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 UNESP 2015 (Questões 13, 14, 15) 
 
1. (Questão 13) Considere a ilustração publicitária, publicada na revista Almanaque do Biotônico, 
de 1935.  
 

 
 
Na ilustração, Monteiro Lobato diagnostica o caipira com a doença conhecida popularmente como 
“amarelão”. Cite um dos vermes que causa essa doença e uma medida para sua prevenção, 
justificando-a. Explique a razão do nome popular da doença e o que isso tem a ver com a 
“canseira do caipira”, tal como retratado por Monteiro Lobato. 
 
 
2. (Questão 14) Leia o trecho da sentença condenatória de Joaquim José da Silva Xavier, o 
Tiradentes.  
“Portanto condenam ao Réu Joaquim José da Silva Xavier por alcunha o Tiradentes Alferes que 
foi da tropa paga da Capitania de Minas a que com baraço e pregão seja conduzido pelas ruas 
públicas ao lugar da forca e nela morra morte natural para sempre, […] e a casa em que vivia em 
Vila Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais no chão se edifique […].” 

(http://bd.tjmg.jus.br) 
 
Como se verifica, além da condenação à morte, a sentença determinava ainda que a casa em que 
o inconfidente vivia fosse demolida e a terra salgada, tornando-a assim improdutiva. Referindo-se 
aos processos de transporte de substâncias através da membrana, os quais permitem às células 
dos pelos absorventes das raízes obterem água e minerais do solo, explique por que salgar a 
terra torna o solo improdutivo. 
 
 
3. (Questão 15) “A microbiota normal do homem é colonizada por diversos microrganismos que 
estão de forma comensal, sendo a Candida spp. o fungo oportunista mais comum, podendo assim 
se tornar patogênica, caso ocorram alterações nos mecanismos de defesa do homem.” 

(www.revistaapi.com) 
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 O texto afirma que vários microrganismos interagem com o ser humano de forma comensal. No 
contexto das relações ecológicas interespecíficas, explique o que isso significa e dê mais um 
exemplo desse tipo de interação. No caso da Candida spp. se tornar patogênica, como se 
denomina a relação interespecífica entre esse fungo e o ser humano? Justifique sua resposta. 
 
 
 

 
 


