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RESPOSTAS ESPERADAS – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE 
 
 
QUESTÃO 1 

a)  Dentre os tecidos biológicos, encontramos o tecido epitelial de revestimento, responsável por 
delimitar ambientes, evitar a perda de água e proteger os tecidos subjacentes contra abrasão; e o 
tecido conjuntivo propriamente dito, responsável pelo suporte mecânico, nutricional e 
imunológico da pele. Também encontramos outros tecidos, tais como o tecido epitelial glandular 
que forma as glândulas sebáceas e sudoríparas, responsáveis pela produção do sebo e do suor, 
respectivamente; o tecido muscular liso, que está presente no músculo eretor do pelo; e o tecido 
nervoso constituindo receptores sensoriais, responsáveis pelo tato. 

 
b) Com o uso da pele de tilápia, reestabelecemos a delimitação de ambientes (meio interno e 

externo) e evitamos a contaminação por microrganismos, além de formarmos uma barreira para 
evitar a perda de água. Outro benefício do uso da pele de tilápia está relacionado à redução no 
tempo de cicatrização da pele humana. 

 
 
QUESTÃO 2 

a) Os vírus são organismos acelulares (não possuem componente mínimos de uma célula) e são 
incapazes de reproduzir-se sozinhos. Outra característica dos vírus é que são formados por 
cápsulas proteicas, chamadas de capsídio, que envolvem o ácido nucleico, que pode ser um DNA 
ou um RNA (com exceção de poucos vírus que apresentam os dois tipos). A transmissão do 
sarampo ocorre de pessoa para pessoa, de forma direta, classicamente por contato com as 
secreções das vias respiratórias ou da boca da pessoa infectada, pela tosse, espirros, fala ou 
respiração.   

 
b)  A memória imunológica é a capacidade do sistema imunitário de reconhecer, de forma rápida e 

específica, um antígeno ao qual o organismo foi exposto previamente, e de iniciar a resposta 
imunológica correspondente. As vacinas constituídas por antígenos específicos, que não causam 
a doença, são capazes de desencadear uma resposta primária, com a produção das células de 
memória. Caso o organismo entre em contato novamente com esse antígeno, uma resposta 
secundária será desencadeada rapidamente, permitindo a defesa. No programa de vacinação do 
sarampo, são indicadas para as crianças duas doses da vacina a fim de se garantir a imunidade 
adequada. Observa-se no gráfico que a cobertura vacinal da dose 2 encontra-se abaixo de 80%, 
sendo recomendado manter a cobertura vacinal em ao menos 95%. Isso compromete a eficácia 
da imunização (ou da memória imunológica) e deixa a população mais vulnerável. Tal condição 
pode levar ao aumento do risco de surto da doença. 

 
 
QUESTÃO 3 

a)  São identificadas a mitocôndria à esquerda e o cloroplasto à direita, responsáveis pela respiração 
celular e fotossíntese, respectivamente. A presença das membranas internas nas organelas 
permite a geração de um gradiente de prótons à medida que os elétrons são transportados pelas 
proteínas presentes nas cristas mitocondriais e nas membranas dos tilacóides. Por sua vez, o 



gradiente de prótons é essencial para a síntese de ATP nas duas organelas e, portanto, para a 
produção de energia celular.  

 
b)  O processo bioquímico que ocorre na matriz da mitocôndria é o ciclo de Krebs (também conhecido 

como ciclo do Ácido Tricarboxílico ou ciclo do Ácido Cítrico). O composto intermediário na 
oxidação total de carboidratos, proteínas e lipídios é a acetilcoenzima A (acetil-CoA). 

 
 
QUESTÃO 4 

a)  Os grânulos de melanina localizam-se na posição supranuclear (em cima do núcleo) a fim de 
impedir que os raios UV atinjam e danifiquem o DNA presente no núcleo do queratinócito. Sob 
excesso de raios UV ou na degradação rápida dos grânulos de melanina, mutações no DNA dos 
queratinóticos podem ocorrer, causando a morte ou levando à lesão celular e ao surgimento de 
uma célula neoplásica (ou cancerígena). 

 
b)  A primeira hipótese pode envolver o aumento da proteína sinalizadora de Agouti (ASIP) que, por 

sua vez, atuará inibindo o receptor de melanocortina 1 (MC1R), reduzindo a produção de 
eumelanina. Como haverá continuidade na produção de feomelanina, teremos o fenótipo de pele 
clara e cabelos vermelhos. A segunda hipótese pode envolver a redução do hormônio estimulante 
de melanócito (MSH) que, por sua vez, deixará de estimular o receptor MC1R, reduzindo a 
produção de eumelanina. Como haverá continuidade na produção de feomelanina, teremos o 
fenótipo de pele clara e cabelos vermelhos. 

 
 
QUESTÃO 5 

a)  O cádmio (Cd) é preferencialmente concentrado no hepatopâncreas dos caranguejos coletados 
em Cubatão, sendo, portanto, armazenado e/ou secretado pelo animal. Dessa forma, há menor 
acúmulo do metal pesado nas brânquias e menor comprometimento da respiração nos 
caranguejos coletados em Cubatão se comparados aos coletados na Juréia, os quais apresentam 
maior concentração de Cd nas brânquias, e consequente comprometimento na respiração. 

 
b)  As plantas do mangue possuem aerênquimas (ou parênquima aerífero) bem desenvolvidos, que 

são tecidos capazes de transportar gases no interior do corpo da planta e assim suprir oxigênio 
para o sistema radicular que está sob hipóxia, permitindo a manutenção da respiração celular. 

 


