
 
Especial Universidades – FUVEST e UNICAMP 

 
1 - (Unicamp 2009 – Questão 22) 
Um reality show americano mostra seis membros da família Roloff, na qual cada um dos pais 
sofre de um tipo diferente de nanismo. Matt, o pai, tem displasia distrófica, doença 
autossômica recessiva (dd). Amy, a mãe, tem acondroplasia, doença autossômica dominante 
(A_), a forma mais comum de nanismo, que ocorre em um de cada 15.000 recém-nascidos. 
Matt e Amy têm quatro filhos: Jeremy, Zachary, Molly e Jacob.  
a) Jeremy e Zachary são gêmeos, porém apenas Zachary sofre do mesmo problema que a mãe. 
Qual a probabilidade de Amy e Matt terem outro filho ou filha com acondroplasia? Qual a 
probabilidade de o casal ter filho ou filha com displasia distrófica? Explique.  
 b) Os outros dois filhos, Molly e Jacob, não apresentam nanismo. Se eles se casarem com 
pessoas normais homozigotas, qual a probabilidade de eles terem filhos distróficos? E com 
acondroplasia? Dê o genótipo dos filhos.  
 
2 - (Unicamp 2009 – Questão 14) 
14. A figura abaixo mostra um corte histológico de um tecido vegetal em que estão assinaladas 
células em diferentes momentos do ciclo celular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Em algumas das células mostradas na figura é esperado encontrar atividades de síntese de 
RNA mensageiro. Em qual das células, numeradas de 1 a 3, deve ocorrer maior atividade de 
síntese desse ácido nucléico? Justifique indicando a característica da célula que permitiu a 
identificação.  
b) O que faz com que, em mitose, ocorra a separação das cromátides-irmãs de forma 
equitativa para os polos das células? Indique em qual das células numeradas na figura está 
ocorrendo essa separação. 
 
3 - (Fuvest 2010 – Questão B.02) 
Nas células somáticas de um animal, um cromossomo tem os alelos M1, Q1, R1 e T1, e seu 
homólogo possui os alelos M2, Q2, R2 e T2.   
a) Na folha de respostas, está esquematizada uma célula germinativa desse animal com esses  
cromossomos duplicados. Ordene os alelos dos lócus M, Q, R e T nesses cromossomos.  
 b) Admitindo a ocorrência de um único crossing-over (permutação) entre os lócus Q e R na 
divisão dessa célula germinativa, esquematize as células resultantes dessa divisão com os 



respectivos alelos dos lócus M, Q, R e T.  
 
4 - (Unicamp 2009 – Questão 15) 
Recentemente pesquisadores brasileiros conseguiram produzir a primeira linhagem de células-
tronco a partir de embrião humano. As células-tronco foram obtidas de um embrião em fase 
de blástula, de onde foram obtidas as células que posteriormente foram colocadas em meio de 
cultura para se multiplicarem.  
a) As células-tronco embrionárias podem solucionar problemas de saúde atualmente 
incuráveis. Quais características dessas células-tronco permitem que os pesquisadores possam 
utilizá-las no futuro para este fim?  
 b) Blástula é uma etapa do desenvolvimento embrionário de todos os animais. Identifique 
entre as figuras abaixo qual delas corresponde à fase de blástula e indique uma característica 
que a diferencia da fase anterior e da posterior do desenvolvimento embrionário.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - (Unicamp 2009 – Questão 13) 
Horas depois de uma pequena farpa de madeira ter espetado o dedo e se instalado debaixo da 
pele de uma pessoa, nota-se que o tecido ao redor desse corpo estranho fica intumescido, 
avermelhado e dolorido, em razão dos processos desencadeados pelos agentes que 
penetraram na pele juntamente com a farpa.  
a) Indique quais células participam diretamente do combate a esses agentes externos. 
Explique o mecanismo utilizado por essas células para iniciar o processo de combate aos 
agentes externos.  
 b) Ao final do processo de combate forma-se muitas vezes uma substância espessa e 
amarelada conhecida como pus. Como essa substância é formada?  
 
 
6 - (Fuvest 2010 – Questão B.06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



As duas curvas (A e B) do gráfico mostram a concentração de anticorpos produzidos por um 
camundongo, durante oito semanas, em resposta a duas injeções de um determinado 
antígeno. Essas injeções foram realizadas com intervalo de seis meses.   
a) Identifique as curvas que correspondem à primeira e à segunda injeção de antígenos.  
b) Quais são as características das duas curvas que permitem distinguir a curva 
correspondente à primeira injeção de antígenos daquela que representa a segunda injeção?  
c) Por que as respostas a essas duas injeções de antígenos são diferentes? 


