
 

 

 

 



Conteúdos para o Exame Final 

Biologia-2018 

Professora: Betina Kappel Pereira  Série:3°Série 

Componente Curricular:Biologia Turma: 23A 

 

Lista dos conteúdos  

- Anatomia e Fisiologia Humana; 

- Introdução à Genética; 

- Genética Mendeliana; 

- Genética Molecular; 

- Evolução; 

- Ecologia: Ciclos biogeoquímicos, relações tróficas, ecossistemas, relações ecológicas; 

- Mudanças Globais relacionadas aos ecossistemas. 

 

IMPORTANTE: o livro didático oferece uma série de exercícios com gabarito, importantes para 

esta revisão. 

1) Um estudo chinês vem anunciando resultados promissores para o desenvolvimento de um 

anticoncepcional para homens. O tratamento, com eficácia de 99%, consiste em aplicar-se, no 

interessado, uma injeção mensal de testosterona. Folha de S.Paulo, 8 maio 2009. (Adaptado) Analise estas 

figuras: 

_____________________________________________________________________________________

______ 

2) A ocorrência de razoável quantidade de guerras e guerrilhas no mundo atual é bastante preocupante, 

especialmente quando se considera a possibilidade de serem usadas armas nucleares. A radioatividade 

produzida por essas armas pode resultar em mutações no material genético dos indivíduos, o que, se 

ocorresse durante uma gestação, por exemplo, poderia levar a prejuízos futuros na função de diversos 

órgãos da criança em desenvolvimento. A respeito das funções que poderiam ser prejudicadas em 

conseqüência da má-formação de alguns órgãos, é correto afirmar: 

(01) Digestão química de carboidratos - por lesão no fígado.  

(02) Digestão química de proteínas - por lesão no estômago.  

(04) Absorção de nutrientes orgânicos - por lesão no intestino grosso.  

(08) Controle da glicemia - por lesão no pâncreas endócrino.  

(16) Crescimento e metabolismo - por lesão na tireóide.  

 

Soma(      ) 

 

3) A cirurgia bariátrica, proposta, há mais de 50 anos, para tratar pacientes com obesidade mórbida, 

pode ser realizada tanto por redução do volume estomacal quanto por desvio do trânsito alimentar no trato 

gastrointestinal. Observe esta figura: 

 



 
 A presença de carboidratos e de lipídeos no lúmen da porção final do intestino delgado determina a 

liberação dos hormônios PYY e GLP1, ambos envolvidos na promoção da saciedade. O GLP1 também 

atua sobre o pâncreas.  Considerando essas informações,  

a) CITE o segmento do trato gastrointestinal que deve ser isolado do trânsito alimentar, sem   prejuízo dos 

processos enzimáticos, quando se objetiva diminuir, simultaneamente, o apetite e o aporte calórico. 

JUSTIFIQUE sua resposta.  

 

 

b)   Pesquisas relatam a cura do diabetes em obesos mórbidos depois de submetidos a cirurgia   de desvio 

do trânsito gastrointestinal. EXPLIQUE esse achado. 

 

4) É muito comum que mulheres apresentem um quadro de anemia durante a gravidez. As mulheres 

anêmicas queixam-se de cansaço constante, além de uma acentuada "falta de ar". Essa condição em geral 

pode ser tratada por meio da ingestão de sais de ferro, ou de uma dieta rica em ferro. Explique de que 

forma a dose extra de ferro alivia os sintomas de falta de ar. 

_____________________________________________________________________________________

_____



 

QUESTÂO 5 

Uma dieta com consumo adequado de carboidratos, além de prover energia para o corpo, ainda proporciona 

um efeito de "preservação das proteínas". A afirmação está correta porque:  

(A) os carboidratos, armazenados sob a forma de gordura corpórea, constituem uma barreira protetora das 

proteínas armazenadas nos músculos.  

(B) se as reservas de carboidratos estiverem reduzidas, vias metabólicas sintetizarão glicose a partir de 

proteínas. (C) as enzimas que quebram os carboidratos interrompem a ação de outras enzimas que 

desnaturam proteínas.  

(D) o nitrogênio presente nos aminoácidos das proteínas não pode ser inativado em presença de carboidratos.  

(E) a energia liberada pela quebra de carboidratos desnatura enzimas que degradam proteínas 

 

QUESTÂO 6 

Durante o ciclo menstrual, ocorre o espessamento do endométrio, a camada interna do útero. Esse 

espessamento é necessário para a gravidez porque:  

(A) fornece nutrientes para os espermatozoides.  

(B) aumenta a produção do hormônio ocitocina.  

(C) garante o ambiente adequado para a fecundação.  

(D) proporciona um local para implantação do embrião 

 

QUESTÂO 7 

Nos Jogos Olímpicos de Inverno, nos Estados Unidos da América, uma das atletas foi eliminada no exame 

"antidoping" porque, embora não houvesse vestígio de nenhuma substância estranha em seu organismo, ela 

apresentava uma taxa de hemácias e de hemoglobina muito mais altas do que as médias para atletas do sexo 

feminino com a sua idade. O Comitê Olímpico considerou imprópria sua participação nos jogos, porque:  

(A) a maior taxa de hemácias permitiria uma menor oxigenação do sangue e uma maior obtenção de energia.  

(B) um aumento do número de hemácias poderia causar uma diminuição do número de plaquetas e uma 

hemorragia interna.  

(C) a maior taxa de hemácias poderia causar uma sobrecarga no músculo cardíaco e um possível infarto do 

miocárdio.  

(D) a maior taxa de hemácias permitiria uma maior oxigenação do sangue e uma maior obtenção de energia.  

(E) a maior taxa de hemácias causaria um aumento na taxa de respiração e uma intoxicação sangüínea causada 

pelo aumento de ácido carbônico no sangue. 

 

QUESTÃO 8 

Num incêndio é comum o indivíduo morrer, antes por asfixia, do que por queimaduras. Tal situação ocorre, 

porque: 

 (A) a fumaça destrói os leucócitos.  

(B) as plaquetas são destruídas na presença do monóxido de carbono.  

(C) a hemoglobina combina-se com o monóxido de carbono, formando um composto estável, tornando-se 

irrecuperável.  

(D) a hemoglobina combina-se com todo o oxigênio disponível.  

(E) a hemoglobina, nessa situação, só transporta dióxido de carbono. 

 

QUESTÃO 9 

Observe a figura ao lado. Supondo que a diferença de tamanho entre os dois indivíduos se deva somente à ação 

de hormônios, pode-se afirmar que a responsabilidade da disfunção hormonal, no caso, cabe à glândula  

(A) hipófise.  

(B) pâncreas.  

(C) paratireoide.  

(D) suprarrenal.  

(E) ovário 

 

QUESTÃO 10 



 Dentre os elementos químicos abaixo, a opção que contém o requerido pelas glândulas tireóides para 

produzir a tiroxina é o:  

(A) Cálcio  

(B) Potássio  

(C) Iodo  

(D) Cobalto 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 11 

Os hormônios gonadotróficos ou sexuais, que entram em atividade no período da pré-adolescência para 

regerem a vida sexual, agem especificamente sobre as glândulas sexuais, determinando seu crescimento e 

maturação normal. Indiretamente, são responsáveis pelos caracteres sexuais secundários. A glândula que 

produz estes hormônios chama-se: 

  

(A) pâncreas. 

(B) supra-renal. 

(C) timo. 

(D) tireóide. 

(E) hipófise.  

 

QUESTÃO 12 

A maior parte do pâncreas é constituída por glândulas exócrinas acinosas e, entre os ácinos, aparecem 

unidades endócrinas, as Ilhotas de Langerhans. Uma pancreatite afetaria de imediato:  

(A) a reabsorção de água e sais minerais na porção inicial do cólon e aumento de reabsorção óssea pelos 

osteoclastos.  

(B) a produção de urina, suor e regulação de cálcio e fósforo no sangue.  

(C) a digestão de amido, proteínas, gorduras e o controle de glicose no organismo.  

(D) a emulsão de gorduras e vasoconstrição no tubo digestivo e vasodilatação nos músculos esqueléticos. 

 

QUESTÃO 13 

O momento do vestibular, sem dúvida, causa nos candidatos uma mistura de sensações como prazer, por estar 

próxima a tão sonhada aprovação; emoção, por vivenciar uma grande escolha, e medo de cometer um equívoco 

ao  responder  as  questões.  Essas  sensações  estimulam o sistema nervoso,  ocasionando taquicardia e 

aumento da freqüência respiratória. Assinale a alternativa que apresenta a glândula que foi estimulada e o 

hormônio produzido como conseqüência das sensações citadas no texto.  

(A) Suprarrenal e adrenalina.  

(B) Tireóide e adrenalina.  

(C) Tireóide e calcitonina.  

(D) Hipófise e adrenalina.  

(E) Pineal e melatonina. 

 

QUESTÃO 14 

 

“Sabe-se que o chocolate contém muitas substâncias psicoativas, que chegam ao cérebro através do sangue, 

logo após sua digestão. Elas atuam sobre os neurônios e os neurotransmissores, provocando  todas aquelas 

sensações  de  bem-estar,  euforia,  prazer,  tranqüilidade,  concentração  e diminuição da  ansiedade  e da dor, 

que  fazem  a gente querer mais um pedacinho de chocolate.” GUERRA, L.B, Chocolate é uma  festa para o 

cérebro. Química do chocolate. CDC, UFMG, 2007. (Adaptado) Considerando essas informações e outros 

conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta  células ou estruturas que NÃO estão 

diretamente envolvidas na percepção das sensações induzidas pelo chocolate.  

(A)  Alvéolos pulmonares  

(B)  Células absortivas do intestino  

(C)  Células endoteliais  



(D)  Substância cinzenta do cérebro 

 

QUESTÃO 15 

 

"Um implante de células nervosas, já testado com sucesso em ratos para recuperar lesões cerebrais, foi feito 

pela primeira vez em seres humanos nos EUA, por pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, segundo 

informou ontem o jornal "The Washington Post". [...] O material implantado, extraído de um tumor de testículo, 

foi cultivado em laboratório por 20 anos. Nesse período, os cientistas foram capazes de 'forçar' quimicamente a 

transformação das células cancerosas em neurônios. As células de tumor foram escolhidas porque têm grande 

poder de multiplicação. [...] Cerca de 2 milhões de novas células nervosas foram aplicadas na região lesada de 

uma mulher de 62 anos, parcialmente paralisada por um derrame cerebral ocorrido há 19 anos. [...] Segundo os 

pesquisadores, a eficácia da operação só poderá ser comprovada em alguns meses" (FOLHA DE SÃO PAULO, 

3 de julho de 1998). 

Ao transformar células cancerosas em células nervosas, os cientistas conseguiram que estas últimas passassem 

a ter a seguinte constituição básica:  

(A) corpo celular, parede celular e flagelos.  

(B) parede celular, axônio e dendritos.  

(C) corpo celular, axônio e dendritos.  

(D) axônio, dendritos e flagelos.  

(E) corpo celular, parede celular e dendritos. 

gabarito 

 

QUESTÃO 16 

 

 Após a fecundação, o embrião humano recém-formado sofrerá sucessivas clivagens e levará de 5 a 7 dias para 

chegar ao útero, onde ocorre a nidação. O medicamento conhecido como a "pílula do dia seguinte" pode ser 

utilizado, em casos de urgência, para evitar uma gravidez depois de uma relação sexual não protegida ou mal 

protegida, e possivelmente fértil. Os promotores dessa técnica propõem-na não como um método de uso 

regular, pois ela não impede a fertilização, mas sim como um recurso alternativo. Com base nisso, assinale a 

alternativa correta.  

(A) A chamada "pílula do dia seguinte" é um método contraceptivo.  

(B) A implantação do zigoto no útero ocorre 72 horas após a fertilização.  

(C) A gestação pode continuar mesmo que não se complete a nidação do embrião no útero.  

(D) A "pílula do dia seguinte" interrompe a gestação ao impedir a implantação do embrião no útero.  

(E) A utilização da chamada "pílula do dia seguinte" não permite a gestação por impedir a ovulação. 

 

QUESTÃO 17 

 

Suponha a seguinte situação: o preparador físico de um time brasileiro de futebol propôs uma nova estratégia 

para treinamento de seus atletas. Os jogadores realizariam exercícios físicos respirando através de equipamento 

que simulava condições de baixa pressão atmosférica. Este treinamento deveria preceder, em semanas, as 

viagens para os jogos que iriam se realizar em cidades de alta altitude, como La Paz, na Bolívia. Segundo o 

preparador físico da equipe, este treinamento poderia melhorar a condição física do atleta quando dos jogos. 

Questionado sobre o porquê desse treinamento, o preparador físico explicou que:  

I. Para o ar penetrar no tubo respiratório e chegar aos pulmões, é necessário haver uma diferença entre a 

pressão atmosférica e a pressão existente na cavidade torácica. Quanto menor a diferença, menor a quantidade 

de ar que chega aos pulmões.  

II. Em cidades de alta altitude, como La Paz, a pressão atmosférica é menor que a pressão existente na cavidade 

torácica, o que impede a captação de ar pelos pulmões.  

III. O treinamento fortaleceria a musculatura intercostal e o diafragma dos atletas, permitindo que 

pudessem inspirar mesmo sob as condições de baixa pressão atmosférica das cidades onde os jogos se 

realizariam.  

IV. Para que o oxigênio atmosférico chegue aos tecidos do corpo, é necessário que se ligue às proteínas da 

superfície da membrana das hemácias, o que ocorre nos alvéolos pulmonares.  



V. O treinamento estimularia o organismo a aumentar a produção de hemácias. O atleta submetido a esse 

treinamento, ao chegar a cidades de alta altitude, já teria um aumento na concentração de hemácias, facilitando 

a captação do pouco oxigênio presente nos alvéolos pulmonares. 

São corretas as afirmações  

(A) I e V, apenas.  

(B) II e III, apenas.  

(C) I, III e V, apenas.  

(D) I, II, III e IV, apenas.  

(E) I, II, III , IV e V. 

 

 

QUESTÃO 18 

Para responder à questão 11, considere a figura, referente às características anatômicas e funcionais dos vasos 

sangüíneos humanos, e complete corretamente as frases com as palavras “veias”e “artérias” 

 
• As _______ apresentam grandes quantidades de fibras elásticas e musculares, o que lhes permite suportar 

pressões elevadas. • Pelo fato de as ________ operarem sob baixas pressões, algumas têm válvulas para 

prevenir o refluxo de sangue. • Para levarem o sangue do coração aos tecidos do corpo, as _______ têm paredes 

espessas e dilatáveis. • De maneira geral, o sangue encontrado nas ________ é rico em oxigênio, 

diferentemente daquele que chega ao átrio direito do coração. A seqüência correta das palavras é:  

(A) artérias, veias, artérias, veias.  

(B) artérias, veias, artérias, artérias.  

(C) artérias, artérias, veias, artérias.  

(D) veias, artérias, artérias, veias.  

(E) veias, artérias, veias, artérias. 

 

QUESTÃO 19 

Poucas descobertas científicas deste século despertaram tanto interesse e controvérsia quanto a da pílula 

anticoncepcional. Pesquisas realizadas nas décadas de 1940 e 1950 permitiram sua elaboração, a partir da 

evidência de que determinados hormônios esteróides eram capazes de bloquear a ovulação em ratas e macacas. 

Essa pílula contém certos hormônios  

(A) hipofisários que inibem a produção normal de hormônios ovarianos.  

(B) hipofisários que estimulam a produção normal de hormônios ovarianos.  

(C) ovarianos que inibem a produção normal de certos hormônios hipofisários.  

(D) ovarianos que estimulam a produção normal de certos hormônios hipofisários.  

(E) hipofisários e ovarianos que alteram o ciclo menstrual. 

 

QUESTÃO 20 

49) (PUC-PR) Leia as seguintes afirmações a respeito do ciclo menstrual na mulher: 

I. No início de cada ciclo menstrual ocorre um aumento nas taxas de todos os hormônios, exceto o FSH, que só 

aumenta no momento da ovulação, quando deve haver a estimulação do folículo. II. Quando ocorre a 

fertilização e conseqüente fixação do embrião no tecido uterino, inicia-se a produção de gonadotrofina 

coriônica humana (HCG) pela placenta. Este hormônio é responsável por estimular o corpo lúteo a produzir 

progesterona, impedindo, assim, o início de um novo ciclo menstrual. III. No momento da ovulação, por volta 

do 14Ž dia do ciclo, as taxas de LH e estrógeno estão altas, enquanto as taxas de FSH estão baixas. IV. Para que 



a ovulação ocorra, é necessário que todos os hormônios estejam com suas taxas baixas, exceto a progesterona, 

que mantém o endométrio preparado para a nidação. 

Estão corretas:  

(A) apenas I e IV.  

(B) apenas I e II.  

(C) apenas II e III.  

(D) apenas I, II e IV.  

(E) todas. 

 

21) O que são indivíduos híbridos? 

 

22) Complete o esquema abaixo com as informações referentes a um dos cruzamentos de ervilhas feito por 

Mendel e que o ajudou em seus estudos sobre hereditariedade: 

 

P:      Semente amarela           Semente verde 

   (genótipo: ______)         (genótipo: ______) 

 

 

 

 

F1: ____________________(Fenótipo e genótipo) 

 

 

 

 

F2: ________________________________ (Fenótipo e genótipo) 

 

23) Faça o cruzamento entre F1 x F1 do experimento de Mendel representado no exercício anterior, e dê as 

proporções genotípicas e fenotípicas encontradas: 

 

 

            Proporção genotípica:  

 

             

              

             Proporção fenotípica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

Polinização cruzada 

Autofecundação 



24) A herança da cor do olho na espécie humana geralmente é representada simplificadamente como um par 

de alelos, A (dominante, determinando cor castanha) e a (recessivo, determinando cor azul). Baseando-se 

nessa explicação, analise as afirmações abaixo, proferidas por casais em relação à cor dos olhos de seu bebê, 

verificando se elas têm fundamento. Justifique sua resposta. 

 

a) Afirmação de um casal com olhos azuis: “nosso bebê poderá ter olhos castanhos porque as avós têm olhos 

castanhos”. 

 

b) Afirmação de um casal com olhos castanhos: “nosso bebê poderá ter olhos azuis porque o avô paterno 

tem olhos azuis”. 

.  

25) Estudando-se uma determinada espécie de mosca, foram isoladas duas linhagens puras que diferiam 

entre si pela cor do corpo. Uma linhagem apresentava corpo cinza e a outra, corpo preto. Do cruzamento 

entre pretos e cinzas da geração P resultaram descendentes 100% cinzas. Se cruzarmos o cinza de F1 com o 

preto da geração P, qual será o resultado? 



 

QUESTÂO 26 

Em certa espécie vegetal a cor das flores é determinada por um par de alelos entre os quais NÃO há 

dominância. Um jardineiro fez os seguintes cruzamentos de plantas de: 

 

I. flor vermelha  flor rosa. 

II. flor vermelha  flor branca. 

III. flor rosa  flor rosa. 

IV. flor rosa  flor branca. 

 

São esperadas plantas com flores brancas SOMENTE nos cruzamentos: 

(A) I e II 

(B) I e III 

(C) I e IV 

(D) II e III 

(E) III e IV 

 

QUESTÂO 27 

Em uma população, conhece-se a freqüência de daltônicos. Sabendo-se que nela, o número de mulheres e de 

homens é aproximadamente igual e conhecendo-se o mecanismo de herança do gene responsável pelo 

daltonismo, espera-se que, nessa população, a freqüência de mulheres daltônicas seja  

(A) o dobro da freqüência de homens daltônicos.  

(B) a metade da freqüência de homens daltônicos.  

(C) igual à freqüência de homens daltônicos.  

(D) muito maior do que a freqüência de homens daltônicos.  

(E) muito menor do que a freqüência de homens daltônicos. 

 

QUESTÂO 28 

A cor dos pêlos em coelhos é definida geneticamente. No entanto, coelhos da variedade Himalaia, podem ter a 

cor dos seus pêlos alterada em função da temperatura. Isto indica que o ambiente influencia:  

(A) o fenótipo apenas na idade adulta.  

(B) o genótipo da população.  

(C) o genótipo e o fenótipo.  

(D) o genótipo apenas para cor dos pêlos.  

(E) o fenótipo dos indivíduos. 

 

QUESTÃO 29 

A fibrose cística é uma doença genética causada por um gene autossômico recessivo (f) que leva certas 

glândulas a produzirem secreções anormais. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas 

abaixo, supondo que um casal normal teve uma criança com fibrose cística Os genótipos da mãe e do pai da 

criança são, respectivamente, _______. O genótipo da criança é _______. A probabilidade de que, se o casal 

tiver um outro filho, este não tenha fibrose cística será de _______.  

(A) FF e Ff --- ff --- 25%  

(B) Ff e Ff --- Ff --- 75%  

(C) Ff e Ff --- ff --- 75%  

(D) Ff e Ff --- ff --- 50%  

(E) Ff e FF --- ff --- 50% 

QUESTÃO 30 

 Em uma clínica de aconselhamento genético, um casal recebeu a notícia de que teria 1/4 de probabilidade de 

gerar um descendente portador de uma grave anomalia. Qual a probabilidade que tem esse casal de gerar um 

filho do sexo feminino portador dessa anomalia genética?  

(A) 1/8  

(B) 1/15  

(C) 1/17  

(D) 1/21  



(E) 1/23 

 

 

QUESTÃO 31 

Uma pequena cidade interiorana do Nordeste brasileiro chamou a atenção de pesquisadores da Universidade de 

São Paulo pela alta incidência de uma doença autossômica recessiva neurodegenerativa. As pesquisas 

realizadas revelaram que é também alto o número de casamentos consangüíneos na cidade. Outro dado 

interessante levantado pelos pesquisadores foi que a população da cidade acredita que a doença seja transmitida 

de uma geração a outra através do sangue. (Pesquisa FAPESP, julho de 2005.) Pelas informações fornecidas no 

texto, podemos afirmar que: (A) pais saudáveis de filhos que apresentam a doença são necessariamente 

homozigotos.  

(B) homens e mulheres têm a mesma probabilidade de apresentar a doença.  

(C) em situações como a descrita, casamentos consangüíneos não aumentam a probabilidade de transmissão de 

doenças recessivas.  

(D) pais heterozigotos têm 25% de probabilidade de terem filhos também heterozigotos.  

(E) pais heterozigotos têm 50% de probabilidade de terem filhos que irão desenvolver a doença.   

 

QUESTÃO 32 

As flores da planta maravilha podem ser vermelhas, brancas ou rosas. As flores vermelhas e brancas são 

homozigotas, enquanto as rosas são heterozigotas. Para se obter 50% de flores brancas, é necessário cruzar:  

(A) duas plantas de flores rosas.  

(B) uma planta de flores brancas com outra de flores rosas.  

(C) uma planta de flores rosas com outra de flores vermelhas.  

(D) uma planta de flores vermelhas com outra de flores brancas.  

(E) duas plantas de flores vermelhas. 

 

QUESTÃO 33 

 Um cachorro poodle de pêlo branco foi cruzado com uma fêmea poodle de pêlo preto e nasceram 6 filhotes, 

3 de pêlo branco e 3 de pêlo preto. O mesmo macho foi cruzado com outra fêmea poodle, agora de pêlo 

branco, e nasceram 4 filhotes: 3 de pêlo branco e 1 de pêlo preto. Admitindo-se que essa característica 

fenotípica seja determinada por dois alelos de um mesmo locus, pode-se dizer que o macho é  

(A) heterozigoto e as duas fêmeas são homozigotas.  

(B) heterozigoto, assim como a fêmea branca. A fêmea preta é homozigota.  

(C) heterozigoto, como a fêmea preta. A fêmea branca é homozigota.  

(D) homozigoto, assim como a fêmea branca. A fêmea preta é heterozigota.  

(E) homozigoto e as duas fêmeas são heterozigotas 

 

QUESTÃO 34 

Em um teste de paternidade, onde tanto a mãe quanto o pai eram desconhecidos, realizado sem a possibilidade 

do uso de técnicas mais modernas de biologia molecular, algumas características fisiológicas foram observadas 

entre a criança e os dois prováveis pai e mãe. A criança apresentava um fenótipo relativo a uma característica 

recessiva somática também apresentada pela provável mãe, mas não pelo provável pai. Considerando que esses 

são os verdadeiros pais da criança e com base nessas informações, é correto afirmar que a(o):  

(A) criança herdou do pai um gene dominante para a característica em questão.  

(B) criança é heterozigota para a característica em questão.  

(C) mãe é heterozigota para o gene em questão.  

(D) avó materna da criança é homozigota dominante para a característica em questão.  

(E) pai é heterozigoto para a característica em questão. 

Questão 34  

A síndrome de Down é uma das muitas anomalias causadas por alterações no número cromossômico. Os 

cromossomos são corpúsculos intracelulares que dirigem o desenvolvimento do feto. No primeiro trimestre de 

vida, o rastreamento bioquímico pode ser feito por proteínas anormais no plasma materno ou por cariotipagem 

e é capaz de triar 68% das gestações com síndrome de Down. Assinale a afirmativa INCORRETA.  



(A) Anomalias cromossômicas ocorrem quando uma criança recebeu um número de cromossomos menor ou 

maior que o normal tanto nos autossomos quanto nos heterossomos.  

(B) A síndrome de Down ocorre quando um feto recebeu um cromossomo a mais no par 21, causando alteração 

do desenvolvimento e levando ao aparecimento de características típicas da síndrome.  

(C) A síndrome de Down pode surgir por não-disjunção cromossômica tanto na gametogênese feminina quanto 

na masculina.  

(D) Os descendentes de dois indivíduos com síndrome de Down serão obrigatoriamente afetados por essa 

anomalia. 

 

 

Questão 36  

 

Pesquisadores de Campinas, ao cruzarem espécies diferentes de Citros (laranjas, tangerinas, etc), obtiveram 

híbridos que, provavelmente, serão incapazes de se reproduzir porque seus cromossomos:  

(A) são homólogos, apresentando, portanto, genes alelos.  

(B) são formados apenas por genes autossômicos.  

(C) apresentam exclusivamente características paternas.  

(D) agrupam-se aos pares nas células somáticas. e) não sofrem pareamento no momento da meiose. 

 

Questão 37 

Sabendo que a pelagem de coelhos é um caso de polialelia, marque a alternativa que indica corretamente a 

probabilidade de um coelho albino cruzar com um coelho selvagem heterozigoto para himalaia e ter um 

filhote chinchila. 

(A) 0%. 

(B) 25% 

(C) 50%. 

(D) 75%. 

(E) 100%. 

 

Questão 38 

 

Pesquisadores de Campinas, ao cruzarem espécies diferentes de Citros (laranjas, tangerinas, etc), obtiveram 

híbridos. Na espécie humana, um exemplo clássico de polialelia é o sistema ABO. Esse sistema apresenta 

quatro fenótipos (sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O) e 

(A) três diferentes genótipos. 

(B) quatro diferentes genótipos. 

(C) cinco diferentes genótipos. 

(D) seis diferentes genótipos. 

(E) sete diferentes genótipos. 

 

Questão 39  

Pesquisadores de Campinas, ao cruzarem espécies diferentes de Citros (laranjas, tangerinas, etc), obtiveram 

Em determinado tipo de camundongo, a pelagem branca é condicionada pela presença do gene "A", letal em 

homozigose. Seu alelo recessivo "a" condiciona pelagem preta. Para os filhotes vivos de um cruzamento de 

um casal de heterozigotos, esperam-se as seguintes proporções de camundongos de pelagem branca e preta, 

respectivamente:  

(A) 1/2 e 1/2  

(B) 1/4 e 3/4  

(C) 2/3 e 1/3  

(D) 3/4 e ¼ 

(E) ¼ e  2/3  

 

Questão 40  



: A capacidade de sentir o gosto de uma substância amarga chamada feniltiocarbamida (PTC) deve-se a um 

gene dominante. A probabilidade de um casal (sensível a essa substância e heterozigótico) ter um filho do 

sexo feminino e sensível ao PTC é:  

(A) 1/4  

(B) 1/8  

(C) 3/4  

(D) 3/8  

(E) 1/5 
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Questão 41  

 Considere o heredograma que representa uma família portadora de caráter recessivo condicionado por 

um gene situado em um dos cromossomos sexuais. 

 

A respeito dessa genealogia, podemos afirmar que: 

(A) a mulher 2 é homozigota. 

(B) as filhas do casal 3 e 4 são, certamente, portadoras do gene. 

(C) as mulheres 2 e 3 são, certamente, portadoras do gene. 

(D) todas as filhas do casal 1 e 2 são portadoras do gene. 

(E) os homens 1 e 4 são, certamente, portadores do gene. 

 

Questão 42  

O heredograma a seguir apresenta um caso familiar de daltonismo, herança determinada por um gene 

recessivo localizado no cromossomo X. Pela análise das informações contidas no heredograma e de 

outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, só se pode afirmar CORRETAMENTE que 

 

(A) o indivíduo II.1 tem 50% de chance de apresentar o gene para o caráter. 

(B) todas as filhas do indivíduo II.2 serão daltônicas. 

(C) qualquer descendente de II.4 receberá o gene para daltonismo. 

(D) o indivíduo II.2 herdou o gene de qualquer um dos genitores 

 

 

43) No mundo inteiro, as altas taxas de mortalidade de recém-nascidos, ao longo da história da medicina, 

tornaram-se um problema de saúde pública, portanto, um problema político, científico e social que foi 

enfrentado de formas diferentes e desencadeou ações preventivas por todos os lados. Tem-se, por 

exemplo, o desenvolvimento de incubadoras e a produção de vacinas. Entre as várias situações que 

contribuíram para o crescimento das taxas de mortalidade infantil, em dado momento da história da 

medicina neonatal, encontra-se a ocorrência da Eritroblastose Fetal – doença hemolítica do recém-nascido 

– que é desencadeada por incompatibilidade sanguínea do fator Rh entre o sangue da criança e o da mãe. 

Entretanto, essa doença não costuma se manifestar na primeira gestação, mesmo que haja a 

incompatibilidade maternofetal.  

a) Explique como devem ser os genótipos dos pais e da criança para que essa doença possa se manifestar. 
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 b) Por que a mulher, após dar à luz um filho Rh positivo, recebe uma injeção de anticorpos anti-Rh?  

 

 

 

 

 

 

44) Amostras de sangue humano estão representadas nas figuras a seguir.  

 
Tendo em vista a ilustração, responda ao que se pede:  

a) Em qual das figuras ocorreu o processo de centrifugação? Justifique sua resposta.  

___________________________________________________________________________________

_______ 

  

b) No sistema ABO, a presença de proteínas no sangue possibilita a ocorrência de reações específicas. 

Quais os nomes dessas proteínas e quais são suas respectivas localizações no sangue humano?  

  

45) Analise as proposições abaixo, elaboradas por um cientista em relação à evolução biológica de 

coelhos de uma determinada região e indique com D para as que se enquadram na teoria de Charles 

Darwin e L para teoria de Lamarck. 

  

I.(    ) O coelho evoluiu de ancestrais de orelhas curtas que se desenvolveram gradativamente pelo 

esforço do animal em ouvir a chegada dos predadores;  

II.(   ) Os ancestrais dos coelhos apresentam tamanhos variáveis de orelhas; o predatismo dos carnívoros 

selecionou aqueles de orelhas mais longas;  

III.(    ) Os coelhos de orelhas longas conseguem deixar um maior número de descendentes que os de 

orelhas curtas;  

IV. (   ) Os coelhos de orelhas longas, adquiridas pela necessidade de perceber a aproximação dos 

predadores, transmitem essa característica para seus descendentes.   

  

 46) Em uma determinada raça de cão há três possibilidades de cores de pelo: preta, amarela e marrom, 

O alelo M é responsável pela cor preta, e seu alelo recessivo, pela cor marrom. O gene E, não alélico de 

M, condiciona o depósito de pigmento preto ou marrom no pelo. Já o alelo recessivo (e) impede esse 

depósito, originando o pêlo amarelo. No cruzamento entre dois cães dessa raça, um de pelo preto 

heterozigoto para os dois pares de genes e outro marrom descendente de uma mãe amarela. Qual a 

probabilidade fenotípica esperada? Demonstre o cruzamento.:  

 

47) A hemofilia é uma doença recessiva ligada ao sexo, que se caracteriza pela dificuldade de coagulação 

do sangue. Em um casal em que a mulher é heterozigota para a hemofilia e o marido é normal, qual a 

probabilidade de nascimento de uma criança do sexo masculino e hemofílica ? Demonstre os cálculos 

 

48) Observe a Coluna 1(fenômenos) e correlacione com a coluna 2(definição dos conceitos): 
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Coluna 1 

(Fenômenos) 

Coluna 2 ( Definição de conceitos) 

A. EVOLUÇÃO (       ) Modificações nas freqüências gênicas das populações através do tempo, 

orientadas pela seleção natural. 

B)  MUTAÇÃO (      ) Modificação ao acaso nos genes ou cromossomos, acarretando variação 

genética 

C) ADAPTAÇÃO (     ) Modificações de estruturas e funções em um grupo, que favorecem sua 

sobrevivência. 

D) ESPECIAÇÃO (     ) Determinada pelo isolamento reprodutivo, que pode ter como causa o 

isolamento geográfico. 

 

49) A anemia falciforme é uma doença hereditária que afeta pessoas homozigóticas para o alelo 

HbS do gene que codifica uma das cadeias da hemoglobina. Sem cuidados médicos adequados, 

essas pessoas morrem na infância. Já homens e mulheres heterozigóticos, portadores do alelo 

normal HbA e do alelo HbS, não têm anemia. Ambos são resistentes à forma mais grave de 

malária, que causa alta mortalidade entre as pessoas homozigóticas HbAHbA.  
 

a) Que informações dadas no texto acima permitem concluir que a anemia falciforme tem herança 1. 

autossômica ou ligada ao cromossomo X? 2. dominante ou recessiva?  

___________________________________________________________________________________

_______ 

b) A freqüência de afetados pela anemia falciforme é alta em regiões da África onde a malária é 

endêmica, em comparação com regiões nas quais não ocorre malária. Como se explica a alta freqüência 

da anemia falciforme nas regiões maláricas?  

 

50) Na tentativa de aumentar a diversidade de plantas de uma região números iguais de duas variedades 

de plantas da mesma espécie (I e II) foram introduzidos em determinado ambiente. Depois de diversas 

gerações, verificou-se que a variedade I tornara-se mais abundante. Com base nesses dados, é correto 

afirmar que  

(A) I não foi submetida à ação da seleção natural e, por isso, pôde aumentar em número.  

(B) I sofreu mutações vantajosas, induzidas pelo ambiente, tornando-se mais resistente.  

(C) I apresentou maior capacidade de adaptação ao meio, o que aumentou suas chances de sobreviver e 

de deixar descendentes.  

(D) II possuía maior número de alelos recessivos que, frequentemente, levam à letalidade.  

(E) II, através de um processo de convergência adaptativa, transformou-se progressivamente em I.   

  

51) Leia atentamente o texto de Alfred Wallace de 1867 : 

“Nenhum dos fatos definidos da seleção orgânica, nenhum órgão especial, nenhuma forma 

característica ou distintiva, nenhuma peculiaridade do instinto ou do hábito, nenhuma relação entre 

espécies – nada disso pode existir, a menos que seja, ou tenha sido alguma vez, útil aos indivíduos ou às 

raças que os possuem.”  

O texto anterior é uma defesa intransigente do princípio  

(A) darwinista da seleção natural.  

(B) lamarckista da herança dos caracteres adquiridos.  

(C) mendeliano da segregação dos caracteres.  

(D) darwinista da seleção sexual.  

(E) lamarckista do uso e do desuso. 
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52)Dois pacientes, em um hospital, têm as seguintes características de sangue: PACIENTE 1: apresenta 

tanto anticorpos Anti-A como AntiB no sangue. PACIENTE 2: não apresenta anticorpos Anti-A nem 

Anti-B no sangue. Pode-se afirmar que:  

(A) o paciente 2 é do tipo doador universal.  

(B) o paciente 1 pode receber sangue do paciente 2.  

(C) o paciente 1 só pode receber sangue A.  

(D) o paciente 2 só pode receber sangue AB.  

(E) o paciente 2 pode receber sangue A, B, AB ou O. 

  

53) Estudos dos padrões de distribuição de cinco espécies de crustáceos do gênero Gammarus que 

habitam os estuários da Dinamarca demonstram que ao longo destes estuários as espécies são 

encontradas em regiões com salinidades diferentes. Por exemplo, uma das espécies (G. duebini) se 

encontra nas águas menos salgadas, enquanto no extremo oposto, G. oceanicus ocorre somente nas áreas 

de maior concentração salina. Em condições de laboratório, as cinco espécies conseguem sobreviver 

juntas, em condições precárias de sobrevivência, chegando, inclusive, a se cruzar, embora a prole seja 

estéril. Sobre esta situação, podemos afirmar que:  

(A) a barreira ecológica de salinidade foi um fator importante na formação dessas espécies.  

(B) a salinidade não influenciou na formação dessas espécies, uma vez que ocorre cruzamento entre elas 

em laboratório.  

(C) houve um isolamento comportamental que propiciou a separação das espécies desse grupo.  

(D) a variação de salinidade nesses estuários representou uma barreira geográfica na formação dessas 

espécies.  

(E) a prole estéril é um indício de que esses crustáceos, em contato na natureza, voltariam a constituir 

uma só espécie.  

 

54) Os mecanismos de isolamento reprodutivo impedem o cruzamento entre indivíduos de diferentes 

espécies. Em animais, qual dos mecanismos abaixo tenderia a ser favorecido pela seleção natural, por 

ser mais econômico?  

 

(A) Isolamento por incompatibilidade comportamental.  

(B) Isolamento por diferenças em estruturas reprodutivas.  

(C) Isolamento por incompatibilidade gamética.  

(D) Isolamento por inviabilidade do híbrido.  

(E) Isolamento por esterilidade do híbrido.   

 

55)Leia a notícia a seguir. 

“Uma equipe de investigadores da Escócia estudou três galináceos ginandromorfos, ou seja, com 

características de ambos os sexos. A figura mostra um dos galináceos estudados, batizado de Sam, cujo 

lado esquerdo do corpo apresenta a penugem esbranquiçada e os músculos bem desenvolvidos, como 

observado em galos. Já no lado direito do corpo, as penas são castanhas e os músculos mais delgados, 

como é normal nas galinhas. No caso dos galináceos, a determinação sexual ocorre pelo sistema ZW.” 

 

Admitindo-se que Sam apresente perfeita diferenciação cromossômica nas células dos lados direito e 

esquerdo do corpo, e uma gônada de cada lado, é correto afirmar que a gônada do lado  

(A) esquerdo produz espermatozoides, constituídos pelo cromossomo Z, ou pelo cromossomo W.  

(B) esquerdo produz óvulos, constituídos apenas pelo cromossomo Z.  

(C) direito produz espermatozoides, constituídos apenas pelo cromossomo W.  

(D) direito produz óvulos, constituídos pelo cromossomo Z, ou pelo cromossomo W.  

(E) direito produz óvulos, constituídos apenas pelo cromossomo W. 
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56) “Ainda que haja diversidade humana – e ela é um fato evolutivo incontestável – todos os homens 

devem ter, por motivos éticos e morais, os mesmos direitos básicos e fundamentais reconhecidos pela 

declaração universal dos direitos humanos.” É a igualdade dentro da diversidade. A nova teoria sintética 

da evolução, ou neodarwinismo, considera como principais fatores evolutivos:  

(A) migração, lei do uso e desuso, seleção natural.  

(B) mutação, migração, herança dos caracteres adquiridos.  

(C) mutação, recombinação genética, seleção natural.  

(D) lei do uso e desuso, seleção natural, herança dos caracteres adquiridos.  

(E) migração, seleção natural, herança dos caracteres adquiridos.   

 

57)A figura representa uma as de inseto e outra de ave. Sobre esta, podemos afirmar que a semelhança 

morfológica entre os dois tipos de asas   

 
(A) é o resultado da adaptação à execução de uma mesma função.  

(B) é consequência da irradiação adaptativa.  

(C) mostra homologia entre elas.  

(D) comprova a ancestralidade comum.  

(E) comprova a mesma origem embriológica.  

 

58)Uma determinada comunidade de mamíferos, isolada geograficamente, era composta unicamente por 

marsupiais. Um exame detalhado dos crânios dos indivíduos dessa comunidade (ilustrados abaixo) 

demonstrou que, embora fossem todos marsupiais, alguns exemplares apresentavam feições cranianas 

que designavam hábito de um gato selvagem (felino, figura A) e outros, feições cranianas de um lobo 

(canídeo, figura B). Foi concluído que, na ausência de mamíferos placentários, os marsupiais assumiram 

os hábitos de gatos e cães selvagens, o que ocorre normalmente em um ecossistema.  

 
 

Com base nas informações acima e da figura, em termos ecológicos, você definiria esse fenômeno 

como:  

(A) impacto ambiental.  

(B) mutualismo.  

(C) convergência adaptativa.  

(D) interação intraespecífica.  

(E) competição.  

 

59)Observe atentamente a tabela abaixo, julgue as afirmativas feitas em relação a esta e encontre a 

resposta correta. 
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A análise do quadro anterior permite fazer as seguintes afirmativas:  

I. o grau de parentesco entre o gorila e o homem é maior que entre este e o chimpanzé;  

II. a sequência de aminoácidos existentes na proteína do gibão é uma evidência de que, evolutivamente, 

ele está mais afastado do homem do que o macaco Rhesus;  

III. provavelmente a grande distância evolutiva entre o homem e outras espécies deve-se à existência de 

mutações ocorridas no DNA.  

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):  

(A) I, apenas.  

(B) I e III, apenas.  

(C) II, apenas.  

(D) II e III, apenas.  

(E) III, apenas. 

 

60) Nos últimos 50 anos, as temperaturas de inverno na península antártica subiram quase 6 o C. Ao 

contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. Isso ocorre porque o 

gelo marinho, que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação 

de temperatura, o que permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na 

forma de neve. Logo depois de chegar a essa região, certa espécie de pingüins precisa de solos nus 

para construir seus ninhos de pedregulhos. Se a neve não derrete a tempo, eles põem seus ovos sobre 

ela. Quando a neve finalmente derrete, os ovos se encharcam de água e goram. Scientific American 

Brasil, ano 2, n.º 21, 2004, p.80 (com adaptações). A partir do texto acima, analise as seguintes 

afirmativas.  

I. O aumento da temperatura global interfere no ciclo da água na península antártica.  

II. O aquecimento global pode interferir no ciclo de vida de espécies típicas de região de clima polar.  

III. A existência de água em estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns 

biomas. É correto o que se afirma  

a) apenas em I.  

b) apenas em II.  

c) apenas em I e II.  

d) apenas em II e I 

 61) A dinâmica do ciclo do carbono é muito variável, quer no espaço quer no tempo. As emissões de 

carbono ocorrem devido às ações dos seres vivos ou devido a outros fenômenos, como uma erupção 

vulcânica que, por exemplo, provoca um aumento temporário de carbono na atmosfera. O seqüestro 

(absorção) do carbono da atmosfera (CO2) é feito principalmente pelos seres clorofilados que, no 

processo de fotossíntese, sintetizam a molécula da glicose(C6H12O6). Para manter armazenado, por 

longo prazo, o carbono que foi retirado da atmosfera, é aconselhável  

a) controlar as atividades vulcânicas.  

b) transformar as florestas em zonas agrícolas.  

c) instalar hortas em grande parte das residências.  

d) impedir o desflorestamento e estimular o reflorestamento.  

e) diminuir a biodiversidade, facilitando os cálculos sobre as atividades respiratórias. 



 

 
Av. Victor Barreto, 2288 – 92010-000 – CANOAS/RS – CNPJ 92.741.990/0038-29 – Fone: 3476 8772 / www.lasalle.edu.br/canoas 

 

 

62)  A maior parte do nitrogênio que compõe as moléculas orgânicas ingressa nos ecossistemas pela 

ação de:  

a) algas marinhas. 

b) animais.  

c) bactérias.  

d) fungos.  

e) plantas terrestres 

 

 63) Os organismos mantêm constante troca de matéria com o ambiente. Os elementos químicos são 

retirados do ambiente pelos organismos, utilizados e novamente devolvidos ao meio, definindo os 

chamados ciclos biogeoquímicos. A figura representa um desses ciclos.  

 
 

É correto dizer que a figura representa o ciclo  

a) do fósforo, e as setas A e B representam, respectivamente, o trifosfato de adenosina (ATP) e o 

difosfato de adenosina (ADP).  

b) do oxigênio, e as setas A e B representam, respectivamente, a fotossíntese e a respiração.  

c) da água, e as setas A e B representam, respectivamente, a precipitação e a evapotranspiração.  

d) do nitrogênio, e as setas A e B representam, respectivamente, a biofixação e a desnitrificação.  

e) do carbono, e as setas A e B representam, respectivamente, a fotossíntese e a respiração.  

 

64) O esquema abaixo representa o ciclo do carbono. 

 
A utilização do álcool como combustível de automóveis intensifica, principalmente, a passagem 

representada em  

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) IV.  

e) V. 
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65)  

a) O esquema mostra, de maneira simplificada, o ciclo de que elemento químico?  

 

b) Que informação, dada pelo esquema, permite identificar esse elemento químico?  

 

c) Cite duas classes de macromoléculas presentes nos seres vivos, que contenham esse elemento 

químico.  

 

66)  Johanna Döbereiner foi uma pesquisadora pioneira no Brasil, que correlacionou a maior produção 

de biomassa vegetal em leguminosas com a presença de nódulos em suas raízes. Essas estruturas estão 

relacionadas a que processo abaixo descrito?  

a) Denitrificação.  

b) Fixação de N2.  

c) Fixação do CO2  

d) Respiração das raízes.  

e) Amonificação.  

 

67) As nações do mundo têm discutido a possibilidade de os países ricos e poluidores pagarem impostos 

aos países em desenvolvimento que mantiverem e/ou plantarem florestas. Esta seria uma maneira de 

amenizar a contribuição dos países poluidores para o “efeito estufa” (fenômeno responsável pelo 

aquecimento da Terra) pois as plantas, ao crescerem, retiram da atmosfera o principal elemento 

responsável por esse efeito. O elemento ao qual o texto acima se refere faz parte do ciclo  

a) do nitrogênio.  

b) do carbono.  

c) do fósforo.  

d) da água.  

e) do ozônio. 

 

 68) O nitrogênio atmosférico, para ser utilizado pelas plantas na síntese de substâncias orgânicas 

nitrogenadas, é inicialmente transformado em compostos inorgânicos, por ação de bactérias existentes 

no solo. No composto inorgânico oxigenado principalmente absorvido pelas raízes das plantas, o 

número de oxidação do nitrogênio corresponde a:  

a) 0  

b) +1  

c) +2  

d) +5 

 

69) As afirmativas, a seguir, sobre os ciclos biogeoquímicos apresentam lacunas que devem ser 

corretamente preenchidas.  

O processo de conversão de amônia em nitrato, denominado _____________, é o resultado da ação de 

dois grupos de bactérias do solo e é parte do ciclo do nitrogênio. O ciclo do _____________ é o único a 

ocorrer apenas através da via: solo água organismo organismo solo. A via de entrada do carbono no 

ciclo do carbono é a _____________.  
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As lacunas são preenchidas, respectivamente, por:  

a) nitrificação / nitrogênio / fixação  

b) desnitrificação / nitrogênio / alimentação  

c) fosforilação / carbono / respiração  

d) nitrificação / fósforo / fotossíntese  

e) fosforilação / carbono / alimentação  

f) desnitrificação / fósforo / fotossíntese 

 

70) O primeiro nível trófico é ocupado por seres autotróficos, ou seja, seres que: 

a. não produzem seu próprio alimento. 

b. realizam a decomposição de matéria orgânica. 

c. produzem seu alimento e, por isso, são chamados de produtores. 

d. alimentam-se de outros seres vivos, em geral bactérias. 

e. reproduzem-se de forma assexuada. 

71) O cogumelo shitake é cultivado em troncos onde suas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas 

componentes da madeira. Uma pessoa, ao comer cogumelos shitake, está se comportando como: 

a. produtor. 

b. consumidor primário. 

c. consumidor secundário. 

d. consumidor terciário. 

e. decompositor. 

72) Assinale a alternativa correta.  

a) Os heterótrofos são organismos fotossintetizantes que se utilizam dos autótrofos, decompositores e 

detritívoros para sua alimentação, reciclando o sistema.  

b) As plantas constituem a base das cadeias alimentares, são consumidores primários, que se utilizam de 

água e sais minerais para produzir tecidos através da fotossíntese.  

c) Predador de topo é o animal que se instala no alto de uma região, sendo, em geral, um bom caçador, 

pois possui uma visão privilegiada da área de caça.  

d) Um passarinho, ao predar uma lagarta de borboleta, é considerado um consumidor terciário, pois a 

planta é o primário e a lagarta o secundário.  

e) A base das cadeias alimentares é formada pelos organismos produtores, seres autótrofos, 

fotossintetizantes, muito abundantes na Terra 

73) Sobre conceitos ecológicos, assinale V (verdadeiro) ou F (falso)  

(    ) Biocenose é o conjunto das diversas espécies que habitam uma mesma região.  

(    ) Biótopo é o conjunto de componentes físicos e químicos do ambiente onde vive uma comunidade 

biológica.  

(    ) Ecossistema é o conjunto formado pela comunidade dos seres vivos e os fatores abióticos, em 

interação.  

(    ) Nicho ecológico é o conjunto de relações e atividades próprias de uma espécie.  

(    ) Hábitat é o local onde vive determinada espécie. Dê como resposta a soma das alternativas corretas.  

 

74) No texto a seguir, estão em negrito termos correspondentes aos diferentes NÍVEIS DE 

ORGANIZAÇÃO utilizados em biologia. Todos os indivíduos da mesma espécie animal que estavam 

vivendo na região ficaram ameaçados por diferentes bactérias que eram capazes de romper a barreira 

imposta pela pele, causando sérios danos aos organismos. Nesses casos a ação dos macrófagos 

conduzidos pelo sangue até o local da inflamação foi de suma importância. De acordo com a ordem em 

que esses termos aparecem no texto, os NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO utilizados são:  

a) comunidade – organismo – tecido – tecido – sistema;  

b) comunidade – célula – tecido – tecido – célula;  

c) população – organismo – órgão – célula – tecido;  
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d) população – célula –tecido –célula –tecido;  

e) comunidade – organismo – órgão – célula – sistema.  

75) No Pantanal existe um grande número de ecossistemas aquáticos, formados por rios, lagoas e áreas 

inundáveis. Dá-se o nome de fitoplâncton à comunidade de algas microscópicas que crescem 

abundantemente nesses ambientes. Esses organismos exercem em seus ecossistemas a função de:  

a) consumidores primários;  

b) consumidores secundários;  

c) consumidores terciários;  

d) produtores primários;  

e) decompositores. 

 

76) No arquipélago das Cagarras, no Rio de Janeiro, ocorrem grandes colônias de gaivotas de três 

espécies, que usam seus rochedos como local de nidificação. Elas têm como alimentação básica os 

peixes, não são predadoras de animais terrestres e nem utilizam plantas em sua alimentação. Assim, o 

que mais se aproxima do conceito de nicho ecológico ocupado por estas aves é dizer que seu nicho:  

a) é o mar costeiro, onde obtêm alimento;  

b) são as ilhas onde nidificam;  

c) é a associação entre as três espécies;  

d) é o de predador de peixes na sua comunidade;  

e) é o de consumidor primário na sua comunidade.  

 

77) Considerando-se as relações ecológicas em um ecossistema, pode-se afirmar a respeito do cerrado:  

a) A onça pintada ocupa os primeiros níveis nas teias alimentares.  

b) Perdiz, urubu-rei e papagaio ocupam o mesmo nicho ecológico.  

c) Capivara e anta, alimentando-se de vegetais, integram o terceiro nível trófico.  

d) O fluxo de energia no mundo vivo se inicia a partir de organismos, como a aroeira, o pau-terra e o 

cajuí. 

e) A biomassa dos consumidores supera as estimativas para os produtores. 

 

19) O esquema abaixo mostra uma cadeia alimentar, onde 1, 2, 3 e 4 representam os níveis tróficos.  

 
Seria incorreto afirmar que:  

a) o nível trófico com menor quantidade de energia disponível é o dos consumidores terciários;  

b) toda a energia luminosa que chega ao meio está sendo convertida em energia química;  

c) a quantidade de energia disponível nos consumidores primários é maior que aquela presente no nível 

dos consumidores secundários;  

d) tirando o primeiro nível trófico, todos os outros são de organismos heterótrofos;  

e) todos os níveis tróficos dissiparão parte da energia adquirida, através das próprias atividades 

metabólicas; 

  

78) A figura abaixo apresenta uma pirâmide invertida de biomassa, onde os valores representam o peso 

seco/m2 em cada nível trófico.  
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Assinale a alternativa que corresponde à cadeia trófica apresentada.  

a) cana-de-açúcar – gafanhoto – sapo  

b) alga – zooplâncton – peixe  

c) pitangueira – sabiá – verme parasita  

d) figueira – bugio – carrapato  

e) eucalipto – abelha – ave  

 

79) O diagrama seguinte representa uma pirâmide de energia.  

 
A largura de cada nível dessa pirâmide, quando analisada de baixo para cima, representa a) a 

quantidade de energia disponível para o nível trófico seguinte. b) o número de produtores, 

consumidores primários e consumidores secundários, respectivamente. c) o tamanho dos 

produtores, consumidores primários e consumidores secundários, respectivamente. d) a quantidade 

de energia perdida, quando se passa de um nível trófico para o seguinte. e) a produtividade primária 

bruta, a produtividade primária líquida e a produtividade secundária líquida, respectivamente. 

 

 

80) Refaça o trabalho 2 do terceiro trimestre referente aio estudo das relações ecológicas, 

sucessão e impactos ambientais antrópicos. 


