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QUESTÃO 01 
Certo casal, durante um passeio turístico no Pantanal, observou a beleza do local – sua fauna e flora em interação. Nos 
primeiros dias, contemplaram uma onça pintada, que se alimentava de uma capivara, animal muito encontrado no 
Pantanal, que se alimenta de gramíneas, típica vegetação local, que formam extensas pastagens naturais. Os tuiuiús, 
aves típicas da região, foram vistos se alimentando de um sapo, cuja dieta é de insetos que devoram gramíneas. Outros 
animais como quatis, que dentro de sua vasta dieta podem se alimentar também de sapos; além do jacaré-do-
pantanal, animal que se alimenta de aves aquáticas, como os tuiuiús. Em determinado momento o casal viu um tuiuiú 
sendo capturado e engolido por uma sucuri, espécie que pode chegar a medir até 10 m de comprimento. Além dos 
tuiuiús, o jacaré-do-pantanal, a capivara e os quatis também fazem parte da dieta dessa cobra. Considere que a teia 
alimentar a seguir foi montada utilizando as informações anteriores. Descreva os seres representados em A, B e C. 
Levando em consideração que nesta teia há várias cadeias alimentares, descreva três delas.  
 

 
 
Resposta:  
Os seres representados por A, B e C são: onça pintada, sucuri e jacaré. As cadeias alimentares presentes nesta teia são cinco 
cadeia (1): gramínea (produtor) – capivara (consumidor primário) – Onça (consumidor secundário);  cadeia (2): gramínea 
(produtor) – capivara (consumidor primário) – sucuri (consumidor secundário – terceiro nível trófico); cadeia (3): gramínea 
(produtor) – insetos (consumidor primário) – sapo (consumidor secundário) – quatis (consumidor terciário) – sucuri 
(consumidor quartenário – quinto nível trófico); cadeia (4): gramíneas(produtor) – insetos (consumidor primário) – sapo 
(consumidor secundário) – tuiuiús (consumidor terciário) – sucuri (consumidor quartenário – quinto nível trófico); cadeia (5): 
gramíneas (produtor) – insetos (consumidor primário) – sapo (consumidor secundário) – tuiuiús (consumidor terciário) – jacaré-
do-pantanal (consumidor quartenário) – sucuri (consumidor quinquenário – sexto nível trófico). 
 

 
 
Fonte: Amabis J. M. e Martho, G. R. Biologia das populações, volume 3; 2ª edição. Editora Moderna, São Paulo, 2015. 
Páginas: 293 e 378. 

 
 
 
 

 



 

 

QUESTÃO 02 
Dois irmãos, Pedro e João, deram entrada no pronto-socorro, muito debilitados. João relatou ao médico que estava 
com sangramento na gengiva e no nariz; e, ainda, que não conseguia controlar o sangramento da ferida acometida em 
seu braço. Pedro relatou que estava com infecção na garganta. Ao examiná-lo, o médico considerou que, 
possivelmente, ele estava também anêmico. Para investigar o que tais pacientes tinham realmente, o médico solicitou 
um exame de sangue para ambos. Observe os resultados: 
 

Exame A 

Elementos figurados no sangue  Valores de referência para adultos 
(mm3) 

Resultados (mm3) 

Hemácias 4,5 milhões a 5 milhões 4 milhões 

Leucócitos 5 mil a 10 mil 13 mil 

Plaquetas 200 mil a 400 mil 300 mil 
 

Exame B 

Elementos figurados no sangue  Valores de referência para adultos (mm3) Resultados (mm3) 

Hemácias 4,5 milhões a 5 milhões 4,7 milhões 

Leucócitos 5 mil a 10 mil 7 mil 

Plaquetas 200 mil a 400 mil 100 mil 
 

De acordo com os sintomas descritos, os resultados dos exames A e B são de quais pacientes, respectivamente? 
Explique. 

 
Resposta:  
No exame A, os resultados mostraram que a quantidade de hemácias está abaixo dos valores de referência e o de leucócitos 
acima dos valores de referência. A quantidade de hemácias no sangue abaixo do mínimo considerado normal pode causar 
anemia, o que pode ser resultado de uma produção insuficiente de hemácias na medula óssea e destruição acelerada de 
hemácias; e, a quantidade de leucócitos acima dos valores normais está relacionada a infecções, pois essas células têm como 
função a imunidade, ou seja, a defesa do organismo. Portanto, esse exame só poderá ser de Pedro, que, de acordo com as 
informações, apresenta infecções na garganta e, aparentemente, anemia. No exame B, os resultados mostram os valores de 
hemácias e leucócitos normais; somente as plaquetas estão abaixo do valor de referência. De acordo com as informações, João 
estava com sangramento na gengiva e no nariz; tinha dificuldade de cicatrização, corroborando com o exame, já que as 
plaquetas participam do processo de coagulação do sangue.  
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QUESTÃO 03 
A figura evidencia a concentração de anticorpos de duas pacientes A e B, após a vacinação. A paciente A recebeu a 
primeira dose; a paciente B já havia recebido esse mesmo antígeno anteriormente.  

 

 
(Lopes e Rosso. 2016. Adaptado.) 

 

De acordo com os gráficos, a concentração de anticorpos após a vacinação é diferente nas duas pacientes; explique o 
porquê. 

 
Resposta:  
A paciente A recebeu a primeira dose com o antígeno e, quando o indivíduo recebe o antígeno pela primeira vez, o tempo 
para a produção de anticorpos é maior e a quantidade de anticorpos produzidos é menor, em comparação com que 
ocorre com a resposta secundária, como visto na paciente B. Nesse caso, a paciente A passa a produzir anticorpos, que, 
após alguns dias, estarão disponíveis no sangue para atuar contra os antígenos. Trata-se da resposta primária. Quando o 
indivíduo recebe o mesmo antígeno pela segunda vez, conforme o caso da paciente B, o tempo para a produção de 
anticorpos é menor e a quantidade de anticorpos produzidos é maior do que na resposta primária. Ao receber uma 
segunda inoculação do mesmo antígeno, a paciente B terá a resposta imunológica muito mais rápida, e a produção de 
anticorpos muito maior. Trata-se da resposta secundária relacionada ao mecanismo de memória, que é prontamente 
ativada quando o organismo volta a entrar em contato com o antígeno. 
 

Fontes:  
 Lopes, S e Rosso S. Biologia 3. Ensino Médio. 3ª edição, São Paulo, Editora Saraiva. 2016. Página: 85. 

 Amabis J. M. e Martho, G. R. Biologia Moderna. Volume 1. Editora Moderna. 1ª edição. 2016. Página: 223. 

 

 


