VESTIBULAR DE INVERNO PUC-Rio 2004
GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE BIOLOGIA

Questão 1
Resposta: (C) imunização ativa através da introdução de antígenos.
As vacinas se baseiam no estímulo de produção de anticorpos pelo indivíduo que recebe os antígenos presentes na vacinas. Estes antígenos podem ser parte ou o agente causador da doença enfraquecido.
Assunto: Defesas do organismo: imunização.

Questão 2
Resposta: (A) seu tecido hematopoiético.
Indivíduos com leucemia devem receber de seu doador parte de seu tecido hematopoiétco, que se situa na medula óssea.
Assunto: principais doenças do homem e funções vitais.

Questão 3
Resposta: (E) Presença de material genético e capacidade de evolução.
Os vírus são estruturas que apresentam tanto características de seres vivos como características de seres não vivos. As características que os incluem na categoria de seres vivos são a presença de material genético e sua capacidade de mutação e de evolução. A presença de organização celular e de metabolismo também são características dos seres vivos mas não apresentadas pelos vírus.
Assunto: vírus.

Questão 4
Resposta: (C) é aceptor final de elétrons, resultando na formação de água.
O oxigênio é um elemento eletronegativo que funciona como aceptor de elétrons provenientes do fluxo destes, a partir da cadeia respiratória. Ao se unir com prótons oriundos do gradiente eletroquímico celular formam uma molécula de água.
Assunto: respiração celular – citologia e fisiologia

Questão 5
Resposta: (E) especiação.
As barreiras geográficas interrompem o fluxo gênico permitindo que as duas populações separadas tomem caminhos evolutivos diferentes na medida em que os agentes seletivos atuantes  são diferentes em ambientes diferentes. A deriva gênica é ocasionada por eventos catastróficos não seletivos com perda aleatória de genes. A mutação é uma alteração aleatória cuja ocorrência  independe do isolamento geográfico e pode ser ou não adaptativa. A seleção natural é um fenômeno que ocorre independente do isolamento geográfico. A panmixia é o estabelecimento de fluxo gênico total numa população que não se encontrada separada.
Assunto: evolução 

