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FUVEST 2015 (Questões 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
 
1. (Questão 1) No heredograma abaixo estão representadas pessoas que têm uma doença 
genética muito rara, cuja herança é dominante. A doença é causada por mutação em um gene 
localizado no cromossomo 6. Essa mutação,entretanto, só se manifesta, causando a doença, em 
80% das pessoas heterozigóticas.  
 

 
 
a) Usando os algarismos romanos e arábicos correspondentes, identifique as pessoas que são 
certamente heterozigóticas quanto a essa mutação. Justifique sua resposta. 

b) Qual é a probabilidade de uma criança, que II‐5 venha a ter, apresentar a doença? Justifique 

sua resposta. 
 
 

2. (Questão 2) Analise o gráfico abaixo, relativo à mortalidade de fêmeas férteis do camarão‐da

‐areia (Crangonseptemspinosa) em água aerada, em diferentes temperaturas e salinidades, 

durante determinado período.  
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 a) Qual dos seguintes conceitos - ecossistema, hábitat, nicho ecológico - está implícito nesse 
gráfico? 

b) Os dados de mortalidade representados nesse gráfico referem‐se a que nível de organização: 

espécie, população ou comunidade? 
c) Temperatura e salinidade são fatores abióticos que, nesse caso, provocaram mortalidade das 

fêmeas do camarão‐da‐areia. Cite dois fatores bióticos que também possam produzir 

mortalidade. 
 
 
3. (Questão 3) Em certa doença humana, enzimas digestivas intracelulares (hidrolases) são 
transportadas do complexo golgiense para a membrana celular e secretadas, em vez de serem 
encaminhadas para as organelas em que atuam. 
 
Nos indivíduos clinicamente normais,   
a) em que organelas celulares essas enzimas digestivas atuam?   
b) além de materiais capturados do meio externo, que outros materiais são digeridos pela célula? 
c) qual é o destino dos produtos da digestão intracelular? 
 
 
4. (Questão 4) A figura abaixo mostra órgãos do sistema digestório humano. 
 

 
 
Identifique com a letra correspondente, nomeando-o, 
a) O órgão cuja secreção contém bicarbonato de sódio, além de várias enzimas digestivas;   
b) O principal órgão responsável pela absorção de nutrientes; 
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 c) O órgão em que se inicia a digestão de proteínas; 
d) O órgão que produz substâncias que auxiliam a digestão de gorduras, mas que não produz 
enzimas. 
 
 
5. (Questão 5) No processo de adaptação ao ambiente terrestre, animais e plantas sofreram 
modificações morfológicas e funcionais.   
 
Considere a classificação tradicional das plantas em algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e 
angiospermas.   
a) Qual(is) desses grupos de plantas independe(m) da água para a fecundação? Que estrutura 
permite o encontro dos gametas, em substituição à água? 
b) As briófitas, primeiro grupo de plantas preponderantemente terrestre, têm tamanho reduzido. 
As pteridófitas, surgidas posteriormente, são plantas de grande tamanho, que chegaram a 
constituir extensas florestas. Que relação existe entre o mecanismo de transporte de água e o 
tamanho das plantas nesses grupos? 
 
 
6. (Questão 6) O rígido exoesqueleto dos artrópodes é periodicamente substituído para que seu 
corpo possa crescer. Após as mudas, com o revestimento do corpo ainda flexível, o animal 
cresce. O gráfico abaixo representa o crescimento desses animais. 
 

 
 

Nas coordenadas da página de respostas, represente: 
a) o crescimento de alguns moluscos, cujo exoesqueleto agrega material de maneira contínua, 
permitindo o crescimento continuado do animal; 
b) o crescimento de mamíferos, que têm endoesqueleto ósseo e crescem até se tornarem adultos. 


