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1. (G1 - cftmg 2016) Há 60 anos, Alexander Fleming observou que sua cultura
de Staphylococcus aureus – temível bacilo que causa infecção generalizada –
estava contaminada pelo fungo Penicillium notatum. Foi assim que,
praticamente por acaso, o mundo ingressou na era dos antibióticos,
substâncias capazes de matar muitas bactérias comuns que infectam o homem
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Apesar de todos os benefícios, o uso indiscriminado de antibióticos tem um
lado nocivo – induz o aumento do número de bactérias resistentes, uma vez que
ele

a) modifica a constituição da parede celular.
b) seleciona bactérias com variações genéticas.
c) inibe a síntese proteica realizada pelos ribossomos.
d) altera as moléculas de ácidos nucleicos da bactéria.
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2. (G1 - ifba 2016) As mutações genéticas são, na maior parte das vezes, aleatórias,
e constituem uma eficiente forma de variação genética. Entretanto, o processo de
seleção natural não é aleatório. Uma decorrência importante dessa afirmação é que:

a) espécies mais bem adaptadas tendem a ser mais bem distribuídas em diferentes
biomas.
b) a seleção natural prioriza as formas de vida mais complexas em ambientes com
maiores chances de mudanças.
c) a seleção é o mecanismo responsável pela modificação que as espécies sofrem ao
longo do tempo evolutivo para se tornarem mais aptas ao meio.
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d) a adaptação ocorre de maneira gradual à medida que o ambiente vai se
modificando, conduzindo as espécies para um status mais ajustado ao
ambiente em que vivem.

e) A seleção natural é um mecanismo que seleciona os indivíduos com maiores
chances de sobrevivência e reprodução em um dado contexto ambiental,
fazendo com que a característica evolutiva, responsável por esse diferencial, se
torne mais frequente ao longo das gerações.
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3. (G1 - ifba 2014)  UM NOVO PADRÃO DE RESISTÊNCIA

O fim do milagre dos antibióticos não é um tema novo. Desde que surgiram, houve
resistência a eles: a primeira bactéria resistente à penicilina apareceu antes mesmo que o
medicamento chegasse ao mercado, na década de 1940. E, durante quase todo esse
período, os médicos têm alardeado a possibilidade de um esgotamento de opções
medicamentosas, devido à propagação global de organismos resistentes à penicilina nos
anos 50, seguida por uma insensibilidade à meticilina nos anos 80 e à vancomicina na
década de 90.
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A preocupação acerca dos antibióticos justifica-se porque

a) apenas grandes doses são eficazes contra a proliferação de bactérias.
b) os antibióticos induzem nas bactérias o aparecimento da capacidade de resistência.
c) as bactérias sob ação dos antibióticos desenvolvem resistência, pois foram forçadas
dentro do ambiente ao qual se encontram.
d) o uso de antibióticos de forma abusiva fortaleceu as formas previamente resistentes
de bactérias que sobreviveram e se reproduziram.
e) algumas bactérias já possuem genes para resistência e os antibióticos apenas
promovem seleção das linhagens bacterianas resistentes.
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