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QUESTÃO 1 

( UFG  2008) Analise os cladogramas abaixo que ilustram dois sistemas de classificação: 
sistema A, no qual os seres vivos são classificados em dois reinos, e sistema B, no qual os seres 
vivos são classificados em cinco reinos. 

 

                                
                   
A análise dos cladogramas A e B permite concluir que, 
A) pelo sistema A, as diatomáceas e as amebas são classificadas no reino Plantae e, pelo sistema 
B, no reino Monera.  
B) por ambos os sistemas, os musgos são ancestrais das clorofíceas e das rodofíceas.  
C) por ambos os sistemas, as estrelas-do-mar são ancestrais das tênias e das aranhas.  
D) pelo sistema A, as leveduras, o fermento biológico, são classificadas no reino Plantae e, pelo 
sistema B, no reino Fungi.  
E) por ambos os sistemas, os peixes e as planárias são ancestrais de águas-vivas e de corais.  
 



 
 

 

QUESTÃO 2  

(UEL 2013) Muitas vezes, o processo de evolução por seleção natural é alvo de interpretações 
distorcidas. E quando o assunto é a evolução humana, a distorção pode ser ainda maior, pois o 
Homo sapiens é apresentado como o ápice do desenvolvimento. As ilustrações mais conhecidas 
da evolução estão todas direcionadas no sentido de reforçar uma cômoda concepção da 
inevitabilidade e da superioridade humanas. A principal versão dessas ilustrações é a série 
evolutiva ou escada de progresso linear. Esse avanço linear ultrapassa os limites das 
representações e alcança a própria definição do termo evolução: a palavra tornou-se sinônimo 
de progresso. A história da vida não é uma escada em que o progresso se faz de forma previsível 
e sim um arbusto ramificado e continuamente podado pela tesoura da extinção. 
(Adaptado de: GOULD, S. J. Vida maravilhosa: o acaso na evolução e a natureza da história. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p.23-31.) 

 
  

A árvore filogenética, representada na figura a seguir, é construída com base nas comparações 

de DNA e proteínas. 

 
Com base na análise dessa árvore filogenética, assinale a alternativa correta. 
A) O grupo formado pelos lêmures é o mais recente, porque divergiu há mais tempo de um 
ancestral comum.  
B) Os chimpanzés apresentam maior proximidade filogenética com os gorilas do que com os 
humanos.  
C) Os gorilas compartilham um ancestral comum mais recente com os gibões do que com o 
grupo formado por chimpanzés e seres humanos.  
D) Os gorilas são os ancestrais comuns mais recentes do grupo formado por chimpanzés e seres 
humanos.  
E) Os macacos do Velho Mundo e do Novo Mundo apresentam grande proximidade 
filogenética entre si. 
 



 
 

 

QUESTÃO 3 
(UFPI 2017). Radiação Adaptativa e Convergência Evolutiva: 
Dentre as evidências da evolução biológica, estão aquelas fornecidas pelo estudo da anatomia 
comparada, que trouxe os conceitos de órgãos ou estruturas homólogas e órgãos ou estruturas 
análogas. 
Assinale a alternativa que mostra um exemplo de estruturas análogas, ou seja, estruturas que 
evoluíram independentemente e resultaram de adaptações funcionais às mesmas condições 
ambientais. 
A) Os braços humanos e a asas das aves. 
B) O apêndice cecal do intestino humano e o do intestino dos coelhos. 
C) As asas das aves e as asas dos insetos. 
D) As nadadeiras das baleias e as asas dos morcegos. 
E) As patas dos vertebrados quadrúpedes e os braços humanos. 
 

QUESTÃO 4 

(Unirio-RJ 2010 ADAPATADA TONY MESQUITA)  

Uma asa é um dispositivo mecânico destinado à sustentação aerodinâmica. As asas estão 
presentes na maioria dos aparelhos com capacidade para voar, como os aviões.  

Para que uma asa produza "sustentação", ela deve ter um ângulo de ataque relativo ao fluxo de 
ar, fazendo com que o ar seja defletido para baixo. Uma vez que a asa exerce uma força para 
mudar a direção do ar, o ar deve também exercer uma força na asa, em igual tamanho e em 
direção oposta, fazendo com que a asa confira sustentação ao resto do avião ou outro aparelho. 
Em resumo, a sustentação alcançada é derivada da Terceira Lei de Newton, mas também de 
outras propriedades do sistema asa/ar 
 
Com relação à figura a seguir, podemos afirmar que a semelhança morfológica entre os dois 
tipos de asas: 

 
A) é resultado da adaptação à execução de uma mesma função. 
B) é conseqüência da irradiação adaptativa. 
C) mostra a homologia entre elas. 
D) comprova a ancestralidade comum. 
E) comprova a mesma origem embriológica. 
 
 

 



 
 

 

 

QUESTÃO 5 

(URI/2014)  
A toxoplasmose atinge mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. No sul do Brasil, os índices 
chegam a 80% da população, sendo que 20% já apresentaram lesões nos olhos. De acordo com 
o especialista Dr. Cláudio Silveira (Erechim, RS) em estudo realizado em parceria com 
pesquisadores da Universidade British, Columbia, nos Estados Unidos, quatro cepas 
(microrganismos) mutantes foram descobertos (ZERO HORA, 22/09/2007). 
Estes são responsáveis por lesões oculares graves, que podem levar à cegueira se não forem 
tratadas. Esta doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, tem como principais formas 
de contágio: 
I – Ingestão de carne de porco crua ou mal cozida. 
II – Ingestão de verduras mal lavadas, contendo oocistos do protozoário liberados pelas fezes 
dos gatos. 
III – Água contaminada com oocistos do protozoário liberados pelas fezes dos gatos. 
IV – Alimentos contaminados com secreção mucosa de gastrópodos. 
V – Falta de higiene pessoal a partir da contaminação das mãos pelas fezes. 
Está(ão) correta(s) 
A) I, II e III. 
B) IV e V. 
C) II, III e V. 
D) I, III e V. 
E) II. 
 

 

QUESTÃO 6  

(ENEM 2018) De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna ou nictalopia é uma 
doença caracterizada pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Sua 
ocorrência pode estar relacionada a uma alteração ocular congênita ou a problemas nutricionais. 
Com esses sintomas, uma senhora dirigiu-se ao serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão 
de vegetais ricos em carotenoides, como a cenoura.  
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado). 
Essa indicação médica deve-se ao fato de que os carotenoides são os precursores de: 
A) hormônios, estimulantes da regeneração celular da retina. 
B) enzimas, utilizadas na geração de ATP pela respiração celular.  
C) vitamina A, necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras.  
D) tocoferol, uma vitamina com função na propagação dos impulsos nervosos.  
E) vitamina C, substância antioxidante que diminui a degeneração de cones e bastonetes 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
QUESTÃO 7 
(ENEM-2008)   Defende-se  que  a  inclusão  da  carne  bovina  na dieta  é  importante,  por  ser  
uma  excelente  fonte  de proteínas.  Por  outro  lado,  pesquisas  apontam  efeitos prejudiciais 
que a carne bovina traz à saúde, como o risco de  doenças  cardiovasculares.  Devido  aos  teores  
de colesterol  e  de  gordura,  há  quem  decida  substituí-la  por outros  tipos  de  carne,  como  a  
de  frango  e  a  suína.  O quadro abaixo apresenta a quantidade de colesterol em diversos tipos 
de carne crua e cozida.  
 Com  base  nessas  informações,  avalie  as  afirmativas  a seguir.  
I. O  risco  de  ocorrerem  doenças  cardiovasculares  por ingestões  habituais  da mesma  
quantidade  de  carne  é menor se esta for carne branca de frango do que se for toucinho.  
II. Uma porção de contrafilé cru possui, aproximadamente, 50% de sua massa constituída de 
colesterol.   
III. A  retirada  da  pele  de  uma  porção  cozida  de  carne escura de frango altera a quantidade 
de colesterol a ser ingerida.  
IV. A  pequena  diferença  entre  os  teores  de  colesterol encontrados  no  toucinho  cru  e  no  
cozido  indica  que esse tipo de alimento é pobre em água.   
É correto apenas o que se afirma em:   
A)  I e II.   
B)  I e III.   
C)  II e III.   
D)  II e IV.   
E)  III e IV. 
 
QUESTÃO 8 

(Simulado Enem-2009) Arroz e feijão formam um “par perfeito”, pois fornecem energia, 

aminoácidos e diversos nutrientes. O que falta em um deles pode ser encontrado no outro. Por 

exemplo, o arroz é pobre no aminoácido lisina, que é encontrado em abundância no feijão, e o 

aminoácido metionina e abundante no arroz e pouco encontrado no feijão. A tabela seguinte 

apresenta informações nutricionais desses dois alimentos. 

 
 A partir das informações contidas no texto e na tabela, conclui-se que: 

a) os carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos que os do feijão.  

b) o arroz é mais calórico que o feijão por conter maior quantidade de lipídios.  

c) as proteínas do arroz tem a mesma composição de aminoácidos que as do feijão.  

d) a combinação de arroz com feijão contém energia e nutrientes e é pobre em colesterol. 

e) duas colheres de arroz e três de feijão são menos calóricas que três colheres de arroz e duas 

de feijão. 



 
 

 
QUESTÃO 9  

(UNIFESP-2007) No gráfico, as curvas I, II e III representam o consumo das principais reservas 

de energia no corpo de uma pessoa em privação alimentar.  

 fico, as curvas I, II e III representam o consumo das principais reservas de energia no corpo de 

uma pessoa em privação alimentar. 

 

 

 

A curva que se relaciona corretamente ao tipo de reserva que representa é:  

a) I - gordura; II - proteína; III - carboidrato.  

b) I - proteína; II - gordura; III - carboidrato.  

c) I - proteína; II - carboidrato; III - gordura.  

d) I - carboidrato; II - proteína; III - gordura. 

e) I - carboidrato; II - gordura; III - proteína 
 

QUESTÃO 10 

 (Enem 2012)  
Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas como iscas para 
pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do 
arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser 
refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que 
mostraram experimentalmente que: 
A) seres vivos podem ser criados em laboratório. 
B) a vida se originou no planeta a partir de microrganismos. 
C) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. 
D) seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados. 
E) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos 
nutritivos, respectivamente. 
 

 

 

 



 
 

 

QUESTÃO 11 
(Mack) A imprensa tem noticiado, nestes últimos meses, que centenas de pessoas ficaram 
contaminadas com a Doença de Chagas, por terem tomado caldo de cana, na região de Santa 
Catarina. Nesse caso, é correto afirmar que:  
a) o ser humano se tornou o hospedeiro definitivo do Trypanosoma cruzi.  
b) o ser humano continua sendo o hospedeiro intermediário do Trypanosoma cruzi.  
c) o inseto “barbeiro” não pode ser considerado como hospedeiro definitivo.  
d) a forma do Trypanosoma cruzi encontrada no caldo de cana se encontrava nas glândulas 
salivares do inseto “barbeiro”.  
e) o Trypanosoma cruzi passou para o sangue do homem durante o processo de absorção do 
alimento no intestino grosso 
 
QUESTÃO 12 
(Fatec) Oparin acreditou que a vida na Terra poderia ter surgido a partir de substâncias 
orgânicas formadas por combinação de moléculas, como metano, amônia, hidrogênio e vapor de 
água, presentes na atmosfera primitiva de nosso planeta. Depois teriam ocorrido a síntese 
protéica nos mares, a formação de coacervados e o surgimento das primeiras células. Levando-
se em conta os processos de formação e as maneiras de utilização dos gases oxigênio e dióxido 
de carbono, a sequência mais provável dos primeiros seres vivos na Terra é a de organismos:  
a) heterótrofos anaeróbicos -> autótrofos -> heterótrofos aeróbicos.  
b) heterótrofos anaeróbicos -> heterótrofos aeróbicos -> autótrofos.  
c) heterótrofos aeróbicos -> autótrofos -> heterótrofos anaeróbicos.  
d) autótrofos -> heterótrofos anaeróbicos -> heterótrofos aeróbicos.  
e) autótrofos -> heterótrofos aeróbicos -> heterótrofos anaeróbicos 
 
QUESTÃO 13 
 (CESGRANRIO) Cientistas americanos descobrem num meteorito de Marte, que caiu sobre a 
Antártida, fortes indícios de vida fora da Terra. Entre as certezas e dúvidas levantadas por tal 
fato, ainda sob a luz das teorias atuais, podemos afirmar que as primeiras formas de vida 
surgidas no nosso planeta eram:  
a) todas autótrofas devido à escassez de alimentos nos oceanos primitivos.  
b) fermentadoras que utilizavam a energia radiante para produzir suas moléculas orgânicas.  
c) heterótrofas que utilizavam substâncias formadas na atmosfera e acumuladas nos mares 
primitivos.  
d) fungos primitivos com capacidade de atividade fotossintética.  
e) aeróbias graças à abundância de átomos de oxigênio existente nas águas do oceano. 
 
QUESTÃO 14 
 (Cesgranrio) Entre as modificações que ocorreram nas condições ambientais de nosso planeta, 
algumas foram causadas pela própria atividade dos seres. Os organismos iniciais, ao realizarem 
a fermentação, determinaram uma grande alteração na atmosfera da Terra primitiva, porque nela 
introduziram o:  
a) gás oxigênio.  
b) gás nitrogênio. 
c) gás carbônico.  
d) vapor d'água.  
e) gás metano 
 

 



 
 

 

QUESTÃO 15 

(UFSCar) Em termos populacionais, as doenças causadas por agentes patogênicos podem existir 
no estado endêmico ou epidêmico. Uma das doenças endêmicas do Brasil é a esquistossomose, 
popularmente conhecida como barriga d’água, e que afeta mais de 10 milhões de brasileiros. É 
causada pelo Schistosoma mansoni, um endoparasita platelminto da classe dos trematódeos, que 
utiliza o homem (hospedeiro definitivo) e um caramujo planorbídeo (hospedeiro intermediário) 
para completar seu ciclo de vida.  
a) O que define um hospedeiro como definitivo ou como intermediário?  
 
 
 
 
 
b) O que caracteriza uma doença como endêmica ou epidêmica? 
 
 

 

GABARITO 

QUESTÃO 1 D 
QUESTÃO 2 E 
QUESTÃO 3 C 
QUESTÃO 4 A 
QUESTÃO 5 C 
QUESTÃO 6 C 
QUESTÃO 7 E 
QUESTÃO 8 D 
QUESTÃO 9 E 
QUESTÃO 10 C 
QUESTÃO 11 B 
QUESTÃO 12 A 
QUESTÃO 13 C 
QUESTÃO 14 B 
 
QUESTÃO 15 
a) O que define um hospedeiro como definitivo ou como intermediário é a forma de reprodução 
do agente parasitário. Assim, de modo geral, o hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita 
se reproduz sexuadamente, e o hospedeiro intermediário é aquele em que o parasita se reproduz 
de forma assexuada.  

b) O que caracteriza uma doença como endêmica ou epidêmica é o número de indivíduos 
afetados ao longo do tempo, na população de uma certa região. Assim, uma endemia se 
caracteriza por apresentar um número aproximadamente constante de casos, enquanto uma 
epidemia se caracteriza por uma elevação súbita e significativa do número de doentes, num 
determinado espaço de tempo 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


