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QUESTÃO 01 
Os cormorões negros são aves marinhas que se alimentam de espécies que vivem em águas profundas. Portanto, 
eles necessitam mergulhar para conseguirem capturar os peixes e camarões que habitam neste local e que fazem 
parte de sua dieta. Considere hipoteticamente, que apenas os camarões sejam as presas dessas aves; não existia 
outro predador no local; a disponibilidade de alimento para esses crustáceos é abundante; que sempre estão se 
reproduzindo; e enfim, que não existam predadores para as aves marinhas. Esse é um típico exemplo de regulação 
do tamanho da populacional que ocorre pela predação. O gráfico ilustra as flutuações no tamanho da população de 
cormorões negros (linha pontilhada) e, camarões (linha contínua) em um determinado período de tempo. Qual é a 
explicação para que essa flutuação ocorra? 
 

 

 
Resposta: Observa-se no gráfico que uma população é regulada em função do tamanho da outra. Quando a população 
de camarões aumenta, a de cormorões negros também cresce graças à maior quantidade de alimento disponível. No 
entanto, a maior quantidade de cormorões negros intensifica a predação, o que causa a diminuição da população de 
camarões; com menor quantidade de alimento disponível, a população de cormorões negros diminui, o que permite 
a retomada do crescimento da população de camarões.  
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QUESTÃO 02 
A mitose na divisão celular é organizada por fases conhecidas por: prófase, metáfase, anáfase e telófase. A figura 
mostra duas destas quatro fases. Descreva como elas ocorrem. 
 

 
 
Resposta: Na metáfase, com o desaparecimento da carioteca, o material do núcleo mistura-se ao citoplasma; os 
cromossomos se unem pela região do centrômero às fibras polares do fuso mitótico e são deslocados para o 
“equador”, ou região mediana da célula. Atingindo a região mediana da célula, os cromossomos se colocam em um 



 

 

único plano, formando a chamada placa equatorial. Nesse momento, é observada a condensação máxima dos 
cromossomos; essa geralmente é a fase mais longa da mitose. No fim dessa fase, ocorre a duplicação dos centrômeros. 
A anáfase inicia-se com a separação dos centrômeros e com a consequente separação das cromátides--irmãs. Cada 
cromátide-irmã, agora independente, é chamada cromossomo-irmão. Cada um deles é conduzido pelas fibras do fuso 
para um dos polos da célula, de tal forma que o material genético que chega a um polo é igual ao que chega ao outro 
polo. 
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