
 Natal, 04 de abril de 2011 



Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias  - BIOLOGIA 



A carnaúba, palmeira típica da Região Nordeste do Brasil, apresenta muitas 

utilidades. A cera extraída da folha é que apresenta maior diversidade de 

uso. Enquanto o tronco é utilizado na Construção Civil e a polpa da fruta, 

para fazer farinha, a cera é utilizada na indústria alimentícia, na fabricação de 

produtos farmacêuticos e de cosméticos, na confecção de chips e códigos de 

barras, participando ainda da composição de lubrificantes e vernizes.  

Para a carnaúba, a cera da folha tem a função de  

A) intensificar a entrada de luz nas células, favorecendo a síntese de 

CO2.  

B) proporcionar uma defesa natural contra temperaturas elevadas.  

C) aumentar a taxa de transpiração, tornando mais eficiente o uso da 

água.  

D) promover uma maior absorção da água presente no ar.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na alternativa: 
25 

B 

A 19,9 

B 59,5 

C 7,9 

D 12,7 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              59,5 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



O texto abaixo reproduz parte de uma reportagem do programa “Globo Rural” que abordou uma Norma Federal 

reguladora do cultivo de milho transgênico e do milho convencional. 

“Em cada propriedade, o fiscal federal agropecuário faz o teste na lavoura. A folha é misturada a uma solução 

que aponta se a proteína da planta é geneticamente modificada. O resultado sai em cinco minutos. [...]  

Toda essa tecnologia é usada para ajudar o produtor rural a cumprir uma norma que existe desde 2007, que 

determina o espaçamento necessário entre a lavoura de milho convencional e a lavoura de milho transgênico do 

vizinho.  

Quando uma lavoura de milho transgênico faz divisa com outra que tem milho convencional o produtor deve 

respeitar a distância mínima de isolamento de cem metros. Se isso não for possível, o proprietário do milho 

transgênico deve fazer uma borda com 20 metros onde tenha pelo menos dez linhas de milho convencional. [...]”  

“Com isso, estaremos garantindo para o agricultor vizinho que, se planta milho convencional, ele possa vender 

como milho convencional. Se a gente não fizer isso, o vizinho que planta o milho convencional do lado de quem 

planta milho transgênico, vai ter que vender o milho como transgênico”, explicou o agrônomo Rodrigo Pita.”  

 

 

Para que o agricultor continue a ter sua plantação classificada como milho convencional, o cumprimento da 

Norma reduz a possibilidade de  

A) contaminação da planta convencional com uma proteína estranha.  

B) manutenção da quantidade normal do pólen produzido pelas anteras.  

C) deformação nas estruturas das anteras e dos pistilos.  

D) contato do pólen da planta transgênica com a convencional.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na alternativa: 
26 

D 

A 25,6 

B 4,9 

C 5,0 

D 64,3 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              64,3 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Uma avaliação das características morfológicas de angiospermas permite 

perceber que as plantas desse grupo apresentam maior grau de complexidade, 

quando comparadas com vegetais dos outros grupos. Como os organismos 

mais complexos têm um mais alto dispêndio de energia, essas características 

existem em angiospermas porque favorecem uma maior  

A) necessidade de água para reprodução.  

B) sobrevivência na região do círculo polar.  

C) eficiência na dispersão das sementes.  

D) absorção de seiva bruta pelas raízes.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na alternativa: 
27 

C 

A 21,2 

B 6,9 

C 37,6 

D 34,1 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              37,6 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



A produção agrícola teve um grande aumento ao longo dos últimos 50 anos. 

Uma parte significativa desse crescimento deveu-se à seleção de variedades 

de vegetais com características mais adequadas tanto à produtividade 

quanto à aceitação pelos consumidores. Uma alternativa que possibilita 

acelerar a obtenção de novas variedades do vegetal é expor os exemplares a 

uma fonte de radiação gama antes de se realizar a polinização.  

O aumento da ocorrência de novas variedades nessas amostras de vegetais 

expostas à radiação gama é decorrente  

 

A) da eliminação de amostras mais fracas.  

B) de alterações provocadas no material genético.  

C) da formação de vegetais transgênicos.  

D) do surgimento de sementes clonadas.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na alternativa: 
28 

B 

A 14,5 

B 57,8 

C 21,5 

D 6,1 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              57,8 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Quando uma amostra de carne é colocada dentro de um recipiente 

esterilizado, mesmo que não seja possível a existência de microrganismos 

decompositores, ainda assim a amostra sofre decomposição. Tal processo é 

decorrente da atuação de substâncias que, normalmente encontradas na 

célula, estão armazenadas no interior do  

 

A) lisossomo. C) retículo endoplasmático.  

B) ribossomo. D) complexo golgiense.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na alternativa: 
29 

A 

A 30,5 

B 20,6 

C 29,4 

D 19,3 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              30,5 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Na busca por um corpo perfeito, muitas pessoas que estão acima do peso 

tentam várias alternativas para emagrecer, como dieta da lua, da água, da 

sopa, do tipo sanguíneo e muitos, muitos exercícios. Algumas apelam até 

para medicamentos como os laxantes, que agem ao nível do intestino 

grosso.  

Usar esse tipo de medicamento não ajuda a emagrecer, porque  

A) as microvilosidades da vesícula degradam os carboidratos.  

B) o peristaltismo retarda a liberação de triglicerídeos.  

C) a gordura é digerida e absorvida no esôfago.  

D) os nutrientes são absorvidos no jejuno-íleo.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na alternativa: 
30 

D 

A 20,8 

B 28,6 

C 24,6 

D 25,9 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              25,9 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Observe a charge que segue:  

Níquel Náusea – Fernando Gonsales 

 

 

 

 

Disponível em: <www2.uol.com.br/níquel/índex.shtml>. Acesso em: 25 jun. 

2010.  

Os materiais citados nesta charge aumentam a proteção da pele contra os 

problemas provocados pela radiação solar, diminuindo também o risco do 

desenvolvimento de câncer de pele. Mesmo que tais materiais não estejam 

disponíveis, o nosso organismo ainda dispõe de um mecanismo inato que 

protege a pele, produzindo  

A) mielina. C) serotonina.  

B) melanina. D) adrenalina.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na alternativa: 
31 

B 

A 4,0 

B 86,6 

C 8,2 

D 1,2 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              86,6 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Três indivíduos foram ao banco de sangue e tiveram seus tipos sanguíneos 

identificados a fim de se tornarem doadores. As figuras abaixo mostram os 

resultados da identificação de tipagem sanguínea ABO Rh obtida, em cada 

um dos indivíduos, após a realização dos testes de aglutinação. Para a 

realização desse teste, são adicionados os anticorpos específicos à amostra 

de sangue do indivíduo.  

 

 

 

 

A partir dos resultados obtidos nos testes, pode-se afirmar que o indivíduo  

A) 1 é um doador universal.  

B) 1 pode doar sangue para o indivíduo 2.  

C) 2 pode doar sangue para o indivíduo 3.  

D) 3 apresenta anticorpos anti-A  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na alternativa: 
32 

C 

A 24,6 

B 11,6 

C 38,0 

D 25,7 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              38,0 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Foi relatado, no primeiro semestre de 2010, um surto de toxoplasmose em Natal-RN. 

Esta zoonose, que, por acometer animais de “sangue quente”, também pode atingir os 

seres humanos, tem como agente etiológico o parasito Toxoplasma gondii. De uma 

maneira geral, a infecção é assintomática; mas seus sintomas, quando estão 

presentes, geralmente são transitórios e inespecíficos.  

A ocorrência da toxoplasmose sob a forma de surto é rara. Nessa condição, a 

transmissão do toxoplasma geralmente ocorre  

 

A) pelas fezes do inseto transmissor contaminadas com ovos do protozoário.  

B) pelo consumo de água contaminada com proglotes do protozoário.  

C) pelo manuseio de fezes de gatos contaminadas com larvas do parasito.  

D) pela ingestão de carne suína ou ovina mal cozida com cistos do parasito.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na alternativa: 
33 

D 

A 17,6 

B 21,0 

C 36,4 

D 24,9 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              24,9 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



O caranguejo-uçá é um crustáceo muito apreciado na culinária nordestina. 

Todavia, nos últimos anos, vem sendo observada, pelos “caranguejeiros”, 

uma redução no estoque dessa espécie nos manguezais. Isso se deve à 

degradação do mangue e à coleta excessiva de caranguejos que vem 

ocorrendo indiscriminadamente, sem se levar em conta o tamanho, o sexo e 

o período de reprodução do animal.  

A queda excessiva do número de caranguejos pode ocasionar  

A) diminuição na quantidade de matéria orgânica no mangue.  

B) aumento de competição entre os animais autotróficos.  

C) substituição nos nichos ecológicos por indivíduos da mesma 

espécie.  

D) extinção desses animais, porque são vivíparos e geram poucos 

descendentes.  
Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na alternativa: 
34 

A 

A 37,2 

B 10,2 

C 13,3 

D 39,2 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              37,2 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



A partir de 1977, foram descobertas, em várias regiões abissais dos oceanos, fendas 

hidrotérmicas, onde a água atinge temperatura de até 400oC e fica rica em minerais 

procedentes da rocha. Os ecossistemas nessas regiões são baseados em bactérias 

que utilizam o gás sulfídrico e o calor para formar moléculas complexas que servem 

como alimento para os organismos que vivem na região. Devido às características do 

ecossistema e à riqueza de bactérias que processam as substâncias liberadas em 

profusão por essas fendas, os cientistas já especulam sobre a possibilidade de usar 

essas regiões para explicar o surgimento da vida na Terra.  

Uma condição que pode ser levada em conta para considerar essa possibilidade é 

que, nessa região,  

A) a alta pressão favorece uma grande variedade de espécies.  

B) predomina a formação de pequenas moléculas de proteína.  

C) as espécies de organismos do reino Plantae estão ausentes.  

D) a temperatura elevada inibe a multiplicação do DNA.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na alternativa: 
35 

C 

A 23,9 

B 44,6 

C 17,5 

D 13,9 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              17,5 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



O esquema abaixo representa duas possibilidades de não-disjunção dos cromossomos 

durante a formação de espermatozoides.  

 

 

 

 

 

 

 

Ao término da meiose, na espermatogênese A foram gerados os espermatozoides 1, 2, 

3 e 4 e, na B, os espermatozoides 5, 6, 7 e 8. Considerando as não-disjunções de 

cromossomos ocorridas nas meioses que estão representadas nas figuras A e B, a 

fecundação de um óvulo normal pelo espermatozoide  

A) 7 pode provocar um crossing over, gerando um indivíduo normal.  

B) 5 pode formar um indivíduo com número de cromossomos inalterado.  

C) 4 pode dar origem um indivíduo, apresentando trissomia.  

D) 2 pode gerar um indivíduo portador de monossomia.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na alternativa: 
36 

B 

A 25,9 

B 43,6 

C 17,0 

D 13,4 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              43,6 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de 

respostas na 

alternativa: 

NÚMERO DA QUESTÃO   ALTERNATIVA CORRETA                

25 

B 

26 

D 

27 

C 

28 

B 

29 

A 

30 

D 

31 

B 

32 

C 

33 

D 

34 

A 

35 

C 

36 

B 

A 19,9 25,6 21,2 14,5 30,5 20,8 4,0 24,6 17,6 37,2 23,9 25,9 

B 59,5 4,9 6,9 57,8 20,6 28,6 86,6 11,6 21,0 10,2 44,6 43,6 

C 7,9 5,0 37,6 21,5 29,4 24,6 8,2 38,0 36,4 13,3 17,5 17,0 

D 12,7 64,3 34,1 6,1 19,3 25,9 1,2 25,7 24,9 39,2 13,9 13,4 

DUPLAS OU 

BRANCAS  
0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 

ÍNDICE DE 

ACERTO (%)              
59,5 64,3 37,6 57,8 30,5 25,9 86,6 38,0 24,9 37,2 17,5 43,6 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



PROVA DISCURSIVA DE BIOLOGIA 



Os produtos industrializados constituem uma grande parcela do mercado de 

alimentos. Como são bem práticos, pois já vêm prontos ou semiprontos, o 

trabalho que sobra é abrir a embalagem. Além da praticidade, os alimentos 

industrializados apresentam um prazo de validade bem maior do que o dos 

produtos "in natura", o que facilita o armazenamento. O iogurte, por exemplo, é 

um laticínio muito consumido que deve ser mantido sob condição apropriada de 

refrigeração.  

Duas situações às vezes podem apresentar-se ao consumidor. Uma delas é 

comprar um iogurte que, mesmo devidamente processado, com a embalagem 

intacta e dentro do prazo de validade, encontra-se estragado. Outra situação é 

consumir o iogurte fora desse prazo, mas ainda em condições adequadas.  

A) O que provoca cada uma das situações acima descritas? Justifique.  

B) Como as bactérias adicionadas ao leite atuam na produção do iogurte?  
Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 01 – O QUE ESPERAR? 

 COMPETÊNCIA: Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às 

Ciências Naturais em diferentes contextos.  

 

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: –  Selecionar testes de controle, parâmetros 

ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa 

do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida.  

 

CONTEÚDO CONCEITUAL:  

 Pasteurização. Bactérias.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 01 - EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA  

A) Situação 1 - produto estragado dentro do prazo de validade: Houve falha na 

conservação do produto, que foi exposto a uma temperatura acima daquela 

recomendada pelo fabricante. Isto provoca a multiplicação das bactérias que 

constituem o iogurte.  

Situação 2 - produto fora do prazo de validade, mas em condições de consumo: 

A correta conservação do iogurte e a refrigeração adequada impediram a 

multiplicação das bactérias que constituem o produto, permitindo que este se 

mantenha próprio para o consumo além do prazo de validade.  

B) As bactérias produzem o iogurte através do processo de fermentação, que 

tem como subproduto o ácido lático. Este ácido reduz o pH do meio e altera a 

consistência do leite produzindo o iogurte.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



VESTIBULAR 2011 - CORREÇÃO EFETIVA  -   BIOLOGIA 

NOTA NA QUESTÃO 1

Nota

D
e

n
s
id

a
d

e

Média =        3.35 

D. Padrão =  2.12 

Mínimo =      0 

Máximo =     10 

Provas =     4654
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0
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0

7.4 % ( 343 )

11.2 % ( 522 )

15.4 % ( 719 )

19.7 % ( 918 )

15.3 % ( 710 )

12.4 % ( 575 )

8.6 % ( 398 )

5.8 % ( 268 )

2.9 % ( 135 )

1.1 % ( 53 )

0.3 % ( 13 )

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

A análise do gráfico deverá ser 

feita  da seguinte forma: 

Para a primeira barra, o valor 

acumulado é a nota 0. A 

segunda barra o valor 

acumulado é a nota 1, e assim 

sucessivamente para o eixo X.  



NÚMERO DA QUESTÃO - -> 
QUESTÃO 01 

Nº de candidatos (%) 

Nota: 0,00 (zero) 332 7,2 

Nota: 0,01 - 0,25 1556 33,9 

Nota: 0,26 - 0,50 1838 40,0 

Nota: 0,51 - 0,75 722 15,7 

Nota: 0,76-1,0 142 3,1 

NOTA MÉDIA 0,25 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 02 - PERGUNTA 

A perda excessiva de água pelo organismo pode levar à morte. Isto já foi 

observado tanto em pessoas com uma disenteria grave quanto em outras que 

estavam correndo numa maratona. Para se controlar o risco de morte nessas 

situações, é recomendável beber uma solução que, além de água, contenha 

cloreto de sódio e glicose ou sacarose. Uma solução desse tipo é o soro 

caseiro que pode ser preparado com uma colher de sopa de açúcar e uma 

colher de café de sal de cozinha, em um litro de água filtrada ou fervida.  

A) Quais as funções da água e do sal contidos no soro caseiro?  

B) Por que a quantidade de açúcar presente no soro caseiro é bem 

maior do que a do sal?  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 02 – O QUE ESPERAR? 

COMPETÊNCIA: Apropriar-se de conhecimentos da Biologia para, em 

situações-problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-

tecnológicas.  

 

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: – Interpretar experimentos ou técnicas que 

utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a 

produção de alimentos, matérias primas ou produtos industriais. – Avaliar 

propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam à 

preservação e à implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente. – 

Diferenciar resultados de exames.  

 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Sistema digestório. Regulação.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 02 - EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA  

A) A água tem a função de repor o líquido perdido, reidratando o organismo. O 

sal repõe os sais minerais, importantes para a manutenção do equilíbrio 

eletrolítico, permitindo a absorção de água por meio de osmose. Além disso, 

o Sódio participa do processo de co-transporte da glicose e da transmissão 

dos impulsos nervosos.  

 

B) Porque a energia que o organismo precisa para realizar suas funções vitais 

nessas condições é obtida a partir do metabolismo do açúcar.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



VESTIBULAR 2011 - CORREÇÃO EFETIVA  -   BIOLOGIA 

NOTA NA QUESTÃO 2

Nota

D
e

n
s
id

a
d

e

Média =        4.41 

D. Padrão =  2.22 

Mínimo =      0 

Máximo =     10 

Provas =     4654

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0
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0
0

.0
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0
.1

0
0

.1
5

0
.2

0

3.7 % ( 174 ) 3.8 % ( 175 )

11 % ( 513 )

19.3 % ( 897 )

12.2 % ( 566 )

11.2 % ( 520 )

16.9 % ( 786 )

12.5 % ( 581 )

5.9 % ( 276 )

3.1 % ( 145 )

0.5 % ( 21 )

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

A análise do gráfico 

deverá ser feita  da 

seguinte forma: 

Para a primeira barra, 

o valor acumulado é a 

nota 0. A segunda 

barra o valor 

acumulado é a nota 1, 

e assim 

sucessivamente para o 

eixo X.  



NÚMERO DA QUESTÃO - -> 
QUESTÃO 02 

Nº de candidatos (%) 

Nota: 0,00 (zero) 164 3,6 

Nota: 0,01 - 0,25 981 21,4 

Nota: 0,26 - 0,50 1648 35,9 

Nota: 0,51 - 0,75 1479 32,2 

Nota: 0,76-1,0 318 6,9 

NOTA MÉDIA 0,44 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 03 - PERGUNTA 

Uma das práticas mais utilizadas na agricultura é a monocultura, que se baseia 

no cultivo de apenas um tipo de planta. Para aumentar a eficiência do plantio, 

uma alternativa é utilizar o processo de clonagem.   

A) Se duas lavouras de monocultura de uma mesma espécie vegetal, uma 

obtida pelo plantio de sementes e outra por clonagem, fossem atacadas 

por uma mesma praga, qual delas seria a mais prejudicada? Justifique.  

B) Explique de que forma a prática da monocultura prejudica a 

biodiversidade de uma região.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 03 – O QUE ESPERAR? 

  COMPETÊNCIA: Compreender as Ciências Naturais e as tecnologias a elas 

associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos 

processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da 

humanidade.  

 

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Avaliar propostas de intervenção no ambiente, 

considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, 

recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade.  

 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Biotecnologia.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 03 - EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA  

A) As mais prejudicadas seriam as plantas clonadas porque, sendo estas 

geneticamente iguais, se a praga afetar uma das plantas, todas as outras 

também são igualmente suscetíveis.  

 

B) Uma monocultura faz com que o número de espécies de uma região seja 

reduzido, ao prejudicar a cadeia alimentar e alterar o habitat, podendo também 

empobrecer o solo.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



VESTIBULAR 2011 - CORREÇÃO EFETIVA  -   BIOLOGIA 

NOTA NA QUESTÃO 3

Nota

D
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id
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Média =        3.01 

D. Padrão =  2.4 

Mínimo =      0 

Máximo =     10 
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Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

A análise do gráfico deverá ser 

feita  da seguinte forma: 

Para a primeira barra, o valor 

acumulado é a nota 0. A segunda 

barra o valor acumulado é a nota 

1, e assim sucessivamente para o 

eixo X.  



NÚMERO DA QUESTÃO - -> 
QUESTÃO 03 

Nº de candidatos (%) 

Nota: 0,00 (zero) 516 11,2 

Nota: 0,01 - 0,25 2038 44,4 

Nota: 0,26 - 0,50 1014 22,1 

Nota: 0,51 - 0,75 865 18,8 

Nota: 0,76-1,0 157 3,4 

NOTA MÉDIA 0,30 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 04 - PERGUNTA 

A classificação dos organismos teve seu início baseada na forma. Se essa 

regra ainda fosse aceita, animais como cobra-cega ou cobra-de-duas-cabeças, 

lombriga, emboá, jararaca e minhoca seriam todos reunidos em um mesmo 

grupo, por conta da forma básica semelhante. Com o avanço no conhecimento 

dos detalhes da estrutura e do desenvolvimento dos organismos, esses animais 

estão classificados em filos ou classes distintos.  

A Figura abaixo apresenta um cladograma indicando a localização de três dos 

animais acima citados e algumas das características estruturais que os 

diferenciam.  

A) Qual o animal e qual o filo representado em cada um dos 

números?  

B) Qual vantagem o animal representado pelo número 3 apresenta 

em relação ao animal representado pelo número 2, em decorrência 

das características indicadas presentes no ovo? Justifique.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 04 – O QUE ESPERAR? 

  COMPETÊNCIA: Entender métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais e aplicá-los em diferentes contextos.  

 

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Relacionar propriedades físicas, BIOLOGIAs 

ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às 

finalidades a que se destinam.  

 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Taxonomia  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 04 - EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA  

A)  

Lombriga – filo Nematoda  

Cobra cega ou cobra de duas cabeças – filo Chordata  

Jararaca – filo Chordata  

 

B) O animal representado pelo número 3, ao adquirir os anexos embrionários 

citados, conquistou definitivamente o ambiente terrestre, pois o ovo independe 

de ser postado dentro da água para se desenvolver. Isto foi possível devido ao 

embrião se desenvolver dentro do ovo contendo o âmnio, que acumula água, 

necessária à sua hidratação e proteção contra impactos mecânicos. Ainda, o 

cório, que participa das trocas gasosas, junto ao alantóide, que atua 

armazenando excretas.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



VESTIBULAR 2011 - CORREÇÃO EFETIVA  -   BIOLOGIA 

NOTA NA QUESTÃO 4

Nota
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Média =        2.2 

D. Padrão =  2.52 

Mínimo =      0 

Máximo =     10 

Provas =     4654
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4.3 % ( 200 )
3.9 % ( 181 ) 3.8 % ( 176 )

2.8 % ( 130 )

1.8 % ( 82 ) 1.7 % ( 79 )

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

A análise do gráfico deverá ser 

feita  da seguinte forma: 

Para a primeira barra, o valor 

acumulado é a nota 0. A 

segunda barra o valor 

acumulado é a nota 1, e assim 

sucessivamente para o eixo X.  



Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

NÚMERO DA QUESTÃO - -> 
QUESTÃO 04 

Nº de candidatos (%) 

Nota: 0,00 (zero) 1307 28,5 

Nota: 0,01 - 0,25 1866 40,7 

Nota: 0,26 - 0,50 769 16,8 

Nota: 0,51 - 0,75 397 8,6 

Nota: 0,76-1,0 251 5,5 

NOTA MÉDIA 0,30 



PROVA DISCURSIVA DE BIOLOGIA 

Desempenho Geral 



NÚMERO DA 

QUESTÃO - -> 

QUESTÃO 01 QUESTÃO 02 QUESTÃO 03 QUESTÃO 04 

Nº de 

candidatos 
(%) 

Nº de 

candidatos 
(%) 

Nº de 

candidatos 
(%) 

Nº de 

candidatos 
(%) 

Nota: 0,00 (zero) 332 7,2 164 3,6 516 11,2 1307 28,5 

Nota: 0,01 - 0,25 1556 33,9 981 21,4 2038 44,4 1866 40,7 

Nota: 0,26 - 0,50 1838 40,0 1648 35,9 1014 22,1 769 16,8 

Nota: 0,51 - 0,75 722 15,7 1479 32,2 865 18,8 397 8,6 

Nota: 0,76-1,0 142 3,1 318 6,9 157 3,4 251 5,5 

NOTA MÉDIA 0,34 0,44 0,30 0,22 

Nota média na prova (por item): 0,33 

Nota média na prova (total):1,30          

Total de candidatos: 4.590       

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

VESTIBULAR 2011 - CORREÇÃO EFETIVA  -   BIOLOGIA 

NOTA NA PROVA
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A análise do gráfico deverá ser 

feita  da seguinte forma: 

Para a primeira barra, o valor 

acumulado é a nota 0. A 

segunda barra o valor 

acumulado é a nota 1, e assim 

sucessivamente para o eixo X.  


