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UNESP 2013 (Questões 13, 14, 15) 
 
1. (Questão 13) “A batalha pelo elemento é impiedosa, assim como aquela por água, ar ou sexo, 
mas apenas de vez em quando a verdade de suas negociações é exposta em toda sua 
brutalidade. As plantas que comem animais são apenas um exemplo entre muitos para mostrar o 
quão competitivo o negócio deve ser, e como a Natureza recorre às conveniências mais 
improváveis para tirar o máximo do pouco que há disponível.” 

(Steve Jones. A Ilha de Darwin, 2009.) 
 

 
 
No texto, o autor refere-se a um elemento químico, abundante na atmosfera, mas não no solo 
onde a planta cresce. Esse elemento é essencial para o desenvolvimento das plantas, uma vez 
que irá constituir suas proteínas e ácidos nucleicos. Qual é o elemento químico referido pelo autor 
e, considerando que na natureza as plantas carnívoras o obtêm dos animais que capturam, 
explique de que forma as espécies vegetais não carnívoras o obtêm. 
 
 
2. (Questão14) “O tuco-tuco (Ctenomys brasiliensis) é um animal curioso, que se pode, em linhas 
gerais, descrever como roedor com hábitos de toupeira. [...] São animais noturnos, e alimentam-
se especialmente de raízes de plantas, o que explica os túneis longos e superficiais que cavam. 
[...] O homem que mos trouxe afirmou que muito comumente os tuco-tucos são encontrados 
cegos. O exemplar que eu conservava no álcool achava-se nesse estado. [...] Lamarck rejubilar-
se-ia com este fato, se acaso o tivesse conhecido.” 

(Charles Darwin. Diário das investigações sobre a História Natural e Geologia dos países 
visitados durante a viagem ao redor do mundo pelo navio de Sua Majestade “Beagle”, sob o 

comando do Capt. Fitz Roy, R. A, 1871.) 
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 O texto foi escrito por Charles Darwin, em seu diário de bordo, em 26 de julho de 1832, à época 
com 23 anos de idade, quando de sua passagem pelo Brasil e Uruguai. Escrito antes que 
construísse sua Teoria da Evolução, o texto revela que Darwin conhecia a obra de Lamarck.  
 
Como Lamarck explicaria as observações de Darwin sobre o tuco-tuco brasileiro, e qual é a 
explicação apresentada pela Teoria da Evolução na biologia moderna? 
 
 
3. (Questão 15) Em 2012, assim como em anos anteriores, o Ministério da Saúde promoveu a 
campanha para vacinação contra a gripe. A seguir, o cartaz informativo da campanha. 
 

 
 
No cartaz, lemos que devem ser vacinadas “Pessoas com 60 anos ou mais”. Essa recomendação 
aplica-se a todos os que têm mais de 60 anos, independentemente de terem sido vacinados 
antes, ou somente àqueles que têm mais de 60 anos e que não tinham sido vacinados em anos 
anteriores?  
 
Justifique sua resposta, tendo por base as características antigênicas do vírus da gripe, e 
explicando como a vacina protege o indivíduo contra a doença. 
 


