
QUESTÃO 48 
Quando uma pessoa contrai uma infecção de evolução rápida, a opção correta de tratamento é um soro, uma vez que o 
soro não ativa o sistema imune mas combate o antígeno em questão (imunidade passiva – ação curativa) 
 
QUESTÃO 57 
A dispersão do grão-de-pólen ocorre por diversos processos que foi uma forma dos vegetais superiores adaptarem mais 
ao ambiente terrestre. Nesse caso a dispersão pelo vento é anemofilia, insetos é entomofilia e por aves orinitofilia. Vale 
ressaltar que as angiospermas apresentam formas diferentes de dispersão do grão-de-pólen. 
 
QUESTÃO 63 
Essa questão envolve o ciclo reprodutivo das angiospermas em que após a fecundação de um núcleo espermático que 
fecunda a oosfera formando o embrião diploide, e o outro fecunda os núcleos polares formando o endosperma triploide. 
Nesse sentido, após a fecundação as sépalas e pétalas que são os verticilos protetores caem e o ovário dará origem ao 
fruto. 
 
QUESTÃO 67 
A avitaminose ligada a falta de vitamina D realmente compromete a absorção de cálcio e todo o metabolismo ligado a 
ele, pois o cálcio fortalece ossos e dentes e também está associado a osteoporose e raquitismo que direto ou 
indiretamente está ligado a presença de cálcio. Obs.: o item “E” leva o aluno a pensar que a falta de vitamina C que está 
associada ao colágeno compromete também a formação óssea, porém, a falta de ácido ascórbico relaciona-se mais com 
escorbuto, sendo assim, o item faz referência ao fato dos pacientes comparecerem mais no consultório devido a 
fragilidade óssea, na realidade a fragilidade óssea está relacionada mais com a falta de vitamina D. 
 
QUESTÃO 71 
O Xenical impede a absorção de lipídeos, sendo assim irá comprometer a absorção de vitaminas lipossolúveis. No caso 
a vitamina C sendo hidrossolúvel ela não irá sofrer ação do Xenical. 
 
QUESTÃO 79 
Uma vez que os vírus não apresentam formas de corrigir as mutações devido a ausência de enzimas de reparo do 
material genético, os vírus apresentam uma alta taxa de mutação o que promove uma alta taxa de variabilidade genética. 
 
QUESTÃO 89 
A vacina sendo uma imunidade ativa, irá estimular a produção de anticorpos pelo organismo. 
 


