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A prova de Biologia da 2ª fase do Vestibular UNICAMP 2019 foi constituída por questões que contemplavam 
uma variedade de temas do programa. Várias questões abordaram mais de um tema, assumindo um caráter 
integrador e multidisciplinar dentro da área de ciências biológicas. A prova permitiu avaliar os candidatos 
quanto a sua capacidade de raciocínio lógico, de elaboração de hipóteses, de leitura e interpretação de 
dados, gráficos e tabelas e de argumentação. Evidentemente, esses requisitos estiveram combinados com 
a avaliação de aspectos essenciais do conhecimento biológico, que eram necessários para responder à 
maioria das questões. A prova teve questões de dificuldade média e difíceis. É importante notar que todas 
as questões tiveram índice de discriminação bom ou excelente, o que indica que a prova, embora tenha 
sido considerada exigente, cumpriu seu papel de selecionar os candidatos mais bem preparados e com 
características do perfil desejado para o aluno ingressante na UNICAMP. 

Em 2017, um grupo de astrônomos europeus detectou sete planetas orbitando uma estrela da Via Láctea 
denominada TRAPPIST-1. Reproduzimos abaixo algumas informações extraídas desse estudo. 
 
As estimativas das massas dos seis planetas mais próximos da estrela sugerem fortemente uma 
composição rochosa. 
Em especial, três planetas têm irradiações estelares* muito próximas das de Vênus, Terra e Marte. 
Supondo condições atmosféricas semelhantes às da Terra, deduziu-se que um desses três planetas, 
denominado TRAPPIST-1f, pode ter oceanos de água em forma líquida na superfície.  
 
* irradiação estelar é a potência de energia recebida da estrela por unidade de área do planeta. 
 

Responda às questões a seguir. 
 

a) O estudo sugere que o planeta TRAPPIST-1f pode ter sido palco do surgimento de formas de vida 
semelhantes às da Terra. Levando em conta apenas as características encontradas atualmente em 
todos os organismos vivos, explique a importância de duas características físicas ou químicas presentes 
no planeta TRAPPIST-1f para a biologia dos organismos vivos como nós os conhecemos.  
 

b) Uma teoria altamente controversa, denominada panspermia, sugere que a vida existe em vários lugares 
do Universo e pode ter-se disseminado entre planetas e sistemas estelares, carregada por meteoros. 
Considerando plausível tal teoria, se dois planetas com características semelhantes fossem semeados 
simultaneamente pelos mesmos micro-organismos, não necessariamente possuiriam as mesmas 
formas de vida bilhões de anos depois. Explique por que, incluindo em sua resposta pelo menos um 
fator que leva a evolução biológica a ser imprevisível.  
Qual a relação entre mutações e variabilidade genética, condição essencial para a evolução biológica? 

  
(Fonte: Michael Gillon e outros, Seven temperate terrestrial planets around the nearby ultracool dwarf star TRAPPIST-1. Nature, Cambridge, v. 542, p. 
456–460, fev. 2017.) 

 

Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão 
 
Origem e evolução da vida: 
- Origem e diversificação da vida; 
- Variabilidade genética e o papel das mutações; 
- Seleção natural; 
- O papel do acaso na evolução. 
 
O Ambiente e a Vida: 
- Fluxos de energia e matéria em ecossistemas e biomas. 
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Quanto ao conhecimento biológico, o candidato deveria: (a) conhecer os componentes bioquímicos das 
células; (b) saber que o material genético sofre mutações, as quais estão na origem de toda a variabilidade 
genética; (c) saber que o processo de mutação, aliado à deriva genética e a outros processos evolutivos, 
torna a evolução biológica imprevisível. 

Quanto às habilidades desejadas no candidato, a questão avaliou: (a) argumentação lógica (necessária 
para explicar por que o processo evolutivo é imprevisível); e (b) interpretação de dados (fornecidos no 
estudo dos planetas de outro sistema estelar).   

a) (2 pontos) 
O planeta TRAPPIST-1f apresenta composição rochosa, sugerindo a presença de minerais, alguns dos 
quais são componentes fundamentais das células e importantes para uma variedade de processos 
bioquímicos e fisiológicos nos organismos vivos. Além disso, o planeta tem água no estado líquido na 
superfície, o que seria crucial para o desenvolvimento da vida nesse planeta, já que a água é um 
componente essencial de todas as formas de vida que conhecemos. 

 
b) (2 pontos) 
Dois planetas com características semelhantes, os quais foram semeados simultaneamente pelos mesmos 
micro-organismos não necessariamente apresentarão as mesmas formas de vida bilhões de anos depois, já 
que variados processos aleatórios caracterizam a evolução biológica, incluindo o surgimento de mutações 
(mudanças no material genético), os processos de deriva genética (variações randômicas nas frequências 
dos genes ao longo do tempo), a ocorrência de eventos geológicos locais ou em escala planetária, além de 
possíveis diferenças no resultado da seleção natural. Em última análise, as mutações resultantes de 
mudanças no material genético são a fonte da variabilidade genética existente na natureza.  
 
 

No item a, o candidato deveria ser capaz de reconhecer que o principal componente de todos os 
organismos vivos no planeta Terra é a água, que é utilizada em diversos processo celulares; e que, além 
disso, os compostos bioquímicos são formados por substâncias orgânicas que contêm inúmeros tipos de 
elementos químicos presentes nas rochas encontradas na superfície de nosso planeta. Assim sendo, 
esperava-se que os candidatos apontassem e explicassem a importância da presença de água em estado 
líquido na superfície do TRAPPIST-1f, além do fato de se tratar de um planeta rochoso, apresentando, 
portanto, dois aspectos físicos e químicos de suma importância para o desenvolvimento de formas de vida 
tal como nós as conhecemos em nosso próprio planeta.  
 
O enunciado da questão traz outras informações importantes sobre o planeta TRAPPIST-1f, o que 
possibilitava aos candidatos destacarem e explicarem outros aspectos físicos e químicos, como a 
proximidade da estrela, propiciando uma temperatura ideal e compatível com formas de vida, cujos 
processos bioquímicos acontecem em uma estreita faixa de temperatura; como fator físico-químico, a 
presença de atmosfera e, portanto, de gases, que são envolvidos nos processos metabólicos de muitos 
seres vivos; por fim, a atmosfera também está envolvida na retenção de calor, propiciando condições de 
temperatura compatíveis com os processos celulares.  
 
No item b, o candidato deveria demonstrar conhecimento de que o processo de mutação origina em última 
análise toda a variabilidade genética existente na natureza e que esse processo não é previsível, isto é, que 
não sabemos em que ponto do material genético nem quando ocorrerão as mudanças. Assim, em virtude da 
natureza aleatória do processo de mutação, a evolução biológica torna-se, por natureza, imprevisível. O 
candidato poderia ainda apontar o papel do acaso na evolução (mencionando, por exemplo, os princípios 
subjacentes à força de Deriva Genética) ou a natureza de certa forma imprevisível do próprio processo de 
seleção natural.  
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Item a: Erros comuns entre os candidatos: (a) explicar o processo de surgimento da vida; (b) apenas citar 
dois fatores, sem explicar sua importância biológica; (c) citar dois fatores e explicar sua importância fora da 
Biologia; (d) citar fatores físicos ou químicos não presentes no planeta; (e) citar a água como fator, sem 
explicar sua importância biológica. 
 
Item b: Erros comuns entre os candidatos: (a) incluir na resposta o processo de seleção natural, mas com 
uma explicação errônea, confundindo, de forma totalmente imprópria, os termos apto e adaptado. 
Adaptação é a consequência da seleção natural, não sua condição a priori, nem seu mecanismo ou o 
elemento sobre o qual a seleção age. Formas como “mais adaptado”, “o mais forte”, foram constantes; (b) 
considerar que a variabilidade genética gera mutação; (c) considerar que as mutações levam à 
sobrevivência; (c) citar mutação, sem considerar sua aleatoriedade; (d) explicar que a mutação surge por 
necessidade ou para proporcionar vantagem ao indivíduo; (e) considerar que os dois planetas têm 
características distintas. 
 
Dada a baixa média de pontos e o baixo índice de facilidade (0.352) entre os candidatos de diferentes 
áreas, a questão pode ser considerada DIFÍCIL. Na previsão da Banca Elaboradora, a questão seria média. 
Vale notar que a questão foi muito fácil para os candidatos ao curso de Medicina. 

Em um estudo inicial, verificou-se que lagartas vivas da mariposa Galleria mellonella são capazes de reduzir 
a massa de sacolas plásticas de PE. Posteriormente, lagartas dessa espécie foram maceradas para 
produzir um extrato líquido, que foi então depositado por 10 horas sobre um pedaço de PE. O gráfico abaixo 
mostra a massa restante por cm

2
 de PE na ausência e na presença do extrato após 10 horas.

a) Por que os dados do gráfico confirmam que a redução da massa das sacolas plásticas causada pela 
presença das lagartas vivas não é resultado apenas da mastigação mecânica pelos insetos?  
Considerando que a taxa de degradação de PE definida no gráfico permanece constante, quantas horas 
seriam necessárias para uma quantidade suficiente de extrato degradar todo o pedaço de PE? 
Explique. 
 

b) Mais recentemente, um grupo de pesquisadores descobriu uma bactéria encontrada em aterros 
sanitários no Japão, denominada Ideonella sakaiensis, capaz de fragmentar o PET em unidades 
menores, processo que depende de uma enzima específica, chamada PETase. Foi sugerido que o 
genoma da I. sakaiensis poderia ser utilizado para a criação de uma bactéria transgênica a ser 
empregada em processos industriais de reciclagem de resíduos plásticos. O que é transgenia? Para 
criar tal bactéria transgênica, que parte do genoma da I. sakaiensis seria essencial? 
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(Fontes: Paolo Bombelli e outros, Polyethylene bio-degradation by caterpillars of the wax moth Galleria mellonella. Current Biology, Cambridge, v. 27, p. 
R283–R293, abr. 2017. Harry P. Austin e outros, Characterization and engineering of a plastic-degrading aromatic polyesterase. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the USA, Washington, v. 115, p. E4350-E4357, maio 2018. Esse estudo teve a participação do grupo liderado pelo Prof. 
Dr. Munir Skaf, Pró-Reitor de Pesquisa da UNICAMP.) 

Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão 
 
Hereditariedade: 
- Hereditariedade e material genético: DNA e RNA; 
- Manipulação do DNA e biotecnologia. 
 
O Ambiente e a Vida: 
- Problemas ambientais contemporâneos. 
 
Quanto ao conhecimento biológico, o candidato deveria conhecer o importantíssimo conceito de transgenia, 
normalmente confundido com o simples processo de mutação ou ainda com melhoramento genético. 
Também costuma haver confusão entre os termos transgenia, biotecnologia e organismo geneticamente 
modificado (o resultado da transgenia). A questão também exigiu do candidato conhecimento sobre o 
conceito de gene e sobre o processo biotecnológico de geração de animais transgênicos para benefício da 
humanidade.  
 
Quanto às habilidades desejadas no candidato, a questão avaliou a capacidade de interpretação de dados e 
gráficos, necessária para a resolução do item a. 

a) (2 pontos) 
O macerado produzido a partir das lagartas foi capaz de reduzir a massa de polietileno (PE). Logo, a 
redução na massa das sacolas plásticas na presença das lagartas vivas não pode ter sido resultado apenas 
de mastigação mecânica pelo inseto. Uma vez que 10% (ou 0,1 mg/cm

2
 de PE) da massa do pedaço de PE 

foi degradada ao longo de 10 horas pelo macerado das lagartas, seriam necessárias 100 horas no total para 
degradar completamente o pedaço (ou 1,0 mg/cm

2
 de PE), considerando que a taxa de degradação de PE 

permanece constante. 
 
b) (2 pontos) 
Transgenia é o processo biotecnológico através do qual são gerados organismos transgênicos (organismos 
geneticamente modificados pela introdução de um trecho de material genético exógeno, proveniente de fora 
do organismo). Para a criação de uma bactéria transgênica capaz de ser empregada em processos 
industriais de reciclagem de resíduos plásticos, o genoma dessa bactéria deve ser geneticamente 
modificado pela introdução do gene que codifica a enzima PETase proveniente da Ideonella sakaiensis. 
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No item a, o candidato deveria interpretar os dados do gráfico e raciocinar de forma lógica sobre o que eles 
revelam acerca do processo de digestão enzimática do PE por lagartas. O item não requeria do candidato 
conhecimento zoológico profundo, mas raciocínio para interpretar as informações dadas e defender uma 
hipótese sobre o fenômeno em estudo. O fato de que o macerado produzido a partir das lagartas foi capaz 
de reduzir a massa de polietileno (PE) significa que a redução na massa das sacolas plásticas na presença 
das lagartas vivas não pode ter sido resultado apenas de mastigação mecânica. Para responder à segunda 
parte da questão, o candidato precisava apenas observar o gráfico para deduzir que 10% (ou 0,1 mg/cm

2
 de 

PE) da massa do pedaço de PE foi degradada ao longo de 10 horas pelo macerado das lagartas, de modo 
que, considerando uma taxa constante de degradação, seriam necessárias 100 horas para degradar 
completamente o pedaço de PE (ou 1,0 mg/cm

2
). O candidato também poderia realizar esse cálculo 

considerando a massa restante de PE de 0,9 mg/cm
2
: seriam necessárias mais 90 horas, totalizando 100 

horas, para a degradação completa do pedaço de PE. 
 
No item b, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre transgenia animal, um dos processos 
biotecnológicos de maior importância na atualidade. Primeiramente, deveria mobilizar a definição de 
transgenia, especialmente no que se refere à sua relação com a expressão “organismo geneticamente 
modificado” e no que difere em relação aos processos de melhoramento genético ou à simples seleção de 
organismos mutantes. Em seguida, o candidato deveria sugerir um possível cenário de modificação 
genética, em que o gene da PETase, extraído de uma bactéria, poderia ser transferido para o genoma de 
outra espécie de bactéria, gerando um organismo geneticamente modificado capaz de degradar PET.  

Item a: Erros comuns entre os candidatos: (a) considerar que o macerado era um extrato produzido pela 
lagarta e não da própria lagarta; (b) considerar que existiam lagartas vivas em ambas as situações; (c) 
considerar que a mastigação mecânica produz pedaços menores e potencialmente aumenta a massa total. 
 
Item b: Erros comuns entre os candidatos: (a) descrever o processo de clonagem; (b) confundir transgenia 
com transgênero; (c) considerar que o genoma contém a enzima PETase; (d) considerar que a enzima está 
contida no DNA; (e) mencionar RNA como DNA. 
 
Dada a baixa média de pontos e o baixo índice de facilidade (0.329) entre candidatos de áreas diferentes, 
esta questão pode ser considerada DIFÍCIL. Ela tinha sido considerada de média a difícil pela Banca 
Elaboradora. Vale notar que a questão foi mais fácil para candidatos ao curso de Medicina. 
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Organismos vivos são classificados em grupos taxonômicos, que devem preferencialmente refletir as 
relações de parentesco evolutivo entre as espécies.  
 
a) A tabela apresentada abaixo (parte a do espaço de resposta) contém características presentes em 

anelídeos, platelmintos e moluscos. Preencha corretamente todos os espaços em cinza na tabela, 
referentes às características listadas na primeira coluna, de acordo com as opções indicadas na 
segunda coluna. Atenção: há duas colunas denominadas X e Y; uma representa moluscos e a outra 
representa platelmintos. 
 

b) Um dos critérios para a construção do diagrama abaixo (parte b do espaço de resposta) é o número de 
características compartilhadas entre pares de grupos taxonômicos. Preencha os retângulos em branco 
do diagrama com o nome de um dos dois grupos ― moluscos ou platelmintos. Utilize as linhas em 
branco para explicar o que representa esse tipo de diagrama. 

 

Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão 
 
Origem e evolução da vida: 
- Origem e diversificação da vida; 
- Variabilidade genética e o papel das mutações; 
- Especiação. 
 
Diversidade, estrutura e função biológica: 
- Biologia dos animais. 
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Quanto ao conhecimento biológico, o candidato deveria revelar conhecimento sobre zoologia e as principais 
características de três grupos de grande importância econômica, médica e social para o ser humano.  

Quanto às habilidades desejadas no candidato, a questão avaliou o conhecimento sobre o sistema de 
classificação dos organismos vivos e a capacidade de elaborar hipóteses para a definição dos níveis de 
parentesco evolutivo entre os grupos mencionados no item a. 
 
 

a) (2 pontos) 
Preenchimento correto dos retângulos em cinza na tabela: 

 
 

Possíveis exemplos de moluscos (coluna X): lesma, caracol, polvo, lula, sépia, mexilhão, etc. 
Possíveis exemplos de anelídeos: minhoca, poliqueto, sanguessuga, etc. 
Possíveis exemplos de platelmintos (coluna Y): planária, tênia, verme do Schistosoma, etc. 

b) (2 pontos) 
Preenchimento correto dos retângulos no diagrama: 

    
 
O diagrama é um cladograma, que representa a hipótese sobre as relações de parentesco evolutivo entre 
grupos taxonômicos. No caso, o cladograma indica que moluscos são mais proximamente aparentados com 
anelídeos do que com platelmintos.  
  
 

No item a, o candidato deveria demonstrar conhecimento clássico sobre a diversidade de filos animais e 
suas principais características, citando exemplos. Além disso, seria imprescindível reconhecer que a coluna 
X se refere a moluscos e a coluna Y, a platelmintos.  
 
No item b, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre as bases do sistema de classificação 
cladística e sobre os cladogramas, além de raciocínio lógico para definir qual dos dois grupos, moluscos ou 
platelmintos, deveria ocupar cada uma das posições no clado fornecido. A Banca Elaboradora criou a 

Anelídeos AnelídeosAnelídeosPlatelmintos Moluscos 
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questão para avaliar a capacidade dos candidatos em reconhecer que as formas de vida são aparentadas e 
compartilham determinadas características, e que a análise dessas características compartilhadas permite 
definir os níveis de parentesco (mais ou menos próximo) entre as formas de vida. A questão também 
permitiria verificar a presença de conceitos errôneos, como a ideia de que há formas de vida “mais 
evoluídas” ou “menos evoluídas”.   

Item a: Erros comuns entre os candidatos: (a) não utilizar a opção fornecida pela tabela; (b) considerar que 
a coluna X se refere aos platelmintos e a coluna Y, aos moluscos; (c) citar exemplos de organismos que não 
são dos grupos solicitados. 
 
Item b: Erros comuns entre os candidatos: (a) indicar que o cladograma representa o grupo mais evoluído; 
(b) errar a posição dos grupos; (c) transcrever o enunciado da questão sem explicar; (d) considerar o 
diagrama como um diagrama de cadeia alimentar. 
 
Levando em conta o índice médio de pontos e de facilidade (0.545) entre candidatos de diferentes áreas, a 
questão pode ser considerada de dificuldade MÉDIA, o que corresponde à expectativa da Banca 
Elaboradora. Vale notar que a questão foi bastante fácil para os candidatos ao curso de Medicina. 
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Plantas são capazes de absorver nutrientes do solo pelas raízes. Em muitas espécies vegetais, as raízes 
são infectadas por fungos, estabelecendo uma interação entre organismos denominada micorriza.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Os efeitos das micorrizas sobre o crescimento vegetal podem ser avaliados a partir da figura A. 
Utilizando os dados fornecidos na figura, explique as consequências da micorriza para a planta. Que 
tipo de interação ecológica caracteriza a micorriza? Justifique, informando em sua resposta se a 
interação é positiva, negativa ou neutra para cada organismo envolvido.  
 

b) O Brasil é um dos países que mais consomem fertilizantes sintéticos no mundo. Com base nas figuras 
A, B e C, explique por que a bioinoculação de fungos no solo pode ser uma alternativa ao uso de 
fertilizantes. Indique em sua explicação ao menos um efeito para as plantas e um efeito para o 
ambiente.  
(Fonte: D. S. Hayman e outros, Plant Growth Responses to Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza. VI. Effect of Light and Temperature. The New 
Phytologist, Lancaster, v. 73, p. 71-80, jan. 1974.) 

Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão 
 
O Ambiente e a Vida: 
- Ecossistemas, populações e comunidades; 
- Interações ecológicas; 
- Problemas ambientais contemporâneos. 
 
Diversidade, estrutura e função biológica: 
- Biologia de vírus, bactérias, protistas e fungos; 
- Biologia das plantas e algas. 
 
Quanto ao conhecimento biológico, o candidato deveria revelar conhecimento sobre tipos de interações 
ecológicas, particularmente sobre os benefícios ou prejuízos para as espécies envolvidas. Além disso, 
deveria mobilizar conteúdos sobre fisiologia vegetal e o papel das raízes na absorção de nutrientes e no 
crescimento das plantas. Tais assuntos têm relevância para a área da agricultura e, portanto, para nosso 
Estado e país. Em particular, o candidato deveria conhecer a relação entre absorção de nutrientes, uso de 
fertilizantes e as consequências para o ambiente. A questão relaciona diversos conteúdos, contém gráficos 
e exige elaboração de hipóteses, ou seja, não se trata de uma questão fácil e o desempenho geral na 
questão provou isso. 
 
Quanto às habilidades desejadas no candidato, a questão avaliou a capacidade de argumentação lógica, 
pois o candidato precisava resgatar informações de diversos gráficos e argumentar baseado em um 
possível cenário. Além disso, havia forte exigência de interpretação de gráficos e elaboração de hipóteses. 
Dessa forma, a questão contém elementos essenciais para a seleção de bons alunos ingressantes para a 
UNICAMP, mesmo fora da área biológica.  

A B C 
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a) (2 pontos) 
Pela análise do gráfico, fica evidente que, na presença de micorrizas, o crescimento inicial da planta é 
favorecido, o que sugere que o processo de absorção de nutrientes pelas raízes é facilitado pela interação 
ecológica com os fungos. Essa interação é do tipo mutualismo, já que tem consequências positivas óbvias 
para a planta, além de oferecer vantagens para o fungo, que recebe nutrientes orgânicos da planta. 

 
b) (2 pontos) 
A bioinoculação de fungos no solo aumenta a chance de formação de micorrizas, oferecendo uma 
alternativa ao uso de fertilizantes sintéticos, já que promove aumento no crescimento da planta, como 
sugere o gráfico A, por facilitar a absorção de nutrientes. A bioinoculação seria vantajosa também para o 
ambiente, uma vez que a redução no uso de fertilizantes sintéticos poderia reduzir a emissão de gases de 
efeito estufa N2O, como mostra o gráfico B. Além disso, a contaminação de corpos d'água com fertilizantes 
seria reduzida, o que poderia levar a um aumento na oxigenação da água, como sugere o gráfico C, com 
efeitos benéficos para os organismos vivos aeróbicos que ali vivem.  
 
 

 

No item a, o candidato deveria interpretar o gráfico A e perceber que a presença de micorrizas leva a 
aumento do crescimento da planta, uma vez que, no mesmo período de tempo, plantas com micorriza 
atingem maior altura que plantas sem micorriza. Logo, trata-se de uma interação positiva para a planta. O 
candidato também deveria mobilizar conteúdo do Ensino Médio sobre as interações mutualistas que 
envolvem raízes de plantas e fungos, sendo que os fungos facilitam a absorção de nutrientes pelas plantas 
e recebem compostos orgânicos do vegetal.  
 
No item b, o candidato deveria interpretar os três gráficos fornecidos, percebendo que o uso de fertilizantes 
leva a aumento na emissão de gases de efeito estufa, com prejuízo ambiental (gráfico B), e que o uso de 
fertilizantes é inversamente proporcional à quantidade de oxigênio em corpos d'água próximos à área de 
plantio (gráfico C). Desta forma, juntamente com as informações exploradas no item a, em que se 
demonstra o aumento do crescimento da planta (gráfico A), o candidato deveria pensar no cenário em que a 
inoculação de fungos no solo levaria a aumento na frequência de micorrizas, possibilitando aumento do 
crescimento da planta (efeito para planta) e potencialmente menor utilização de insumos agrícolas, como 
fertilizantes, o que reduziria a emissão de gases de efeito estufa como NO2 e aumentaria o O2 dissolvido na 
água (efeitos positivos para o ambiente). 
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Item a: Erros comuns entre os candidatos: (a) confundir protocooperação com mutualismo; (b) considerar 
que a interação ecológica em questão é o “comensalismo”; (c) confundir fungo com bactéria; (d) interpretar o 
gráfico erroneamente, indicando que houve redução da altura da planta; (e) considerar a micorriza como 
uma bactéria, prejudicial à planta. 
 
Item b: Erros comuns entre os candidatos: (a) não utilizar as informações dos gráficos; (b) explicar apenas o 
efeito para a planta ou apenas o efeito para o ambiente; (c) explicar o efeito da micorriza nos demais 
gráficos; (d) explicar o aquecimento global, utilizando as informações sobre CO2; (e) considerar o fertilizante 
uma substância exclusivamente tóxica, carcinogênica e mutagênica, não utilizando as informações dos 
gráficos. 
 
Dada a média de pontos e o índice médio de facilidade (0.463) entre candidatos de diferentes áreas, a 
questão pode ser considerada de dificuldade MÉDIA, como esperava a Banca Elaboradora. Vale notar que 
a questão foi mais fácil para os candidatos ao curso de Medicina. 

Os microtúbulos, parte do citoesqueleto, estão envolvidos em diversas etapas da diferenciação de 
neurônios, incluindo a origem e a função de seus prolongamentos celulares ― dendritos e axônios.  
As proteínas associadas aos microtúbulos (MAPs) têm funções essenciais nas células neuronais, podendo 
ser divididas em três famílias ― MAP1, MAP2 e tau. 
  

a) Cite pelo menos dois papéis dos microtúbulos em uma célula eucariótica, diferentes daqueles 
mencionados acima.  
As distribuições subcelulares de tau, MAP2 e um tipo de MAP1 (MAP1B) durante a diferenciação 
neuronal são representadas na figura abaixo. Na fase 4, qual MAP é encontrada em maior quantidade 
nos dendritos? 
 

Legenda: Fase 1-2: célula precursora neural, com prolongamentos do tipo lamelipódio e futuros neuritos; Fase 3: neurônio com 
polaridade, com axônio e neuritos; Fase 4: neurônio maduro, com dendritos formados a partir dos neuritos e axônio ramificado. Os 
gráficos de barras representam a quantidade das MAPs, conforme legenda no painel C.  
 

(Fonte: L. Penazzi e outros, Chapter Three - Microtubule Dynamics in Neuronal Development, Plasticity, and Neurodegeneration. International Review of 
Cell and Molecular Biology, Kidlington, v. 321, p. 89–169, 2016.) 

 
b) Qual é a principal função dos axônios?  

Plasticidade neuronal é a capacidade do sistema nervoso de se modificar estrutural e funcionalmente ao 
longo de seu desenvolvimento, ou quando sujeito a novas experiências. De que forma os dendritos e os 
axônios participam ativamente desse processo? 

Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão 
 
Bases moleculares e celulares da vida: 
- Componentes bioquímicos da célula; 
- Estrutura celular em procariotos e eucariotos; 
- Células-tronco, ciclo celular e divisão celular mitótica e meiótica. 
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Saúde humana: 
- Estrutura e função dos órgãos e sistemas. 
 
Quanto ao conhecimento biológico, o candidato deveria revelar conhecimento sobre biologia celular e 
fisiologia do sistema nervoso. Em especial, a questão exigia conhecimentos sobre a natureza e as funções 
dos processos celulares das células neuronais, dendritos e axônios.  
 
Quanto às habilidades desejadas no candidato, a questão avaliou a capacidade de relacionar ideias e de 
elaborar explicações com base em informações de gráficos e imagens.   

a) (2 pontos) 
Microtúbulos, componentes do citoesqueleto das células eucarióticas constituídos de subunidades da 
proteína tubulina, são importantes em diversos processos celulares, tais como a organização do 
citoesqueleto para que a célula adquira seu formato apropriado, o transporte de organelas e outros 
componentes da célula, o movimento dos cromossomos e a organização do fuso durante a mitose e a 
meiose, a mobilidade de alguns tipos celulares (cílios e flagelos). Na fase 4, os dendritos (localizados na 
parte esquerda da representação esquemática do neurônio) apresentam a proteína MAP2 em maior 
quantidade do que as demais proteínas MAP. 
 
b) (2 pontos) 
A principal função dos axônios é a condução (transmissão) dos impulsos nervosos gerados pela célula 
neuronal até a célula pós-sináptica. Dendritos (especializados em receber estímulos nervosos) e axônios 
participam ativamente do processo de plasticidade neuronal, pois são os responsáveis pelo estabelecimento 
das conexões dos circuitos neuronais por meio das sinapses, as quais não somente transmitem os impulsos 
nervosos de uma célula para outra, mas também podem sofrer alterações derivadas da plasticidade 
neuronal. 
 
 

A questão lida com a biologia celular do sistema nervoso. No item a, o candidato deveria demonstrar dois 
tipos de conhecimento. Em um primeiro momento, deveria ter conhecimento básico sobre os papéis dos 
microtúbulos fora do contexto do sistema nervoso, citando pelo menos duas outras funções, como seu papel 
durante a divisão celular (na formação das fibras do fuso mitótico), na organização do citoesqueleto, no 
transporte de componentes celulares, e na mobilidade de alguns tipos celulares através da organização e 
constituição de cílios ou flagelos. Em um segundo momento, o candidato deveria interpretar as imagens 
fornecidas, que mostram as etapas durante a diferenciação de uma célula neuronal, com a formação de 
seus processos celulares característicos (dendritos e axônio). O candidato deveria interpretar uma imagem 
associada a uma informação gráfica, para identificar na fase 4 da imagem os processos celulares “dendrito” 
e “axônio” e as proteínas envolvidas no processo de diferenciação, para concluir que, na fase 4, os 
dendritos apresentam a proteína MAP2 em maior quantidade que as demais proteínas MAP. 
 
No item b, o foco muda para a função dos axônios e dendritos. O candidato inicialmente deveria mobilizar 
conhecimento sobre a função de cada um desses processos celulares característicos da célula neuronal, 
que incluem a formação de sinapses para a comunicação célula-célula e a eventual transmissão da 
informação neural, além da condução do próprio estímulo nervoso através de mudanças na polaridade 
elétrica da membrana plasmática. Por fim, deveria relacionar esse conteúdo ao fenômeno de plasticidade 
neuronal, pelo qual as sinapses formadas entre dendritos e axônios podem sofrer alterações derivadas da 
plasticidade neuronal ao longo do desenvolvimento do sistema nervoso.  
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Item a: Erros comuns entre os candidatos: (a) atribuir aos microtúbulos função de axônio; (b) citar 
pseudópodes, fagocitose, pinocitose e transporte de membrana como função de microtúbulos; (c) atribuir a  
função de contração muscular e produção de energia aos microtúbulos; (d) indicar a TAU como a MAP em 
maior quantidade nos dendritos; (e) trocar MAP por MPA. 
 
Item b: Erros comuns entre os candidatos: (a) descrever o sentido do sinal elétrico errado, como se fosse do 
axônio para o dendrito da própria célula; (b) descrever a sinapse e não a função do axônio; (c) utilizar a 
legenda para descrever a participação de dendritos e axônios na plasticidade neuronal; (d) transcrever o 
enunciado sobre plasticidade neuronal para responder à questão, sem destacar a importância da sinapse no 
processo. 
 
Dada a baixa média de pontos e o baixo índice de facilidade (0.367) entre candidatos de diferentes área, a 
questão pode ser considerada DIFÍCIL. Ela tinha sido considerada de média a difícil pela Banca 
Elaboradora. Vale notar que a questão foi mais fácil para os candidatos ao curso de Medicina. 

Recentemente, foi criado um sistema que emprega moléculas sintéticas de DNA para armazenar dados de 
textos, imagens ou vídeos simples. Nesse sistema, qualquer trecho compreendido entre 5 bases A na 
sequência da molécula sintética de DNA é chamado códex, o qual tem a estrutura genérica abaixo. 
 

 
A primeira base de cada códex é o pixet, que indica qual das três linhas de pixels da imagem o códex 
representa: G indica a primeira linha (1), C indica a segunda linha (2) e T indica a terceira linha (3). 
Após o pixet, o códex inclui 19 conjuntos de duas bases (dupletos), nomeados de a até s; cada dupleto 
representa um pixel gráfico na imagem. 
 

Por exemplo, a imagem abaixo foi codificada pela sequência de DNA a seguir (apenas a sequência de uma 

das fitas de DNA é apresentada):    AAAAACTTTATTTTCCTTTTTTACACTTGGTTTTGTGT 

TTGGTTAAAAATCCTTTGTTAGCCTTCCTTTTTTCATTTTGTGTTTAGAGAAAAAG 

TTTATTTTCGTTTTTCGCGCTCGCCGTTCGCGTTGCCGAAAAA. 

AAAAAGTTTATTTTCGTTTTTCGCGCTCGCCGTTCGCGTTGCCGAAAAA
a b c d e f g h i j k l m n o p q r spixet

códex
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a) Qual a sequência de bases do dupleto que representa os pixels do tipo ? Explique, em termos da 

deterioração da imagem, por que a inserção de uma base extra logo após o primeiro dupleto de um 
códex da sequência de DNA acima é mais grave que a deleção do último dupleto desse códex.  

 

b) Compare o funcionamento dos dupletos do sistema descrito acima com o funcionamento dos códons na 
codificação de aminoácidos em organismos vivos. Qual organela catalisa o processo de tradução? 

Principais itens do programa do Vestibular contemplados na questão 
 
Hereditariedade: 
- Hereditariedade e material genético: DNA e RNA; 
- Código genético e síntese de proteínas. 
 
Origem e evolução da vida: 
- Variabilidade genética e o papel das mutações. 
 
Quanto ao conhecimento biológico, o candidato deveria revelar conhecimento sobre o código genético, 
sobre a síntese proteica através do processo de tradução de ácidos nucleicos pelo ribossomo e sobre o 
funcionamento dos códons. Além disso, deveria deduzir a influência de vários tipos de mutação na 
sequência codificadora durante esse processo.   
 
Quanto às habilidades desejadas no candidato, a questão exigiu argumentação lógica a partir de dados 
fornecidos e interpretação de imagens e esquemas.  

a) (2 pontos) 
O dupleto que representa o tipo de pixel gráfico indicado no enunciado apresenta a sequência CG 
(nucleotídeo com a base nitrogenada citosina seguido de nucleotídeo com a base guanina). A inserção de 
uma base logo após o primeiro dupleto de um códex modifica a matriz de leitura, ou seja, todos os dupletos 
a partir do ponto de inserção serão modificados, causando possíveis mudanças em quase todos os pixels 
da linha correspondente ao códex na imagem. Em contraste, a deleção do último dupleto de um códex tem 
como consequência a supressão de apenas um pixel da linha correspondente ao códex na imagem. 

 
b) (2 pontos) 
No sistema descrito no enunciado, cada dupleto (conjunto de duas bases) simboliza um pixel gráfico, 
enquanto, em organismos vivos, cada códon (conjunto de três bases encontrado na região codificadora do 
mRNA) codifica um aminoácido na cadeia proteica ou o término da tradução. Tal processo é catalisado pelo 
ribossomo. 
 
 

A questão lida com o padrão de codificação do DNA, tanto em um sistema artificial, como in vivo (uso de 
códons que simbolizam aminoácidos no processo de síntese proteica). No item a, o candidato deveria 
interpretar o enunciado e as figuras fornecidas para decifrar o código envolvido na formação da imagem 
“UNICAMP”, a partir da sequência de bases nitrogenadas fornecida. Foram importantes a atenção e o 
raciocínio lógico para o entendimento e a resolução da questão. Além disso, o candidato deveria perceber a 
influência de mutações que levam à inserção ou à deleção de bases, que acarretariam mudanças na matriz 
de leitura dos dupletos, modificando pixels gráficos na imagem codificada, da mesma forma que inserções e 
deleções modificariam a matriz de leitura em uma sequência codificadora de organismos vivos, levando a 

a

1

2

3

b c d e f h i j k l m n o p q r sg
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mudanças na sequência de aminoácidos na proteína codificada. Mutações que ocorrem no início da 
sequência de dupletos seriam mais graves do que aquelas no final da sequência, da mesma forma que 
mutações nos primeiros códons ou éxons codificantes são mais graves do que mutações no final da 
sequência codificadora de proteínas de um gene em organismos vivos.  
 
No item b, o candidato deveria ser capaz de estabelecer uma comparação entre o código genético e o modo 
como o ribossomo lê a sequência de códons, de três em três bases, para a codificação da sequência de 
aminoácidos na proteína correspondente, e o sistema de imagem descrito, em que os dupletos são lidos de 
duas em duas bases para codificar pixels gráficos na imagem.

Item a: Erros comuns entre os candidatos: (a) indicar as letras em que o símbolo aparecia: emops; (b) 
confundir o pixel com o pixet; (c) relacionar a sequência apresentada com síndromes genéticas; (d) não 
relacionar mudança na matriz de leitura com os dupletos; (e) não relacionar a deleção do último dupleto com 
supressão de apenas um pixel; (f) confundir mudança da matriz de um códex com as colunas na imagem. 
 
Item b: Erros comuns entre os candidatos: (a) não comparar o funcionamento do dupleto com o 
funcionamento do códon, apenas descrevendo o códon; (b) não incluir em sua comparação dupleto, com 
duas bases, e códon, como três bases; (c) não incluir na resposta dupleto na formação do pixel e códon na 
formação de aminoácidos; (d) considerar que três códons codificam um aminoácido, confundindo o códon 
com a base nitrogenada; (e) relacionar a palavra “catalisa” com uma enzima. 
 
Tendo em vista rendimento médio em pontos e o índice médio de facilidade (0.315) entre candidatos de 
diferentes áreas, a questão pode ser considerada DIFÍCIL, como previa a Banca Elaboradora. Vale notar 
que a questão foi mais fácil para os candidatos ao curso de Medicina. Cabe ressaltar ainda que houve um 
grande número de notas zero na questão, possivelmente por se tratar da questão mais difícil da prova de 
Biologia e a última questão do vestibular UNICAMP 2019.  
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