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1. O que é Biologia?
A palavra “biologia” significa “estudo da vida” (do grego bíos = vida; logos =
estudo) e denomina a ciência que busca compreender os mecanismos que regem a
vida. Na Biologia estudam-se, por exemplo, a origem e a evolução dos seres vivos, as
relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente e o modo como os organismos se mantêm vivos e se reproduzem.

2. Biologia e outros saberes
A Biologia faz parte de uma área maior do conhecimento chamada Ciências da
Natureza, que inclui a Química e a Física. Essas três ciências têm uma relação muito
próxima com a Matemática. A Biologia também dialoga com disciplinas como a Geografia, a História, a Filosofia e a Sociologia, todas integrantes de outra grande área, as
Ciências Humanas. Dialoga, ainda, com a área de Linguagens e seus Códigos, da qual
fazem parte Língua Portuguesa, Línguas Estrangeiras, Arte e Educação Física.
Quando os saberes de uma disciplina dialogam com os saberes de outra, estamos falando em interdisciplinaridade.

3. Níveis de organização
biológica
Em ordem decrescente, temos:
1.	
Biosfera: todas as regiões da Terra habitadas por seres vivos: oceanos, lagos, rios,
atmosfera e continentes.
2.	
Ecossistemas: todos os seres vivos e todos os fatores físicos e químicos de uma
área particular.
3.	
Comunidade (biocenose ou biota): todos os seres vivos que habitam determinado ecossistema.
4.	
População: todos os indivíduos de uma mesma espécie de ser vivo que habitam
determinado local.
5.	
Organismo: cada indivíduo de uma população.
6.	
Sistemas e órgãos: conjuntos de órgãos que colaboram em uma função específica do corpo formam um sistema. O órgão é cada uma das partes de um sistema.
7.	
Tecido: conjunto de células que atuam de modo integrado na realização de funções específicas.
4
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9.	
Molécula: unidade formada por dois ou mais átomos.

4. Características
dos seres vivos
Podemos elencar algumas características dos seres
vivos, ainda que não consigamos definir exatamente o
que é a vida:
·· São constituídos por células, estruturas delimitadas
por membrana e que contêm em seu interior citoplasma e material genético.
·· Têm como elementos químicos mais abundantes
em sua constituição: carbono (C), hidrogênio (H),
oxigênio (O), nitrogênio (N), fósforo (P) e enxofre
(S). O carbono é o elemento fundamental para a
formação de substâncias orgânicas (carboidratos,
lipídios, proteínas e ácidos nucleicos).

A atmosfera e o efeito estufa
A atmosfera é fundamental para a biosfera: contém gases essenciais à vida e impede que a Terra perca
calor, atuando como um “cobertor”. É o chamado efeito estufa da atmosfera. Os principais componentes da
atmosfera que contribuem para o efeito estufa são o
gás carbônico (CO2), o gás metano (CH4) e o vapor-d’água (H2O).
O aumento da concentração de CO2 na atmosfera,
decorrente da queima de combustíveis fósseis (como
gasolina e óleo diesel), pode provocar elevação da
temperatura média, pois esse gás acentua o efeito estufa. Esse processo é conhecido como aquecimento
global.
Formato

8.	
Célula: unidade morfológica e funcional dos seres vivos.

b

a

·· Mantêm constantes as condições do meio interno
mesmo quando as do meio externo mudam (homeostase).
·· Podem se reproduzir, isto é, dar origem a descendentes, podendo fazê-lo de modo assexuado ou sexuado.
·· Precisam de água para sobreviver.
·· Possuem metabolismo: combinação de reações
químicas pelas quais o organismo constrói (anabolismo) ou quebra (catabolismo) matéria.
·· Apresentam material genético (DNA), que controla e comanda o desenvolvimento e a reprodução.
·· Detectam e respondem a estímulos do meio, isto
é, reagem a eles.
·· Suas populações evoluem, podendo dar origem a
novas espécies.
Seres como os vírus são objeto de controvérsia, por
não apresentarem muitas das características acima: alguns pesquisadores os consideram partículas infecciosas
especiais, e não seres vivos; outros os classificam como
formas particulares de vida.

5. O que é Ecologia?
A palavra “ecologia” provém do grego oikós (casa)
e logos (estudo) e designa o estudo das interações dos
organismos entre si e com os demais componentes do
ambiente.

Esquema do efeito estufa: (a) Parte da radiação solar que incide sobre a
Terra converte-se em radiação infravermelha (calor), que se dissipa para
o espaço. Na atmosfera, o CO2 e outros gases aprisionam uma parcela
dessa radiação, aquecendo a Terra. (b) O aumento da concentração de
gases estufa (principalmente de CO2) acentua a retenção de calor, aumentando a temperatura da atmosfera.

Os grandes padrões climáticos
Estão relacionados a dois fatores básicos:
·· variação da energia solar recebida pela Terra em
função da latitude;
·· movimentos de rotação e de circunvolução da Terra.
O aquecimento diferencial da Terra em função da
latitude, associado aos movimentos de rotação e translação da Terra, determina em grande extensão a localização das principais zonas climáticas: polar, temperada e
tropical.
Outros fatores que podem alterar localmente os
grandes padrões climáticos são a altitude (a cada 200 m
de altitude, a temperatura cai aproximadamente 1 °C) e
os oceanos (pela absorção e distribuição de calor e gás
carbônico da atmosfera).
5
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Atividades
1

São características comuns a todos os seres vivos:
d) II e IV, apenas.
a) I e II, apenas.
e) I, II, III e IV.
b) I, II e III, apenas.
X c) I e III, apenas.

2

(UFF-RJ) Os seres vivos possuem composição química diferente da composição do meio onde vivem (gráficos abaixo). Os elementos presentes
nos seres vivos se organizam, desde níveis mais simples e específicos até
os níveis mais complexos e gerais.
Gráfico 2

Gráfico 1

BIS

1. II. Nem todos os organismos se
reproduzem sexualmente.
IV. Apenas os seres vivos autótrofos
usam gás carbônico na produção de
matéria orgânica.

(Fuvest-SP) Analise as afirmações abaixo referentes aos seres vivos.
I. Relacionam-se e modificam o meio.
II. Reproduzem-se sexualmente.
III. Respondem aos estímulos do meio.
IV. Usam gás carbônico na produção de matéria orgânica.

Oxigênio (O)
26,5%

Oxigênio (O)
63%
Silício(Si)
21,2%

Potássio (K) 1,4%
Magnésio (Mg) 1,8%
Ferro (Fe) 1,9%
Cálcio (Ca) 1,9%
Alumínio (A)
Sódio (Na) 2,4%
6,5%

Carbono (C) 7,5%
Hidrogênio (H)
65,4%
Nitrogênio (N) 1,25%
Fósforo (P) 0,24%
Enxofre (S) 0,06%
Elementos-traços 0,001%
[sódio(Na), magnésio (Mg), cloro (C),
potássio (K), cálcio (Ca), manganês (Mn),
ferro (Fe), cobre (Cu), iodo (I)]

Assinale a opção que identifica o gráfico que representa a composição
química média e a ordem crescente dos níveis de organização dos seres
vivos.
a) Gráfico 1, molécula, célula, tecido, órgão, organismo, população e
comunidade.
b) Gráfico 1, molécula, célula, órgão, tecido, organismo, população e
comunidade.
c) Gráfico 2, molécula, célula, órgão, tecido, organismo, população e
comunidade.
d) Gráfico 2, molécula, célula, tecido, órgão, organismo, comunidade e
população.
X e) Gráfico 2, molécula, célula, tecido, órgão, organismo, população e
comunidade.

3

(Unirio) “Somos o maior poluidor do mundo, mas se for preciso poluiremos ainda mais, para evitar uma recessão na economia.” (Jornal do
Brasil, 2002.)
Com a declaração, o autor (o presidente norte-americano George W.
Bush) demonstrou a intenção de não ratificar o Protocolo de Kyoto, que
propõe a redução da emissão dos gases poluentes causadores de

6
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mudanças no planeta, como o aquecimento global, alterações no regime
das chuvas e perda de biodiversidade. O principal gás causador dessas
alterações ambientais é o:
d) ozônio.
a) clorofluorcarbono.
b) metano.
X e) gás carbônico.
c) monóxido de carbono.

4

(UFPB) A descoberta dos microscópios de luz (óptico) e eletrônico permitiu muitos avanços nas diversas áreas da Biologia. Um microscópio de luz
pode apresentar um poder de resolução 1 200 vezes maior que o do olho
humano e o eletrônico, 250 mil vezes. Utilizando-se um microscópio de
luz, é correto afirmar que é possível observar os seguintes níveis de organização da vida:
a) populações, tecidos e átomos.
b) populações, moléculas e átomos.
c) moléculas, átomos e órgãos.
d) moléculas, organismos e células.
X e) células, tecidos e organismos.

5

(Fuvest-SP) Considere as seguintes características atribuídas aos seres
vivos:
I. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células.
II. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal.
III. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam
ao longo do tempo.
Admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como “ser vivo”, é correto afirmar que:
a) os vírus e as bactérias são seres vivos, porque ambos preenchem os
requisitos I, II e III.
b) os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem o requisito I.
X c) os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos II e III,
mas não o requisito I.
d) os vírus não são seres vivos, porque preenchem o requisito III, mas
não os requisitos I e II.
e) os vírus não são seres vivos, porque não preenchem os requisitos I, II
e III.

6

(PUC-RJ) A maior parte da energia usada hoje no planeta é proveniente
da queima de combustíveis fósseis. O protocolo de Kyoto, acordo internacional que inclui a redução da emissão de CO2 e de outros gases, demonstra a grande preocupação atual com o meio ambiente. O excesso de
queima de combustíveis fósseis pode ter como consequências:
a) maior produção de chuvas ácidas e aumento da camada de ozônio.
X b) aumento do efeito estufa e dos níveis dos oceanos.
c) maior resfriamento global e aumento dos níveis dos oceanos.
d) destruição da camada de ozônio e diminuição do efeito estufa.
e) maior resfriamento global e aumento da incidência de câncer de
pele.

6. A queima de combustíveis fósseis
libera CO2, cujo excesso aumenta o
efeito estufa e, consequentemente, a
temperatura global, o que pode levar ao
derretimento de geleiras e ao aumento
dos níveis dos oceanos.

7
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1. Alterações bióticas

Introdução de espécies: situação em que uma espécie exótica (que se instala em local onde não é naturalmente encontrada) é introduzida em um ecossistema. Caso essa espécie seja mais eficiente que as espécies nativas na utilização
dos recursos do ambiente, reduzirá sua abundância ao competir com as espécies
nativas. A situação se agrava quando a espécie introduzida não tem predadores
naturais no novo ambiente, o que acelera muito seu crescimento populacional.
Extinção de espécies: pode ocorrer por processos que não dependem da atividade humana ou em decorrência dela. Quanto à ação humana contribuindo para a extinção de espécies, merecem ênfase o desmatamento e a caça indiscriminada e criminosa de diversos animais, principalmente daqueles que já encontram grande
resistência do meio e apresentam baixo potencial biótico.

2. Poluição dos ecossistemas
Poluição: toda e qualquer contaminação do ar, da água ou do solo por quantidades indesejáveis de matéria ou energia, prejudicando a vida. Pode ser:
·· Sonora: causada pelo barulho ou o alto volume de aparelhos de som ou outros
aparelhos.
·· Térmica: aumento da temperatura da água, provocando alteração no meio.
·· Atmosférica: pode ser causada pelo aumento da quantidade de gás carbônico, que acentua o efeito estufa causando o aquecimento global, pela introdução de partículas que ficam em suspensão no ar e pela introdução de outros
gases poluentes (CO, SO2, O3, NO2 e CH4). Tem como principais agentes os
motores a explosão dos veículos automotores, as indústrias siderúrgicas e as
queimadas de florestas. São também fenômenos decorrentes do acúmulo de
poluentes no ar:
·· chuva ácida: a queima de carvão e derivados de petróleo libera gases, como
o dióxido de enxofre (SO2) e o dióxido de nitrogênio (NO2), que, além de
causar problemas respiratórios no ser humano, reagem com o vapor-d’água
da atmosfera, originando, respectivamente, ácido sulfúrico e ácido nítrico.
Esses ácidos caem na superfície sob a forma de chuva ácida, que destrói a
vegetação, contamina solos e águas, e causa danos ao patrimônio.
·· inversão térmica: em condições normais, as partículas sólidas em suspensão
no ar, bem como os gases atmosféricos e os poluentes, são levados para as
camadas mais altas da atmosfera e se dissipam, o que ajuda a reduzir a
poluição e seus efeitos. A inversão térmica ocorre quando uma massa de ar
quente consegue penetrar sobre a camada de ar frio próxima ao solo, dificultando sua subida.
26
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A

COm inversão térmica

B

A

Ar mais frio

Camada de
inversão

Altitude
Temperatura

Ar frio

Ar quente

Ar frio

Altitude

Ar frio
Ar quente

B

Studio Caparroz

sem inversão térmica

Temperatura

Características da atmosfera sem inversão térmica e com inversão térmica. Nas duas situações, A corresponde ao gráfico da temperatura da atmosfera em
função da altitude; B corresponde ao comportamento das massas de ar em área industrializada.

·· Causada por elementos radioativos: provoca mutações genéticas que podem desencadear doenças,
como o câncer, e até mesmo provocar a morte dos
indivíduos. Além disso, mutações podem ser transmitidas ao longo das gerações.
·· Causada por substâncias não biodegradáveis: produtos não biodegradáveis não sofrem decomposição,
podem se acumular nos tecidos dos organismos e
vão se concentrando ao longo das cadeias alimentares, acarretando sérios problemas aos organismos.
·· Causada por derramamento de petróleo: forma
extensas manchas de petróleo na camada superfi-

cial das águas, afetando a fotossíntese e a troca de
gases na água. O petróleo também se impregna
nos corpos dos animais aquáticos, matando-os por
intoxicação.
·· Causada por eutroficação: processo que ocorre em
ambientes aquáticos em função do excesso de nutrientes na água. Tal excesso leva à proliferação de
algumas algas, que podem produzir toxinas, levando à morte vários organismos. Além disso, há um
desequilíbrio que leva à diminuição do oxigênio dissolvido na água e à morte dos animais que dependem desse gás.

O problema do lixo
Com o crescimento das populações e o aumento do
consumo, o problema do lixo se agrava cada vez mais,
sem que tenham sido desenvolvidas soluções eficazes.
·· Lixões: uma das soluções mais antigas, consiste em
remover o lixo para os chamados lixões a céu aberto, sem impermeabilização do solo. As consequências são mau cheiro, proliferação de insetos e roedores, causando problemas de saúde pública, e
poluição do solo e das águas.
·· Aterros sanitários: são construídos em terreno previamente impermeabilizado, e nele alternam-se
camadas de lixo e terra, minimizando o mau cheiro
e a proliferação de pragas. Como há produção de
metano, decorrente da decomposição da matéria

orgânica por bactérias anaeróbias, é necessário haver locais de saída do gás, que pode ser coletado e
utilizado como combustível. Sua liberação para a
atmosfera, porém, agrava a poluição do ar.
·· Incineração: utilizada no caso de lixo contaminado,
como o hospitalar. Embora realizada com incineradores apropriados, gera poluição pela emissão de
fumaça.
·· Compostagem: transformação da parte orgânica
do lixo e compostos que podem servir como fertilizantes para o solo. Para sua realização, é preciso
praticar a coleta seletiva, separando a matéria orgânica (restos de comida, por exemplo) dos materiais
recicláveis (vidros, metais, plásticos etc.).

3. Pegada ecológica
Modelo que permite estimar a área necessária (em
hectares) para sustentar uma dada população humana,
considerando seu consumo de recursos naturais renová-

veis. O valor da pegada ecológica pode ser, então, comparado com a capacidade produtiva do território do país
analisado.
27
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CONSUMO EFETIVO e déficit ecológico

Legenda
Déficit ecológico
(hectares por pessoa)
11,0
5,4
0,2
−5,4
−17,8

Dados insuficientes

Fonte: <http://pthbb.org/natural/footprint/2003/cartogram.png>. Acesso em: fev. 2014.

Mapa temático mostrando o consumo efetivo de diferentes países, representado pela área de cada país, e o déficit ecológico, representado pela cor.
Em cima à esquerda, um mapa-múndi político.

4. Desenvolvimento sustentável
Modelo de desenvolvimento em que se considera que o avanço econômico e a conservação do meio ambiente
são compatíveis e devem estar intimamente relacionados. Desde que manejados de forma sustentável, os recursos
naturais são suficientes para atender às necessidades de todos. Para isso, devem ser elaborados planos de manejo
que considerem não apenas as características do meio ambiente, mas também a cultura, a história e a situação
social da comunidade que depende de determinados recursos naturais.

Atividades

40

O2 atmosférico (%)

5
4
3

20

2
1

550 500 450 400 350 300 250 200 150 100

50

0

Studio Caparroz

(Fuvest-SP) O gráfico mostra uma estimativa do número de espécies marinhas e dos níveis de oxigênio atmosférico, desde 550 milhões de anos
atrás até os dias de hoje.

Milhões de espécies

1

0

Milhões de anos antes do presente
O2 atmosférico
nº de espécies marinhas

(Baseado em: Smith, A. B. Marine diversity through the Phanerozoic:
problems and prospects. Journ. Geol. Soc. 164:731-745. 2007.)
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Analise as seguintes afirmativas:
I. Houve eventos de extinção que reduziram em mais de 50% o número
de espécies existentes.
II. A diminuição na atividade fotossintética foi a causa das grandes extinções.
III. A extinção dos grandes répteis aquáticos no final do Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos, foi, percentualmente, o maior evento de extinção ocorrido.
De acordo com o gráfico, está correto apenas o que se afirma em:
c) III.
e) II e III.
X a) I.
b) II.
d) I e II.

2

(UEL-PR) Os especialistas têm observado que a temperatura média anual
está aumentando. Uma das causas desse aumento é o “efeito estufa”,
cuja ocorrência se deve:
a) ao aumento da concentração de monóxido de carbono na atmosfera.
X b) ao aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera.
c) ao aumento da concentração de nitrogênio na atmosfera.
d) à diminuição da concentração de oxigênio na atmosfera.
e) à diminuição da concentração da camada de ozônio na atmosfera.

3

(Unicamp-SP) No decorrer de sua existência, a espécie humana tem sido
uma das principais responsáveis pelo desaparecimento de muitos organismos de nosso planeta. Nos tempos mais remotos, a caça indiscriminada de animais mais vulneráveis, como, por exemplo, aves não voadoras,
era um dos principais motivos de extinção de várias espécies. Atualmente o ser humano continua sendo o principal promotor da perda de biodiversidade. Um conjunto de possíveis causas de extinção de espécies nos
tempos atuais é:
a) fragmentação de hábitat, uso de cobaias em pesquisas científicas e
caça controlada.
X b) fragmentação de hábitat, introdução de espécies exóticas e poluição.
c) poluição, introdução de espécies exóticas e reprodução de espécies
em cativeiro.
d) poluição, reprodução de espécies em cativeiro e crendices populares.

4

(UEL-PR) Reconhecendo a importância da atmosfera para o equilíbrio térmico da Terra, é possível prever que a modificação em sua composição
pode acarretar um desequilíbrio na manutenção da vida. Realizar amplos
reflorestamentos no planeta é uma forma de reduzir o efeito estufa e
conter o aquecimento global.
Este procedimento baseia-se na hipótese de que o aumento de áreas de
florestas promove:
a) absorção de CFC, gás responsável pela destruição da camada de ozônio.
b) aumento do gás carbônico no solo, diminuindo a emissão de gás metano para a atmosfera, causando resfriamento da superfície terrestre.
c) maior disponibilidade de combustíveis fósseis, diminuindo o fenômeno da inversão térmica.
d) redução da radiação ultravioleta causada pela liberação de gás oxigênio, resultante do processo fotossintético dos vegetais.
X e) retenção do carbono pelas árvores, com diminuição do gás carbônico
atmosférico, o qual acentua o efeito estufa.
29
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5

(UFPI) A mídia frequentemente mostra episódios de acidentes de vazamentos de óleo nos oceanos, os quais podem ser bastante devastadores.
No entanto, somente 5% da poluição por óleo nos oceanos é devida a
grandes acidentes de vazamentos. A agressão silenciosa, representada
pelas operações rotineiras em embarcações, terminais e outras instalações petrolíferas, apesar de ter menos apelo, representa 90% da contaminação. Assinale a alternativa que mostra corretamente uma das consequências deste tipo de poluição.
a) A luz que penetra abaixo de uma mancha de óleo é maior que a luz
que penetra em águas claras, aumentando assim a taxa de fotossíntese com consequente desequilíbrio na cadeia alimentar.
X b)

O óleo compromete os ecossistemas aquáticos por causar danos às
aves aquáticas, que perdem a capacidade de isolamento térmico, em
virtude de suas penas ficarem encharcadas de óleo.

c) O óleo compromete os ecossistemas aquáticos por causar aumento
na quantidade de oxigênio dissolvido debaixo da mancha de óleo,
desequilibrando assim a cadeia alimentar marinha.
d) Sendo mais denso que a água, o óleo precipita-se nos oceanos, comprometendo todo o ecossistema marinho devido a sua toxicidade aos
organismos nectônicos e bentônicos.
e) Apesar de comprometer diretamente apenas o fitoplâncton marinho,
o dano é devastador porque irá afetar indiretamente os consumidores primários, secundários e terciários.

6

(UFPE) Uma alternativa satisfatória para resolver o problema do lixo urbano consiste na utilização de um método no qual os restos orgânicos
são convertidos a um produto final que pode servir como fertilizante para
o solo. Neste caso, materiais tais como plásticos, vidros e metais devem,
anteriormente, ser separados do lixo orgânico.
Essa alternativa corresponde a:
a) aterro sanitário.
X b)

compostagem.

c) incineração em aparelhos apropriados.
d) queima total.
e) manutenção de lixões.

7

(UFC-CE) Uma forma comum de poluição das águas é causada pelo lançamento de dejetos humanos nos rios, lagos e mares. Esses resíduos levam
ao aumento da quantidade de nutrientes disponíveis no ambiente, fenômeno denominado eutroficação. Quando esses resíduos atingem uma
massa de água, ocorre uma cadeia de eventos, que culminam com graves problemas.
Sobre esses eventos e suas consequências, é correto afirmar que:
X a)

os resíduos causam a proliferação de microrganismos, que levará à
escassez de oxigênio, proporcionando a morte de organismos aeróbicos, tanto autótrofos quanto heterótrofos.

b) os resíduos levarão à escassez de fósforo e nitrogênio, o que culminará com o desaparecimento das plantas e algas.
c) as bactérias degradam os resíduos, liberando nitratos e fosfatos, que
são tóxicos aos peixes, causando, assim, a morte desses animais.
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d) o excesso de fósforo e nitrogênio impedirá o crescimento das algas e,
como consequência, haverá redução da fauna aquática que as consome.
e) os resíduos levarão à proliferação de organismos fotossintetizantes,
que serão responsáveis pela produção excessiva de oxigênio, causando intoxicação e morte nos organismos aeróbicos.

8

(Fuvest-SP) Um importante poluente atmosférico das grandes cidades,
emitido principalmente por automóveis, tem a propriedade de se combinar com a hemoglobina do sangue, inutilizando-a para o transporte de
gás oxigênio.
Esse poluente é o:
a) dióxido de carbono.
b) dióxido de enxofre.
c) metano.
X d)

monóxido de carbono.

e) ozônio.

9

(Enem) “Cerca de 1% do lixo urbano é constituído por resíduos sólidos
contendo elementos tóxicos. Entre esses elementos estão metais pesados como o cádmio, o chumbo e o mercúrio, componentes de pilhas e
baterias, que são perigosos à saúde humana e ao meio ambiente.
Quando descartadas em lixos comuns, pilhas e baterias vão para aterros sanitários ou lixões a céu aberto, e o vazamento de seus componentes contamina o solo, os rios e o lençol freático, atingindo a flora e a
fauna. Por serem bioacumulativos e não biodegradáveis, esses metais
chegam de forma acumulada aos seres humanos, por meio da cadeia
alimentar. A legislação vigente (Resolução CONAMA nº 257/1999) regulamenta o destino de pilhas e baterias após seu esgotamento energético e determina aos fabricantes e/ou importadores a quantidade
máxima permitida desses metais em cada tipo de pilha/bateria, porém
o problema ainda persiste.”

9. Das alternativas propostas, a que
contribuiria para de fato acabar com
o problema descrito seria a e. A
alternativa a, ao menos até o momento,
acaba por ser impraticável.

(Disponível em: http://www.mma.gov.br. Acesso em: 11 jul. 2009. Adaptado.)

Uma medida que poderia contribuir para acabar definitivamente com o
problema da poluição ambiental por metais pesados relatado no texto
seria:
a) deixar de consumir aparelhos elétricos que utilizem pilha ou bateria
como fonte de energia.
b) usar apenas pilhas ou baterias recarregáveis e de vida útil longa e
evitar ingerir alimentos contaminados, especialmente peixes.
c) devolver pilhas e baterias, após o esgotamento da energia armazenada, à rede de assistência técnica especializada para repasse a fabricantes e/ou importadores.
d) criar nas cidades, especialmente naquelas com mais de 100 mil habitantes, pontos estratégicos de coleta de baterias e pilhas, para posterior repasse a fabricantes e/ou importadores.
X

e) exigir que fabricantes invistam em pesquisa para a substituição desses metais tóxicos por substâncias menos nocivas ao homem e ao
ambiente, e que não sejam bioacumulativas.
31

CONECTE_CAD_REVISAO_BIO3_001-142.indd 31

PDF

8/13/14 11:43 AM

e
o
ã
ç
u
d
o
r
p
e
R
o
t
n
e
m
i
v
l
o
v
n
o
n
dese
a
m
u
h
o
i
r
á
n
o
i
r
b
m
e

ages
+ /Getty Im
kkenberg/E
van den Di
Catharina

1. Gametogênese

Célula-ovo (zigoto): célula inicial que origina todas as células do
corpo.
Fecundação: união dos dois gametas (células haploides, n), o
óvulo (gameta feminino) e o espermatozoide (gameta masculino), que
dá origem à célula-ovo. Tanto o óvulo quanto o espermatozoide são
formados por meiose de células denominadas germinativas primordiais, que são diploides.
Gônadas: órgãos especializados que dão origem aos gametas. As
gônadas femininas, os ovários, produzem óvulos; as gônadas masculinas, os testículos, produzem espermatozoides.

Espermatogênese
É o processo pelo qual são formados os espermatozoides. Ocorre
nos túbulos seminíferos, inúmeros túbulos enovelados que se encontram nos testículos. É estimulada pelo hormônio sexual masculino testosterona, também produzido nos testículos. Divide-se em quatro períodos:
·· Período germinativo: as células germinativas primordiais (2n)
sofrem sucessivas divisões celulares mitóticas originando um grande número de espermatogônias (gônias masculinas), também
diploides. Ocorre durante o desenvolvimento embrionário, intensificando-se apenas na puberdade.
·· Período de crescimento: cada espermatogônia torna-se maior.
Não ocorre divisão celular e as células passam a ser chamadas
espermatócito I.
·· Período de maturação: cada espermatócito I passa por meiose.
Ao final da meiose I formam-se duas células chamadas espermatócitos II, que são haploides. Os espermatócitos II sofrem meiose
II, originando células haploides chamadas espermátides (tides
masculinas).
·· Período de diferenciação ou espermiogênese: caracterizado
pela diferenciação das espermátides em espermatozoides, com a
formação das regiões da cabeça e da cauda.
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Osni de Oliveira
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n
n
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Osni de Oliveira

Esquema correlacionando os períodos da espermatogênese com representação de corte histológico do túbulo seminífero.

Núcleo
Mitocôndrias
Espermatozoide

Acrossomo
Peça intermediária
Cauda

Cabeça

Na cabeça do espermatozoide, são encontrados o núcleo e o acrossomo, região rica em enzimas que auxiliarão a fecundação.
Já na cauda, a região chamada peça intermediária contém muitas mitocôndrias, responsáveis por liberar energia para a movimentação do espermatozoide. Comprimento total do espermatozoide humano: cerca de 65 μm.

Ovulogênese
É o processo pelo qual são formados os óvulos.
Ocorre no ovário e no útero e pode ser dividida em três
períodos:
· Período germinativo: caracteriza-se por divisões
mitóticas das células germinativas primordiais (2n),
formando as ovogônias (gônias femininas). Ocorre
durante o desenvolvimento embrionário.
· Período de crescimento: parte das ovogônias degenera e as que persistem aumentam de tamanho
e, sem sofrer divisão celular, passam a ser chamadas
ovócitos I. Ao nascer, a menina já apresenta todos
os ovócitos I formados. Os ovócitos I iniciam o pro-

cesso de divisão celular por meiose, mas ele é interrompido na prófase I da meiose I. A maioria dessas
células degenera ao longo da vida da mulher.
· Período de maturação: tem início na puberdade,
quando a mulher passa a apresentar ciclos menstruais. A cada ciclo, um dos ovócitos I reinicia a
meiose, seguindo até a formação do ovócito II. O
processo é novamente interrompido, agora na metáfase II da meiose II, a célula é liberada do ovário e
penetra na tuba uterina. A meiose II só se completa
quando o ovócito II recebe o estímulo da penetração do espermatozoide, durante a fecundação. Caso
isso ocorra, o ovócito II completa sua divisão celular
e torna-se óvulo.
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Esquema da ovulogênese. No ovário, cada ovócito está contido em um folículo (foliculo ovariano ou de Graaf). A cada ciclo menstrual, um desses folículos
inicia a maturação, formando o ovócito II. O folículo, depois de eliminar o ovócito II, transforma-se no corpo lúteo (ou corpo amarelo), que secreta hormônios relacionados ao ciclo menstrual. Depois, o corpo lúteo regride. Todo esse processo é controlado por hormônios (estrógeno, progesterona e outros).

2. Sistema genital
masculino
Os espermatozoides são produzidos nos testículos
(alojados na bolsa escrotal ou escroto) e passam para os
epidídimos, tubos onde ficam armazenados até serem eli-

minados durante o ato sexual. Na ejaculação, os espermatozoides são conduzidos até a extremidade do pênis por
contrações rítmicas, passando inicialmente do epidídimo
para o ducto deferente e, em seguida, para o ducto ejaculatório, já próximo à bexiga urinária. No ducto ejaculatório,
os espermatozoides recebem secreção fluida das glândulas
vesiculosas (vesículas seminais). Nas proximidades da porção inicial da uretra, órgão comum aos sistemas genital e
urinário masculinos, os espermatozoides passam pela próstata, glândula anexa que produz e libera uma secreção leitosa e alcalina, formando o sêmen ou esperma. Ao entrar
na uretra, o sêmen ainda receberá uma substância mucosa
lubrificante secretada pela glândula bulbouretral.

Glândulas vesiculosas
(vesículas seminais)

Walter Caldeira

Na ovulogênese, de cada ovócito I é formado apenas um óvulo. As três demais células são menores e
denominam-se corpúsculos polares, que degeneram.
No citoplasma do óvulo encontra-se o vitelo ou deutoplasma, que serve de alimento ao embrião.

Tecido cavernoso
Pênis
Uretra
Tecido esponjoso
Testículo

Ducto ejaculador
Próstata
Glândula
bulbouretral
Ducto deferente
Epidídimo

Esquema do sistema genital masculino.
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3. Sistema genital
feminino
Consiste em:
·· dois ovários, responsáveis pela formação dos ovócitos e pela produção dos hormônios sexuais femininos estrógeno e progesterona;
·· duas tubas uterinas (trompas de Falópio ou ovidutos),
condutos que vão desde a região do ovário até o útero;

·· pudendo feminino (vulva), estrutura externa formada pelos lábios maiores (grandes lábios) e pelos
lábios menores (pequenos lábios), que são dobras
adiposas da pele, pela abertura da vagina e da uretra
e pelo clitóris, pequeno órgão erétil, homólogo ao
pênis, importante para o estímulo sexual da mulher.
Walter Caldeira

·· útero, onde ocorre o desenvolvimento embrionário
e cuja parede descama na menstruação;

·· vagina, estrutura que recebe o pênis durante a relação sexual e serve de canal de saída para o fluxo
menstrual e para o bebê no momento do parto natural. Sua abertura para o exterior do corpo é circundada pelo hímen, membrana que é geralmente
rompida na primeira relação sexual;

Tuba uterina
Ovário
Útero
Abertura da uretra

Clitóris

Colo do útero

Lábio maior
Lábio menor

Vagina
Pudendo feminino

Esquema do sistema genital feminino.

4. Fecundação

fecundação, que impede a entrada de outros espermatozoides.

Primeiro
glóbulo polar

Com a união dos núcleos do espermatozoide e do
óvulo (anfimixia), temos a formação da célula-ovo ou
zigoto e o início do desenvolvimento embrionário.
Na fecundação, apenas as mitocôndrias do óvulo
farão parte do zigoto. Essa característica é importante
para entendermos algumas doenças causadas por mutações no DNA mitocondrial, e que, portanto, são transmitidas da mãe para seus descendentes.

Corona radiata
Segundo glóbulo
polar

Osni de Oliveira

Na fecundação, antes de atingir a membrana do
ovócito II, o espermatozoide atravessa a corona radiata, formada por células derivadas do ovário (células foliculares), e a zona pelúcida, revestimento externo do ovócito II. O espermatozoide atinge, então, a
membrana plasmática e inicia a penetração no ovócito II. Nesse momento, originam-se o óvulo e um corpúsculo polar. Forma-se também uma membrana de

Pró-núcleo ♀

Zona pelúcida

Espermatozoide
Pró-núcleo ♂
Ovócito II liberado do ovário

Penetração do espermatozoide

Anfimixia

Esquema da fecundação.

69

CONECTE_CAD_REVISAO_BIO3_001-142.indd 69

PDF

8/13/14 11:44 AM

5. Desenvolvimento
embrionário

madas células-tronco totipotentes, pois têm o potencial de originar todos os tipos de célula do corpo.

Depois de formado, o zigoto se dividirá muitas
vezes por mitose, de modo que, ao longo do desenvolvimento embrionário, passa por um processo de
diferenciação celular, dando origem a células de diferentes tipos, morfologias e funções que compõem
um indivíduo.
Na espécie humana (e na maioria das espécies
animais), as principais fases do desenvolvimento de
um embrião são: clivagem ou segmentação; gastrulação e organogênese.
O primeiro estágio da clivagem é a mórula (do latim: morula = amora), um maciço celular. O segundo e
último estágio da clivagem é a blástula, em que as células delimitam uma cavidade interna chamada blastocele, cheia de líquido produzido pelas próprias células.
Até a fase de blástula, as células embrionárias são chaEctoderme

Na gastrulação, surge o intestino primitivo ou arquênteron, e ocorre a diferenciação dos folhetos germinativos ou embrionários. Esses folhetos darão origem aos
diferentes tecidos. Na maioria dos animais há três folhetos
germinativos: ectoderme (mais externa); endoderme
(mais interna); mesoderme (entre os outros dois). Os animais que possuem esses três folhetos germinativos são
chamados triblásticos e os que possuem apenas ectoderme e endoderme são chamados diblásticos. Ao final da
gastrulação, o embrião é chamado gástrula.
A última fase do desenvolvimento embrionário é a
organogênese, em que ocorre a diferenciação dos tecidos e dos órgãos a partir dos folhetos germinativos. O
primeiro estágio da organogênese é a neurulação,
quando há a formação do tubo neural, que se diferenciará no sistema nervoso central. Na neurulação, o embrião recebe o nome de nêurula.
Destino dos folhetos embrionários:

Mesoderme

·· Epiderme

·· Somitos

·· Anexos epidérmicos

·· Ossos

·· Mucosas da boca, cavidades nasais e
ânus

·· Cartilagens

Endoderme
·· Tubo digestório: faringe, esôfago, estômago, intestino, fígado, vesícula
biliar, pâncreas

·· Derme

·· Tubo respiratório: laringe, traqueia,
brônquios, pulmões

·· Rins

·· Tonsilas

·· Gônadas

·· Timo

·· Cavidades celomáticas

·· Glândula tireóidea

·· Coração

·· Glândula paratireóidea
·· Revestimento interno da bexiga e da
uretra

Membranas extraembrionárias
As membranas extraembrionárias (ou anexos embrionários) não fazem parte do corpo do embrião, mas são
fundamentais para sua sobrevivência até o nascimento. São elas:
·· Âmnio: envolve o corpo do embrião em uma cavidade amniótica, cheia de líquido, protegendo-o contra choques mecânicos e contra dessecação.
·· Córion (ou cório): envolve o âmnio e participará da porção fetal da placenta; rico em vasos sanguíneos.
·· Vesícula vitelínica: armazena vitelo, substância nutritiva para o embrião. É muito reduzida na maioria dos
mamíferos, pois o ovo é praticamente desprovido de vitelo.
·· Alantoide: participa da formação dos vasos sanguíneos do futuro cordão umbilical; tem função no armazenamento de excretas e nas trocas gasosas que, nos humanos, é desempenhada pela placenta.
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6. Doenças
sexualmente
transmissíveis
(DSTs)
·· Sífilis: causada pela bactéria Treponema pallidum.
Transmissão: pelo contato sexual; através da placenta (de mãe para filho); por transfusão de sangue. Sintomas: pequenas lesões na genitália externa (cancro duro) e lesões generalizadas na pele.
Tratamento: antibióticos.
·· Gonorreia: infecção da uretra causada pela bactéria
Neisseria gonorrheae. Transmissão: contato sexual.
Sintomas: ardor na uretra seguido de secreção purulenta. Tratamento: antibióticos.
·· Cancro mole: ulceração dolorida e mole da genitália externa causada pela bactéria Hemophilus ducreyi. Tratamento: principalmente com antibióticos.
·· Linfogranuloma venéreo: causada pela bactéria
Chlamydia trachomatis, caracteriza-se pela formação de pequenas vesículas na genitália externa que
podem evoluir para pequenas úlceras.
·· Condiloma acuminado: denominado vulgarmente
“crista de galo”, é causado pela papilomavírus humano (HPV), que desencadeia o aparecimento de lesões
verrugosas nas regiões genital e anal. Existem vários
tipos de HPV, e alguns deles têm sido relacionados ao
câncer genital, em especial o do colo do útero.
·· Pediculose pubiana: provocada pelo inseto Phthirius pubis, vulgarmente chamado “chato”. São piolhos muito pequenos, que se instalam nos pelos
pubianos e provocam coceira e pequenas hemorragias (pontos de sangue).
·· Tricomoníase: provocada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, caracteriza-se por corrimento vaginal e ardência na mulher ou corrimento pela uretra no homem.

7. Métodos
anticoncepcionais
Métodos anticoncepcionais reversíveis (evitam a
gestação enquanto são utilizados) mais comuns:
·· Coito interrompido: o homem retira o pênis do interior da vagina pouco antes de ejacular, evitando a penetração dos espermatozoides. É considerado pouco
eficiente, pois o homem pode não conseguir fazê-lo a

tempo. Além disso, antes da ejaculação, é liberado
um fluido seminal que já contém espermatozoides.
·· Abstinência periódica (“tabelinha”): consiste em
evitar o sexo durante o período fértil da mulher.
Calcula-se que a ovulação ocorra por volta do 14o
dia do ciclo menstrual. Considerando que o ovócito
e o espermatozoide permanecem viáveis por certo
período de tempo, o período fértil da mulher seria
de cerca de 3 dias antes a 3 dias depois da ovulação
(do 11o ao 17o dia do ciclo menstrual). Pode não ser
muito eficiente, pois, além de ser uma estimativa, é
preciso que haja regularidade no ciclo menstrual.
·· Camisinha (ou condom): a camisinha deve ser colocada sobre o pênis ereto, para reter a ejaculação.
Se bem utilizado, é um método muito eficiente
como anticoncepcional e na prevenção de DSTs.
·· Camisinha feminina (ou femidom): dispositivo semelhante a um pequeno saco, com um aro na borda
e outro aro solto no fundo. Deve ser introduzido na
vagina, de modo a reter o conteúdo da ejaculação.
Protege contra DSTs, pois impede o contato das secreções dos parceiros.
·· Diafragma vaginal: cúpula de látex ou de silicone,
com um aro elástico na borda, que se coloca dentro
da vagina, formando uma barreira que bloqueia a
passagem dos espermatozoides. Geralmente, é utilizado com geleias espermicidas, conjunto de substâncias que inibem a ação dos espermatozoides,
diminuindo também o risco de DSTs.
·· Dispositivo intrauterino (DIU): de plástico ou metal, é
aplicado pelo médico no interior do útero. Provoca
“hostilidade” no interior do útero, que impede a fecundação e a implantação do óvulo, caso este seja fecundado. É bastante eficiente, porém pode tornar a menstruação mais abundante e causar cólicas menstruais.
·· Anticoncepcionais hormonais: são os mais eficientes métodos anticoncepcionais reversíveis que
existem até hoje, e sua indicação deve ser feita a
critério médico. Trata-se de hormônios femininos
que, em doses adequadas, impedem a ovulação. O
tipo mais conhecido é em forma de comprimido: a
pílula anticoncepcional ou simplesmente pílula.
Métodos anticoncepcionais irreversíveis, que
cessam definitivamente a capacidade reprodutora:
·· Laqueadura tubária: procedimento cirúrgico para
mulheres, em que se interrompe a permeabilidade
das tubas uterinas, impedindo a passagem do óvulo
e o seu encontro com o espermatozoide.
·· Vasectomia: procedimento cirúrgico para homens,
em que se secciona o ducto deferente, interrompendo o caminho que seria percorrido pelos espermatozoides.
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Atividades
1

(U. E. Ponta Grossa-PR) A gametogênese é um processo que ocorre na
espécie humana, assim como em todos os animais, seres que apresentam normalmente reprodução sexuada. Ela consiste na produção de células especiais, os gametas feminino e masculino, que ao fundir-se formam o zigoto, a primeira célula de um novo organismo.
A respeito desse processo, assinale o que for correto.
X (01)

No início da gametogênese, no período de multiplicação, ocorre um
grande número de mitoses das células germinativas primordiais, resultando as gônias, que são células diploides.
No período de crescimento, as gônias acumulam substâncias de reserva e aumentam em volume, denominando-se citos I, ainda diploides.
Durante a sua maturação ocorrerá a meiose.

X (02)

(04) A gametogênese masculina e a gametogênese feminina são processos muito semelhantes, diferindo apenas com relação ao tamanho dos
gametas. O gameta feminino é microscópico e o gameta masculino é
macroscópico.

1. (04) Espermatogênese e ovulogênese
diferem na quantidade e no tamanho
dos gametas (embora ambos sejam
microscópicos), além do processo
de diferenciação, que só ocorre na
espermatogênese.
(16) Os citos II são células haploides que
resultam da primeira divisão da meiose.
Óvulos e espermátides também são
haploides e resultam da segunda divisão
da meiose.

X (08)

Na ovulogênese, das quatro células resultantes da meiose, apenas
a maior, o óvulo, é fértil. As outras três menores, os corpúsculos polares,
são estéreis.

(16) Na metáfase originam-se os citos II, e no final, na anáfase, já estão
formados os óvulos e as espermátides, ambos haploides.
Dê a soma dos números dos itens corretos.
Soma = 11 (01 + 02 + 08)

2

2. a) A motilidade dos espermatozoides
deve-se ao batimento do flagelo.
b) A fecundação ocorre na tuba uterina
(oviduto ou trompa de Falópio).

(U.F. Viçosa-MG) Na espécie humana, podemos imaginar a fecundação
como um rali, em decorrência dos vários obstáculos presentes na trajetória dos espermatozoides até o gameta feminino. À semelhança de um
grid de largada, os gametas masculinos depositados na vagina começam
a “subir” pelo útero e pelos ovidutos, graças à sua motilidade (I). Transpõem várias barreiras, como pH ácido, densas secreções mucosas, dobras
e invaginações, até alcançar o oviduto, onde literalmente deverão continuar “nadando contra a maré”. Ao encontrar o gameta feminino, têm
que sobrepor mais uma barreira, uma vez que esse é envolvido por uma
camada de células. Por fim, liberam uma enzima chamada hialuronidase,
efetivando a fecundação (II).
a) Qual é o organoide celular responsável pela função indicada no texto
por I?
b) Cite o local onde, normalmente, ocorre o fenômeno II.

3

(UFAC) Na espécie humana, durante o desenvolvimento embrionário
ocorrem 3 (três) fenômenos celulares fundamentais. Assinale a alternativa que possui a sequência correta de ocorrência desses fenômenos, da
esquerda para a direita.
a) Crescimento, multiplicação e especialização.
b) Especialização, multiplicação e crescimento.
c) Especialização, crescimento e multiplicação.
X d)

Multiplicação, crescimento e especialização.

e) Multiplicação, especialização e crescimento.
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4

(UFRGS-RS) O sistema genital feminino é condicionado por flutuações nos
níveis de concentração de diferentes hormônios. Em algumas mulheres,
tanto o período da menopausa quanto o período que antecede a menstruação podem ser acompanhados de distúrbios como irritabilidade e
ansiedade.
Assinale a alternativa que apresenta os processos hormonais responsáveis por essas condições.
a) Aumento da concentração de hormônio foliculestimulante (FSH) e de
estrogênio.

4. O período que antecede a menstruação
é marcado pela queda nas concentrações
de estrógeno (estrogênio) e de
progesterona; o endométrio espessado
e vascularizado descama e ocorre
sangramento por alguns dias.

b) Aumento da concentração de progesterona e de gonadotrofina coriônica (hCG).
c) Aumento das taxas do hormônio foliculestimulante (FSH) e do hormônio luteinizante (LH).
X d)

Diminuição das taxas de estrogênio e de progesterona.

e) Diminuição das taxas de somatotrofina e de gonadotrofina coriônica
(hCG).

5

(UFRN) Indique a opção em que o método contraceptivo está corretamente associado a seu mecanismo de ação.
a) A laqueadura tubária (ligadura de trompas) interrompe a ovulação.
X b)

A vasectomia impede que os espermatozoides sejam expelidos na
ejaculação.

c) O uso de pílulas evita a penetração do espermatozoide no ovócito.

5. A laqueadura tubária impede a
fecundação; a pílula evita a ovulação; e
o método da tabelinha evita a presença
de espermatozoides no sistema genital
feminino no período de maior fertilidade.

d) O método da tabelinha inibe a secreção ovariana.

6

(PUC-MG) Com relação à aids, é correto afirmar que:
a) não se conhecem casos de pessoas infectadas pelo vírus da aids por
transfusão sanguínea ou outra via que não seja a relação sexual.
b) é uma doença causada por homossexuais e restrita principalmente a
esse grupo; praticamente não ocorre em mulheres jovens.
c) o contágio não se dá apenas por meio de relações sexuais, mas também por beijo, aperto de mão, piscina e uso compartilhado de roupas.
X d)

7

ainda hoje, o uso de preservativos (camisinha) durante as relações
sexuais é um dos principais métodos para evitar o contágio.

6. O vírus da aids pode ser transmitido
por outras vias além da relação
sexual, como transfusões sanguíneas
e compartilhamento de agulhas e
seringas. A aids está bem disseminada
por diferentes grupos populacionais,
incluindo heterossexuais e mulheres
jovens. O contato social (beijo, aperto
de mão, uso compartilhado de roupas,
piscina etc.) não transmite o vírus da
aids.

(UFMT) Os métodos contraceptivos são recomendados para controle da
natalidade, sendo um deles a camisinha, também um meio seguro de
proteção contra a Aids. São métodos anticoncepcionais exclusivos, respectivamente, do homem e da mulher:
a) diafragma e camisinha.
X b) vasectomia e DIU.
c) ligadura de tuba e pílula anticoncepcional.
d) tabela e coito interrompido.
e) camisinha e vasectomia.
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1. O que é Biotecnologia?
Biotecnologia corresponde a técnicas que têm permitido ao ser humano utilizar organismos vivos para obter produtos de seu interesse.
Trata-se de uma prática milenar, utilizada, por exemplo, na agricultura
chinesa.

2. DNA recombinante
A técnica central na tecnologia do DNA recombinante é o isolamento
de moléculas de DNA e sua inserção no DNA de outro organismo.
A fase de isolamento do DNA ocorre por meio de enzimas especiais
denominadas enzimas de restrição. Cada uma delas corta o DNA somente
quando encontra uma sequência específica de bases nitrogenadas. Assim,
esse corte não é feito em qualquer lugar. Os cientistas já sabem onde atua
cada uma das enzimas de restrição conhecidas.
Os cientistas têm conseguido, também, inserir segmentos isolados em
outra molécula de DNA, com o uso de enzimas chamadas DNA ligases.
Essa tecnologia tem sido usada inclusive para unir fragmentos do DNA
de um organismo a sequências de DNA de outro organismo. A molécula de
DNA associada ao novo trecho inserido é denominada DNA recombinante.

3. Clonagem de DNA
Clonagem de DNA significa produzir inúmeras cópias idênticas de um
mesmo fragmento da molécula de DNA.
Pela ação de enzimas de restrição, fragmentos de DNA de interesse
humano são isolados e introduzidos em organismos vetores, principalmente
vírus e bactérias. Ao se reproduzir, esses microrganismos multiplicam as moléculas de DNA recombinante, produzindo um grande número de clones de
um mesmo trecho de DNA.
Enquanto nas bactérias esse processo é feito por meio da inserção de
DNA recombinante nos plasmídeos (pequenas moléculas circulares de DNA
bacteriano), nos vírus o DNA recombinante é inserido no lugar de trechos de
DNA viral que contêm genes não essenciais à reprodução dos vírus.
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Plasmídeo

1. As enzimas de restri-

ção quebram a molécula de DNA precisamente, isolando o
gene de interesse (que
codifica a síntese de
uma substância A).

Locais de ação da enzima de restrição no
DNA

Bactéria

O plasmídeo
codifica a síntese de uma
substância B.

Osni de Oliveira

Cromossomo bacteriano

DNA

2. As enzimas DNA unem o
Gene

Gene
isolado

gene isolado ao plasmídeo
retirado da bactéria ligase.

As bactérias passam a produzir as substâncias A e B.

3. Reintroduz-se o plasmídeo nas bactérias.

4. Em um meio de cultura apropriado, as
bactérias com o plasmídeo contendo
o gene se multiplicam dando origem
a clones.

DNA viral
Genes
essenciais

Genes não
essenciais

Genes
essenciais

Cortes com enzima
de restrição A
União com a enzima DNA ligase

DNA humano
Genes de
interesse

Studio Caparroz

Esquema simplificado da formação do DNA recombinante e sua clonagem em bactérias.

Cortes com a
mesma enzima
de restrição A

Gene humano
DNA recombinante
Adicionam-se ao meio com DNA recombinante proteínas
virais e enzimas para que ocorra a reconstituição do vírus.

Vírus produzido em laboratório
Esses vírus são introduzidos em culturas de bactérias ou de células de outros
organismos, onde ocorre replicação do DNA recombinante, formando vários vírus.
Esquema simplificado da formação do DNA recombinante e sua clonagem em vírus.

Hormônios humanos já são produzidos com a utilização dessa técnica, como é o caso da produção da insulina
para tratamento de diabetes.
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4. Identificação de pessoas
A “impressão digital” genética ou DNA fingerprint é tão segura quanto a identidade determinada por meio das
impressões digitais, exclusivas de cada indivíduo. A técnica serve para a identificação de pessoas, em casos de crimes ou testes de paternidade.
Sequências de DNA não codificante, chamadas VNTRs (Variable Number of Tandem Repeats = número variável
de repetições em sequência), são formadas por repetições de unidades compostas de poucos nucleotídeos. Cada
indivíduo tem um padrão específico de repetições dessas unidades, herdado dos pais.

Conceitograf

Fragmentos de DNA contendo as VNTRs são separados em bandas por uma técnica chamada eletroforese. Os
padrões formados pelas VNTRs são exclusivos de cada indivíduo, o que permite a identificação de pessoas.
Vítima
Sêmen
Suspeito 1
Suspeito 2
Suspeito 3
DNA fingerprint em caso de estupro: note que o código de barras do suspeito 1 coincide com o da amostra de sêmen (coletada da vagina da vítima), o que
confirma que ele teve relações sexuais com ela e pode ser o culpado pelo estupro.

A técnica para identificação de pessoas é facilitada pelo uso da técnica de reação em cadeia da polimerase
(PCR = Polymerase Chain Reaction), que consiste em usar a enzima DNA polimerase para ampliar a amostra de
material genético disponível por meio da duplicação do DNA. Esse processo facilita a detecção de genes e VNTRs.

5. Terapia gênica
Nessa técnica, substitui-se o alelo anormal, que causa doença, pelo alelo normal. Tem sido empregada em
doenças causadas por apenas um gene, como: fibrose cística, imunodeficiência humana (ADA), anemia falciforme,
hemofilia A e fenilcetonúria.
Técnica ex vivo: consiste em colher glóbulos brancos da pessoa afetada e permitir que vírus contendo o alelo
normal infectem essas células em meio de cultura, introduzindo nelas o alelo. Os leucócitos, agora modificados, são
mantidos em condições para sua multiplicação e, depois, reintroduzidos no paciente.
Técnica in vivo: consiste na clonagem em um vetor do alelo normal e de seu preparo para introdução no paciente por meio de injeção venosa ou intramuscular. Alguns dos alelos acabam por ser incorporados às células do
paciente e dentro delas passam a comandar a síntese da proteína normal.

6. Clonagem
Em organismos multicelulares pode se dar por meio de três técnicas:
·· Pode-se induzir o desenvolvimento de gêmeos monozigóticos, separando-se artificialmente as células geradas
logo após as primeiras divisões celulares de um zigoto e implantando-as em fêmeas diferentes. Cada uma das
células dará origem a um indivíduo geneticamente idêntico.
·· A partir de células somáticas (não reprodutivas), como foi o caso da ovelha Dolly.
·· Pode-se transferir o núcleo de uma célula de um embrião para o ovócito de outro indivíduo. O embrião é introduzido em uma fêmea e dá início ao desenvolvimento de um indivíduo. É o caso da vaca Vitória, primeiro animal clonado no Brasil.
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Células mamárias
mantidas em meio
de cultura sem nutrientes. Com isso, a
célula não se divide,
entrando em estado
de quiescência (G0).
Nesse momento, todos os genes podem
ser ativados.

Ovócito
O núcleo haploide
é removido por
micromanipulação.

Célula quiescente pronta
para clonagem.

Descarga elétrica para estimular a
fusão e a divisão celular.

Células são mantidas
em cultura por seis dias.

Rodval Matias

Ovelha Finn Dorset:
doadora da célula mamária

Ovelha Blackface:
doadora do ovócito

Blastocisto de 6 dias.
Vários blastocistos assim produzidos são
implantados no útero da futura mãe, que é
uma fêmea da raça Blackface.

Mãe Blackface

Clone Finn
Dorset

Dolly: ovelha
Finn Dorset,
clone de fêmea
doadora da célula mamária.

Esquema simplificado mostrando como a ovelha Dolly foi obtida.

A clonagem humana para fins reprodutivos, com a
finalidade de obtenção de um indivíduo, não é permitida
por lei; já a clonagem terapêutica, com a finalidade de
produção de células-tronco embrionárias para utilização
terapêutica, sim.
Não se clonam indivíduos, mas sim genomas, termo
que se refere ao conjunto de todo o DNA nuclear que
determinado organismo tem em suas células.

7. Organismos
transgênicos
Organismos transgênicos, também chamados organismos geneticamente modificados (OGMs), são
aqueles que recebem genes de outras espécies de seres
vivos. Sua importância está na obtenção de indivíduos
com características vantajosas e que produzam substâncias de interesse humano.
A técnica é muito utilizada em plantas, para torná-las mais resistentes a pragas, como insetos, sendo me-

nos predadas. Variedades de soja transgênica resistentes
a herbicidas já foram desenvolvidas, assim como uma
variedade de arroz rica em betacaroteno, substância precursora da vitamina A.
O desenvolvimento de OGMs, entretanto, é alvo de
grande polêmica. Um estudo francês, por exemplo, concluiu que ratos alimentados durante dois anos com milho transgênico morrem mais jovens e sofrem mais frequentemente de câncer.

8. Diagnóstico
pré-natal
O diagnóstico pré-natal permite que se saiba com
antecedência se a criança que vai nascer é do sexo feminino ou do masculino e se pode apresentar alguma das
anomalias cromossômicas ou genéticas, detectáveis por
meio de várias técnicas laboratoriais. Apesar de muito
valioso, esse diagnóstico, quando aponta anomalias graves no feto, gera problemas éticos muito sérios a respeito de se manter ou interromper a gravidez.
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Atividades
1

(UFT-TO) Biotecnologia é a aplicação de conhecimentos da biologia para
a produção de novas técnicas, materiais e compostos de uso farmacêutico, médico, agrícola, entre outros de interesses econômicos, ecológicos e
éticos. Sobre tecnologia de manipulação genética é correto afirmar que:
a) A tecnologia de DNA recombinante baseia-se na troca de pedaços de
genes entre organismos de mesma espécie, formando um ser recombinante.
b) A base da clonagem é a tecnologia de transplante de núcleo, onde o
núcleo de uma célula diploide é implantada em uma célula reprodutora haploide nucleada da mesma espécie, produzindo uma cópia
genética do outro indivíduo.
c) Enzimas de restrição são especializadas em cortar fragmentos de DNA
em sítios aleatórios da molécula.
X d) A tecnologia de amplificação de DNA, ou PCR (Reação em Cadeia da
Polimerase), fundamenta-se na produção de muitas cópias de uma
região específica do DNA (região alvo).

2

(Unisalle-RS) A clonagem é o desenvolvimento de uma “cópia” geneticamente idêntica de um determinado organismo. Se o núcleo retirado de
uma célula embrionária de um animal X for introduzido no óvulo previamente enucleado obtido de um animal Y e o embrião resultante for gerado no útero de uma fêmea Z, o clone formado terá genoma idêntico:
X a) ao do indivíduo X.
b) ao do indivíduo Y.
c) ao do indivíduo Z.
d) aos dos indivíduos X e Z.
e) aos dos indivíduos Y e Z.

3

4

(UFTM-MG) Considere os seguintes processos:
I. Produção de células sanguíneas.
II. Regeneração da pele.
III. Regeneração do fígado.
Teoricamente, células-tronco podem ser utilizadas em:
a) I e II, apenas.
d) III, apenas.
b) I e III, apenas.
X e) I, II e III.
c) II e III, apenas.

2. O genoma do indivíduo está situado no
núcleo celular. Como o núcleo do zigoto
foi obtido do indivíduo X, o clone terá
genoma idêntico ao dele.

3. Em tese, células-tronco são células
indiferenciadas que, dependendo
de sua procedência, podem originar
qualquer outro tipo celular do indivíduo,
permitindo a regeneração de tecidos
lesados.

(Unifesp) Com relação à técnica de criação de organismos geneticamente
modificados (transgênicos), o caderno Mais! do jornal Folha de S.Paulo
afirmou: “O que torna a técnica tão atrativa e geradora de ansiedade é
que qualquer gene, de qualquer espécie, pode ser transferido para qualquer outra espécie”. Essa afirmação:
X a) é válida para todas as espécies, independentemente da classificação.
b) é válida, desde que as espécies sejam da mesma ordem.
c) é válida, desde que as espécies sejam do mesmo reino.
d) não é válida, se as espécies forem de classes diferentes.
e) não é válida, se as espécies forem de filos diferentes.

4. A premissa contida na afirmação é a
de que genes podem ser transferidos
entre espécies, sem qualquer restrição.
Deve-se lembrar que dois indivíduos
pertencentes a uma mesma espécie
também compartilham todas as demais
categorias taxonômicas, tais como
ordem, classe, filo e reino.
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5

(USS-RJ) Ovelhas, cabras, porcos e vacas são exemplos de animais já
produzidos por processos de clonagem. Em alguns casos, a técnica utilizada consistiu em retirar o núcleo de uma célula adulta do animal que se
deseja copiar e introduzi-lo num óvulo de uma fêmea doadora, previamente desnucleado. A célula assim constituída é estimulada e passa a
dividir-se. O embrião é, então, implantado no útero de uma fêmea que
esteja em condições de desenvolvê-lo (“mãe de aluguel”).
Sobre a constituição genética do animal produzido dessa forma, é correto afirmar que:
a) não tem qualquer contribuição genética da fêmea doadora do óvulo.
b) apresentará em suas células um número haploide de cromossomos.
c) tem pequena contribuição genética da “mãe de aluguel”.
X d) possui genes de origem feminina e masculina.
e) quando adulto, só produzirá filhotes geneticamente idênticos.

6

(U. Itaúna-MG) “Nos primeiros dias da gestação, o embrião não passa de
100 a 200 células iguais entre si, capazes de formar diversos tipos de
tecidos ou órgãos. São células-tronco embrionárias, a partir das quais o
feto se desenvolve. Essas células são consideradas as matrizes de todas
as demais, e sua manipulação é um marco na medicina, pelo poder de
regenerar tecidos e órgãos e permitir a cura de doenças até então consideradas incuráveis. Sabe-se que o sangue do cordão umbilical é rico em
células-tronco, que podem ser coletadas e armazenadas por muitos anos,
para eventual utilização futura.”

5. O animal produzido (clone) apresenta
genes de sua mãe, que os herdou de
seus pais, ou seja, o clone possui genes
de seu avô materno e de sua avó
materna. A fêmea doadora do óvulo
contribuirá com seu DNA mitocondrial. A
célula adulta que serviu de matriz para o
clone apresenta núcleo diploide. A “mãe
de aluguel” não contribui com DNA para
a formação do clone. Se o clone, quando
adulto, for cruzado com outro animal de
sua espécie, poderá gerar descendência
com variabilidade genética.

6. O cordão umbilical do feto está ligado à
placenta, na qual não existe comunicação
direta com os vasos sanguíneos da mãe;
dessa forma, não serão encontradas células
maternas no sangue do cordão umbilical.
O código genético e o genoma não
variam entre as células-tronco e as células
indiferenciadas. O uso de células-tronco
obtidas do sangue do cordão umbilical não
é um processo de clonagem, pois não gera
novos indivíduos (clonagem reprodutiva)
nem utiliza embriões descartados
(clonagem terapêutica). O aspecto negativo
é que as células obtidas de cordão
umbilical têm menor potencial regenerativo
que as células obtidas de embriões.

(www.ccb.med.br)

Em relação ao tema abordado, assinale a alternativa correta:
a) No sangue do cordão, além de células-tronco, há numerosas células
do sangue materno.
b) O código genético das células-tronco é diferente do código genético
das células adultas diferenciadas.
X c) As células-tronco referidas no início do texto são diferentes do zigoto
por serem menos totipotentes.
d) A utilização de células-tronco obtidas do sangue do cordão umbilical
enfrenta obstáculos de natureza ética e legal, por ser um tipo de clonagem reprodutiva.
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