BIOLOGIA
Professores: Eduardo, Fabio, Julio

Comentário Geral
A prova de biologia da UFPR 2015/2016 se mostrou sem maiores dificuldades referentes a conteúdo para
nossos alunos! Foi uma prova abrangente e bem analítica, requerendo interpretação de textos, tabelas e
gráficos em diversos momentos. Os assuntos abrangidos nas questões foram:
64. Embriologia.
65. Parasitoses.
66. Ecologia e Evolução.
67. Ecologia e Fisiologia Vegetal.
68. Botânica.
69. Fisiologia Humana.
70. Ecologia e Microbiologia.
71. Gametogênese.
72. Ecologia.
Os maiores pesares da prova foram:
1. A redução no nível geral da prova de primeira fase da UFPR, sendo que já vimos provas mais pesadas
este ano geradas por outras instituições.
2. A ausência de certos assuntos na prova, que geraram a queda do nível na mesma. Tais assuntos
ausentes foram: Biologia Celular, Genética, Histologia Humana e Zoologia.
3. O excesso de questões vinculadas à Ecologia, o que torna a prova parecida com versões mais antigas do
próprio ENEM.
4. Utilização de termos pouco usuais para o Ensino Médio na questão 70. Nos referimos à utilização do
termo “litotróficos” sem que a questão esclareça ao candidato que se trata de organismos que utilizam
substratos inorgânicos como fonte primária de energia. A questão poderia ser resolvida pensando-se da
seguinte maneira: bactérias possuem grande diversidade no tocante a formas, metabolismo e habitats
ocupados; portanto poderiam se situar em qualquer uma das opções propostas na questão.

Questões:

Comentário / Resolução:
Questão simples porém muito criativa de desenvolvimento embrionário e anexos. Levando em
consideração as funções dos anexos embrionários vesícula vitelínica (armazenamento de vitelo) e
alantoide (armazenamento de excretas) a resposta é simples: com o decorrer do desenvolvimento a
massa do embrião aumenta (aumento do número de células); a massa do vitelo reduz (consumo de
vitelo) e a massa do alantoide aumenta (acumulo de excretas).

Comentário / Resolução:
Excelente questão sobre doenças infecciosas focando nos modos de transmissão. O aluno Domínio
certamente fechou essa questão!!!!!!!!!!!!!!!! :D
A dengue apresenta um vetor (Aedes aegypti) portanto o esquema B representa o seu modo de
transmissão, enquanto a tuberculose tem seu agente etiológico (Mycobacterium tuberculosis), uma
bactéria, sendo transmitida por aerossóis, portanto sem a ação de um vetor vivo. Esquema A.

Comentário / Resolução:
Questão boa e bem analítica. Temos que considerar:
1. Grau de especialização: tem que ser alto, pois se ele for baixo a espécie em risco pode sobreviver
por desenvolver associações com outras espécies e com outros recursos.
2. Resposta evolutiva: tem que ser lenta, pois se ela for rápida a espécie em risco pode sobreviver
por estar apta a condições alheias às da espécie extinta.
3. Grau de dependência: tem que ser alto, pois se ele for baixo indica que a espécie em risco não
depende totalmente da extinta, assim sua extinção pode não ocorrer.

Comentário / Resolução:
Excelente questão! Requer grande capacidade de análise e interpretação! Vamos às justificativas:
1. As não aclimatadas são as que mais sofrerão alterações, portanto a linha que as representa deve
ser a mais alta no gráfico de resposta. Excluímos assim as alternativas “a”, “c” e “e”.
2. As aclimatadas do tipo II sofrem redução metabólica em todas as temperaturas, assim, seu
metabolismo deve ter uma curva representativa paralela à das não aclimatadas, porém mostrando
uma média metabólica mais baixa, nunca cruzando a curva das não aclimatadas. Assim eliminamos a
alternativa “b”.

Comentário / Resolução:
Questão fácil sobre o etileno. Vamos à resolução:
O permanganato de potássio reage com o etileno, não permitindo sua ação de maturação dos frutos.
Sem essa ação a maturação dos frutos será desacelerada, podendo sequer acontecer em um espaço
de tempo curto.

Comentário / Resolução:
Questão mediana que traria dúvidas entre 2 alternativas incialmente (C e E). Uma maior concentração
de ureia em um fluido (A) indicaria a presença de urina. A diferença entre os dois fluidos restantes é
bem observada na ausência de proteínas no fluido C. No filtrado glomerular não existe proteínas,
portanto, o vestibulando deveria reconhecer o fluido B como filtrado.

Comentário / Resolução:
Questão bastante simples e básica sobre bactérias. Monera é um taxa com grande diversidade, em
todos os aspectos, até mesmo fisiológicos. Ao se abordar os tipos de classificação tendo como
critério a sua fonte primária de energia, observamos que bactérias são encontradas em todos os
grupos numerados. Temos bactérias de respiração com a utilização de oxigênio e as bactérias
anaeróbicas, temos também bactérias fotossintetizantes e litotróficas (que utilizam substratos
inorgânicos)

Comentário / Resolução:
Questão que retrata o efeito mutagênico em células da linhagem germinativa. Para um efeito mais
duradouro nas gerações futuras, a mutação deve afetar células mais antigas, no caso aquelas que
ainda se dividem por mitose, ou seja, as espermatogônias.

Comentário / Resolução:
Questão incrivelmente fácil, que relaciona os impactos ambientais causados gado. O arroto dos
bovinos está relacionado à atividade biológica, no caso, digestão. O metano é o único composto da
questão relacionado à esta atividade biológica.

