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1. Cynthia é mãe e bióloga; liberou alguns doces de festas de aniversário para apresentar às crianças, de uma 

forma bem simples, o conceito de molécula. Vejamos: - Usamos tubinhos gelatinosos para demonstrar a 
pentose e o fosfato. No meio, as jujubas retratam as bases nitrogenadas. O pareamento entre adenina-timina e 
citosina-guanina foi feito sempre com as mesmas cores. O palito de dente foi utilizado para as pontes de 
hidrogênio. Claro que as representações foram rudimentares, porque elas vão aprender na escola, quando for 
o momento.  

   Disponível em: http://www.falamae.com/2015/03/moleculas-com-doces.html 
 

 
 

O que deve ser feito para adequar melhor o pareamento?  

a)  Colocar dois pedaços de palito de dente para representar a ligação de pontes de hidrogênio entre guanina e citosina.  
b)  Colocar três pedaços de palito de dente para representar a ligação de pontes de hidrogênio entre adenina e timina.  
c)  Juntar duas jujubas laranjas para representar uma timina com dois anéis e uma vermelha para representar uma 

adenina com um anel.  
d)  Juntar duas jujubas verdes para representar uma guanina com dois anéis e uma amarela para representar uma 

citosina com um anel. 
 e)  Usar, respectivamente, uma e duas jujubas de cores iguais para representar as bases púricas e pirimídicas e seus 

anéis. 
 

 
2. O esquema abaixo representa um corte transversal de um embrião de cordado num estágio específico do seu 

desenvolvimento embrionário. A partir da análise da figura, não se pode afirmar que: 
 

 
 
a)  O tubo neural (I) origina-se da ectoderme (III). 
b)  O arquêntero (IV) comunica-se com o meio externo através do blastóporo. 
c)  O celoma (V) é revestido pela mesoderme e também ocorre nos anelídeos. 
d)  A notocorda (II), estrutura característica dos cordados, tem origem mesodérmica. 
e)  O arquêntero (IV) é revestido pela endoderme. A endoderme é exclusiva dos animais triblástico. 

 
3. A maneira como as plantas captam a luz é uma das maravilhas da natureza. Pigmentos 

fotossintetizantes operam em uma rede como um arranjo de antenas, cada uma direcionada para 
absorver fótons de um comprimento de onda específico. A energia absorvida é utilizada para 
converter moléculas simples em moléculas orgânicas complexas que podem ser utilizadas por 
plantas e animais. As etapas do processo da fotossíntese estão esquematizadas abaixo: 
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LEGENDA 
I. ADP + P 
II. CO2 
III. H2O 
IV. NADP 
V. C6H12O6 
VI. O2 
VII. ATP 
VIII. NADPH2 

 
Para que o esquema demonstre de forma correta o processo fotossintético, faça a associação entre as 
letras e os números e assinale a alternativa que contém a correspondência correta: 

a) A-III; B-V; C-II; D-VI; E-VIII; F-I; G-IV; H-VII. 
b) A-II; B-V; C-III; D-VI; E-I; FVII; G-VIII; H-IV. 
c) A-II; B-VI; C-III; D-V; E-VIII; F-IV; G-VII; H-I. 
d) A-III; B-VI; C-II; D-V; E-VIII; F-IV; G-VII; H-I. 
e) A-III; B-VI; C-II; D-V; E-I; F-VII; G-VIII; H-IV. 
 
 


