
Gabarito Comentado do exame simulado de BIOLOGIA - FOVEST (2003) 
 
Fabio Giordano 
Especial para a Folha 
 
GABARITO 
 
Questão 89 
 
Alternativa C 
 A excreção nas pessoas é feita de modo a manter a homeostase. Sendo 
assim devemos evitar a perda de sais, açúcares e água. A alternativa D aponta 
que a composição do fluido excretado com pouca água se deve aos níveis 
satisfatórios do hormônio Anti-Diurético (ADH), responsável por este mecanismo 
de regulação.  
  
Questão 90 
 
Alternativa C 
 A alternativa C aponta que no ponto “B”, também chamado “Ponto de 
compensação fótico” a intensidade luminosa é tal, que faz com que, as taxas de 
fotossíntese se tornem equivalentes às de respiração e, portanto, o consumo e a 
produção de glicose se equiparam. 
 
Questão 91 
 
Alternativa E 
 A síndrome de Down, também chamada de trissomia do cromossomo 21 - 
ao invés de um par existem três cromossomos número 21 - é uma síndrome de 
origem genética, onde o número de cromossomos autossômicos passa de 44 para 
45. Portanto, por se tratar de uma pessoa do sexo feminino (XX), a fórmula que 
melhor expressa a síndrome para este caso é 2n = 45+XX. 
 
Questão 92 
 
Alternativa B 
 Insetos possuem respiração traqueal. Neste mecanismo, a troca gasosa se 
dá diretamente entre a atmosfera e os tecidos internos, graças aos finos 
prolongamentos das traquéias que adentram o corpo do animal.  
 
Questão 93 
 
Alternativa C 
 Originalmente pensava-se que pneumonias seriam transmitidas apenas por 
bactérias. A SARS ou pneumonia Asiática é também considerada atípica porque é 
transmitida por vírus. 
 



 
 
Questão 94 
 
Alternativa D 
 Ao contrário do que se possa imaginar, o gás oxigênio produzido na 
fotossíntese não deriva da molécula de gás carbônico; ele aparece como um resto 
metabólico da decomposição da molécula de água.  
 
Questão 95 
 
Alternativa D 
 As três afirmações estão corretas: célula haplóide (n) tem a metade dos 
cromossomos da espécie; para se ter o genoma de uma espécie precisamos 
conhecer este lote haplóide e o cariótipo é obtido através da contagem e das 
medidas que se faz dos cromossomos a partir de uma fotografia dos mesmos. 
 
Questão 96 
 
Alternativa C 
 A protocooperação é uma associação ecológica não obrigatória, em que os 
dois organismos se beneficiam.  
 
Questão 97 
   
Alternativa E 
 Como a freqüência do genótipo recessivo – por exemplo, f(aa) – vale 81%, 
a freqüência de um único alelo recessivo corresponde à raiz quadrada de 81%. 
Lembrando que esta raiz quadrada, é de 81% (que é igual a 90%) e não de 81 
(que seria igual a 9).  
 
Questão 98 
 
Alternativa D 
 Se a mulher tem pais de sangue do tipo AB ela só poderia ter os seguintes 
tipos sangüíneos: tipo AB (heterozigoto); tipo A (homozigoto) ou tipo B 
(homozigoto). Portanto, ela não tem chance de ter o tipo sanguíneo tipo O, nem 
ser heterozigótica para o tipo A ou B, o que lhe dá chance igual a 0% de ter um 
filho com tipo sanguíneo tipo O. 
 
Questão 99 
 
Alternativa D 
 O melhor processo para obtenção de combustíveis de origem biológica, 
dentre as alternativas apresentadas, seria aquele que passaria pelo processo da 
fermentação alcoólica de açúcar por fungos. 
 



Questão 100 
 
Alternativa B 
 O represamento de água em pequenas lagoas, sem os controladores 
biológicos, gera uma grande possibilidade de proliferação de mosquitos, dentre 
eles o transmissor da malária. Muitos garimpeiros, vindos de diferentes regiões, 
onde a malária é endêmica, acabam sendo picados, e tornam-se indiretamente, 
responsáveis pelo aumento da incidência do protozoário transmitido pelo 
mosquito.   
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