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Questão 1 
A) Reino Fungi. São seres heterótrofos, apresentam parede celular de quitina e utilizam 

glicogênio como reserva (eucariontes unicelulares ou pluricelulares). 
 
B) Porque a levedura ao fermentar o açúcar libera CO2, que faz a massa crescer. 
 
Questão 2   

A)pistilo ou estigma. 

B) tomateiro A : fruto com semente. Após a fecundação, os óvulos dão origem às sementes, que 
durante seu desenvolvimento produzem grande quantidade de auxina que estimulam o ovário a 
formar o fruto.  

Tomateiro B: fruto sem semente. Com a introdução artificial da auxina, o ovário se desenvolverá 
originando frutos, mas sem sementes, pois estas só seriam formadas se os óvulos fossem 
fecundados. 

 
Questão 3       
Como o solo das três plantas foi adubado com os nutrientes nitrogênio, cálcio e fósforo, todas se 
desenvolveram.  No entanto, a planta II, teve um maior crescimento, pois ao solo foram 
adicionados os fungos micorrízicos que estabelecem uma relação mutualística com as raízes das 
plantas, aumentando a absorção de nutrientes, especialmente o fósforo.  A planta III teve um 
desenvolvimento semelhante a planta I, pois o tratamento com o fungicida     destruiu os fungos 
micorrízicos.   

 
Questão 4     
A) Homem : possui o grupo sanguíneo A Rh –, portanto, pode receber sangue do tipo A, o mesmo 

tipo sanguíneo do paciente,  e do tipo O, pois este grupo sanguíneo pode ser doado para 
indivíduos que tenham qualquer grupo sanguíneo. Com relação ao fator Rh, como ela é Rh – 
só poderá receber o sangue que não apresente este antígeno. 
Mulher : possui o grupo sanguíneo A Rh +, pode receber sangue do tipo A Rh+ e Rh – e do tipo 
O Rh+ e Rh –. Com relação aos grupos sanguíneos A e O a justificativa é a mesma do homem.  
Já considerando o fator Rh, como ela apresenta este antígeno, ela pode receber o sangue 
tanto Rh+ como o Rh-. 
Criança : por possuir os dois tipos de aglutininas ela é tipo O, portanto, só poderá receber o 
sangue O, e como ela é Rh –, só poderá receber o sangue O que não expressa o antígeno Rh. 

 
B)  Genótipos 

Homem: IA IA ou IAi   / fator Rh- rr 
Mulher: IA IA ou IAi   / fator Rh+ : Rr ou RR 
Criança: ii  / fator Rh- :RR 

Se o casal for IAi,a criança poderá ser ii, portanto, do grupo O.  
fator Rh: considerando que o homem é rr e se a mulher for Rr, a criança poderá ser rr, ou 
seja,Rh-. Com base na genotipagem a criança pode ser filha deste casal. 


