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1. (Questão 19) O tecido muscular cardíaco apresenta fibras: 

a) Lsas, de contração voluntária e aeróbia. 
b) Lisas, de contração involuntária e anaeróbia. 
c) Estriadas, de contração voluntária e anaeróbia. 
d) Estriadas, de contração involuntária e aeróbia. 

 
 
2. (Questão 20) Os diagramas abaixo ilustram a frequência percentual de indivíduos com 
diferentes tamanhos de bico, para duas espécies de tentilhões (gênero Geospiza) encontradas 
em três ilhas do arquipélago de Galápagos, no oceano Pacífico. As frequências de indivíduos com 
bicos de diferentes profundidades (indicadas pelas setas) são mostradas para cada espécie, em 
cada ilha.  

 
 
Sabendo-se que ambas as espécies se alimentam de sementes, indique a interpretação correta 
para os resultados apresentados. 

a) Trata-se de um exemplo de cooperação entre as duas espécies, que procuram por 
alimento juntas, quando estão em simpatria. 

b) Trata-se de um exemplo de deslocamento de caracteres resultante de competição entre as 
duas espécies na situação de simpatria. 

c) Trata-se de um exemplo de predação mútua entre as espécies, levando à exclusão de G. 
fuliginosa na ilha Daphne, e de G. fortis na ilha Los Hermanos. 

d) Trata-se de um caso de repulsa mútua entre as duas espécies, sendo mais perceptível nas 
ilhas Daphne e Los Hermanos. 
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 3. (Questão 21) Os insetos, especialmente aqueles com modo de vida social, estão entre os 
animais mais abundantes na Terra.   
 
São insetos sociais, que vivem em colônias: 

a) Formigas, borboletas, besouros. 
b) Abelhas melíferas, formigas, cupins. 
c) Besouros, abelhas melíferas, moscas. 
d) Cupins, libélulas, cigarras.  

 
 
4. (Questão 22)  A preservação da biodiversidade ocupa hoje um lugar importante na agenda 
ambiental de diversos países.  
 
Qual  das afirmações abaixo é correta? 

a) A diversidade de espécies diminui com o aumento da produtividade do ecossistema. 
b) A diversidade de espécies diminui com o aumento da heterogeneidade espacial do 

ecossistema. 
c) A diversidade de espécies diminui com o aumento da latitude. 
d) A diversidade de espécies em recifes de coral é a menor entre os ecossistemas marinhos. 

 
 
5. (Questão 23)  Considere os seguintes componentes celulares: 
 
I. parede celular 
II. membrana nuclear 
III. membrana plasmática  
IV. DNA 
 
É correto afirmar que as células de: 

a) Fungos e protozoários possuem II e IV. 
b) Bactérias e animais possuem I e II. 
c) Bactérias e protozoários possuem II e IV. 
d) Animais e fungos possuem I e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

 
 

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 
 

UNICAMP 2014  
Biologia 

Professor: Rubens Oda 

 6. (Questão 24) Cladogramas são diagramas que indicam uma história comum entre espécies ou 
grupos de seres vivos. Os números 3 e 4 no cladograma apresentado abaixo correspondem, 
respectivamente, aos seguintes grupos vegetais: 
 

 
 

a) Angiospermas e gimnospermas. 
b) Pteridófitas e gimnospermas. 
c) Pteridófitas e briófitas. 
d) Gimnospermas e angiospermas. 

 


