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01. (Uerj 2019) A contagem e a análise dos anéis de crescimento presentes nos troncos de árvores e 

arbustos possibilitam estimar a idade da planta e investigar as condições climáticas de épocas pré-
existentes. Sabe-se que a grande disponibilidade de água, durante os períodos úmidos, favorece o 
crescimento de células com grande calibre, formando anéis claros. Já em períodos mais secos, as células 
ficam mais compactadas, formando anéis escuros. Observe a ilustração de um corte transversal do tronco 
de uma árvore, com anéis de crescimento claros e escuros: 

 

 
 

Indique o tipo de tecido condutor responsável pela formação dos anéis de crescimento. Indique, também, 
dentre as substâncias químicas presentes nesse tecido, aquela que confere mais rigidez às paredes das 
células.  
 
Aponte, ainda, as duas principais funções desse tecido para os vegetais.  

  
02.(Uerj 2012) A clonagem de plantas já é um procedimento bastante comum. Para realizá-lo, é necessário 

apenas o cultivo, em condições apropriadas, de um determinado tipo de célula vegetal extraído da planta 
que se deseja clonar. 
Nomeie esse tipo de célula e apresente a propriedade que viabiliza seu uso com esse objetivo. Indique, 
ainda, uma parte da planta onde esse tipo de célula pode ser encontrado.  

  
03. (Uerj 2005) A indústria de flores movimenta bilhões de dólares por ano e está continuamente buscando 

criar novas variedades, como uma rosa azul. Pelos métodos tradicionais, não é possível obter rosas dessa 
cor, pois a enzima que sintetiza esse pigmento está ausente nas roseiras. As petúnias, entretanto, 
possuem tal enzima. 
Encontra-se em fase de teste uma técnica que possibilita inserir em células de roseira o gene da petúnia 
responsável pela codificação da enzima que produz o pigmento azul. 
 
a) Cite o tipo de célula indiferenciada de roseira que, com o objetivo de produzir rosas azuis, seria o 

indicado para receber esse gene e justifique sua resposta. 
b) Suponha que, em vez de ser introduzido o gene da petúnia que define a cor azul, fossem inseridas 

cópias de seu RNA mensageiro. 
Indique se há ou não possibilidade de produção de rosas azuis nesse caso e justifique sua resposta.  
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04. (Fuvest 2005) Os esquemas representam cortes transversais de regiões jovens de uma raiz e de um 
caule de uma planta angiosperma. Alguns tecidos estão identificados por um número e pelo nome, 
enquanto outros estão indicados apenas por números. 

 
Com base nesses esquemas, indique o número correspondente ao tecido 
a)  responsável pela condução da seiva bruta. 
b)  responsável pela condução da seiva elaborada. 
c)  constituído principalmente por células mortas, das quais restaram apenas as paredes celulares. 
d)  responsável pela formação dos pelos absorventes da raiz.  
  

05. (Fuvest 2002) Enquanto a clonagem de animais é um evento relativamente recente no mundo científico, 
a clonagem de plantas vem ocorrendo já há algumas décadas com relativo sucesso. Células são retiradas 
de uma planta-mãe e, posteriormente, são cultivadas em meio de cultura, dando origem a uma planta 
inteira, com genoma idêntico ao da planta-mãe. Para que o processo tenha maior chance de êxito, deve-se 
retirar as células  
a)  do ápice do caule.    
b)  da zona de pelos absorventes da raiz.    
c)  do parênquima dos cotilédones.    
d)  do tecido condutor em estrutura primária.    
e)  da parede interna do ovário.    

  
06. (Uerj 2018) Os capilares são os vasos sanguíneos que permitem, por difusão, as trocas de substâncias, 

como nutrientes, excretas e gases, entre o sangue e as células. 
 

Essa troca de substâncias é favorecida pela seguinte característica dos capilares:  
a)  camada tecidual única    
b)  presença de válvulas móveis    
c)  túnica muscular desenvolvida    
d)  capacidade de contração intensa    
  

07. (Mackenzie 2017) No esquema as setas indicam o sentido de circulação do sangue. 
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Assinale a alternativa correta.  
a)  Todos os vasos A apresentam, na sua parede, uma camada muscular mais reforçada do que os vasos 

B.    
b)  Se os vasos C forem os dos pulmões, o vaso A será uma artéria porque transporta sangue arterial 

vindo dos pulmões.    
c)  A pressão do sangue no vaso A é menor que no vaso B.    
d)  O vaso B apresenta inúmeras válvulas para impedir o refluxo do sangue.    
e)  No vaso C as substâncias somente passam para o meio externo, não sendo possível a passagem de 

substâncias para dentro do sangue nessa estrutura.    
  
08. (Enem 2ª aplicação 2016) O eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do coração de um 

paciente, trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. A 
figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado, não fumante, em um ambiente 
com temperatura agradável. 

 
Nessas condições, é considerado normal um ritmo cardíaco entre 60  e 100  batimentos por minuto. 

 

 
 

Com base no eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a frequência cardíaca do paciente é  
a)  normal.    
b)  acima do valor ideal.    
c)  abaixo do valor ideal.    
d)  próxima do limite inferior.    
e)  próxima do limite superior.    
  

09. (Fgv 2015) A figura ilustra um coração artificial mecânico, cujos números indicam os orifícios para a 
entrada e saída do fluxo sanguíneo. 

 

 
 

Ao ser implantado em um ser humano, os números   
a)  1 e 2 indicam, respectivamente, os locais de conexão com as veias cavas e pulmonares.     
b)  3 e 4 indicam, respectivamente, os locais de conexão com a artéria aorta e as artérias pulmonares.     
c)  1 e 3 indicam, respectivamente, os locais de conexão com as veias cavas e/pulmonares.     
d)  2 e 4 indicam, respectivamente, os locais de conexão com as artérias pulmonares e a artéria aorta.     
e)  2 e 3 indicam, respectivamente, os locais de conexão com as artérias e veias pulmonares.    
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10. (Mackenzie 2015) A respeito do coração, assinale a alternativa correta.  
a)  Os nódulos atrioventricular e sinoatrial são responsáveis pelo controle do ritmo cardíaco.    
b)  As valvas são responsáveis por estimular a contração do miocárdio.    
c)  A contração do miocárdio é completamente independente da ação do sistema nervoso.    
d)  A oxigenação desse órgão é feita pelo sangue que circula em seu interior.    
e)  Todo sangue que sai do coração é arterial.    

 


