
 

 

Tarefa 7 professor Hélcio 
 

Biologia 1 
19/03/2020 

 
01. O aparecimento de animais vermiformes em carne durante o processo de decomposição pode ser 

observado frequentemente. Em 1668, Francesco Redi realizou um experimento para tentar elucidar o 
fenômeno citado. O experimento, de forma simplificada, consistiu em dois frascos de vidro, onde, em 
ambos, Redi colocou pedaços de carne. Um dos frascos foi fechado com gaze e o outro mantido aberto, 
conforme a figura a seguir. Depois de vários dias, Redi encontrou os animais vermiformes. (Valor 1,0 
ponto) 

 

 
 

Com relação ao experimento, descreve porque em ambos os experimentos a carne apodrece, e como 
surgiram vermes no frasco A?  

 
02. A edição n.º 76 da revista Scientific American Brasil, de 2008, noticiou que pesquisadores da Harvard 

Medical School, nos Estados Unidos, conseguiram construir um modelo da célula primitiva, que surgiu há, 
aproximadamente, 3,5 bilhões de anos e que deu início à jornada da vida na Terra. A partir dessa célula 
primitiva surgiram os dois tipos fundamentais de células: um, presente em bactérias e cianobactérias e o 
outro, presente em todos os demais seres vivos conhecidos atualmente, exceto vírus. Esse feito científico é 
de extrema importância, pois pode fornecer informações mais precisas de como esse processo de 
diversificação aconteceu. Quais são os dois tipos celulares a que o texto faz referência, e qual é a diferença 
mais marcante entre eles, visível com o auxílio do microscópio óptico?  

 
03.  

 
 

Agência espacial americana (NASA) afirma ter encontrado água corrente em Marte, o que pode possibilitar 
existência de vida. 

 

(Disponível em http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/ 09/150928_marte_descobertas_cc. Acesso em 29 set. 2015.) 
 

Em 2015, através da análise de imagens do satélite Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), a NASA afirmou 
que pode haver, escorrendo nas encostas em algumas montanhas do planeta Marte, água salgada líquida. 
Com isso, seria possível existir, ou ter existido, vida microbiana no planeta. No planeta Terra, há muito se 
discute a origem da vida, sendo a Teoria Clássica a mais aceita, a qual afirma que a Terra primitiva teria 
sido um ambiente rico em compostos orgânicos.  
Comparando com a origem da vida na Terra, indique que condições seriam fundamentais para o 
surgimento de vida em Marte.  
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04. As células animais possuem núcleo delimitado por um envoltório poroso que funciona como uma barreira 
entre o material nuclear e o citoplasma. As células vegetais, apesar de possuírem núcleo similar, diferem 
dos animais por apresentarem um envoltório externo à membrana plasmática, denominado parede celular. 
Aponte o motivo pelo qual o envoltório nuclear deve apresentar poros. (Valor 1,0 ponto) 

 
05. 
 

Brasileiros descobrem mudança genética ligada ao câncer 
Diagnóstico precoce da mutação permite prevenção e tratamento mais efetivos 

 
Uma mutação genética que favorece o aparecimento do câncer de mama foi descoberta por pesquisadores 
do Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz). Dois genes dentro do núcleo estão comprovadamente 
relacionados ao câncer de mama: o brca1,  no cromossomo 13,  e o brca2,  no cromossomo 17  (eles foram 
batizados em função do nome em inglês da doença – breast cancer). Ambos são supressores de 
multiplicação celular, ou seja, contêm informações para sintetizar proteínas que bloqueiam a reprodução 
das células. As células humanas contêm duas cópias de cada gene, chamadas de alelos. Para que o câncer 
de mama apareça, as duas cópias do gene brca1 ou do brca2  devem apresentar mutação. Mesmo que 
uma mulher nasça com apenas um dos alelos alterado, ela corre o risco de desenvolver a doença, pois a 
outra cópia pode sofrer mutação pela ação de fatores ambientais, como consumo de álcool, nicotina ou 
outras substâncias cancerígenas. 
 

Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/medicina-e-saude/brasileiros-descobrem-mudanca-genetica-ligada-
ao/?searchterm=genetica 

Acesso: 02 de Janeiro de 2020. 
 

O núcleo celular é o local que abriga o material genético nas células eucariontes. No núcleo interfásico, fase 
em que a célula não se encontra em divisão, a cromatina aparece como um emaranhado de filamentos 
longos e finos. Ao iniciar o processo de divisão celular, esses filamentos começam a se condensar em 
espiral, tornando-se mais curtos e grossos. Qual o nome recebe esta estrutura?  

 
Gabarito 
 
01. A gaze no frasco B impede a entrada de insetos, mas não impede a entrada de micro-organismos. Os 

vermes são formas larvais das moscas e por isso só apareceram no frasco A, o frasco A controla 
experimentalmente o frasco B.  

 
02. O texto faz referência às células procarióticas e às células eucarióticas. A diferença mais marcante entre 

esses dois tipos celulares é a presença, apenas nas células eucarióticas, de carioteca, a membrana nuclear 
que envolve o material genético e permite a existência de um núcleo organizado. 

 
03. A atmosfera de Marte deveria ter as condições existentes na Terra primitiva, quando se originaram os 

primeiros seres vivos, ou seja, amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Esses gases, em temperaturas 
adequadas, com as descargas elétricas e radiações teriam reagido, formando as primeiras moléculas 
orgânicas.  

 
04. É necessário haver trocas de material, como nucleotídeos, RNA e proteínas, entre o núcleo e o citoplasma.  
 
05. Os cromossomos observados durante o processo de divisão celular correspondem aos filamentos da 

cromatina duplicados e espiralizados.  
  
 
 


