
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



2



2ª Fase - Ciências Biológicas

Introdução 
As questões da 2ª fase do Vestibular UNICAMP 2018, assim como as da 1ª fase, 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, permitiram avaliar os 
candidatos quanto à sua capacidade de raciocínio lógico, de elaboração de hipóteses, de leitura e 
interpretação de dados, gráficos e tabelas, e de argumentação. Evidentemente, essa avaliação se somou à 
avaliação de aspectos essenciais do conhecimento biológico, exigidos para se responder às questões.  
A maioria das questões 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.  
A prova de 2ª fase incluiu questões de dificuldade média e difíceis. É importante observar que todas as 
questões tiveram excelente índice de discriminação, o que indica que a prova, embora tenha sido 
considerada exigente pela Banca Elaboradora e pelos colégios e cursinhos, cumpriu seu papel de 
selecionar os candidatos mais bem preparados e com o perfil desejado para o aluno ingressante da 
UNICAMP. 
 
 
 

Questão 01 
Dados genéticos podem ser utilizados para estudar populações de uma espécie no ambiente natural. Por 
exemplo, amostras de DNA podem ser coletadas para identificar espécies, estimar tamanhos populacionais 
ou identificar indivíduos. Um pesquisador coletou duas amostras de fezes em uma localidade na Índia e 
sequenciou parte do gene Gapdh dos DNAs extraídos a partir delas. Como resultado, foram obtidas as 
sequências abaixo (apenas uma das fitas do DNA é mostrada). 
 
 Amostra 1  5' ACAGGATCCAATAACCCCGCAGGAATGGTG 3' 
 Amostra 2  5' ACAGGATCCAATAACCCCTCACGAATGGTG 3' 
 
As sequências da mesma região do gene Gapdh nos genomas do tigre de Bengala (Panthera tigris) e do 
leopardo (Panthera pardus) são: 
 
 Panthera tigris 5' ACAGGATCCAATAACCCCGCAGGAATGGTG 3' 
 Panthera pardus 5' ACAGGATCTAACAACCCCGCAGGAATAGTA 3' 
 
a) De posse desses dados, responda: as amostras de fezes 1 e 2 pertencem, com maior probabilidade, a 

tigres de Bengala ou a leopardos? As amostras 1 e 2 pertencem ao mesmo indivíduo ou a dois 
indivíduos diferentes? Justifique sua resposta.   
 

b) Um crítico argumentou que o trabalho do pesquisador não era válido, pois as sequências do gene 
nuclear Gapdh foram obtidas a partir de amostras de fezes. Segundo o crítico, material genético nuclear 
de felinos só poderia ser extraído com qualidade a partir de hemácias (eritrócitos) coletadas dos 
animais. Quem tem razão, o pesquisador ou o crítico? Justifique.  

(Fonte: J. Bhagavatula e L. Singh. BMC Genetics, Londres, v. 7, p. 48, out. 2006.) 

 
 

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

 
Bases moleculares e celulares da vida: 
- Estrutura celular em procariotos e eucariotos. 
Hereditariedade: 
- Hereditariedade e material genético: DNA e RNA. 
- Manipulação do DNA e biotecnologia. 
Origem e evolução da vida: 
- Variabilidade genética. 
O Ambiente e a Vida: 
- Ecossistemas, populações e comunidades. 
Diversidade, estrutura e função biológica: 
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- Bases biológicas da classificação dos seres vivos. 
 
Aspectos avaliados pela questão: 

Quanto ao conhecimento biológico, o candidato deveria saber que: (a) há variabilidade genética entre 
distintos indivíduos; (b) o DNA é o mesmo em todas as células nucleadas de um indivíduo; (c) os 
pesquisadores são capazes de realizar análises genéticas a partir de amostras fecais ou qualquer amostra 
que contenha material celular nucleado. 
Quanto às capacidades desejadas no estudante, a questão avaliou: (a) a argumentação lógica do candidato 
(ao opinar sobre quem tinha razão, o pesquisador ou o crítico); e (b) sua capacidade de interpretar dados.   
 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Comparando-se as sequências fornecidas, nota-se que as amostras 1 e 2 provavelmente pertencem ao 
tigre de Bengala, pois há menos diferenças entre cada amostra e a sequência do gene Gapdh em Panthera 
tigris do que na comparação das amostras com Panthera pardus. As amostras 1 e 2 não pertencem ao 
mesmo indivíduo, pois as sequências do gene Gapdh são ligeiramente diferentes nas duas amostras. 
 
b) (2 pontos) 
O pesquisador tem razão, pois fezes possuem fragmentos celulares a partir dos quais DNA nuclear pode 
ser extraído facilmente. Além disso, não há DNA nuclear em hemácias de mamíferos, já que estas são 
anucleadas. 
 
 

Resolução comentada 

O item a da questão poderia ser resolvido comparando-se os trechos de sequência de DNA fornecidos. Para 
saber se a amostra 1 pertence com maior probabilidade ao tigre de Bengala ou ao leopardo, basta 
comparar, nucleotídeo por nucleotídeo, a sequência da referida amostra e as sequências equivalentes das 
espécies Panthera tigris e Panthera pardus. Esse processo revela que não há diferença entre a amostra 1 e 
a sequência do tigre de Bengala, enquanto há 4 diferenças entre a amostra 1 e a sequência do leopardo. 
Logo, a amostra 1 provavelmente veio de fezes de tigre de Bengala. Raciocínio semelhante poderia ser 
realizado quanto à amostra 2: embora esta amostra tenha 1 nucleotídeo de diferença em relação à 
sequência de tigres de Bengala e 6 nucleotídeos de diferença em relação à sequência de leopardos, ainda 
assim há menos diferenças em relação à sequência do tigre, logo a amostra deve pertencer, com maior 
probabilidade, à espécie Panthera tigris. Além disso, o candidato deveria saber que indivíduos distintos de 
uma mesma espécie podem ter sequências de DNA ligeiramente diferentes, o que justificaria a conclusão 
de que as amostras 1 e 2 pertencem a dois indivíduos distintos, já que não são idênticas.   
Quanto ao item b, o candidato deveria ter noção de que fezes de qualquer animal contêm fragmentos de 
tecido (em sua maioria, de tecido epitelial do sistema digestório e, eventualmente, diminutas quantidades de 
sangue) do próprio animal, os quais contêm células nucleadas a partir das quais pode-se extrair DNA de 
forma eficiente. Trata-se de um método não invasivo de coleta de material genético, que permite a 
identificação de espécies e indivíduos em ambiente natural, sem a necessidade de captura. Além disso, o 
candidato deveria saber que hemácias de mamíferos não são nucleadas e, portanto, esse tipo celular não 
pode ser utilizado eficientemente para extrair material genético do animal. As duas informações levam à 
conclusão de que o crítico não tem razão, e que o pesquisador utilizou um método correto e adequado para 
extração de material genético do animal visando à sua identificação taxonômica.   
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Acertos mais comuns dos candidatos. 
 No item a: 
- o candidato realizou comparações entre as sequências fornecidas e identificou quais delas mais se 
assemelhavam às espécies descritas no enunciado; 
- o candidato compreendeu que indivíduos diferentes podem ter sequências de DNA ligeiramente diferentes; 
- o candidato justificou os itens com argumentação baseada em comparação de sequências. 
 No item b: 
- o candidato reconheceu que hemácias são anucleadas e não podem servir como fonte para obtenção de 
DNA do organismo; 
- o candidato reconheceu que fezes contêm fragmentos de tecido do próprio organismo. 
 
Erros mais comuns cometidos pelos candidatos. 
 No item a: 
- o candidato considerou que as fitas de DNA não deveriam ser complementares, indicando 
desconhecimento sobre a estrutura de dupla-fita da molécula de DNA nuclear e sobre o princípio de 
comparação de sequências; 
- o candidato deu nomes incorretos para os componentes do ácido nucleico (genes, aminoácidos, em vez 
de nucleotídeos ou bases nitrogenadas); 
- o candidato não soube interpretar a necessidade de comparação de sequências de DNA, referindo-se ao 
problema de forma genérica e incorreta (conteúdo genético, configuração genética, perfil genético, etc.). 
 No item b: 
- o candidato considerou que hemácias possuem DNA nuclear; 
- o candidato afirmou que fezes possuem hemácias; 
- o candidato afirmou que fezes eram parte do corpo do indivíduo; 
- o candidato afirmou que nas fezes só há restos de alimentos; 
- o candidato considerou que fezes contêm DNA de animais consumidos pelos felinos (o que é correto, mas 
não permitia a adequada interpretação dos dados da questão). 
 

Tendo em vista a média elevada de pontos e o índice de facilidade registrado entre candidatos de diferentes 
áreas, esta questão pode ser considerada FÁCIL, confirmando a previsão da Banca Elaboradora. A 
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porcentagem de notas zero e abaixo da média foi baixa, indicando que os candidatos têm bom 
conhecimento sobre a estrutura do DNA e sobre comparação de sequências de nucleotídeos em diferentes 
contextos biológicos.  
 
 
 

Questão 02 
A figura A abaixo mostra o claro dimorfismo sexual que ocorre na espécie de besouro neotropical Dynastes 
hercules (besouro-hércules), um dos maiores besouros do mundo. Nos machos, protuberâncias cefálicas e 
torácicas formam estruturas semelhantes aos chifres de alguns mamíferos. Um estudo mostrou que, nessa 
espécie, há três tipos de machos geneticamente distintos, P, M e G, que diferem apenas quanto ao 
tamanho médio dos "chifres" (figura B). Os dados na figura C indicam a capacidade de machos dos três 
tipos de copular com fêmeas. Testes genéticos mostraram ainda que 85% dos filhotes em cada geração têm 
machos do tipo G como pais.  

 
 

a) Os "chifres" são parte do esqueleto do besouro-hércules macho. Cite duas características do esqueleto 
de artrópodes e duas diferenças em relação ao esqueleto de vertebrados.   

b) Darwin acreditava que diferenças entre animais machos e fêmeas como as mostradas na figura A 
surgem durante a evolução como consequência da seleção sexual, um tipo especial de seleção natural. 
Defina seleção natural. Utilizando os dados fornecidos acima, explique por que a característica 
masculina dimórfica do besouro-hércules é uma adaptação, fruto da seleção natural. 

 
 

Objetivo da Questão 
Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão: 
 
Origem e evolução da vida: 
- Variabilidade genética. 
- Seleção natural. 
Diversidade, estrutura e função biológica: 
- Biologia dos animais. 
 
Aspectos avaliados pela questão: 
 Conhecimentos biológicos exigidos do candidato: o importantíssimo conceito de seleção natural; 
características fundamentais da organização do esqueleto em animais, incluindo comparação entre 
vertebrados e invertebrados; além de algum conhecimento sobre zoologia (morfologia e função).  

 Capacidades desejadas no candidato: capacidade de argumentação lógica (extrair informações dos 
gráficos e relacionar com conteúdo programático do Ensino Médio sobre evolução de seres vivos); 
habilidade para interpretar dados, gráficos e tabelas.   
 

 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
O esqueleto de artrópodes é do tipo exoesqueleto articulado, constituído predominantemente por quitina. Já 
os vertebrados possuem endoesqueleto, que é formado por tecido ósseo e/ou cartilaginoso. 
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b) (2 pontos) 
Seleção natural é a sobrevivência ou a reprodução diferencial de tipos distintos de indivíduos em uma 
população, em um processo em que os mais aptos têm maior sucesso na transferência de seus genes para 
as gerações seguintes. Os besouros do tipo G, que possuem "chifres" maiores, têm maior sucesso 
reprodutivo do que os tipos P e M. Logo, trata-se de um caso de seleção natural. Como consequência, 
machos com "chifres" maiores conseguem passar seus genes às próximas gerações mais eficientemente. 
Essa característica torna-se então cada vez mais frequente, constituindo, portanto, uma adaptação. 

 
 

Resolução comentada 

O item a exigiu do candidato conhecimentos básicos tradicionalmente cobertos pelo Ensino Médio a respeito 
do esqueleto de artrópodes e do esqueleto de vertebrados. Era importante mencionar 2 (duas) 
características do esqueleto de artrópodes (estrutura, composição química ou função) e não características 
de sua estrutura corporal ou de sua fisiologia. Por exemplo, seriam respostas corretas: exoesqueleto 
(esqueleto externo), composição de quitina, função de proteção e sustentação, esqueleto articulado, 
crescimento através de trocas periódicas (mudas ou ecdises). Para responder à segunda parte do item, o 
candidato deveria ter conhecimento sobre o esqueleto de vertebrados, mas também deveria ser capaz de 
contrastar a característica citada com a de artrópodes. Exemplos de respostas corretas (duas diferenças): o 
esqueleto de vertebrados é interno, enquanto o de artrópodes é externo; o esqueleto de vertebrados possui 
coluna vertebral com vértebras, característica ausente em artrópodes; o esqueleto de vertebrados é 
composto por tecido ósseo e/ou cartilaginoso, em que abunda o elemento cálcio, enquanto o esqueleto de 
artrópodes é composto pelo polissacarídeo quitina; o esqueleto de vertebrados cresce continuamente, 
acompanhando o crescimento do animal, enquanto o de artrópodes sofre crescimentos episódicos durante a 
ecdise; o esqueleto de vertebrados tem função de sustentação e proteção de alguns órgãos internos, 
enquanto o de artrópodes tem função de proteção de todo o corpo, entre outras.  

O item b exigiu do candidato conhecimentos sobre evolução por seleção natural. A definição de seleção 
natural deve incluir informação de que diferentes tipos de indivíduos na população (por exemplo, diferentes 
classes genotípicas) apresentam diferenças quanto à sobrevivência e/ou quanto à reprodução, ou seja, os 
mais aptos (com maior valor adaptativo) contribuem proporcionalmente mais para a composição genética da 
próxima geração. Com o tempo, as características que dotam esses indivíduos de maior aptidão vão ficando 
cada vez mais frequentes na população, tornando-se uma adaptação, a consequência principal do processo 
de seleção natural. Os dados sobre o besouro informam que aqueles com maior chifre têm maior 
capacidade de cópula e deixam mais descendentes, logo, trata-se de um caso de seleção natural. A 
característica que dota os machos do tipo G com essa maior capacidade de reprodução (chifres maiores) 
eventualmente aumentará em frequência na população, de modo que representará, consequentemente, 
uma adaptação.  
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Acertos mais comuns dos candidatos. 
 No item a: 
- o candidato soube citar duas características do esqueleto de artrópodes; características muito citadas: 
exoesqueleto e composição de quitina; 
- o candidato soube contrastar características do esqueleto de artrópodes com características do esqueleto 
de vertebrados; características mais citadas: endoesqueleto (em contraste com exoesqueleto de artrópodes) 
e composição mineralizada com cálcio (em contraste com composição de quitina).  
 No item b: 
- o candidato reconheceu que o tipo G obtém maior sucesso reprodutivo, tratando-se, portanto, de um caso 
de seleção natural; 
- o candidato definiu corretamente seleção natural como sobrevivência ou reprodução diferencial de tipos de 
indivíduos na população; 
- o candidato compreendeu que adaptação é a consequência da seleção natural, e não sua condição a 
priori. 
  
Erros mais comuns cometidos pelos candidatos. 
 Para o item a: 
- o candidato mencionou queratina, em vez de quitina; 
- o candidato mencionou calcário, em vez de cálcio; 
- o candidato não realizou, por desatenção, duas comparações; 
- o candidato não realizou comparações informativas (por exemplo: artrópodes possuem exoesqueleto, e 
vertebrados não); 
- o candidato confundiu os grupos taxonômicos (insetos, em vez de artrópodes; e cordados, em vez de 
vertebrados); 
- o candidato discorreu sobre organização corporal (bauplan) e não sobre o esqueleto. 
 No item b: 
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- o candidato confundiu os termos "apto" e "adaptado". Isso revela que o Ensino Médio precisa aprimorar 
seu trabalho no ensino de evolução, no que diz respeito à seleção natural, uma de suas principais forças de 
mudança. Adaptação é a consequência da seleção natural, e não sua condição a priori, seu mecanismo ou 
o elemento sobre o qual a seleção age; 
- o candidato considerou "adaptação em evolução" como sendo "adaptação fisiológica", ou seja, mudança 
em um mesmo indivíduo, revelando desconhecimento sobre os princípios da evolução biológica (evolução 
variacional); 
- o candidato identificou seleção natural com "sobrevivência do mais forte", "sobrevivência do mais 
inteligente", "sobrevivência do mais adaptado", "sobrevivência do mais evoluído"; 
- o candidato explorou a seleção natural sem incluir os conceitos de herança ou descendência com 
modificação, essenciais na definição dessa força evolutiva (na verdade, fundamentais na definição de todas 
as forças de mudança evolutiva); 
- uma fração significativa dos candidatos mencionou que a variabilidade biológica surge por mutações 
ditadas pela necessidade do organismo, introduzindo o conceito de Lamarckismo, já há muito desprezado 
pela comunidade científica como parte do processo de evolução biológica.  
 
Tendo em vista a baixa média de pontos e o baixo índice de facilidade (0.37), para candidatos de diferentes 
áreas, esta questão pode ser considerada DIFÍCIL. Ela havia sido considerada de dificuldade MÉDIA pela 
Banca Elaboradora. A maior quantidade de pontos foi obtida pelos candidatos no item a, que foi 
considerado fácil pela Banca Elaboradora. A grande quantidade de notas zero e abaixo da média revela um 
profundo desconhecimento sobre a evolução biológica por parte de muitos candidatos, especialmente no 
que se refere aos conceitos de adaptação, variação e aptidão darwiniana.  
 
 
 

Questão 03 
As questões a seguir tratam de alimentação e saúde humana. 
 

 Um dos maiores problemas de saúde pública no mundo é a obesidade. Considerando separadamente 
as populações masculina e feminina, em qual faixa etária houve maior crescimento proporcional de 
obesos entre 1975 e 2009, de acordo com os gráficos abaixo? Sabendo que os carboidratos constituem 
aproximadamente 50% da dieta diária recomendada pelo Ministério da Saúde, explique a necessidade 
desse nutriente e por que ele pode causar obesidade.  

 
 O consumo diário de frutas, hortaliças e legumes é considerado altamente benéfico para a saúde 

humana. Um estudo realizado no Hospital do Câncer de Barretos (SP) indicou que as hortaliças da 
família das crucíferas (brócolis, couve-flor, couve, agrião, rúcula, entre outras), após passarem por 
processamento enzimático no organismo, liberam sulforafano e indol-3-carbinol, substâncias capazes de 
inibir a proliferação celular. O que é o câncer? Por que as hortaliças da família das crucíferas são 
consideradas importantes na prevenção dessa doença? 

(Fonte: Pesquisa de orçamentos familiares, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Disponível em www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal. Acessado em 15/10/2017.) 

 
 

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

 
Bases moleculares e celulares da vida: 
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- Componentes bioquímicos da célula. 
- Células-tronco, ciclo celular e divisão celular mitótica e meiótica. 
Hereditariedade: 
- Doenças genéticas humanas e seu impacto na saúde. 
Saúde humana: 
- O que é saúde? 
- Agressões à saúde das populações. 
 
Aspectos avaliados pela questão: 
 Conhecimentos biológicos: relação entre alimentação, saúde humana, metabolismo energético e 
armazenamento de energia. Além disso, o candidato deveria ter conhecimentos sobre câncer, proliferação 
de células cancerosas e divisão celular. Foi uma questão abrangente em termos de conteúdo biológico, mas 
com um forte viés para as áreas de saúde humana e saúde pública.  

 Capacidades desejadas no candidato: capacidade de argumentação lógica (relacionar ingestão de 
alimentos energéticos com armazenamento de excesso de compostos energéticos na forma de gordura) e 
de interpretação de gráficos, fator que gerou a maior quantidade dos erros nessa questão.   
 

 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 

 De acordo com o gráfico, para o sexo masculino observamos maior aumento na faixa etária de 10 a 19 anos 
(aumento aproximado de 12 vezes). Para o sexo feminino, observamos maior aumento na faixa etária de 5 
a 9 anos (aumento aproximado de 6 vezes). Os carboidratos são importantes fontes de energia para o 
metabolismo. Quando consumidos em excesso (ingestão calórica maior que a demanda energética), podem 
ser convertidos em lipídeos e armazenados no tecido adiposo, causando obesidade. 

 
b) (2 pontos) 
Câncer é uma doença genética caracterizada pela presença de células que perdem a capacidade de regular 
sua divisão e passam a proliferar descontroladamente (células cancerosas). As hortaliças citadas são 
importantes pois contêm compostos antimitóticos, inibindo a proliferação celular em geral, incluindo a 
multiplicação desenfreada da célula cancerosa. 
 
 

Resolução comentada 

O item a exigiu do candidato dois tipos de conhecimento. Para responder à primeira pergunta, ele deveria 
ser capaz de interpretar as informações matemáticas fornecidas pelo gráfico. Em especial, deveria (a) 
separar as informações sobre homens e mulheres, (b) separar as informações sobre idades e anos, (c) 
separar as informações sobre porcentagem de obesos (relevante para a questão) e sobrepeso (irrelevante 
para a questão), além de (d) reconhecer que o cálculo deveria ser feito sobre o aumento proporcional em 
cada faixa etária (e não sobre o aumento absoluto). Assim, chegaria à conclusão de que, apesar de haver 
mais meninos obesos de 5 a 9 anos, o maior incremento proporcional foi na faixa etária de 10 a 19 anos, em 
que houve aumento de 12 vezes. Similarmente, apesar de haver grande porcentagem de mulheres adultas 
obesas, o maior incremento proporcional ocorreu na faixa etária de meninas de 5 a 9 anos, em que houve 
aumento de 6 vezes. A segunda pergunta do item a requeria conhecimento básico sobre o papel 
desempenhado por carboidratos na fisiologia do organismo humano e sua relação com o acúmulo de 
lipídeos no tecido adiposo em obesos. O candidato deveria saber que os carboidratos são a principal fonte 
de energia para os processos celulares e teciduais do organismo, sendo, portanto, parte essencial da dieta 
de um indivíduo. Porém, quando consumidos em excesso, podem ser convertidos em lipídeos, que são 
depositados sob a forma de grânulos de gordura nas células do tecido adiposo, caracterizando a obesidade.   

O item b requeria conhecimento sobre o câncer e sua principal característica definidora, ou seja, a presença 
de células cuja capacidade de controle sobre a própria taxa de proliferação encontra-se alterada. Como 
consequência, as células cancerosas se multiplicam em demasia, podendo afetar o funcionamento de 
órgãos e tecidos e eventualmente prejudicar a sobrevivência do indivíduo. Uma vez que o câncer é 
caracterizado por células sem controle sobre sua própria proliferação, o candidato deveria relacionar esse 
fato com o enunciado e perceber que crucíferas contêm substâncias que dão origem a compostos 
antimitóticos no organismo, sendo, portanto, capazes de controlar a proliferação celular, inclusive das 
células cancerosas.  
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Acertos mais comuns dos candidatos. 
 No item a: 
- o candidato forneceu informações corretas sobre o aumento proporcional, separando homens e mulheres 
obesos; 
- o candidato soube reconhecer o papel dos carboidratos como fonte de energia para células e tecidos. 
 No item b: 
- o candidato definiu corretamente o câncer em termos celulares, ou seja, teve conhecimento sobre o 
aspecto genético (mas não hereditário) do câncer e sobre sua característica de proliferação descontrolada 
de células; 
- o candidato soube reconhecer a presença de substâncias que inibem a proliferação celular nas crucíferas, 
conforme aponta o texto do enunciado, percebendo que essas plantas podem eventualmente prevenir a 
ocorrência do câncer por inibir a proliferação celular desenfreada; 
- o candidato soube reconhecer que o papel antimitótico das crucíferas não é específico para células 
cancerosas. 
 
Erros mais comuns cometidos pelos candidatos. 
 No item a: 
- o candidato não considerou homens e mulheres separadamente ao responder à questão; 
- o candidato não contabilizou o aumento proporcional de obesos, realizando simples contas de subtração 
ou apontando os grupos com as maiores porcentagens de obesos; 
- o candidato considerou que a própria glicose é armazenada como reserva, ou que carboidratos são 
convertidos em glicogênio, gerando obesidade. 
 No item b: 
- o candidato definiu câncer como mutação genética, sem explicar o que o caracteriza do ponto de vista 
celular (há inúmeras outras doenças causadas por mutações que não têm nada a ver com câncer ou 
proliferação celular); 
- o candidato descreveu proliferação, mas não explicou que se trata de multiplicação celular desenfreada; 
- o candidato não relacionou a capacidade de inibir proliferação celular com a capacidade de inibir ou 
controlar o câncer; 
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- o candidato não fez distinção entre "prevenção" e "tratamento", achando que as hortaliças iriam atacar 
apenas as células cancerosas, de forma direcionada e específica. 
 
Tendo em vista a performance média de pontos e o índice médio de facilidade (0.40) registrados na 
questão, em candidatos de diferentes áreas, ela pode ser considerada de dificuldade MÉDIA. Pela previsão 
da Banca Elaboradora, a questão seria DIFÍCIL. A porcentagem de notas zero foi moderada e o número de 
notas abaixo da média foi significativo. A maioria dos erros evidencia que alguns candidatos não foram 
capazes de desenvolver uma argumentação lógica (como o raciocínio coerente de que crucíferas possuem 
compostos antiproliferativos, logo, podem ser utilizadas para prevenção do câncer) ou mostraram falhas na 
interpretação dos dados matemáticos apresentados em forma de gráfico no enunciado.  
 
 
 

Questão 04 
Plantas têm papel crucial na ciclagem de carbono e de água no ambiente, captando e liberando o gás 
carbônico atmosférico e transferindo água do solo para o ar. Os gráficos abaixo representam padrões 
anuais de variação nas concentrações de vapor d’água do ar e de gás carbônico em regiões ocupadas por 
duas florestas tropicais distintas, A e B.  

 

As variações mostradas ocorrem como consequência da presença das florestas. A precipitação nas duas 
áreas ocorre no período quente do ano (setembro a abril). Além disso, a concentração de CO2 atmosférico 
seria de 380 ppm se não houvesse cobertura vegetal.  
 

 Considerando que a transpiração tem relação direta com o consumo hídrico, qual das duas florestas tem 
maior dependência de disponibilidade de água? Considerando que a fotossíntese e a respiração 
determinam o padrão anual de variação de CO2, qual das duas florestas tem maior produção anual de 
biomassa? Justifique suas respostas. 
 

 Em um cenário de redução no regime de chuvas, o que aconteceria com as concentrações de vapor 
d’água do ar e de CO2 nas regiões ocupadas pelas florestas? Justifique sua resposta. 

 
 

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

 
O Ambiente e a Vida: 
- Fluxos de energia e matéria em ecossistemas e biomas. 
- Problemas ambientais contemporâneos 
Diversidade, estrutura e função biológica: 
- Biologia das plantas e algas. 
 
Aspectos avaliados pela questão: 

 Conhecimentos biológicos: dois aspectos importantíssimos da fisiologia de plantas ― transpiração e 
balanço fotossíntese-respiração ― que têm relevância para a área da agricultura e, portanto, para nosso 
Estado e nosso país. Em particular, o candidato deveria conhecer a relação entre a transpiração de plantas 
e a umidade relativa do ar, além da relação entre o balanço fotossíntese-respiração, acúmulo de biomassa e 
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concentração de CO2 no ar. A questão relaciona diversos conteúdos, contêm gráficos e demanda 
elaboração de hipóteses. 

 Capacidades desejadas no candidato: capacidade de argumentação lógica, pois o candidato deveria 
resgatar informações de variáveis ambientais fornecidas pelos gráficos e relacioná-las a conteúdo sobre 
fisiologia vegetal. Além disso, a questão exigia interpretação de gráficos e elaboração de hipóteses. Trata-
se de uma questão eficiente para a seleção de bons alunos para a UNICAMP, em qualquer área.  
 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Analisando o gráfico de umidade relativa do ar, conclui-se que a floresta A transpira mais do que a floresta B 
no período chuvoso, promovendo maior umidade do ar. Uma vez que maior transpiração requer maior 
consumo hídrico, a floresta A exibe maior dependência de água. Analisando o gráfico de concentração de 
CO2, nota-se que na maior parte do ano o nível de CO2 da floresta A é menor do que na floresta B, 
significando que há mais remoção de CO2 da atmosfera pela fotossíntese do que sua liberação em virtude 
da respiração. Portanto, a floresta A produz mais biomassa, pois tem um balanço mais positivo entre 
fotossíntese e respiração ao longo do ano. 
 
b) (2 pontos) 
O menor volume de chuvas levaria ao fechamento dos estômatos, acarretando menor transpiração e 
fotossíntese (captação de CO2), levando por sua vez à redução na umidade relativa do ar e ao aumento da 
concentração de CO2. 
 
 

Resolução comentada 

Esta questão focaliza o balanço entre fotossíntese e respiração e o papel da transpiração na fisiologia das 
plantas. No item a, para verificar a maior dependência da disponibilidade de água, o candidato deveria 
observar o gráfico da esquerda, que mostra a concentração de vapor d'água acima das duas florestas ao 
longo do ano, já que este gráfico fornece informações sobre a transpiração. O modo mais simples de 
resolver a questão era determinar que a área sob o gráfico para a floresta A era maior que a área sob o 
gráfico para a floresta B, concluindo-se, portanto, que a floresta A apresenta maior transpiração no cômputo 
geral do ano todo. Mesmo não recorrendo a esta análise de áreas sob curvas, o candidato deveria perceber 
que, no período chuvoso do ano, a concentração de vapor d'água acima da floresta A é maior, o que 
significa maior transpiração, do que no caso da floresta B. Isso indica um maior consumo de água (absorção 
pelas raízes) pela floresta A, que, consequentemente, tem maior dependência da disponibilidade de água. A 
resposta à segunda parte da questão poderia ser obtida de forma equivalente, analisando-se o gráfico da 
direita. Neste caso, a pergunta é sobre a produção de biomassa, que é uma consequência do balanço entre 
fotossíntese e respiração: quando há mais fotossíntese do que respiração, a floresta acumula biomassa. 
Para determinar tal balanço, basta observar a concentração de CO2 dada pelo gráfico da direita, pois, como 
aponta o enunciado, o padrão de concentração deste gás acima da floresta é ditado pela fotossíntese e 
respiração. Novamente, o modo mais simples de resolver a questão é determinar que a área sob a curva da 
floresta A é menor que a área sob a curva da floresta B, o que significa que há maior remoção de CO2 da 
atmosfera pela floresta A do que pela floresta B. Logo, o balanço entre fotossíntese e respiração é menor 
(mais negativo) para a floresta A e, consequentemente, ela produz mais biomassa, ou seja, retira mais CO2 
da atmosfera, fixando-o na forma de biomassa.   

No item b, com base no enunciado do item a, o candidato deveria elaborar uma hipótese sobre o que 
aconteceria no caso de redução no volume de chuvas, um assunto de extrema relevância ambiental diante 
das mudanças climáticas de longo prazo em curso em nosso país e em diversas regiões do planeta. 
Novamente, trata-se de uma questão sobre o papel da transpiração, fotossíntese e respiração na fisiologia 
de plantas. O candidato deveria ter conhecimento sobre o que acontece quando há menos água disponível 
no solo, situação em que a planta transpira menos e realiza menos fotossíntese (pois os estômatos estão 
fechados, levando a uma menor captação de CO2 do ar). Neste cenário, ocorre menos transpiração e 
menos fotossíntese, ou seja, a concentração de vapor de água acima das florestas A e B diminuiria e a 
concentração de CO2 acima das florestas aumentaria. Uma consequência disso é que haveria menor 
produção de biomassa; embora este ponto não esteja contido na pergunta, ele revela a importância do tema 
para a agricultura em tempos de mudanças climáticas globais.  
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Acertos mais comuns dos candidatos. 
  No item a: 
- o candidato soube interpretar os gráficos corretamente, percebendo que o gráfico da esquerda tem relação 
com transpiração vegetal e que o gráfico da direita tem relação com balanço entre fotossíntese e respiração; 
- o candidato soube interpretar corretamente que acúmulo de biomassa tem relação direta com o balanço 
entre fotossíntese e respiração; 
- o candidato forneceu uma explicação coerente sobre sua interpretação dos gráficos, demonstrando 
capacidade de argumentação e de leitura de dados apresentados em forma gráfica.  
 No item b: 
- o candidato soube elaborar hipóteses plausíveis com base nas informações dos gráficos, extrapolando os 
dados fornecidos para imaginar o que ocorreria em um outro cenário (caraterizado por diminuição no volume 
de chuvas). 
 
Erros mais comuns cometidos pelos candidatos. 
 No item a: 
- o candidato confundiu os processos de transpiração, respiração e fotossíntese, revelando 
desconhecimento teórico sobre esses fenômenos, que estão entre os mais importantes na fisiologia das 
plantas;  
- o candidato não especificou o sentido da variação (aumento ou diminuição), mencionando apenas que 
houve "variação" no parâmetro analisado.  
 No item b: 
- o candidato tentou comparar o que aconteceria nas florestas A e B, o que não foi pedido no item; 
- o candidato explicou a redução na taxa fotossintética com a "morte" da floresta, uma conclusão errônea, 
pois não há indícios de que nenhuma das duas florestas pereceria num cenário de redução no volume de 
chuvas.  
 
 

Tendo registrado baixa média de pontos e baixo índice de facilidade (0.35), esta questão pode ser 
considerada DIFÍCIL, confirmando a previsão da Banca Elaboradora. O elevado número de notas zero 
indica certamente que a questão trouxe uma dificuldade adicional aos candidatos, provavelmente por exigir 
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interpretação de dados apresentados em forma de gráfico. Além disso, a resposta exigia argumentação 
lógica, e o resultado sugere que os candidatos têm falhas nesse quesito desejável para o aluno ingressante 
na UNICAMP.  

Questão 05 
A estrutura química do composto puromicina é muito semelhante à estrutura de um RNA transportador. Em 
virtude dessa semelhança, os ribossomos de procariotos são capazes de interagir com a puromicina como 
se ela fosse um RNA transportador. O ribossomo catalisa a formação de uma ligação covalente entre a 
cadeia proteica em crescimento e a puromicina, se este composto estiver presente durante a tradução. 
Após tal evento bioquímico, novos aminoácidos não podem ser incorporados à cadeia da proteína. 
 

 Por que a puromicina tem ação antibiótica sobre bactérias? Na presença de puromicina, a massa 
molecular média de uma dada proteína bacteriana será maior, igual ou menor em relação à massa 
média da mesma proteína na ausência do antibiótico? Explique seu raciocínio. 

 
 A puromicina também é utilizada para transgenia. Neste caso, um gene que codifica uma enzima capaz 

de destruir a puromicina é adicionado, juntamente com o gene de interesse do pesquisador, ao genoma 
de células cultivadas in vitro. Na presença de puromicina, a taxa de sobrevivência de células que 
receberam esses genes será igual, maior ou menor em relação à sobrevivência de células não 
modificadas? Explique seu raciocínio.  

 
 

Objetivo da Questão 
Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão: 
 
Bases moleculares e celulares da vida: 
- Componentes bioquímicos da célula. 
- Estrutura celular em procariotos e eucariotos. 
Hereditariedade: 
- Código genético e síntese de proteínas. 
- Manipulação do DNA e biotecnologia. 
Saúde humana: 
- Agressões à saúde das populações. 
 
Aspectos avaliados pela questão: 
 Conhecimentos biológicos: conhecimentos sobre biologia celular, bioquímica, biotecnologia e, 
particularmente, sobre tradução, transgenia e antibióticos.  
 Capacidades desejadas no candidato: a questão exigiu do candidato capacidade de relacionar 
ideias e, principalmente, de elaborar explicações com concatenação coerente de ideias.   
 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
A puromicina tem ação antibiótica sobre bactérias, pois interrompe a tradução (síntese proteica) realizada 
pelos ribossomos procarióticos, processo bioquímico essencial para tais organismos. Uma vez que a 
puromicina interrompe o crescimento da cadeia proteica, a massa molecular média de uma dada proteína, 
na presença do antibiótico, será menor do que na ausência do mesmo. 
 
 
b) (2 pontos) 
Células que receberam o referido gene conseguirão destruir a puromicina por causa da enzima codificada 
por ele. Não serão, portanto, afetadas pela puromicina e preservarão a integridade de seu processo de 
tradução, levando a uma maior taxa de sobrevivência em relação às células não transgênicas. 
 
 
 
 

Resolução comentada 
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Esta questão focaliza o processo de síntese de proteínas (tradução) e sua relação com antibióticos. No item 
a, o candidato deveria mobilizar dois tipos de conhecimento. Em um primeiro momento, deveria 
compreender o que é a síntese de proteínas e que o composto puromicina, conforme informações 
fornecidas no enunciado da questão, prejudicaria esse processo celular realizado pelos ribossomos. Além 
disso, deveria compreender que, quando a síntese proteica é afetada negativamente, o metabolismo e a 
divisão celular no micro-organismo ficam prejudicados, eventualmente levando o organismo à morte ou 
paralisando sua proliferação. Neste ponto, a questão requeria do candidato conhecimento básico sobre o 
que é um antibiótico ― um composto capaz de impedir o crescimento de um micro-organismo suscetível a 
tal composto, seja freando sua multiplicação, seja provocando sua morte. A segunda pergunta desse item 
requeria do candidato conhecimento básico sobre o racional bioquímico do processo de síntese proteica, a 
saber, que polipeptídeos são sintetizados pela adição (polimerização) sucessiva de unidades de 
aminoácidos em uma cadeia não ramificada. Conforme o enunciado, a puromicina é capaz de interromper a 
adição de novas unidades de aminoácidos, logo, os polipeptídeos têm sua síntese terminada 
prematuramente. Assim, a massa média dos polipeptídeos será menor, já que o processo de tradução foi 
interrompido, resultando em proteínas truncadas.  

No item b, o foco muda para o uso da puromicina como agente seletivo na geração de organismos 
transgênicos. O candidato deveria extrair informações do enunciado e compreender o racional do processo 
de transgenia, segundo o qual um gene que codifica uma enzima capaz de destruir a puromicina é 
introduzido juntamente com o gene de interesse do pesquisador em células em cultura. Logo, organismos 
transgênicos (contendo o gene de interesse) possuirão o gene que codifica a enzima, levando a célula 
transgênica a destruir a puromicina e, consequentemente, sobreviver na presença desse antibiótico. O 
candidato também deveria saber que as células não transgênicas pereceriam na presença da puromicina, 
pois não contêm o gene que codifica tal enzima. Logo, a taxa de sobrevivência das células transgênicas 
seria maior na presença de puromicina em comparação com células não geneticamente modificadas.  
  

 

Desempenho dos candidatos 

 
 
 
 
 

Comentários Gerais 
Acertos mais comuns dos candidatos. 
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 No item a: 
- o candidato encadeou ideias de forma coerente, ou seja, compreendeu que a puromicina interrompe a 
síntese proteica prematuramente, o que resulta em polipeptídeos com menor massa molecular; 
- o candidato soube interpretar que o processo de síntese proteica é essencial para os micro-organismos, 
logo, a interrupção desse processo pela puromicina deve levá-los à morte ou paralisar sua proliferação;  
- o candidato demonstrou ter conhecimento sobre o que é um antibiótico, composto capaz de matar ou inibir 
a proliferação de um micro-organismo. 
 No item b: 
- o candidato reconheceu que se trata de uma situação artificial, in vitro, e que o antibiótico neste caso é 
utilizado para seleção de células transgênicas; 
- o candidato reconheceu que as células transgênicas apresentam uma enzima capaz de destruir a 
puromicina, logo, sobrevivem na presença do antibiótico. 
 
Erros mais comuns cometidos pelos candidatos. 
 No item a: 
- o candidato não expôs um encadeamento de ideias coerente (puromicina interrompe a tradução > menos 
proteínas na célula ou proteínas aberrantes > isso afeta o metabolismo da bactéria > leva a bactéria à morte 
ou dificulta sua reprodução); 
- o candidato confundiu os conceitos de transcrição de DNA, replicação de DNA e tradução do mRNA, 
revelando falta de conhecimento sobre esses processos básicos de biologia celular e molecular; 
- o candidato refletiu erroneamente que a massa da proteína aumenta porque a puromicina é adicionada ao 
polipeptídeo, não compreendendo, portanto, que a tradução é interrompida prematuramente, gerando 
proteínas truncadas; 
- o candidato achou que o ribossomo é uma enzima e que havia necessidade de lançar mão de explicações 
baseadas em modelo "chave-fechadura"; 
- o candidato não compreendeu os níveis de organização da vida, confundindo aminoácidos, proteínas e 
organismos (bactérias) em sua resposta. 
 No item b: 
- o candidato não compreendeu que é uma situação in vitro e pensou que as bactérias estavam no interior 
do corpo humano, lançando mão de explicações não baseadas na biotecnologia, como, por exemplo, o 
papel desempenhado por células brancas do sangue e anticorpos na proteção do organismo contra 
patógenos; 
- o candidato respondeu que o gene destrói a puromicina diretamente; 
- o candidato achou que puromicina é uma célula ou enzima e não um antibiótico; 
- o candidato achou que a transgenia a que se refere o enunciado é a transgenia vegetal; 
- o candidato achou que devia tomar partido acerca do uso de transgênicos; em alguns casos, o candidato 
considerou benéficos os efeitos dos transgênicos e que, portanto, o pesquisador deveria ter razão; 
- o candidato considerou que transgenia causa mutações e, portanto, leva à morte da célula. 
 

Com baixa média de pontos e baixo índice de facilidade (0.33), esta questão pode ser considerada 
DIFÍCIL. Na previsão da Banca Elaboradora, ela seria de dificuldade MÉDIA. O elevado número de 
respostas com nota zero revela que muitos candidatos não têm conhecimento sobre o processo molecular 
de tradução, embora este seja um tema clássico do conteúdo de Biologia no Ensino Médio. Além disso, 
provavelmente, não souberam imaginar as consequências moleculares da utilização de um antibiótico, 
mesmo com as informações fornecidas no enunciado.  
 
 
 

Questão 06 
O heredograma abaixo representa o padrão de herança, em uma única família, de uma doença genética 
humana. Os indivíduos doentes são representados em preto, enquanto os indivíduos não doentes são 
indicados em branco. Nessa família, a doença é causada por apenas um loco gênico, localizado em um dos 
dois tipos de cromossomos sexuais. No conjunto dos indivíduos da família, esse loco apresenta dois alelos, 
A1 e A2.  
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 O loco gênico envolvido nessa doença está no cromossomo X ou no cromossomo Y? Considerando que 
um dos alelos é dominante, o alelo que promove o aparecimento da doença nos indivíduos afetados 
(alelo A1) é dominante ou recessivo em relação ao alelo A2? Explique como você chegou às suas 
conclusões.  
 

 Pesquisas recentes analisaram as alterações causadas nos neurônios de indivíduos doentes pelo alelo 
A1. Nessas pesquisas, fibroblastos coletados da pele de pessoas afetadas foram utilizados para produzir 
células-tronco pluripotentes (iPSC). As iPSC foram então utilizadas para gerar neurônios. Por que 
células-tronco podem originar neurônios? Por que não seria adequado aos pesquisadores estudar os 
efeitos neuronais do alelo A1 diretamente nos fibroblastos coletados da pele dos indivíduos afetados? 
 

(Inspirado em Maria C. N. Marchetto e outros, A model for neural development and treatment of Rett Syndrome using human induced 
pluripotent stem cells. Cell, Cambridge, v. 143, p. 527–539, nov. 2010. Pesquisa realizada pela equipe do brasileiro Alysson Muotri, ex-
aluno da UNICAMP e atualmente professor da Universidade da Califórnia, San Diego, EUA.) 
 
 

Objetivo da Questão 
Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão: 
 
Bases moleculares e celulares da vida: 
- Células-tronco, ciclo celular e divisão celular mitótica e meiótica. 
Hereditariedade: 
- Hereditariedade e material genético: DNA e RNA. 
- Leis de segregação mendeliana e padrões de herança. 
- Doenças genéticas humanas e seu impacto na saúde. 

 
Aspectos avaliados pela questão: 
 Conhecimentos biológicos: hereditariedade e padrões de herança; células-tronco. O primeiro é um 
tema clássico de Genética no Ensino Médio, enquanto o segundo é um tema atual e de relevância social e 
médica. O primeiro tema, embora clássico, foi cobrado de forma não usual, requerendo capacidade de 
argumentação lógica e recuperação de informações em um heredograma.  
 Capacidades desejadas no candidato: a questão exigiu capacidade de argumentação lógica com 
uso e interpretação dos dados fornecidos. 
 

 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
O loco está no cromossomo X, pois, no heredograma, há homens e mulheres afetados pela doença; se o 
loco estivesse no cromossomo Y, apenas homens seriam afetados. O alelo A1 é dominante, pois neste caso 
espera-se que todas as filhas de homens afetados tenham a doença, situação representada no 
heredograma. 
 
 
b) (2 pontos) 
iPSC são células-tronco pluripotentes e, como tal, podem diferenciar-se em vários outros tipos celulares, 
inclusive neurônios. Os efeitos neuronais do alelo A1 nunca seriam vistos em fibroblastos, pois estas células 
não apresentam as características fenotípicas de neurônios, como, por exemplo, a excitabilidade da 
membrana plasmática e a capacidade de conduzir sinais elétricos.  
 
 

= homens 

= mulheres 

Legenda: 
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Resolução comentada 

A questão aborda a herança ligada aos cromossomos sexuais e o uso de células-tronco para o estudo das 
bases celulares e moleculares de doenças genéticas humanas. No item a, o candidato deveria interpretar o 
heredograma fornecido para determinar se o padrão de herança era condizente com um gene no 
cromossomo X ou no cromossomo Y. Há inúmeras maneiras de se responder a essa questão. Por exemplo, 
o candidato poderia simplesmente argumentar que, caso a herança fosse ligada ao cromossomo Y, haveria 
apenas homens afetados no heredograma (ou seja, uma dedução lógica por exclusão), chegando à 
conclusão de que se trata de herança ligada ao X. Outra forma de chegar à mesma conclusão seria 
observar que há mulheres e homens afetados no heredograma. Outra resposta mais elaborada seria 
perceber que homens afetados podem gerar filhas afetadas apenas se a transmissão for pelo cromossomo 
X. A segunda parte do item pergunta se o alelo causador da doença é dominante ou recessivo, e requer 
uma resposta mais elaborada e argumentativa, com base no heredograma. Novamente, várias respostas 
são possíveis. Por exemplo, o candidato poderia argumentar que para uma mulher afetada e um homem 
não afetado terem filhas afetadas e não afetadas, necessariamente a mulher deveria ser heterozigota, o que 
imediatamente leva à conclusão de que o alelo causador da doença é dominante.  
Para responder ao item b, o candidato deveria ter conhecimento sobre o que são células-tronco: células 
indiferenciadas pluripotentes, capazes de se diferenciar em vários tipos celulares, com fenótipos e funções 
próprias, inclusive neurônios. A segunda pergunta do item requer apenas o conhecimento de que os 
neurônios (células do tecido nervoso) têm fenótipos e funções celulares diferentes dos que se observam nos 
fibroblastos (células do tecido conjuntivo), logo, não é adequado estudar os efeitos neuronais em outro tipo 
celular que não os próprios neurônios. 
 
 

Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Acertos mais comuns dos candidatos. 
 No item a:  
- o candidato percebeu que há mulheres afetadas no heredograma, o que indica que se trata de herança 
ligada ao cromossomo sexual X; 
- o candidato percebeu que há uma mãe afetada no heredograma que tem filhas afetadas e não afetadas, o 
que leva à conclusão de que a mãe é heterozigota e, portanto, o alelo causador da doença é dominante.  
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 No item b:  
- o candidato revelou conhecimento sobre o uso de células-tronco e neurônios diferenciados em cultura para 
estudar os efeitos de uma mutação genética em uma doença; 
- o candidato definiu células-tronco corretamente como células indiferenciadas capazes de se diferenciar em 
vários outros tipos celulares no organismo. 
 
Erros mais comuns cometidos pelos candidatos. 
 No item a: 
- o candidato argumentou, incorretamente, que homens possuem apenas um cromossomo X e, portanto, 
não faz sentido falar em dominância e recessividade, ignorando que em mulheres há dois cromossomos X;  
- o candidato utilizou argumentos teóricos e não baseados no heredograma fornecido; 
- o candidato respondeu que a herança é ligada ao X porque há mais mulheres afetadas no heredograma 
(mulheres possuem dois X); 
- o candidato lançou mão de explicações baseadas na primeira lei de Mendel para genes autossômicos, o 
que era totalmente desnecessário para responder à questão. 
 No item b: 
- o candidato respondeu que não é possível remover o cérebro do indivíduo para estudá-lo, revelando que 
não compreende o objetivo de utilizar células-tronco em estudos in vitro; 
- o candidato respondeu que fibroblastos são células da pele e que, como a pele tem células mortas, o 
estudo é inviável; 
- o candidato respondeu que células-tronco são células "em branco", ou células que assumem o formato de 
qualquer outra célula, ou células que se transmutam em outro tipo celular, ou ainda células capazes de se 
multiplicar e gerar outras células do corpo; 
- o candidato respondeu que células-tronco são células capazes de regeneração, confundindo o papel 
biológico dessas células e seu uso terapêutico (ainda incipiente na prática da Medicina); 
- o candidato lançou mão de explicações baseadas na expressão do alelo A1, o que não faz sentido, pois o 
alelo A1 pode ser expresso tanto em fibroblastos como em neurônios. 
 
 

Com rendimento médio em pontos e índice médio de facilidade (0.45), esta questão pode ser considerada 
de dificuldade MÉDIA. Na expectativa da Banca Elaboradora, a questão foi considerada DIFÍCIL. Padrões 
de herança e biotecnologia são temas tradicionalmente considerados exigentes no Ensino Médio, o que 
explica o número relativamente elevado de notas zero na questão, embora a performance geral dos 
candidatos tenha surpreendido positivamente, levando à conclusão de que boa parte foi capaz de 
desenvolver uma argumentação lógica no item a e demonstrou conhecimento sobre células-tronco no item 
b.  
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