
RELATÓRIO VESTIBULAR UFSC/2013 
BIOLOGIA 

(Prova AMARELA) 
 

Na prova de Biologia do Vestibular/2013, na esteira dos PCN, a banca procurou 
elaborar questões que envolvessem, além do raciocínio dos candidatos, também sua 
capacidade de estabelecer correlações dentro dos tópicos abordados tanto pela Biologia como 
por outras disciplinas do Ensino Médio. 
Pelos resultados agora analisados, assim como em outros anos, o conteúdo desta disciplina 
continua sendo explorado de forma fragmentada, individualizada, com conteúdos não 
correlacionados. 

Não surpreende que em conteúdos como Genética, Fisiologia, Evolução e Imunologia, 
que exigem uma correlação entre vários aspectos dentro de seu estudo, o índice de acerto seja 
baixo. A prática da Biologia no Ensino Médio ainda é a de memorização. 
Ainda se privilegia a memorização de nomes, fórmulas e esquemas. Perde-se excelente 
oportunidade de tornar esta disciplina algo extremamente interessante, dadas suas 
características que envolvem não só conhecimento da “própria Biologia” mas também de 
ciências como Química, Física, Matemática, História, Filosofia, entre outras. 
 
Análise das questões: 
 
Questão 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Considerando o acima exposto, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 

01.  As pílulas anticoncepcionais contêm hormônios que mimetizam a ação dos estrógenos 
e da progesterona, bloqueando a produção de óvulos pelos ovários. 

02. Além dos hormônios encontrados nas pílulas anticoncepcionais, outras substâncias 
lançadas no ambiente podem interferir no desenvolvimento do sistema reprodutor dos 
animais.  

04. O estrógeno é naturalmente produzido no ovário humano e é responsável por provocar 
a proliferação das células do endométrio. 

08. A menstruação é resultado da queda nas taxas de estrógenos e progesterona, o que, 
em mulheres que utilizam pílula anticoncepcional, é mimetizado pela interrupção da 
ingestão do anticoncepcional por alguns dias. 

16. A urina produzida pelo sistema excretor contém apenas substâncias tóxicas ao 
organismo, como representado pelo EE2.  

32. As alterações apresentadas nos peixes do sexo masculino se explicam porque o EE2 
bloqueia a produção de testosterona. 

 

A Europa vai decidir como controlar mais uma fonte de poluição: a urina das mulheres que 

tomam pílulas anticoncepcionais. Um dos componentes mais usados na composição de 

pílulas anticoncepcionais é o etinil-estradiol (EE2), uma molécula semelhante ao estrógeno. 

Ao contrário do estrôgenio produzido pelo corpo, o EE2 não é rapidamente degradado pelo 

fígado e, portanto, pode ser administrado em doses extremamente baixas. Mas este fato 

tem uma consequência importante: ele é retirado intacto do sangue pelos rins e excretado 

na urina de todas as mulheres que tomam anticoncepcionais. A urina acaba no sistema de 

esgoto das cidades, que, depois de tratado, é despejado nos rios. Diversos experimentos 

demonstram os efeitos nocivos do EE2 sobre a reprodução de peixes. Em algumas espécies 

de peixes, as doses de EE2 despejadas nos rios provocam alterações nos testículos e 

impedem sua reprodução; em outras, provocam o aparecimento de indivíduos transexuais.  
 

Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,o-impacto-do-filho-evitado-,889291,0.htm>.  

[Adaptado] 



Gabarito: 15 (01 + 02 + 04 + 08) 
Número de acertos: 316 (3,31%) 
Grau de dificuldade previsto: fácil 
Grau de dificuldade obtido: difícil 

 

A questão trata de um assunto muito atual, envolvendo aspectos de poluição ambiental 

com produtos de uso farmacêutico corriqueiro. 

Em princípio, esta questão seria de nível fácil, visto que os mecanismos de ação dos 

hormônios, notadamente os envolvidos no ciclo menstrual, são muito trabalhados no Ensino 

Médio bem como em programas de Educação Sexual no Ensino Fundamental. 

Além deste aspecto, no próprio texto gerador da questão, já estão presentes indicativos 

para a correta resposta de algumas das proposições. Como exemplo, as proposições 01 e 32. 

Apenas 45% dos candidatos apontaram a proposição 01 como correta. E aproximadamente 

32% dos candidatos consideraram a proposição 32 como correta, quando no texto não existia 

nenhuma informação para tal consideração. E finalmente 12% dos candidatos desconhecem a 

composição da urina, pois apontaram a proposição 16 como correta. 

 
Questão 32 
 

 

 

 
 

 

 

Fonte: QUINO, J. L. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 
 
 
 
A busca por novas formas de imunização é uma constante na humanidade. Sobre este tema, 
assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01.  Vacinas são métodos de imunização ativa, que contêm em sua composição anticorpos  

contra o agente infeccioso. 
02. Vacinas e soros são métodos de imunização que agem de forma semelhante na 

estimulação do sistema imunológico. 
04. As vacinas contêm antígenos que induzem o organismo a produzir anticorpos 

específicos. 
08. Um antígeno pode ser caracterizado como uma molécula capaz de promover a ativação 

do sistema imune, sendo esta molécula endógena ou exógena. 
16. Espera-se que uma vacina induza a produção de anticorpos inespecíficos. 
32. Alergias e doenças autoimunes são respostas imunes nocivas ao organismo. 

 
 
Gabarito: 44 (04 + 08 + 32) 
Número de acertos: 1627 (17,02%) 
Grau de dificuldade previsto: fácil 
Grau de dificuldade obtido: médio 
 

A questão trata de outro assunto atual e amplamente divulgado em face dos surtos de 

gripe e das campanhas de vacinação que ocorrem periodicamente.  

Pela análise das respostas, percebe-se que cerca de 26% dos candidatos não sabem 

diferenciar vacina e soro quanto às suas composições e funções como métodos de imunização. 



No entanto, 80% dos candidatos apontaram corretamente o papel dos antígenos. Não chega a 

surpreender este índice, pois na proposição 04 o conceito de antígeno é apresentado de 

maneira direta, não sendo necessário estabelecer correlações. No entanto a proposição 08, 

que estabelece uma correlação entre o papel da molécula de antígeno, suas propriedades e 

origem, só foi apontada como correta por 49% dos candidatos. 

 

 
 
Questão 33 
 
Para responder à pergunta abaixo, faça os cálculos e apresente o resultado no cartão-

resposta. 
Um pesquisador, realizando vários cruzamentos com coelhos, determinou que os genes A e B 
estavam a uma distância de 10 UR (unidades de recombinação). Ao realizar o cruzamento 
entre indivíduos AABB X aabb, obteve indivíduos AaBb. Estes duplo-heterozigotos foram 
então cruzados com indivíduos aabb, obtendo-se 90 filhotes. Quantos destes filhotes espera-
se que possuam o mesmo genótipo de seus pais? 
 
 
Gabarito: 81  
Número de acertos: 403 (4,26%) 
Grau de dificuldade previsto: difícil 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 
 

Apesar de o conteúdo de Genética ser normalmente estudado no 3º ano do Ensino Médio, 

parece-nos que não está sendo dada a devida ênfase ao seu conteúdo ou muitos de seus itens 

não estão sendo devidamente explorados. 

Para a solução da presente questão, o candidato teria que saber os princípios da meiose 

(nada de memorização de nomes ou etapas), o que ocorre com os cromossomos (conceito de 

gene, DNA e sua duplicação) e as diferenças entre os genes estarem em um mesmo 

cromossomo ou em cromossomos diferentes.  

Aproximadamente 50% dos candidatos resolveram a questão considerando que os genes 

estavam em cromossomos diferentes. Apenas 4,26% dos candidatos apontaram o resultado 

correto nesta questão. Isso indica que este conteúdo não está sendo explorado no Ensino 

Médio ou se está dando ênfase apenas às 1ª e 2ª Leis de Mendel, não se aprofundando os 

aspectos que levaram ao real desenvolvimento da Genética nos últimos 100 anos. 

 
  



Questão 34 
 
 

A árvore filogenética abaixo se refere à evolução do grupo de vertebrados terrestres 
denominado Diapsida. Estudos paleontológicos realizados nas últimas décadas evidenciam 
vínculos evolutivos entre dinossauros e aves modernas, como a semelhança na postura dos 
ovos, na construção dos ninhos e até em detalhes da anatomia óssea.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analise a árvore filogenética acima e assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 

01. Uma forte evidência do parentesco entre dinossauros e aves foi a descoberta de penas 
em fósseis de dinossauros, estrutura antes vista como exclusiva das aves. 

02. Os dinossauros, assim como as aves, por possuírem fecundação interna e colocarem 
ovos com casca, eram independentes do meio aquático para sua reprodução. 

04. Entre os representantes vivos, os pterossauros são os parentes mais próximos das 
aves modernas. 

08. As penas tiveram sua origem em animais com capacidade de voo, sendo importantes 
para esta finalidade por serem estruturas leves e impermeáveis à água. 

16. Todos os animais representados no grupo Diapsida possuem ovo amniótico. 
32. A extinção dos pterossauros ocorreu há aproximadamente 200 milhões de anos, no 

período Jurássico. 
64. Todos os grupos representados na árvore filogenética possuem representantes vivos na 

atualidade. 
 
  

 

Compilado de: POUGH, F. Harvey; HEISER, John B.; JANIS, Cristine M. A vida dos 

vertebrados. 4. ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2008 e HEDGES, S. Blair. Amniote phylogeny 

and the position of turtles. BMC Biology, v. 10, p. 1-2, 2012.    



Gabarito: 19 (01 + 02 + 16) 
Número de acertos: 760 (7,94) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 
 

A questão apresenta uma árvore filogenética que aborda aspectos da evolução de um 

grupo de animais, denominado Diapsida, que inclui animais conhecidos popularmente como 

répteis e aves. A figura apresentada pela questão traz informações relevantes para a análise 

das proposições, incluindo uma escala cronológica bastante clara, bem como imagens dos 

representantes de cada ramo da árvore filogenética, possibilitando que o candidato os 

reconhecesse facilmente. 

A questão foi classificada pela banca como de dificuldade média, coerente com a 

distribuição dos conteúdos presentes nas proposições: algumas podiam ser respondidas 

facilmente após a interpretação dos dados presentes na figura, como as proposições 01, 04, 32 

e 64, enquanto as outras requeriam uma integração com conhecimentos de fisiologia animal 

comparada. 

O padrão de respostas apresentado pelos candidatos indica uma carência na correta 

interpretação da árvore filogenética. A proposição 04, por exemplo, é obviamente incorreta, já 

que aponta os pterossauros como representantes vivos mais próximos das aves, porém eles 

estão claramente indicados como extintos na figura apresentada no enunciado da questão. 

Apesar das informações disponíveis, cerca de 25% dos candidatos assinalaram a proposição 

como correta. O mesmo pode se dizer sobre as proposições 32 e 64, que facilmente poderiam 

ser indicadas como incorretas pela análise da figura, mas foram consideradas corretas por 16% 

e 7% dos candidatos, respectivamente. 

O alto índice de acerto da proposição 02, de 80%, mostra que os candidatos estão 

familiarizados com aspectos da fisiologia e reprodução animal, conteúdo normalmente 

abordado de forma intensa no Ensino Médio e por cursos preparatórios para o vestibular. 

De maneira geral, os conteúdos que necessitavam de memorização prévia apresentaram 

maior índice de acerto pelos candidatos do que aqueles que careciam apenas da interpretação 

de dados apresentados pela própria questão, apontando mais uma vez para uma falha na 

integração de conteúdos e no estudo da Biologia de forma mais orgânica, em que poderiam ser 

priorizados aspectos evolutivos como os apontados pela questão. 

 
  



Questão 35 
 
 

A fotossíntese é influenciada por diversos fatores ambientais, entre eles o da luminosidade, 
mostrada no gráfico abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Com relação à luminosidade e aos fatores que influenciam a fotossíntese, assinale a(s) 
proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01.  A taxa relativa de fotossíntese é influenciada diretamente pela luminosidade, 

independentemente da temperatura ambiente. 
02.  Em todas as faixas de temperatura, a fotossíntese é realizada com a mesma 

intensidade. 
04.  A quantidade de gás carbônico presente no ar (entre 0,03% e 0,04%) é muito inferior à 

quantidade que as plantas têm capacidade para utilizar no processo da fotossíntese. 
08.  A disponibilidade de água não é um fator que influencie a fotossíntese. 
16.  Temperaturas ≥≥≥≥ 40 ºC não prejudicam a fotossíntese nem outras reações metabólicas 

na célula, pois, nesta faixa de temperatura, as enzimas passam a funcionar com mais 
eficiência. 

32.  Todos os comprimentos de onda da luz têm a mesma eficiência no processo da 
fotossíntese. 

64.  A abertura e fechamento dos estômatos, importantes elementos na fotossíntese, ocorre 
por influência da luminosidade, da concentração de gás carbônico na atmosfera e pela 
disponibilidade de água. 

 
Gabarito: 68 (04 + 64) 
Número de acertos: 1045 (10,93%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

Esta é outra questão que em princípio deveria ser fácil, visto que uma parte das 

informações para a correta resposta das proposições estava presente no próprio gráfico. O 

candidato também deveria ser capaz de associar quais fatores podem influenciar o fenômeno 

da fotossíntese. 

Aproximadamente 18% dos candidatos não sabem ou têm dificuldade de interpretar o 

que significa uma “correlação direta de fatos”, pois apontaram a proposição 01 como correta, 

apesar de os dados do gráfico indicarem justamente o contrário. 

De maneira expressiva (84%), os candidatos souberam apontar corretamente que fatores 

como luz, água e concentração de gás carbônico influenciam a abertura dos estômatos. No 

entanto, apenas 20% correlacionam que a capacidade dos vegetais de absorverem o gás 

carbônico é inferior à sua capacidade, como explícito na proposição 04. Além disso, 32% dos 

candidatos apontaram, erroneamente, a proposição 32 como correta, afirmação esta que trazia 
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a necessidade da integração de conhecimentos biológicos com conhecimentos sobre Física. 

Novamente temos uma contraposição entre um conhecimento que exige mais memorização e 

outro que exige correlação com aspectos fisiológicos. 
 

 
Questão 36 
 

A fim de realizar um trabalho de Biologia, um estudante adicionou misturas de ingredientes em 
cinco garrafas plásticas pequenas, conforme o quadro abaixo. Imediatamente após a inserção 
dos ingredientes, o estudante colocou balões no gargalo das garrafas, como demonstrado na 
ilustração abaixo.  

       
 

Após 10 minutos de incubação, o estudante conferiu os resultados. 
Em relação aos resultados deste experimento, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01.  Nas garrafas 1 e 2 houve produção de gás e os balões inflaram. 
02. Não ocorreu produção de gás na garrafa 2. 
04. O fermento biológico é composto de leveduras e a produção de gás é resultado da 

fermentação, um processo de respiração aeróbica desenvolvido por estes organismos. 
08. O gás liberado após a reação de fermentação é o CO2. Além dele, através da quebra da 

glicose, a fermentação promove a produção de ATP e pode ter como subproduto o 
álcool. 

16. O balão da garrafa 1 inflou-se mais, em comparação com o da garrafa 2, porque o 
carboidrato presente na garrafa 1 é predominantemente um dissacarídeo, enquanto o da 
garrafa 2 é um polissacarídeo. 

32. Temperaturas muito altas impedem a reação de fermentação por degradarem os 
carboidratos envolvidos antes que as leveduras possam ter acesso a eles. 

 
Gabarito: 25 (01 + 08 + 16) 
Número de acertos: 619 (6,48%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

Esta questão aborda aspectos da fermentação através da análise de resultados de um 

experimento utilizando fermento biológico. Trata-se de uma questão que traz uma forte 

integração com aspectos do cotidiano, já que alimentos como pão e cerveja são produtos desta 



reação bioquímica. As variáveis experimentais apresentadas, temperatura e fonte de 

carboidratos, trazem ainda a necessidade de relacionar conhecimentos. 

A questão foi classificada como de dificuldade média pela banca, porém os resultados 

apresentados pela análise das respostas dos candidatos indicam que a dificuldade foi maior.  

Dentre as proposições corretas, destaca-se o baixo índice de acerto da proposição 16, em 

torno de 29%. Esta proposição tratava da diferença da eficiência na fermentação tendo farinha 

ou açúcar como substrato, e dessa forma era necessário que o candidato soubesse identificar 

estas fontes de carboidratos como ricas em ou polissacarídeo ou dissacarídeo, 

respectivamente. Como já apontado em outras questões, o grande percentual de erro nesta 

proposição traz a necessidade de um ensino menos fragmentado, em que o aluno seja capaz 

de integrar conhecimentos de conteúdos que hoje são memorizados de maneira independente. 

A proposição 04 foi considerada correta por 54% dos candidatos, indicando que eles não 

souberem identificar que a fermentação é um processo bioquímico anaeróbico, conteúdo este 

que é extensivamente abordado no Ensino Médio. Já a proposição 32 foi considerada correta 

por 31% dos candidatos, apontando que eles não foram capazes de associar os dados do texto 

fornecido pela questão com as informações presentes na afirmação. 

 
 
Questão 37 
 
O neurônio é uma célula altamente especializada, didaticamente dividida em três regiões: 
dendritos, corpo celular e axônio, conforme a figura abaixo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considere o esquema de uma célula neural e assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 

01.  Um neurônio em repouso apresenta concentrações dos íons de sódio e potássio 
semelhantes às encontradas no meio extracelular. 

02. Em um neurônio em repouso, a superfície interna da membrana plasmática é 
eletricamente negativa em relação à superfície externa. 

04. Quando o impulso nervoso ocorre, há abertura dos canais de sódio e ocorre grande 
influxo deste íon para o interior da célula através de transporte ativo. 

08. O impulso nervoso ocorre sempre no sentido 3 � 2 � 1. 
16. Se colocado em meio hipertônico, o neurônio acima terá saída de água por osmose, um 

tipo de transporte de membrana que utiliza ATP. 
32. Se colocado em meio hipotônico, o neurônio acima terá uma entrada passiva de água 

por osmose, sendo a homeostase celular facilmente restabelecida por bombas de água 
que ocorrem em toda membrana plasmática. 

 

Compilado de: GUYTON & HALL. Tratado de fisiologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2006. 



Gabarito: 02 (02) 
Número de acertos: 713 (7,47%) 
Grau de dificuldade previsto: difícil 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 
 

A questão aborda aspectos da fisiologia do neurônio e ainda apresenta a necessidade de 

conhecimentos a respeito do transporte de membrana. Ressalta-se que, novamente, a figura 

apresentada pela questão traz informações que tornavam possível a resolução de algumas 

proposições de maneira bastante simples. 

A proposição número 01, por exemplo, traz uma afirmativa falsa que facilmente poderia 

ser reconhecida como tal através da leitura simples e atenta das informações contidas na 

figura, porém 22% dos candidatos a classificaram como correta. As informações disponíveis a 

respeito das concentrações dos íons sódio e potássio intra e extracelularmente também eram 

relevantes para apreciar a proposição 02 como correta, o que foi corretamente apontado por 

43% dos candidatos. 

Destaca-se o expressivo índice de erro apresentado na proposição 04, a qual 62% dos 

candidatos consideraram incorreta, demonstrando uma falha no discernimento sobre os 

conceitos de transporte passivo e ativo. As informações contidas na figura poderiam, mais uma 

vez, ser consideradas para a resolução desta proposição. Surpreende ainda o fato de 34% dos 

candidatos terem considerado a proposição 08 como correta, já que o sentido do impulso 

nervoso é um assunto amplamente abordado no Ensino Médio. 

O panorama dos resultados da questão indica mais uma vez a necessidade de um ensino 

que privilegie a integração e a interpretação de informações e não a sua memorização como 

conteúdos independentes, de maneira cartesiana. 

 
 

Questão 38 
 

Os seres humanos desenvolveram uma sociedade baseada na utilização de combustíveis 
fósseis, entre eles o carvão. O acúmulo de matéria orgânica vegetal, ocorrido no período 
Carbonífero há 300 milhões de anos, gerou as reservas de carvão hoje exploradas. Porém, 
este processo de acúmulo não mais aconteceu em função do surgimento dos fungos, seres 
vivos capazes de degradar lignina e celulose. 
Considerando o exposto acima, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
 

01.  Os fungos são seres heterótrofos que apresentam parede celular composta de quitina, 
característica compartilhada por algumas espécies de algas unicelulares. 

02. Juntamente com as bactérias, os fungos compõem um grupo de seres vivos  
decompositores da matéria orgânica e responsáveis pela ciclagem dos nutrientes na 
cadeia trófica. 

04. Alguns fungos podem ser encontrados em associações simbióticas com outros 
organismos. A associação de fungos com plantas forma as micorrizas e a de fungos 
com algas, os líquens. 

08. As leveduras são fungos unicelulares capazes de realizar a fermentação, processo 
bioquímico utilizado na produção de alimentos como o iogurte. 

16. A lignina e a celulose são moléculas encontradas principalmente no citoplasma de 
células vegetais. 

 



Gabarito: 14 (02 + 04 + 08) 
Número de acertos: 1870 (19,55%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: médio 
 
 

A questão inicialmente traz a função ecológica dos fungos como a razão para a não 

formação de novas reservas de carvão vegetal no mundo. Demonstra-se, portanto, a 

importância deste tema na compreensão de assuntos cotidianos bastante atuais, como é o 

caso dos combustíveis fósseis, por exemplo. 

Como em outras questões da prova, era necessário que o candidato dominasse 

conteúdos normalmente abordados de forma independente no Ensino Médio: função ecológica 

e fisiologia de fungos, associações simbióticas e mesmo aspectos de biologia celular vegetal. 

Apesar disso, o nível de complexidade individual de cada proposição não é alto. Os índices de 

acerto das proposições corretas foram altos. A proposição 02, que tratava da função ecológica 

dos fungos, teve um expressivo índice de acerto de 77%. Com relação à proposição 04, 70% 

dos candidatos a classificaram corretamente. A proposição tratava das possíveis associações 

simbióticas dos fungos com outros organismos. Já a proposição 08, que tratava do papel das 

leveduras na fermentação, apresentou um índice de acerto de 67% dos candidatos. O alto 

índice de acerto desta última proposição pode ainda estar vinculado a informação sobre 

fermentação anteriormente apresentada pela questão 36. 

Porém, mesmo com os bons índices já citados, preocupa que cerca de 31% dos 

candidatos tenham assinalado as proposições 01 e 16. A proposição 01, por exemplo, indicava 

que as algas possuem quitina em sua parede celular, revelando um desconhecimento do 

parentesco deste grupo de seres vivos com as plantas, que possuem essencialmente celulose 

compondo sua parede celular, assunto extensivamente trabalhado no Ensino Médio. Mais uma 

vez, os erros baseiam-se na falha de uma abordagem mais orgânica e integrada dos 

conteúdos da Biologia. 

 
  



Questão 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando o exposto acima, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. As mutações originadas pela radiação nas borboletas em Fukushima, citadas no artigo, 

restringem-se aos fenótipos e não afetaram seus genótipos. 
02. Segundo Darwin, em seu célebre livro A Origem das Espécies por meio da Seleção 

Natural, as mutações são o principal agente de variabilidade entre as espécies. 
04. As mutações gênicas e a recombinação gênica contribuem para a variabilidade genética 

das populações. 
08. Uma mutação só ocorre quando envolve a mudança de um códon no DNA. 
16. Mutações somente ocorrem em algumas regiões da cadeia de DNA. 
32. Todas as mutações são perceptíveis no fenótipo dos indivíduos que as possuem. 
64. Apesar de ocorrerem muitas mutações ao longo da cadeia de DNA, elas podem ser 

corrigidas por mecanismos que envolvem enzimas especializadas no reparo. 
 

Gabarito: 68 (04 + 64) 
Número de acertos: 802 (8,38%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 

 

A questão aborda uma situação vivida recentemente com aspectos de Genética 

Molecular, Clássica e Evolução. Apenas 8,38% dos candidatos obtiveram acerto total na 

questão. Mais uma vez, fica evidenciado o aspecto fragmentado no ensino da Biologia. 

Teceremos comentários sobre algumas das proposições desta questão para corroborar nossa 

análise. 

Proposição 01 – 13% dos candidatos não souberam distinguir um conceito básico em 

Genética, qual seja, a diferença entre fenótipo e genótipo e suas interdependências. 

Proposição 02 – 50% dos candidatos apontaram que Darwin falou em mutações em seu 

livro. Evidentemente, os aspectos históricos e sociais que levaram à publicação da Teoria da 

Evolução não receberam a devida atenção. 

Segundo o site Scientific Reports, ligado à revista Nature, o desastre nuclear de Fukushima, 
ocorrido após o terremoto de 11 de março de 2011, já mostra efeitos na fauna local do 
nordeste japonês. Cientistas encontraram borboletas que sofreram mutações (foto abaixo) 
devido à radiação liberada pelos reatores danificados da usina.   

 

Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/radar-cientifico/2012/08/14/borboletas-mutantes-sao-encontradas-na-regiao-de-

fukushima/>. [Adaptado] 

Acesso em: 12 set. 2012. 



Proposição 04 – 78% souberam apontar que as mutações e a recombinação gênica 

contribuem para a variabilidade genética das populações. De maneira muito curiosa, e que 

enfatiza a falta de correlação entre os assuntos, a grande maioria dos candidatos tem 

“memorizado” que a recombinação gênica aumenta a variabilidade. No entanto, não soube 

aplicar a “recombinação gênica” na questão 33 para sua correta solução. 

Proposição 08 – 34% dos candidatos não souberam relacionar a mutação com o DNA e 

sua estrutura. 

Proposição 64 – 42% dos candidatos apontaram corretamente que existem mecanismos 

de reparo às mutações. No entanto, a mutação em si não está compreendida em face das 

respostas obtidas nas outras proposições.  

 
Questão 40 
 
Os tecidos epiteliais são encontrados em uma variedade de organismos animais ou vegetais 
desempenhando diferentes funções. Com relação a este tecido, assinale a(s) proposição(ões) 
CORRETA(S). 
 
01. Os epitélios dos animais caracterizam-se por possuírem muita substância intercelular e 

ausência de junções celulares. 
02. Os tecidos epiteliais têm como principal característica o fato de serem uniestratificados. 
04. As microvilosidades são especializações presentes no epitélio dos alvéolos e têm como 

principal função aumentar a capacidade de trocas gasosas (hematose). 
08. A pele é o melhor exemplo de tecido epitelial de revestimento. 
16. O epitélio de revestimento das folhas é o principal responsável pela fotossíntese. 
32. Alguns epitélios são responsáveis pela produção de secreções como a adrenalina, a 

tiroxina e o leite. 
64. Todos os tecidos epiteliais são originados a partir da mesoderme na embriogênese. 
 
 
Gabarito: 32 (32) 
Número de acertos: 140 (1,47%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 
 

A questão abordava os tecidos epiteliais, sua estrutura e funções. Prevista com grau de 

dificuldade médio revelou-se uma das questões mais difíceis. Mais de 10% dos candidatos 

indicaram a proposição 01 como correta, não atentando para o fato de estar indicando que este 

tipo de tecido possuía muita substancia intercelular e ausência de junções celulares. Ora, 

tecidos epiteliais por serem de revestimento precisam manter-se unidos. Desta forma a 

ausência de substancia intercelular e a presença das junções garantem esta união. 

 Um número superior a 26% consideraram como verdadeira a proposição 02, o que 

também surpreende, pois afirmava que os epitélios são uniestratificados. 

 No ensino fundamental e médio são explorados conceitos de tecidos e órgãos. A 

proposição 08 foi apontada por mais de 80% dos candidatos como verdadeira demonstrando 

que o conceito de tecido e órgão não esta sendo devidamente compreendido. 



 Menos de 25% dos candidatos souberam apontar a proposição 32 como a única correta 

demonstrando conhecimento das funções dos tecidos epiteliais. 

 Como já enfatizado em outras questões, no ensino fundamental e notadamente no 

médio prioriza-se a memorização ao invés do estabelecimento das relações entre os conteúdos 

da Biologia. 

 
 
 


