdem os elementos do citoesqueleto, 
quando formam longos axônios. 
e) Os embriões humanos, na fase de mórula, já apresentam suas células com a condição de 
pluripotência definida. 
 
2. (Questão 44) Uma análise dos trabalhos realizados pelos pesquisadores laureados, em uma visão 
das moléculas encontradas no mundo celular, permite afirmar: 
a) A microscopia fluorescente de super-resolução, visualizando o DNA, foi a tecnologia que 
possibilitou a identificação do núcleo. 
b) Os fosfolipídios, associados a proteínas de membrana, pelo seu comportamento de alta 
mobilidade, não podem ser identificados, mesmo com o desenvolvimento da nanoscopia. 
c) As proteínas associadas a doenças neurodegenerativas só puderem ser conhecidas por essa 
tecnologia por apresentarem comportamento anormal.  
d) A utilização de anticorpos fluorescentes permite ver partes específicas do DNA, associadas a 
histonas que brilham em presença de luz pulsada. 
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e) Os polímeros de glicose constituem um tipo de molécula com função única de reserva, 
podendo ser observados devido à sua localização em adipócitos. 
 
- Utilize o seguinte texto para resolver as questões 3 e 4 (questões 45 e 46). 
O Projeto Genética do Sertão é um dos mais interessantes e humanistas na recente história da 
medicina brasileira. Atende a pacientes provenientes de Monte Santo-BA. Com cerca de 20% de 
seus habitantes rastreados, foram documentados até agora 18 distúrbios genéticos — com uma 
incidência muito superior à registrada na população em geral. Por exemplo, a fenilcetonúria que 
atinge uma pessoa em 18.000, em Monte Santo tem a sua incidência quase triplicada. A síndrome de 
Treacher-Collins no Brasil tem incidência de um afetado em 40.000. No sertão baiano, um entre 
8.000. Monte Santo, com 54.000 moradores, isolada no meio da caatinga, data do século 18, quando 
em 1775, um frei capuchinho convocou um pequeno número de fieis que o seguiam a construir 
capelas ao longo da subida do monte com 2,8 quilômetros de altura. Sete em cada 10 habitantes do 
município vivem espalhados por 46 pequenos povoados da zona rural. No século 19, Monte Santo 
foi quartel general dos soldados governistas que atacaram Canudos. Entre 1896 e 1897, cerca de 
5.000 homens se fixaram na cidade. Não era incomum um único soldado engravidar mais de uma 
mulher. Com o fim da guerra de Canudos, os soldados foram embora, mas as mulheres continuaram 
em Monte Santo e seus descendentes acasalaram entre si. 
 
 
3. (Questão 45) Os cientistas do Projeto Genética do Sertão, fundamentados na Teoria 
Neodarwinista, associam a alta incidência de distúrbios genéticos, relativamente raros no mundo, a 
fenômenos com repercussões evolutivas que se expressam quando 
a) uma pequena população isolada, por efeito fundador e consanguinidade, tem frequências 
gênicas significativamente alteradas. 
b) a seleção natural favorece genótipos deletérios, cujos portadores, ao atingirem a maturidade 
sexual, aumentam seu valor adaptativo. 
c) as frequências dos genes recessivos em uma população panmítica mantêm-se em equilíbrio 
de Hardy-Weinberg.  
d) as mutações gênicas maléficas são criadas em situação de intenso endocruzamento e deriva 
genética. 
e) alguns indivíduos de populações diferentes entram em contato, sem que ocorra fluxo gênico, 
preservando o pool-gênico da população original. 
 
4. (Questão 46) Sabendo-se que a fenilcetonúria é uma doença autossômica recessiva, e Treacher-
Collins, autossômica dominante, é uma consideração pertinente: 
a) Um indivíduo fenilcetonúrico, atingindo a idade reprodutiva, tem 100% de chance de 
transmitir o gene aos seus descendentes. 
b) A doença Treacher-Collins manifesta-se apenas em indivíduos homozigotos. 
c) A presença de um único alelo para fenilcetonúria cursa com a expressão dos sintomas típicos 
da doença. 
d) Um indivíduo afetado pela doença Treacher-Collins deve ser filho de pais normais. 
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e) O surgimento de mutações novas é fator essencial para nascimento de indivíduos afetados 
com fenilcetonúria e Treacher-Collins. 
 
5. (Questão 47)  

 
 
O velho Aedes aegypti, o mosquito da dengue, começa a transmitir um vírus novo no Brasil: o 
chikungunya. Essa é a experiência compartilhada nas últimas semanas pelos moradores de Feira de 
Santana, na Bahia, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Mais de 400 pessoas (409, segundo o 
último boletim oficial) foram diagnosticadas com a febre chikungunya, causada pelo vírus de 
mesmo nome. Outros 689 casos suspeitos estão em investigação por lá. Ao prever um verão com 
surtos de febre chikungunya, o Ministério da Saúde lançou na semana passada mais uma campanha 
de combate aos focos. Um levantamento recente sobre a circulação do Aedes aegypti, divulgado 
pelo Ministério da Saúde, revelou que 44% dos 1.453 municípios participantes estão em situação de 
alerta para dengue e chikungunya. O trabalho demonstra que 117 cidades, incluindo dez capitais, 
estão em estado de alerta por causa do alto grau de criadouros.  
 
A análise das informações e considerando os aspectos ecológicos e sua relação com a saúde 
coletiva, é correto afirmar: 
a) Uma medida de combate ao vírus envolve a extinção dos reservatórios naturais do patógeno. 
b) A distribuição dos casos de febre chikungunya no Brasil e no mundo evidencia o caráter 
endêmico dessa enfermidade, restrita a regiões silvestres. 
c) A transmissão do vírus chikungunya por meio de um inseto hematófago está associada à 
ampla distribuição de casos nas populações humanas. 
d) A chegada do verão é preocupante, pois reduz o ciclo biológico de Aedes aegypti com a 
supressão das fases larvais, o que aumenta o seu tamanho populacional. 
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e) O número de casos registrados e suspeitos de febre chikungunya na Bahia, em particular em 
Feira de Santana, caracteriza-a como uma pandemia. 
 
- Utilize o seguinte texto para resolver as questões 6 e 7 (questões 48 e 49). 

Há cerca de 40 anos, Richard Peto supôs que, se cada célula viva 
teoricamente tem igual probabilidade de tornar-se cancerosa, então animais de grande porte 
deveriam ter índices maiores da doença que animais pequenos, porque eles têm muito mais células 
e em geral vivem por mais tempo. Mas quando começou a testar sua ideia descobriu que essa lógica 
não se aplica à Natureza. Como se constatou, todos os mamíferos têm índices relativamente 
similares de câncer. Pesquisadores sugeriram diversas teorias para explicar o chamado Paradoxo 
de Peto. Uma explicação sustenta que o metabolismo mais rápido de animais pequenos gera mais 
radicais livres cancerígenos. Outra propõe que a evolução equipou animais maiores com genes 
supressores de tumores adicionais. Para entender como vírus endógenos contribuem para o risco 
de câncer, Katzourak e sua equipe de pesquisadores estudaram a relação entre tamanho corporal e 
o número de retrovírus endógenos que se integraram aos genomas de 38 espécies de mamíferos ao 
longo dos últimos 10 milhões de anos. Eles descobriram que quanto maior o animal, menos 
retrovírus endógenos ele havia adquirido. Camundongos, por exemplo, incorporaram 3.331, 
enquanto humanos adquiriram 348 e golfinhos, 55. 
 
6. (Questão 48) Uma análise das informações, fundamentada em conhecimentos da biologia celular 
e molecular, permite afirmar: 
a) O tempo de evolução conjunta vírus endógenos — grandes mamíferos é fator que contribuiu 
para seleção de mecanismos de proteção no controle do ciclo celular. 
b) No genoma humano, o conjunto de moléculas consideradas “DNA-lixo” equivale 
aproximadamente a 8% do total de sequências nucleotídicas. 
c) Os genes supressores de tumores, por não serem suscetíveis a mutações, direcionam células 
neoplásicas para o estágio G0. 
d) O metabolismo mais rápido gera mais radicais livres porque estes, ao participarem da 
fosforilação oxidativa, levam à maior produção de oxigênio. 
e) Os mamíferos de grande tamanho apresentam células em que a relação volume-superfície 
foi superada em favor de um maior crescimento das células com repercussão no porte do animal, 
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evidenciando o Paradoxo de Peto. 
 
7. (Questão 49) Sobre vírus — organizações supramoleculares — é correto afirmar: 
a) Vírus de RNA, que infectam animais, podem se auto montar independente da participação de 
proteínas em sua estrutura. 
b) Adenovírus catalisam as reações de duplicação pela transcriptase reversa presente na célula 
hospedeira. 
c) Organizações supramoleculares, como as dos vírus, devido à sua simplicidade, prescindem 
de informações codificadas em ácidos nucleicos. 
d) Vírus, por sua natureza parasitária obrigatória, causam a lise da célula antes de produzirem 
suas múltiplas cópias. 
e) Retrovírus endógenos, ao se integrarem aos genomas de mamíferos, atuam de forma similar 
aos fagos de ciclo lisogênico. 
 
8. (Questão 50) Os cones, células fotorreceptoras de nossa retina, têm três tipos de proteínas — 
opsinas — que atuam na percepção de cores. Essas proteínas apresentam variações em alguns 
aminoácidos, quando comparadas entre si. Indivíduos que percebem o vermelho como se fosse 
verde e indivíduos incapazes de distinguir o verde do vermelho são considerados, respectivamente, 
daltônicos tipo II e III. 
Uma análise das informações, no contexto morfofisiológico e genético, permite afirmar: 
a) As opsinas presentes nos cones possibilitam a percepção das cores ao nível das células da 
retina. 
b) A constituição cariotípica 46, XX está associada à menor incidência de daltonismo em 
mulheres. 
c) Os genes associados ao daltonismo têm sua ocorrência restrita às células da retina, que são 
sensíveis às variações de luminosidade. 
d) Em pessoas com visão normal para cores, uma única opsina absorve luz nos comprimentos 
de onda associados ao vermelho, verde e azul. 
e) O tipo de defeito genético associado ao daltonismo aponta para a impossibilidade de ser 
revertido, mesmo com terapias gênicas, envolvendo processos biotecnológicos eficazes e seguros. 
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Gabarito  
 

1. C 

2. D 

3. A 

4. A 

5. C 

6. A 

7. E 

8. B 
 

 
 


