COMENTÁRIO GERAL DOS PROFESSORES DO CURSO POSITIVO
VESTIBULAR PUCPR 2009/2010
PROVA DE BIOLOGIA
A prova de biologia da PUCPR 2009/2010 apresentou questões de formato previsível e sem
criatividade. É de se lamentar que a pura memorização ainda seja valorizada em certas questões, uma vez
que, de forma moderna, os processos de seleção e avaliação procuram evitar tal característica. Textos,
gráficos e esquemas poderiam ter sido empregados em muitos dos conteúdos abordados, fato que iria
premiar o candidato mais dedicado aos estudos. Pontos importantes das ciências biológicas também fizeram
falta, tais como a fisiologia humana, questões ambientais, biologia vegetal e problemas de genética. Fica,
portanto, nossa sugestão de que, nos próximos processos seletivos, a prova de biologia seja aprimorada no
sentido de valorizar mais o raciocínio, a interpretação e a capacidade criativa.
Professores Pedro, Ricardo, Wellington, Lika e Octaviano

Comentário: O evento genético que origina a
síndrome de Klinefelter é a não disjunção na meiose I.
Resposta: D

Comentário: A transcriptase reversa é uma enzima
especial que utiliza o RNA do vírus como molde e a
transcreve em molécula de DNA. Após formadas, as
moléculas de DNA são transcritas em RNA, que
promovem a síntese de proteínas e posterior
reprodução viral.
Resposta: E
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Comentário:
A Malária, causada pelo Plasmodium e o mal de
chagas, causado pelo Trypanosoma cruzi são
protozooses que
podem ser transmitidas por
transfusão sanguínea.
Resposta: C

Comentário:
a) A sífilis é causada pela bactéria Treponema
pallidum.
b) Correta.
c) A caxumba é provocada por vírus.
d) A dengue é uma doença causada por vírus.
e) A Bordetella pertussis é a bactéria causadora da
coqueluche ou tosse comprida.
Resposta: B
Comentário:
As leguminosas obtêm
nitrato sintetizado,
principalmente por micro-organismos, através de
suas raízes.
Resposta: E
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Comentário:
Barata e borboleta são,
hemimetábolo e holometábolo.

respectivamente,

Resposta: D

Comentário:
O miocárdio apresenta contração involuntária. Suas
células (miócitos) são estriadas com um ou dois
núcleos centrais e intimamente unidas entre si por
estruturas típicas da musculatura cardíaca
denominadas discos intercalares.
Resposta: E

Comentário:
A sequência dos períodos do Ciclo Celular é G1, S,
G2 e mitose.
Resposta: A
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