





1.

Em dezembro de 2019, o novo coronavírus (SARS-Cov-2) surgiu na cidade de Wuhan, na China. A
infecção pelo SARS-Cov-2 causa a Covid-19, que pode provocar uma síndrome respiratória aguda. A
infecção maciça das células dos pulmões e a reação inflamatória do organismo estão associadas à
dificuldade respiratória.
a) Nomeie as duas camadas epiteliais que separam o ar alveolar
do plasma sanguíneo. Justifique a importância da hemoglobina
para o transporte de O2 nos seres humanos.
b) Considerando a figura ao lado, explique como a reação
inflamatória causada pela Covid-19 altera a difusão dos gases
nos alvéolos. Justifique sua resposta.

(Adaptado de https://www.mercurynews.com/2020/04/11/when-coronavirus-kills-its-like-death-by-drowning-and-doctors-disagree-onbest-treatment/. Acessado em 18/08/2021.)

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço).

2. Durante um experimento de clonagem, um gene alvo é inserido em um

plasmídeo linearizado (aberto)
por enzimas de restrição, as endonucleases. Em seguida, após a ligação à sequência gênica de interesse,
esse plasmídeo na forma circular (fechado), contendo um gene de resistência a antibiótico, é introduzido em
bactérias, as quais são selecionadas utilizando-se antibióticos. A figura I mostra a ação (setas) de duas
endonucleases em uma fita de DNA. A figura II apresenta as curvas de crescimento bacteriano (avaliado
por densidade óptica) em função do tempo, em duas temperaturas. Considere que a densidade óptica tem
uma relação linear com o número total de células bacterianas em suspensão.

(Adaptado de https://pt.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-technology/dna-cloning-tutorial/a/restriction-enzymes-dna-ligase.
Acessado em 10/08/2021.)

a) Qual é a importância evolutiva das endonucleases nas bactérias? Explique por que a endonuclease
EcoRI favorece a ligação entre a sequência gênica de interesse e o plasmídeo, em comparação com a
endonuclease SmaI.
b) Qual é a importância da adição de antibióticos no meio de cultivo das bactérias do experimento?
Observe a figura II e explique o crescimento diferencial das bactérias na presença de antibiótico, em
diferentes temperaturas.

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço).

3. Um estudo projetou a influência da temperatura na mortalidade da população humana usando cenários
de mudanças climáticas. Os pesquisadores estimaram como o aumento da concentração de dióxido de
carbono (CO2) alteraria a temperatura e como a variação da temperatura estaria associada à mortalidade
como consequência do aquecimento ou do resfriamento. Considerando uma relação linear entre a variação
da concentração de CO2 atmosférico e a variação da temperatura do ar, o aumento de 100 ppm (partes por
milhão) na concentração de CO2 resultaria em um aumento de 1,16ºC no Canadá e de 0,67ºC nas Filipinas.
Os valores da variação da mortalidade em razão
do calor (cinza) e do frio (preto), em função do
aumento da temperatura, são indicados nos
gráficos.
(Adaptado de J. Y. Lee e outros. Environment International,
Amsterdam, v. 131, 105027, 2019.)

a) Considerando a concentração atual de CO2 atmosférico de 400 ppm e um possível cenário com 700
ppm, qual dos países citados teria maior taxa de mortalidade em razão do aquecimento? Justifique a
sua resposta com base nos dados apresentados.
b) A menor mortalidade induzida pelo aquecimento pode estar associada à capacidade de manutenção da
temperatura corpórea constante (homeotermia). Descreva duas respostas fisiológicas, observadas em
seres humanos, que permitem a redução da temperatura corporal em um ambiente aquecido.

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço).

4.

O tecido epitelial de revestimento separa o tecido conjuntivo subjacente do ambiente externo, das
cavidades internas, do sangue ou da linfa. A figura abaixo apresenta a relação entre o tecido epitelial e o
tecido conjuntivo subjacente.

(Fonte: David H. Cormack, Ham Histologia, 9ª edição, Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1991.)

a) O tecido epitelial, dentre outras características, é descrito como tecido avascular. Explique, com base na
figura, como o tecido epitelial se mantém viável. Cite um exemplo de substância A e um de substância B.
b) Uma bactéria comum que causa intoxicação alimentar, a Clostridium perfringens, produz uma
enterotoxina cuja extremidade carboxiterminal liga-se especificamente às moléculas de claudina,
impedindo sua função. Uma das consequências é a perda excessiva de líquido intersticial para dentro do
lúmen do intestino, causando diarreia. Qual é a junção celular afetada pela enterotoxina? E qual é a via
de passagem excessiva de líquido através do epitélio?

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço).

5.

A secreção da pele do anuro Boana prasina é rica em compostos voláteis, porém os machos
apresentam maiores níveis de sesquiterpenos e tioéteres (compostos sulfurosos) do que as fêmeas.
Pesquisas revelaram que essas diferenças na produção de substâncias voláteis estão associadas não
apenas à dieta, mas também à presença de bactérias (Pseudomonas spp.) na pele da espécie estudada. As
bactérias simbióticas foram encontradas em quase todos os indivíduos coletados em variados locais. As
substâncias voláteis produzidas pelas bactérias na pele dos anuros estudados e pelas bactérias cultivadas
em laboratório eram distintas, sugerindo que a interação com a espécie Boana prasina modifica o
metabolismo bacteriano. De fato, animais hospedam bactérias que podem beneficiar seus hospedeiros,
melhorando a comunicação química entre os indivíduos da mesma espécie. Por sua vez, as bactérias
encontram na pele dos anuros um ambiente propício para sua proliferação.
(Adaptado de A. E. Brunetti e outros. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Washington, v.
116, p. 2124-29, 2019.)

a) Cite duas características da relação ecológica entre as bactérias e o anuro descrita no texto.
Considerando as informações do enunciado, justifique a menor população de anuros na ausência de
bactérias Pseudomonas spp. na pele do Boana prasina.
b) A fermentação poderia explicar a produção de substâncias voláteis e a consequente produção de
odores por bactérias fermentativas. Através da fermentação acética, os microrganismos produzem ácido
acético. Porém, a etapa inicial é a fermentação alcoólica. Considerando que células eucarióticas
também realizam fermentação, quais são os produtos da fermentação alcoólica e quais etapas da
respiração celular não ocorrem na fermentação?

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço).

