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1ª Fase - Ciências Biológicas

Introdução 
As questões de Biologia da 1ª fase do Vestibular UNICAMP 2018 foram elaboradas de modo a selecionar 

os melhores candidatos, não somente em termos de conhecimento específico, mas também em termos do 

perfil desejado para o aluno da UNICAMP. Desta forma, questões permitiram avaliar os candidatos quanto à 

sua capacidade de raciocínio lógico, de elaboração de hipóteses, de leitura e interpretação de dados e 

gráficos, e de argumentação. Evidentemente, essa avaliação se somou à avaliação de aspectos essenciais 

do conhecimento biológico, exigidos para se responder às questões.  

A prova foi composta de um conjunto equilibrado de questões fáceis, médias e difíceis, que cobriram um 

repertório extenso de assuntos de Biologia, permitindo, em sua maior parte, a discriminação entre 

candidatos.  

A maioria das questões da 1ª fase abordou temas atuais e relevantes, na área da saúde, na agricultura ou 

em algum outro aspecto social ou econômico importante para os candidatos e para a sociedade. As 

questões multidisciplinares da 1ª fase exigiram do candidato a capacidade de integrar conteúdos de duas ou 

mais áreas. 

 

 

Questão 82  
Os anfíbios constituem um dos grupos de animais com maior número de espécies ameaçadas de extinção. 

Entre outras razões, isso ocorre porque eles são suscetíveis à contaminação por substâncias nocivas e à 

infecção por fungos. Os anfíbios apresentam tal suscetibilidade porque têm 

 

 hábitos aquáticos, que os tornam suscetíveis a predadores. 

 

 pulmões bem desenvolvidos, que acumulam impurezas e fungos. 

 

 sangue frio, que diminui a atividade de enzimas hepáticas.  

 

 pele úmida e permeável, que possibilita a respiração cutânea. 

 

 

Objetivo da Questão 
Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão: 

 

O Ambiente e a Vida: 

- Problemas ambientais contemporâneos. 

Diversidade, estrutura e função biológica: 

- Biologia dos animais. 

 

A questão exigiu conhecimento sobre a fisiologia do sistema respiratório de anfíbios e a importância que a 

pele tem para as trocas gasosas nesse grupo de animais. Trata-se de um assunto relevante em termos de 

conservação da biodiversidade, pois, em virtude de sua pele úmida e permeável, adaptada para a 

realização de trocas gasosas com alta eficiência, anfíbios também são suscetíveis a uma série de injúrias 

bióticas e abióticas, como contaminação por agentes poluentes e infecção por fungos. A principal exigência 

dessa questão foi o conhecimento básico sobre problemas ambientais e a fisiologia de animais. 

 

Alternativa Correta: d 

A alternativa que menciona corretamente a argumentação acima é a d. A alternativa a indica corretamente 

um aspecto relativo ao modo de vida desses animais (hábito aquático), mas que não corresponde à causa 

de sua suscetibilidade a doenças e à contaminação. A alternativa b está incorreta, pois anfíbios não 

possuem pulmões bem desenvolvidos. Por fim, a alternativa c está incorreta, pois, embora anfíbios tenham 

3



1ª Fase - Ciências Biológicas

sangue frio, a atividade de suas enzimas corporais é provavelmente ótima na temperatura ambiente, não 

sendo causa de suscetibilidade a contaminação ou doenças.  

 

Desempenho dos candidatos 

 

Comentários Gerais 
Dado o alto índice de acertos nessa questão (80.96%), inclusive entre candidatos de áreas diferentes, ela 

pode ser considerada MUITO FÁCIL. A questão havia sido considerada FÁCIL pela Banca Elaboradora, 

classificação o que se comprovou no desempenho dos candidatos, os quais revelaram ter conhecimento 

básico sobre a fisiologia de um grupo animal sujeito a problemas ambientais contemporâneos. 

 

 

Questão 83 
Em alguns casos, as organelas celulares podem transformar-se e perder a funcionalidade, como acontece 

com os cloroplastos. Em plantas com alta atividade de fotossíntese, mas com crescimento paralisado e sem 

drenos ativos (como flores e frutos), os cloroplastos podem dar origem a 

 

 protoplastos ― células vegetais desprovidas de parede celular.  

 

 amiloplastos ― organelas em que ocorre acúmulo de amido. 

 

 proplastos ― organelas imaturas que dão origem a cloroplastos. 

 

 cromoplastos ― organelas em que ocorre acúmulo de pigmentos. 

 

 

Objetivo da Questão 
Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão: 

 

Bases moleculares e celulares da vida: 
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- Estrutura celular em procariotos e eucariotos. 

Diversidade, estrutura e função biológica: 

- Biologia das plantas e algas. 

 

Nesta questão, o candidato deveria mobilizar conhecimentos sobre a fisiologia de plantas e a biologia da 

célula vegetal. Em especial, deveria conhecer o papel desempenhado pelos cloroplastos e ter conhecimento 

sobre a geração de carboidratos por esse tipo de organela vegetal. Por fim, deveria demonstrar raciocínio 

lógico, para perceber que, na ausência de dreno (em virtude do crescimento vegetal paralisado e da 

ausência de flores e frutos), os carboidratos produzidos pela fotossíntese se acumulariam na forma de 

amido, sendo b a única alternativa que menciona uma organela capaz de armazenar o excesso de amido 

produzido. 

 

Alternativa Correta: b 

A alternativa que menciona corretamente uma organela capaz de armazenar o excesso de carboidratos 

produzidos (e não consumidos pela planta, uma vez que não há drenos ativos e o crescimento está 

paralisado) na forma de amido é a b. Para responder a essa questão, o candidato deveria conhecer o papel 

fisiológico e celular dos cloroplastos e raciocinar sobre as consequências advindas da produção de 

fotoassimilados e ausência de sua utilização pela planta. A alternativa a não apresenta qualquer informação 

viável para responder à questão, pois não menciona organelas e sim um tipo de material celular produzido 

em laboratório, em que a parede celular vegetal é removida, resultando em uma estrutura denominada 

protoplasto. A alternativa c é incorreta, pois não faz sentido biológico uma organela fotossintetizante dar 

origem a proplastos, organelas imaturas capazes de gerar novos cloroplastos. Por fim, a alternativa d é 

incorreta, pois, na situação apresentada, há o acúmulo de carboidratos e não de pigmentos. Cabe ressaltar 

que todas as definições apresentadas nas alternativas estão corretas, mas apenas uma responde à 

problemática proposta no enunciado.   

 

Desempenho dos candidatos 
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Comentários Gerais 
Dado o índice de acertos nessa questão (44.03%), ela pode ser considerada de dificuldade MÉDIA. A 

questão havia sido considerada FÁCIL pela Banca Elaboradora. A alternativa d foi a segunda mais 

escolhida pelos candidatos, o que pode ser uma evidência de que eles não realizaram de forma completa o 

raciocínio lógico demandado: embora tenham compreendido que haveria necessidade de acúmulo de 

alguma substância, não chegaram à conclusão de que se tratava de acúmulo de carboidrato (amido) 

produzido em decorrência da fotossíntese. 

 

 

Questão 84 
Em 2016, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apresentou novas diretrizes para o tratamento de três 

doenças sexualmente transmissíveis: sífilis, gonorreia e clamidíase. As três doenças citadas são causadas 

por 

 

a) microrganismos (bactérias ou vírus), que passaram dos macacos para o ser humano há muitos anos, 

levando ao surgimento de epidemias e pandemias.  

 

b) bactérias, que podem se tornar resistentes a antibióticos, se utilizados em excesso ou de forma 

inapropriada, dificultando o tratamento. 

 

c) bactérias, que podem ser tratadas e eliminadas pelo uso diligente de preservativos (masculinos ou 

femininos) durante as relações sexuais. 

 

d) protozoários, que podem ser tratados e eliminados pelo uso diligente de preservativos (masculinos ou 

femininos) durante as relações sexuais. 

 

 

Objetivo da Questão 
Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão: 

 
Diversidade, estrutura e função biológica: 

- Biologia de vírus, bactérias, protistas e fungos. 

Saúde humana: 

- Concepção, métodos contraceptivos, hormônios reprodutivos e doenças sexualmente transmissíveis. 

- Agressões à saúde das populações. 

 

Essa questão exigiu conhecimento sobre aspectos importantes de doenças sexualmente transmissíveis, 

assunto muito relevante relacionado à saúde humana e à saúde pública. A Banca Elaboradora utilizou a 

questão para levantar esse tema e verificar o nível de conhecimento dos candidatos sobre um assunto de 

importância no Brasil, inclusive para o estrato mais jovem da população. Dois aspectos deveriam ser 

conhecidos pelos candidatos: o fato de que as doenças sexualmente transmissíveis mencionadas são 

causadas por bactérias e o fato de que estas podem desenvolver resistência a antibióticos, como se tem 

constatado recentemente em relação a bactérias causadoras de inúmeras doenças (como sífilis, por 

exemplo).  

 

Alternativa Correta: b 

A alternativa que menciona corretamente os dois pontos mencionados acima é a alternativa b. A alternativa 

a deve ser eliminada por conter a informação incorreta de que os micro-organismos causadores dessas 

doenças passaram dos macacos para o ser humano. Já as alternativas c e d devem ser eliminadas, pois 
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incluem um erro conceitual importante sobre o uso de preservativos: esse recurso, de fato, previne doenças 

sexualmente transmissíveis, mas jamais pode ser considerado como método de tratamento ou cura, funções 

cumpridas por antibióticos e demais medicamentos.  

 

Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 

Dado o índice de acertos nessa questão (59.68%), ela pode ser considerada de dificuldade MÉDIA, 

confirmando a previsão da Banca Elaboradora. A alternativa c foi a segunda mais escolhida pelos 

candidatos, o que pode ser interpretado como evidência preocupante de que alguns candidatos não 

compreendem que preservativos são instrumento para prevenção de doenças, e não um método para seu 

tratamento.  

 

 

Questão 85 
Fósseis do organismo Spriggina (em vista dorsal na figura a seguir), que viveu há 550 milhões de anos, 

foram descobertos nas montanhas de Ediacara, na Austrália. Tais fósseis estão entre os mais antigos 

vestígios de seres multicelulares já encontrados. 

 
(Fonte: https://museumvictoria.com.au/melbournemuseum/ 

discoverycentre/600-million-years/timeline/ediacaran/spriggina. Acessado em 10/07/2017.) 
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Esse animal primitivo, cuja classificação desafia os pesquisadores, possui algumas características ainda 

encontradas na maioria dos animais existentes hoje. Esse animal apresenta 

 

 simetria bilateral, com eixo ântero-posterior bem definido, características não encontradas em cnidários, 

poríferos e equinodermos. 

 

 simetria radial, com eixo dorsoventral bem definido, características não encontradas em cnidários, 

moluscos e equinodermos. 

 

 simetria dorsoventral, com eixo ântero-posterior bem definido, características não encontradas em 

cordados, poríferos e cnidários. 

 

 simetria pentarradial, com eixo dorsoventral bem definido, características não encontradas em cnidários, 

cordados e equinodermos.  

 

 

Objetivo da Questão 
Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão: 

 

Origem e evolução da vida: 

- Origem e diversificação da vida. 

Diversidade, estrutura e função biológica: 

- Biologia dos animais. 

 

Esta questão aborda um tema clássico na compreensão da vida, especialmente no que tange ao Reino 

Animal, a saber, o padrão básico de organização corporal. Esse assunto é importante para a compreensão 

da origem da vida e evolução biológica e para a compreensão de como os corpos da maioria dos animais 

são organizados, incluindo o ser humano. O candidato deveria ter conhecimento básico sobre o tema em 

três quesitos: simetria corporal, eixo de organização corporal e a distribuição dos vários tipos de simetria 

nos diversos filos de animais.   

 

 

Alternativa Correta: a 

A alternativa que menciona corretamente a simetria bilateral de Spriggina é a alternativa a. Em princípio, a 

questão poderia ser resolvida apenas com essa informação. Mas, considerando os elementos que foram 

acrescentados às alternativas para melhor explorar o conhecimento dos candidatos sobre o tema, também 

era possível perceber que a alternativa a menciona corretamente que cnidários, poríferos e equinodermos 

não possuem simetria bilateral. A alternativa b é incorreta, pois (a) o fóssil não apresenta simetria radial, (b) 

a figura não permite nenhuma conclusão acerca de seu eixo dorsoventral, e (c) simetria radial é encontrada 

em alguns poríferos e em cnidários. A alternativa c deve ser eliminada, pois a figura não permite nenhuma 

conclusão acerca da simetria dorsoventral do fóssil. Por fim, a alternativa d é incorreta, pois (a) o fóssil 

claramente não apresenta simetria pentarradial, e (b) tal simetria é uma característica encontrada em 

equinodermos.  
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Dado o alto índice de acertos nessa questão (72.95%), ela pode ser considerada FÁCIL. Ela havia sido 

considerada de dificuldade MÉDIA pela Banca Elaboradora. O desempenho dos candidatos demonstra que 

a maioria possui conhecimentos básicos sobre Zoologia e sobre a diversidade de filos animais, no que se 

refere a uma de suas características mais marcantes e definidoras, a saber, o padrão de organização 

corporal. 

 

 

Questão 86 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas definições a seguir. 

 

(i) ____________ é o conjunto de toda a informação genética de um organismo.  

 

(ii) _____________ é um trecho do material genético que fornece instruções para a fabricação de um 

produto gênico.  

 

(iii) _____________ é a constituição de alelos que um indivíduo possui em um determinado loco gênico. 

 

(iv) _____________ é a correspondência que existe entre códons e aminoácidos, relativa a uma sequência 

codificadora no DNA. 

 

a) (i) Código genético; (ii) Alelo; (iii) Homozigoto; (iv) Gene.  

 

b) (i) Genoma; (ii) Gene; (iii) Genótipo; (iv) Código genético. 

 

c) (i) Código genético; (ii) DNA; (iii) Genótipo; (iv) tRNA. 
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d) (i) Genoma; (ii) Código genético; (iii) Homozigoto; (iv) tRNA.  

Objetivo da Questão 
Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão: 

 

Hereditariedade: 

- Hereditariedade e material genético: DNA e RNA. 

- Código genético e síntese de proteínas. 

 

Esta questão aborda conceitos de extrema importância na área de Genética e Hereditariedade. Dado que 

muitos deles têm sido utilizados de forma errônea e incorretamente intercambiável na mídia e em 

publicações leigas, a Banca Elaboradora formulou uma questão que pudesse avaliar o conhecimento dos 

candidatos a respeito. Além de mobilizar conhecimento específico sobre o tema, o candidato deveria 

relacionar conteúdos, identificando os conceitos que melhor se aplicam às lacunas apresentadas no 

enunciado, a partir de uma lista de termos relacionados, indicados nas alternativas.  

 

Alternativa Correta: b 

Os conceitos envolvidos nessa questão têm definições e usos muito precisos, e a única alternativa que os 

menciona corretamente para o preenchimento das lacunas é a alternativa b. O termo "código genético" deve 

ser utilizado exclusivamente para representar a relação que existe entre códons na região codificadora de 

um mRNA (ou no gene correspondente) e os aminoácidos codificados por eles quando o mRNA é traduzido 

pelo ribossomo. Esse termo não pode ser utilizado para representar toda a informação genética de um 

organismo ou um trecho da informação genética correspondente a um gene, uso que se encontra com 

frequência em publicações leigas ou na mídia. Esse argumento invalida as alternativas a, c e d. As 

alternativas incorretas incluem outros erros conceituais: por exemplo, "genótipo" é o termo que deveria ser 

utilizado para preencher a lacuna do item iii, e não "homozigoto" (que se refere ao estado de um genótipo, 

na situação em que os dois alelos em um loco são idênticos), o que invalida a alternativa d.  

 

Desempenho dos candidatos 
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Comentários Gerais 

Dado o índice de acerto nessa questão (50.00%), ela pode ser considerada de dificuldade MÉDIA. Na 

previsão da Banca Elaboradora, a questão foi considerada de MÉDIA A DIFÍCIL. A segunda alternativa mais 

escolhida foi a c, o que revela que grande parte dos candidatos utiliza erroneamente o termo "código 

genético", para se referir ao conteúdo da informação genética de um organismo. Além disso, esse resultado 

pode ser tomado como evidência de que muitos candidatos não conhecem o correto significado do termo 

"produto gênico", a saber, um RNA ou proteína produzidos a partir da informação de um gene. Por essa 

razão, esses candidatos escolheram uma alternativa que indica que o termo "DNA" deve simbolizar o trecho 

do material genético capaz de levar à produção de um produto gênico.  

 

 

Questão 87 
Para um determinado caráter, fenótipo é o conjunto de características que o organismo exibe como fruto de 

seu genótipo. No entanto, no molusco hermafrodita Lymnaea peregra, ocorre algo diferente. Neste animal, 

há dois tipos de fenótipo da concha (ver figura a seguir), que não são determinados pelo genótipo do próprio 

indivíduo. A prole formada pela fertilização de óvulos vindos de um parental com genótipos AA ou Aa tem 

conchas dextrógiras; já a prole formada pela fertilização de óvulos vindos de um parental aa tem conchas 

levógiras.  

 

                    
Concha dextrógira         Concha levógira 

 

Se óvulos de um molusco Aa forem fertilizados por espermatozoides de um molusco aa, as probabilidades 

de ocorrência de indivíduos Aa dextrógiros, Aa levógiros, aa dextrógiros e aa levógiros na prole resultante 

são, respectivamente, 

 

a) ¼, ¼, ¼ e ¼. 

 

b) ½, 0, 0 e ½. 

 

c) ½, 0, ½ e 0. 

 

d) 1, 0, 0 e 0. 

 

 

Objetivo da Questão 
Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão: 

 
Hereditariedade: 

- Hereditariedade e material genético: DNA e RNA. 

- Leis de segregação mendeliana e padrões de herança. 

 

Diversidade, estrutura e função biológica: 

- Biologia dos animais. 
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Esta questão aborda os conceitos de "alelo", "genótipo" e "padrões de segregação Mendeliana" (primeira lei 

de Mendel), assuntos clássicos no Ensino Médio e de extrema importância na área de Genética. Além disso, 

requer conhecimento relativo a um aspecto da diversidade biológica de animais, a saber, o significado do 

termo "hermafrodita". Mais importante, a questão exigia dos candidatos leitura atenta do enunciado, cálculos 

simples de probabilidade e raciocínio lógico, pois demandava conhecimento sobre a primeira lei de Mendel 

em um contexto não usual (um padrão de herança em que o genótipo de um indivíduo determina o fenótipo 

de sua prole, não de si mesmo). Embora tal fenômeno, conhecido como Efeito Materno, não seja coberto 

pelo Ensino Médio, o candidato encontrava, no enunciado, todas as informações necessárias para a 

resolução da questão.  

 

Alternativa Correta: c 

Pela leitura atenta do enunciado, o candidato deveria compreender que óvulos de um molusco Aa 

sempre gerarão prole dextrógira, o que, de imediato, elimina alternativas que indicam que a prole conterá 

indivíduos levógiros (alternativas a e b). Por fim, deveria utilizar a primeira lei de Mendel para compreender 

que os óvulos produzidos por um molusco Aa possuem alelo A (50% dos gametas) ou alelo a (50% dos 

gametas), enquanto todos os espermatozoides produzidos por um molusco aa possuem alelo a. O 

cruzamento resultante da fertilização de óvulos de um molusco Aa por espermatozoides de um molusco aa 

resultam, portanto, em uma prole em que a probabilidade de ocorrência de indivíduos Aa é de ½ e a 

probabilidade de ocorrência de indivíduos aa é de ½. A alternativa que combina essas conclusões de forma 

correta é a alternativa c.    

 

Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Dado o baixo índice de acerto nessa questão (27.99%), ela pode ser considerada DIFÍCIL. Pela previsão da 

Banca Elaboradora, ela seria considerada de MÉDIA A DIFÍCIL. A alternativa mais escolhida foi uma 

alternativa errada, b, o que revela que muitos candidatos realizaram corretamente a dedução dos valores de 

probabilidade para os genótipos da prole, segundo a primeira lei de Mendel (½ para indivíduos Aa e ½ para 
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indivíduos aa), mas não interpretaram corretamente o enunciado para deduzir, de forma lógica, que o 

genótipo da prole não determina seu fenótipo; o fenótipo da prole é determinado pelo genótipo do parental 

que forneceu os óvulos, como aponta o enunciado de forma explícita. Uma fração não desprezível dos 

candidatos escolheu a alternativa a, o que sugere que esses candidatos realizaram os cálculos de 

probabilidade corretamente, mas não souberam deduzir a relação entre genótipo e fenótipo, essencial para 

a resolução da questão. 

 

 

Questão 88 
O mapa a seguir mostra duas áreas oceânicas, A e B. 

 

 
(Fonte: Google Maps. Acessado em 10/07/2017.) 

 

Um estudo mostrou que na localidade A são encontradas sete (7) espécies de camarões-pistola. Na 

localidade B são encontradas outras sete (7) espécies, sendo que cada espécie do local A tem uma 

espécie-irmã correspondente no local B (espécies-irmãs são espécies originadas de um mesmo ancestral 

comum recente). É correto afirmar que 

 

a) o canal do Panamá permitiu que camarões-pistola migrassem de A para B, adaptando-se ao novo 

ambiente, diferenciando-se e originando novas espécies semelhantes às do lado A.  

 

b) vulcões expeliram substâncias mutagênicas durante o Terciário, o que aumentou a variabilidade 

genética dos camarão-pistola, originando espécies-irmãs nas áreas oceânicas A e B. 

 

c) o istmo do Panamá interpôs uma barreira geográfica, formando dois grupos isolados para cada espécie 

ancestral, que puderam então se diferenciar, originando espécies-irmãs nos oceanos A e B.  

 

d) o impacto de um asteroide no final do Cretáceo levou a uma extinção em massa, fornecendo as 

condições para a radiação adaptativa dos camarões-pistola, com consequente formação de espécies-

irmãs. 

 

Objetivo da Questão 
Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão: 

 

Origem e evolução da vida: 

- Variabilidade genética. 

- Seleção natural. 

- Especiação. 

 

Esta questão aborda conceitos fundamentais relativos à evolução biológica, incluindo especiação e 

variabilidade genética. Além disso, exige do candidato conhecimentos básicos de Geografia mundial e 
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raciocínio lógico para compreender que o istmo do Panamá oferece uma barreira geográfica entre o Oceano 

Pacífico e o Mar do Caribe. Ao correlacionar a existência dessa barreira com as espécies-irmãs de 

camarões, o candidato deveria compreender que um processo de especiação (neste caso, alopátrica) 

provavelmente ocorreu para originar as espécies de camarões descritas no enunciado. Só uma alternativa 

traz essa explicação, enquanto as outras contêm inconsistências lógicas que o candidato deveria 

reconhecer.  

 

Alternativa Correta: c 

Cada alternativa dessa questão associa a presença de um evento ou fenômeno geológico/geográfico 

(construção do canal do Panamá, surgimento do istmo de Panamá, surgimento de vulcões e impacto de 

asteroide) a um evento da evolução biológica, oferendo uma possível explicação para essa relação. A 

alternativa a está incorreta, uma vez que o tempo transcorrido desde a construção do canal do Panamá até 

o momento não é, provavelmente, suficiente para dar origem a inúmeras espécies-irmãs nos dois lados do 

istmo. E, mais importante, há uma falha argumentativa na descrição do processo em questão: embora a 

migração de camarões provavelmente tenha ocorrido de um oceano para outro através do canal construído 

pelo homem, não há fundamento biológico para conceber o cenário em que uma espécie do lado caribenho 

migra para o outro lado, originando uma nova espécie; eventualmente, o processo de especiação poderia 

ocorrer, mas certamente não originaria tal padrão de distribuição de espécies, no qual a cada espécie de um 

lado corresponde uma espécie-irmã do outro lado. A alternativa b está incorreta, pois, embora, em tese, seja 

possível que as substâncias expelidas por um vulcão aumentem a taxa de mutação em um grupo de 

organismos que habita as proximidades, não é concebível que o aumento da variabilidade genética daí 

decorrente origine espécies-irmãs ao longo de uma barreira geográfica. A alternativa d está incorreta, pois, 

embora seja correto pensar que um processo de extinção em massa é seguido por eventos de especiação 

por radiação adaptativa (como ocorreu após o fim do Cretáceo), não é aceitável imaginar que tal radiação 

leve à origem de espécies-irmãs. A única alternativa logicamente correta é a alternativa c, que aponta a 

interposição de uma barreira geográfica como fator que leva à diferenciação genética das populações por 

ela separadas, resultando na formação de novas espécies (especiação alopátrica).  

 

Desempenho dos candidatos 
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Comentários Gerais 
Dado o índice de acertos registrados nessa questão (59.33%), ela pode ser considerada de dificuldade 

MÉDIA, como previa a Banca Elaboradora. A segunda alternativa mais escolhida foi a alternativa a, o que 

revela que muitos candidatos não compreendem o tempo da evolução ou não perceberam que há uma falha 

lógica no processo descrito nesse item; desconsidera-se o fato de que a migração de espécies para uma 

nova área, seguida de adaptação por seleção natural e diferenciação genética em relação às espécies 

ancestrais, não necessariamente origina um padrão de espécies-irmãs dos dois lados (em contraposição, 

pode-se imaginar o cenário dominado por um processo de radiação adaptativa, em que várias espécies são 

geradas a partir de cada espécie ancestral). 

 

 

Questão 89 
Altas concentrações de metais pesados foram encontradas nas águas de inúmeras bacias hidrográficas 

brasileiras. Esses poluentes podem rapidamente se acumular em seres vivos. Por exemplo, peixes podem 

absorver metais pesados da água e pela ingestão de alimentos, retendo-os em seu tecido muscular. 
 

(Adaptado de Daniel P. de Lima e outros, Contaminação por metais pesados em peixes e água da bacia do rio Cassiporé, Estado do 

Amapá, Brasil. Acta Amazonica, Manaus, 45, pp. 405-414, 2015.)  

 

Assinale a alternativa correta. 

 

 Metais pesados, como o urânio, são encontrados em maiores concentrações em herbívoros longevos 

ou do meio da teia alimentar, como tartarugas marinhas e peixes de fundo de rio. 

 

 Metais pesados, como o mercúrio, são encontrados em maiores concentrações em carnívoros do meio 

da teia alimentar, como aves de rapina e peixes predatórios. 

 

 Metais pesados, como o ferro, são encontrados em maiores concentrações em herbívoros e carnívoros 

do topo da teia alimentar, como aves de rapina e peixes predatórios. 

 

 Metais pesados, como o chumbo, são encontrados em maiores concentrações em predadores longevos 

ou do topo da teia alimentar, como aves de rapina e peixes predatórios. 

 

 

Objetivo da Questão 

Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão: 

 

Bases moleculares e celulares da vida: 

- Componentes bioquímicos da célula. 

O Ambiente e a Vida: 

- Fluxos de energia e matéria em ecossistemas e biomas. 

- Ecossistemas, populações e comunidades. 

- Interações ecológicas. 

- Problemas ambientais contemporâneos. 

Saúde humana: 
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- Agressões à saúde das populações. 

 

Esta questão explora conceitos relevantes de Ecologia de interações entre espécies e trata da 

contaminação da água e de animais (e, consequentemente, de itens da alimentação humana) por metais 

pesados, questão importante para o meio e para a saúde pública. A questão exige conhecimentos 

específicos de Biologia e conhecimento de atualidades. O candidato deveria ter conhecimento sobre os 

níveis tróficos de uma teia alimentar e sobre o fenômeno de bioacumulação, através do qual substâncias 

nocivas, tóxicas ou contaminantes (por exemplo, metais pesados) se acumulam em níveis tróficos 

superiores, muitas vezes oferecendo riscos à saúde da população humana que consome carne de animais 

como alimento.  

 

Alternativa Correta: d 

Cada alternativa menciona um tipo de metal e indica em que nível trófico esse metal se acumula, citando 

exemplos de animais nestes níveis. A alternativa c deveria ser eliminada, pois ferro não é um metal pesado 

contaminante (este elemento químico é constituinte natural de nosso organismo). A alternativa b é incorreta, 

pois aves de rapina estão no topo e não no meio da teia alimentar. A alternativa a é incorreta, pois os metais 

pesados se acumulam em maior concentração em predadores do topo e não do meio da teia alimentar 

(acumulam-se também em herbívoros longevos, corretamente exemplificados pelas tartarugas marinhas na 

alternativa). A alternativa d é a única que cita um metal pesado contaminante e apresenta corretamente o 

conceito de bioacumulação em níveis tróficos superiores, exemplificando adequadamente.  

 

 

Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 

Dado o alto índice de acertos registrado nessa questão (60.67%), ela pode ser considerada FÁCIL. Na 

previsão da Banca Elaboradora, ela seria de FÁCIL A MÉDIA. A segunda alternativa mais escolhida foi a b, 
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possivelmente porque mercúrio é frequentemente citado como exemplo de metal pesado contaminante; a 

escolha dessa alternativa revela, no entanto, desconhecimento sobre o fenômeno de bioacumulação em 

níveis tróficos superiores.  

 

 

Questão 90 
Algumas plantas de ambientes áridos apresentam o chamado "metabolismo ácido das crassuláceas", em 

que há captação do CO2 atmosférico durante a noite, quando os estômatos estão abertos. Como resultado, 

as plantas produzem ácidos orgânicos, que posteriormente fornecem substrato para a principal enzima 

fotossintética durante o período diurno. É correto afirmar que essas plantas 

 

 respiram e fotossintetizam apenas durante o período diurno. 

 

 respiram e fotossintetizam apenas durante o período noturno. 

 

 respiram o dia todo e fotossintetizam apenas durante o período diurno. 

 

 respiram e fotossintetizam o dia todo. 

 

Objetivo da Questão 

Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão: 

 

Diversidade, estrutura e função biológica: 

- Biologia das plantas e algas. 

 

A questão focaliza o metabolismo e a fisiologia de plantas, questão biológica de importância econômica e 

social para o Brasil e para o Estado de São Paulo. De modo particular, a questão aborda um tema clássico 

no Ensino Médio, a saber, os processos de fotossíntese e respiração. O candidato deveria ter conhecimento 

básico sobre esse tema e capacidade de interpretação do enunciado, para desvendar o metabolismo ácido 

das crassuláceas (CAM) nas plantas descritas.   

 

Alternativa Correta: c 

O mais importante para a resolução da questão é o conhecimento de que plantas realizam respiração o 

tempo todo, independentemente do processo de fotossíntese, uma vez que as células precisam realizar 

respiração para obter energia e sobreviver. Já a fotossíntese ocorre apenas quando há luz para a efetivação 

dos processos bioquímicos que acontecem dentro do cloroplasto. Embora o enunciado descreva o processo 

metabólico CAM, pelo qual ácidos orgânicos são produzidos durante a noite e funcionam como substratos 

para a fotossíntese durante o dia, essas informações não contribuem para a conclusão, construída a partir 

do enunciado e do conhecimento prévio do candidato, de que a fotossíntese acontece apenas durante o 

período diurno, quando há luz. A única alternativa que contempla esse raciocínio é a alternativa c.  
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Dado o alto índice de acertos registrados (69.97%), a questão pode ser considerada FÁCIL. Na previsão da 

Banca Elaboradora, ela havia sido considerada de dificuldade MÉDIA. A performance dos candidatos revela 

que eles têm conhecimento sobre os fenômenos de fotossíntese e respiração e que, apesar da descrição de 

um caso particular de metabolismo vegetal no enunciado(metabolismo CAM), souberam interpretar o texto 

fornecido e demonstrar sua compreensão mais geral de que a fotossíntese depende de luz e de que a 

respiração deve acontecer constantemente. 

 

 

 

INTERDISCIPLINARES 
 

Questão 37 (INGL + BIO) 
Coral reefs are colorful underwater forests which teem with life and act as a natural protective barrier for 

coastal regions. The fishes and plants which call them home belong to some of the most diverse ― and 

fragile ― ecosystems on the planet. Higher sea temperatures from global warming have already caused 

major coral bleaching events. Bleaching occurs when corals respond to the stress of warmer temperatures 

by expelling the colorful algae that live within them. Increased levels of atmospheric carbon dioxide result in 

higher levels of CO2 in the water, leading to ocean acidification, which is also a threat to coral. As the oceans 

become more acidic, the corals' ability to form skeletons through calcification is inhibited, causing their 

growth to slow. Increasing sea levels caused by melting sea ice could also cause problems for some reefs by 

making them too deep to receive adequate sunlight, another factor important for survival. 

 

(Adaptado de Coral Reefs, The National Wildlife Federation. Disponível em https://www.nwf.org/Wildlife/Threats-to-

Wildlife/Global-Warming/Effects-on-Wildlife-and-Habitat/Coral-Reefs.aspx. Acessado em 26/07/2017.) 

 

Considerando o texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.  
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Os recifes de corais estão seriamente ameaçados pela combinação dos seguintes fatores: 

  

a) branqueamento das esponjas calcáreas pela exalação de suas algas simbiontes; acidificação marinha 

em virtude da elevação do nível do mar; e menor taxa fotossintética pelo aumento do CO2 nos 

oceanos. 

 

b) bloqueio das conchas dos cnidários pela expulsão de suas algas parasíticas; acidificação marinha em 

virtude dos maiores níveis de CO2 no ar; e maior incidência de luz solar por causa do degelo das 

calotas polares. 

 

c) branqueamento dos pólipos de cnidários pela expulsão de suas algas simbiontes; acidificação marinha 

em virtude dos maiores níveis de CO2 no ar; e menor taxa fotossintética em razão dos níveis oceânicos 

elevados. 

 

d) bloqueio das esponjas calcáreas pela aquisição de algas comensalistas; acidificação marinha em 

virtude dos maiores níveis de CO2 no ar; e maior incidência de luz solar por causa do degelo das 

calotas polares 

 

 

Objetivo da Questão 
Principais itens do programa de Biologia do Vestibular contemplados na questão: 

 
O Ambiente e a Vida: 

- Ecossistemas, populações e comunidades. 

- Interações ecológicas. 

- Problemas ambientais contemporâneos. 

Diversidade, estrutura e função biológica: 

- Biologia dos animais. 

 

Esta questão abordou um problema ambiental contemporâneo, que esteve entre os trending topics mais 

comentados de 2017: o branqueamento dos recifes de corais e a destruição causada a estes ecossistemas 

pela influência antrópica e pelo fenômeno de aquecimento global. Desta forma, não somente focaliza um 

problema atual, mas também lança a questão de aquecimento global, de grande importância social, 

econômica e ambiental. Quanto à Biologia, a questão demanda conhecimento zoológico sobre os corais, 

principais organismos responsáveis pela origem das estruturas dos recifes, e conceitos de relações 

ecológicas entre espécies (simbiose, comensalismo e parasitismo). Quanto ao Inglês, a questão requer dos 

candidatos habilidade de interpretação de texto nesse idioma e de tradução de alguns termos menos 

usuais. 

 

 

Alternativa Correta: c 

O conhecimento biológico mais importante para a resolução da questão é o de que recifes de corais estão 

sujeitos ao fenômeno de branqueamento, pelo qual os principais animais responsáveis pela construção dos 

recifes, os corais (cnidários), perdem suas algas simbiontes em função do aquecimento e acidificação da 

água do mar. Exceto o conhecimento prévio de que recifes são formados por corais, um tipo de cnidário, os 

outros elementos para a resolução da questão viriam da tradução e interpretação do texto em inglês. A 

única alternativa que inclui corretamente essas informações, que podiam em grande parte ser depreendidos 

da tradução do texto, é a alternativa c. A alternativa a está incorreta, pois o branqueamento não envolve as 

esponjas, mas sim os corais; além disso, a acidificação não provém da elevação dos níveis dos oceanos, 
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mas do aumento de CO2 dissolvido na água; por fim, o prejuízo da fotossíntese pelas algas simbiontes dos 

corais não provém do aumento de CO2 na água, mas da elevação dos níveis oceânicos. A alternativa b 

contém inúmeros erros: (a) corais possuem algas simbiontes, não parasíticas; (b) o fenômeno é o 

branqueamento dos pólipos dos corais, não o bloqueio de suas conchas; (c) não há menção a maior 

incidência de luz solar em nenhuma parte do texto. A alternativa d está incorreta, pois (a) o fenômeno em 

questão é o branqueamento dos pólipos dos corais, não o bloqueio das esponjas; (b) envolve expulsão de 

algas simbiontes, não aquisição de algas comensalistas; e (c) não se menciona maior incidência de luz solar 

em nenhuma parte do texto. 

 

 

Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 

Dado o alto índice de acertos nessa questão (64.19%), ela pode ser considerada FÁCIL. A Banca 

Elaboradora havia considerado a questão de dificuldade MÉDIA. A performance dos candidatos revela que 

eles têm conhecimento de inglês, conhecimentos sobre o fenômeno de branqueamento dos corais e 

conhecimento zoológico e ecológico sobre esses seres.  

A questão revelou excelente capacidade de discriminação geral entre candidatos, ou seja, entre candidatos 

com maior nota geral e candidatos com baixa nota geral, fato observado em todas as áreas. Isso 

provavelmente adveio do fato de que cada item continha quatro argumentos que precisavam ser avaliados 

pelos candidatos, incluindo principalmente conceitos biológicos. 
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Questão 80 (BIO + GEO) 

 
(Fonte: Fabio R. Marin e Daniel S. P. Nassif “Mudanças climáticas e a cana-de-açúcar no Brasil: fisiologia, conjuntura e cenário futuro”. Revista Brasileira 

de Engenharia Agrícola e Ambiental. v. 17, n 2, 2013, p. 233.) 

 

A figura acima indica a distribuição de usinas sucroenergéticas no Brasil em 2010. Essas usinas 

provocaram aumento da produção de vinhaça, resíduo pastoso e malcheiroso resultante da destilação do 

caldo de cana-de-açúcar fermentado.  
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) No Centro-Oeste, as usinas estão concentradas em áreas anteriormente ocupadas pelo Cerrado; 

quando a vinhaça atinge os rios, ocorre aumento na quantidade de micro-organismos nocivos aos 

peixes. 

  

b) O processamento da cana no Sudeste está concentrado no Vale do Paraíba; a vinhaça é rica em 

compostos sulfurados, leva à contaminação ambiental e não serve como fertilizante. 

 

c) As usinas do Nordeste concentram-se no Agreste; a vinhaça é rica em matéria orgânica e pode ser 

utilizada como adubo para o solo. 

 

d) Na região Norte há poucas usinas, situadas apenas nas Terras Altas amazônicas; a vinhaça é rica em 

matéria orgânica, mas o processo de destilação elimina seus nutrientes. 

 

 

Objetivo da Questão 
Principais itens do programa de Biologia do Vestibular contemplados na questão: 

 
O Ambiente e a Vida: 

- Problemas ambientais contemporâneos. 

 

A questão focalizou aspectos importantes relativos ao plantio de cana-de-açúcar e à indústria 

sucroalcooleira no Brasil. Requeria do candidato: (a) interpretação do mapa do Brasil e suas regiões; (b) 

interpretação das informações fornecidas no mapa para localizar as regiões brasileiras e os domínios 

geográficos ocupados pelas usinas de processamento de cana; (c) conhecimento sobre o fenômeno 

biológico de eutrofização; (d) conhecimento sobre os problemas ambientais atuais decorrentes da produção 

de vinhaça, um dos principais efluentes da indústria de processamento de cana no Brasil; e (e) 

conhecimento sobre o plantio de cana-de-açúcar no Brasil. 
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Alternativa Correta: a 

A alternativa a menciona corretamente que, na região Centro-Oeste, a indústria de processamento de cana 

se concentra em áreas anteriormente ocupadas pelo Cerrado, pois é nessas zonas que ocorre o plantio de 

cana; além disso, esta alternativa descreve corretamente o fenômeno de eutrofização, através do qual a 

vinhaça, rica em compostos orgânicos, leva à proliferação de algas quando é despejada nos rios e lagos, o 

que resulta em contaminação e morte de peixes. A alternativa b está incorreta, pois (a) o plantio e 

processamento de cana na região Sudeste se concentra no Oeste paulista, como indica o mapa, e não no 

vale do Paraíba, e (b) a vinhaça pode ser utilizada como fertilizante já que é rica em compostos orgânicos. A 

alternativa c é incorreta, pois o plantio e as usinas de cana do Nordeste se concentram na Zona da Mata, 

como mostra o mapa, e não no Agreste. A alternativa d está incorreta, pois (a) as poucas usinas da região 

Norte, conforme o mapa, não estão nas Terras Altas Amazônicas e (b) a destilação do caldo de cana não 

destrói nutrientes que potencialmente são transferidos para a vinhaça.  

 

 

Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Dado o baixo índice de acertos nessa questão (28.55%), ela pode ser considerada DIFÍCIL. A performance 

dos candidatos revela uma série de deficiências de conhecimento, uma vez que uma fração considerável 

deles escolheu as alternativas incorretas. Estes resultados podem ser tomados como evidência de que 

muitos candidatos não souberam interpretar o mapa do Brasil, ou não souberam resgatar conhecimento 

sobre as áreas em que a cana é plantada no Brasil, ou não souberam reconhecer as regiões brasileiras, ou 

não conheciam o fenômeno de eutrofização e o termo vinhaça, conhecimento de grande interesse 

econômico e ambiental na atualidade.   
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Questão 81 (BIO + QUI) 
Os eixos do gráfico a seguir representam duas variáveis, uma delas não identificada no gráfico. Uma curva 

representa animais endotérmicos e a outra, animais ectotérmicos.  

 

 
 

 
(Adaptado de KHAN ACADEMY, Endotherms and ectotherms. Disponível em www.khanacademy.org. Acessado em 10/08/17.) 

 

A curva que corretamente se aplica ao ser humano é 

 

 a curva A, sendo que o eixo horizontal representa a temperatura externa e o eixo vertical, o consumo 

de O2. 

 

 a curva A, sendo que o eixo horizontal representa a temperatura interna e o eixo vertical, o consumo de 

O2. 

 

 a curva B, sendo que o eixo horizontal representa a temperatura externa e o eixo vertical, a liberação 

de CO2. 

 

 a curva B, sendo que o eixo horizontal representa a temperatura interna e o eixo vertical, a liberação de 

CO2. 

 

 

Objetivo da Questão 
Principais itens do programa de Biologia do Vestibular contemplados na questão: 

 
Diversidade, estrutura e função biológica: 

- Biologia dos animais. 

 

A questão focalizou um aspecto fundamental da Biologia dos animais: o metabolismo de controle da 

temperatura corporal e a produção de calor. O conhecimento clássico de que animais são divididos entre os 

que conseguem controlar a temperatura corporal, produzindo ou dissipando calor (endotérmicos), e aqueles 

que não regulam a temperatura corpórea (ectotérmicos) foi requerido nesta questão de forma não usual, 

pois dependia da leitura e interpretação de um gráfico e do raciocínio lógico. Além de ler as curvas 

apresentadas no gráficos e interpretá-las à luz dos eixos possíveis segundo as alternativas, o candidato 

deveria raciocinar para compreender se cada curva poderia ser aplicada a animais endotérmicos ou 

ectotérmicos.  

 

     10        20        30         40 

A 

B 

Temperatura (ºC) 
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Alternativa Correta: a 

O eixo horizontal do gráfico não poderia representar a temperatura interna do organismo, pois não faz 

sentido uma temperatura acima de 40
o
C para nenhum animal. Isso elimina, de imediato, as alternativas b e 

d. Considerando que o eixo horizontal (das abscissas) representa a temperatura externa, se a curva B 

representar animais endotérmicos (possivelmente com liberação de CO2 e metabolismo constantes 

independentemente da temperatura externa), a curva A não poderia jamais representar animais 

ectotérmicos, pois a liberação de CO2 (indicativo de taxa respiratória) aumenta com o decréscimo da 

temperatura externa nesse gráfico, justamente o oposto do que aconteceria com animais deste tipo. Logo, a 

alternativa c está incorreta. A alternativa a está correta, pois, se a curva A representar animais endotérmicos 

(como o ser humano), observa-se maior metabolismo (consumo de O2 para respiração) em baixas 

temperaturas externas (para produzir calor) e em altas temperaturas (para gerar sudorese e dissipar calor), 

sendo que o metabolismo permanece aproximadamente constante em uma faixa grande de temperaturas 

externas intermediárias. Por outro lado, a curva B representa animais ectotérmicos, cujo metabolismo 

diminui com o decréscimo da temperatura, em virtude da diminuição da temperatura interna do organismo, 

já que esses animais não controlam sua temperatura interna.  

 

Desempenho dos candidatos 

 

Comentários Gerais 
Dado o baixo índice de acertos nessa questão (24.99%), ela pode ser considerada DIFÍCIL, seguindo a 

previsão da Banca Elaboradora. A alternativa mais escolhida pelos candidatos foi a alternativa c, incorreta, 

e muitos candidatos escolheram ainda as alternativas incorretas b e d. Esse resultado revela que os 

candidatos provavelmente interpretaram a quase horizontalidade da curva B como evidência de um 

metabolismo interno quase constante, como talvez fosse esperado para animais que controlam sua 

temperatura interna (endotérmicos). No entanto, o fato de que animais endotérmicos controlam sua 

temperatura interna nada tem a ver com sua taxa de metabolismo, que varia, sim, de acordo com a 

temperatura, conforme os argumentos fisiológicos mencionados anteriormente. Ademais, mesmo que a 

curva B representasse animais endotérmicos (alternativa c), a curva A jamais poderia representar animais 

ectotérmicos, o que revela que alguns candidatos não foram capazes de raciocínio lógico excludente, 

necessário para a resolução da questão.   
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