
 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Provas de Vestibular 
 

UNESP 2015  
Biologia 

Professor: Rubens Oda 

 
UNESP 2015 (Questões 61, 62, 63, 64) 
 
1. (Questão 61) “Em alguns estados dos Estados Unidos, a doença de Lyme é um problema de 
saúde pública. Cerca de 30 mil casos são notificados por ano. A doença é causada pela bactéria 
Borrelia burgdorferi, transmitida ao homem por carrapatos que parasitam veados. Porém, um 
estudo de 2012 descobriu que a incidência da doença de Lyme nas últimas décadas não coincidiu 
com a abundância de veados, mas com um declínio na população de raposas- -vermelhas, que 
comem camundongos-de-patas-brancas, uma espécie oportunista que prospera com a fragmenta- 
ção de florestas devido à ocupação humana.”  

(Scientific American Brasil, dezembro de 2013. Adaptado.)  
 
É correto inferir do texto que: 

a) A bactéria Borrelia burgdorferi está provocando um declínio na população de raposas-
vermelhas.  

b) As raposas-vermelhas adquirem a doença de Lyme quando comem os camundongos-de-
patas-brancas.  

c) A doença de Lyme acomete o homem, os veados e as raposas-vermelhas, mas não os 
camundongos-de- -patas-brancas, por esta ser uma espécie oportunista.  

d) Os carrapatos que parasitam os veados também parasitam os camundongos-de-patas-
brancas.  

e) A fragmentação das florestas leva à abundância de veados, responsáveis pelo aumento na 
incidência da doença de Lyme entre os humanos.  

 
 
2. (Questão 62) Leia os versos da canção “Carcará”, de José Cândido e João do Vale.  
Carcará  
Lá no Sertão  
É um bicho que “avoa” que nem avião  
É um pássaro malvado  
Tem o bico “volteado” que nem gavião  
Carcará  
Quando vê roça queimada  
Sai voando e cantando 
Carcará  
Vai fazer sua caçada  
Carcará  
Come “inté” cobra queimada  
Mas quando chega o tempo da invernada  
No Sertão não tem mais roça queimada  
Carcará mesmo assim num passa fome  
Os “burrego que nasce” na baixada  
Carcará  
Pega, mata e come 
Carcará  
Num vai morrer de fome  
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 Carcará  
Mais coragem do que homem 
Carcará  
Pega, mata e come  
Carcará é malvado, é valentão  
É a águia de lá do meu Sertão  
Os “burrego novinho” num pode andar  
Ele puxa o “imbigo” “inté” matar  
Carcará  
Pega, mata e come  
Carcará  
Num vai morrer de fome  
Carcará  
Mais coragem do que homem  
Carcará  
Pega, mata e come  

(www.radio.uol.com.br)  
 
Considerando as relações tróficas encontradas no texto da canção, assinale a alternativa que 
apresenta a correta correlação entre o trecho selecionado e a afirmação que o sucede. 

a) “Carcará / Come ‘inté’ cobra queimada” e “Os ‘burrego que nasce’ na baixada / Carcará / 
Pega, mata e come”: as cobras e os borregos ocupam o mesmo nível trófico, uma vez que 
ambos são presas do carcará. 

b) “Ele puxa o ‘imbigo’ ‘inté’ matar”: os borregos são mamíferos e, portanto, ocupam o topo da 
cadeia alimentar.  

c) “No Sertão não tem mais roça queimada / Carcará mesmo assim num passa fome”: os 
carcarás são decompositores e ocupam o último nível trófico da cadeia alimentar.  

d) “Vai fazer sua caçada”: os carcarás são predadores e, portanto, consumidores primários no 
segundo nível trófico.  

e) “Carcará / Come ‘inté’ cobra queimada”: os carcarás são consumidores terciários e ocupam 
o quarto nível trófico. 

 
 
3. (Questão 63) Um casal procurou ajuda médica, pois há anos desejava gerar filhos e não 
obtinha sucesso. Os exames apontaram que a mulher era reprodutivamente normal. Com relação 
ao homem, o exame revelou que a espermatogênese era comprometida por uma alteração 
cromossômica, embora seu fenótipo e desempenho sexual fossem normais. Por causa dessa 
alteração, não ocorria o pareamento dos cromossomos homólogos, a meiose não avançava além 
do zigóteno e os espermatócitos I degeneravam. 
 
Desse modo, é correto afirmar que a análise do esperma desse homem revelará: 

a) Secreções da próstata e das glândulas seminais, mas não haverá espermatozoides, em 
razão de não se completar a prófase I.  

b) Sêmen composto por espermátides, mas não por espermatozoides, em razão de não se 
completar a espermatogênese pela falta de segregação cromossô- mica.  

c) Espermatozoides sem cromossomos, em função da não segregação cromossômica, e sem 
mobilidade, em razão do sêmen não ter secreções da próstata e das glândulas seminais.  
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 d) Uma secreção mucosa lubrificante, eliminada pelas glândulas bulbouretrais, além de 
espermatogônias anucleadas, em razão da não formação da telófase I.  

e) Secreções das glândulas do sistema genital masculino, assim como espermatozoides com 
2n cromossomos, em razão da não segregação das cromátides na anáfase II. 

 
 
4. (Questão 64) Dona Patrícia comprou um frasco com 100 gramas de alho triturado desidratado, 
sem sal ou qualquer conservante. A embalagem informava que o produto correspondia a 1 
quilograma de alho fresco.  
 

 
(http://eurofoods.com.br. Adaptado.)  
 
É correto afirmar que, em um quilograma de alho fresco, 100 gramas correspondem, 
principalmente,  

a) Aos nutrientes minerais obtidos do solo pelas raízes e 900 gramas correspondem à água 
retida pela planta.  

b) À matéria orgânica sintetizada nas folhas e 900 gramas correspondem à água obtida do 
solo através das raízes.  

c) À água obtida do solo pelas raízes e 900 gramas correspondem ao carbono retirado do ar 
atmosférico e aos nutrientes minerais retirados do solo.  

d) À matéria orgânica da parte comestível da planta e 900 gramas correspondem à matéria 
orgânica das folhas e raízes.  

e) Aos nutrientes minerais obtidos do solo pelas raízes e 900 gramas correspondem à água 
retirada do solo e ao carbono retirado do ar atmosférico.  

 
 
    


