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Q.01 - No fim de abril, ao anunciar onde a duquesa de Cambridge, Kate 
Middleton, daria à luz sua filha, herdeira do príncipe William, a 
imprensa mundial noticiou que uma ala do Hospital de St. Mary, em 
Londres, havia sido fechada em decorrência de um pequeno surto de 
superbactéria. Se uma instituição frequentada por um casal real pode 
passar por uma situação como essa, dá para ter noção do desafio 
enfrentado diariamente por profissionais do mundo inteiro para lidar 
com micro-organismos multirresistentes.  

(http://noticias.uol.com.br. Adaptado.) 

 
A) Tendo por base a biologia evolutiva, explique como uma colônia de 

bactérias pode dar origem a uma nova linhagem resistente ao 
antibiótico que até então era eficiente em combatê-la. 

B) Na reprodução das bactérias, o processo que leva à formação de 
novas células assemelha-se mais à meiose ou à mitose? Justifique 
sua resposta. 

 
Q.02 - Em 1928, Griffith relatou em um trabalho que Pneumococcus 
não capsulados podiam começar a apresentar cápsulas quando 
misturados com Pneumococcus capsulados e mortos pelo calor (figura 
abaixo). Em 1944, Avery e colaboradores demonstraram que o DNA era 
a molécula envolvida nesse processo. Posteriormente outros trabalhos 
mostraram que as bactérias, apesar de não apresentarem reprodução 
sexuada, podem receber genes de outras bactérias por três 
mecanismos diferentes de recombinação: transformação, transdução e 
conjugação. 

 

 

 

 
 

A) Que mecanismo de recombinação foi observado por Griffith? 
Explique como o DNA está envolvido nesse processo. 

B) Em qual dos mecanismos de transferência de material genético é 
necessário o contato físico entre as células bacterianas? Justifique 
sua resposta. 

C) Em qual dos três mecanismos os vírus bacteriófagos podem servir 
de vetores na recombinação bacteriana? Justifique sua resposta. 

 
Q.03 - Os desenhos representam microrganismos que apresentam 
características específicas e conseguem se reproduzir de modo 
peculiar. Analise-os e, em seguida, responda. 
 

 
 
A) Quais tipos de microrganismos estão representados pelas letras X e 

Z, respectivamente? 
B) O microrganismo X pode parasitar e destruir o microrganismo Z. 

Explique como isso pode ocorrer. 
 
Q.04 - Para que ocorra uma esterilização eficaz, é necessário um 
processo que seja capaz de destruir os microrganismos nas suas formas 
vegetativas e esporuladas. O equipamento mais adequado para esse 
resultado é denominado autoclave. Nesse equipamento, são utilizados 
dois fatores associados, calor e pressão, que, juntos, permitem que o 
vapor d’água, contido na autoclave, alcance uma temperatura de 
121ºC, alta o suficiente para matar os esporos, como também os 
organismos vegetativos. A figura abaixo representa uma das técnicas 
utilizadas para validação de uma autoclave. Analise-a. 
 

 
 
Considerando a figura e o assunto abordado, analise as questões 
abaixo e responda ao que se pede. 
A) Considerando a composição química dos microrganismos, CITE O 

NOME da reação química que ocorre para destruir as bactérias. 
B) Em qual dos resultados a autoclave pode ser validada? 
C) A esporulação ou formação de endósporos, que ocorre em alguns 

gêneros de bactérias, pode ser considerada um mecanismo de 
reprodução? JUSTIFIQUE. 
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Q.05 - Um pesquisador está realizando uma série de experimentos 
destinados a estudar a resposta de camundongos à infecção por uma 
bactéria patogênica recém-isolada, denominada Bacillus nibensis. Para 
tanto, um camundongo (A) foi inoculado com uma suspensão de 
Bacillus nibensis mortos pelo calor. Duas semanas depois, esse 
camundongo foi infectado com a mesma bactéria, sendo capaz de 
resistir à infecção. Os seguintes experimentos foram então realizados, 
com três outros camundongos:  
 
• Um segundo camundongo (B) foi inoculado com a suspensão de 

Bacillus nibensis vivos. 
• Um terceiro camundongo (C) foi inoculado com a suspensão de 

Bacillus nibensis vivos, tendo recebido, anteriormente, uma 
transfusão sangüínea do camundongo A. 

• Um quarto camundongo (D) foi inoculado com uma suspensão de 
Bacillus nibensis mortos pelo calor, tendo sido infectado logo em 
seguida pelas bactérias vivas. 

 
Os camundongos A e C sobreviveram, enquanto B e D morreram 
devido à infecção causada por essa terrível bactéria. 
 
Explique o porquê da resposta observada com os camundongos A, B, C 
e D. 
 
Q.06 - Um estudante coletou água de um lago e a separou em duas 
amostras de volumes iguais, A e B. Em ambas observou, ao 
microscópio, paramécios vivos, nos quais se destacavam seus vacúolos 
contráteis, como mostra a figura. 
 

 
(http://japapedia.wikispaces.com) 

 
Analisando os paramécios de ambas as amostras, o estudante não 
notou qualquer diferença. Em seguida dobrou a quantidade de líquido 
em ambas as amostras, adicionando água pura à amostra A e solução 
saturada de NaCl à amostra B. Passados alguns minutos, voltou a 
observar os paramécios. 
 
Em termos de volume celular e atividade dos vacúolos, que diferenças 
o estudante deve ter observado nos paramécios da amostra A, após a 
adição da água, e nos paramécios da amostra B, após a adição da 
solução saturada de NaCl? Justifique sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.07 - Analise a tirinha. 
 

 
 
A Fadinha não concretizou o desejo do personagem Vírus, pois, de 
acordo com a classificação biológica, as amebas não estão incluídas no 
reino animal. 
A) Que característica das amebas as inclui em um reino diferente 

daquele dos animais? 
B) Nos vírus, o material genético encontra�se no interior de uma 

cápsula proteica. Onde está localizado o material genético das 
amebas? 

C) Os vírus apresentam hábito parasita obrigatório. Como são as 
amebas, quanto a seu hábito? 

D) Amebas conseguem sobreviver em meio hipotônico em relação ao 
seu citoplasma? Justifique sua resposta. 
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RESPOSTAS 
Q.01 
A) Por mutação, surgem as bactérias resistentes. 
 Os antibióticos selecionam as variedades resistentes e eliminam as 

sensíveis. 
B) A formação de novas bactérias assemelham-se mais à mitose, na 

qual, a partir de uma célula, obtêm-se duas outras e ocorre 
também uma única replicação de seu DNA. 

 
Q.02 
A) O mecanismo é Transformação. Fragmentos do DNA da bactéria 

morta chegam ao citoplasma da bactéria viva e se recombinam 
com seu material genético, conferindo à bactéria receptora a 
característica de apresentar cápsula. 

B) O mecanismo é Conjugação, pois é necessária a presença do pillus 
interligando as células bacterianas para que possa ocorrer a 
transferência do material genético. 

C) No mecanismo de Transdução. O material genético do vírus se 
integra ao genoma da célula bacteriana, para que o ácido nucleico 
viral possa ser duplicado. Dessa forma, sequencias do DNA 
bacteriano podem permanecer ligadas ao DNA viral e 
consequentemente serem transportadas por outra bactéria. 

 
Q.03 
A) Em X, é representado um vírus (bacteriófago); em Z, uma bactéria. 
B) O bacteriófago, ao fixar-se na parede bacteriana, injeta seu 

material genético, que se multiplica e termina formando novas 
unidades virais; ocorre a destruição (lise) da célula bacteriana, e 
novos vírus são liberados no meio. 

 
Q.04 
A) dessaturação de proteínas 
B) meio límpido 
C) esporulação é considerada um tipo de reprodução assexuada, não 

gerando indivíduos com variabilidade genética 
 
Q.05 A bactéria B. nibensis, morta pelo calor, não consegue matar o 
camundongo; apenas estimula o sistema imunológico dele a produzir 
anticorpos contra ela. Os anticorpos se concentram na corrente 
sangüínea do camundongo.  
Isso explica porque os camundongos A e C sobreviveram.   O 
camundongo C, embora tenha recebido bactérias vivas, não morreu 
porque tinha recebido uma transfusão de sangue com anticorpos 
produzidos pelo camundongo A. 
O camundongo B morreu porque recebeu bactérias vivas e não estava 
imunizado.  
O camundongo D morreu porque, embora tenha recebido bactérias 
mortas pelo calor, não teve tempo necessário para produzir anticorpos. 
Logo em seguida, recebeu bactérias vivas. 
Em outras palavras, podemos acrescentar que o camundongo A 
sobreviveu porque recebeu uma imunização ativa , ou seja, a bactéria 
morta funcionou como antígeno , que estimulou o seu sistema 
imunológico a produzir anticorpos. 
O camundongo C sobreviveu porque recebeu uma imunização passiva: 
recebeu soro contendo anticorpos produzidos pelo camundongo A. 
 
Q.06 Os paramécios da amostra A, após a adição da água pura, ganham 
água por osmose e têm o seu volume aumentado. Eles não sofrem 
ruptura, porque aumentam a atividade de seus vacúolos contráteis, 
eliminando o excesso de água que ganharam. Os paramécios da 
amostra B, colocados em solução saturada de NaCl, perdem água por 
osmose e têm o seu volume reduzido. Consequentemente, a atividade 
dos vacúolos contráteis fica reduzida ou cessa. 
 
 
 
 
 

Q.07 
A) O fato de serem unicelulares, enquanto os animais são 

pluricelulares. 
B) No interior do núcleo. 
C) A maioria das amebas apresenta vida livre, embora algumas 

espécies sejam parasitas. 
D) As amebas de água doce sim, pois possuem vacúolos pulsáteis que 

eliminam a água recebida por osmose do ambiente. 
 
 


