
 

Componente Curricular: CIÊNCIAS 

7º ANO - 2019 

 

Conteúdos – Exame Final  

 

1. Taxonomia  

2. Vírus  

3. Reino Monera 

4. Reino Protista 

5. Reino Fungi 

6. Reino Animalia (invertebrados e vertebrados)  

7. Reino Plantae (grupos vegetais) 

 

OBS: lembro que todas as avaliações aplicadas de março até novembro também são de extrema 

importância para a revisão dos conteúdos, além das listas de exercícios disponibilizadas durante os 

trimestres.  

 

 

Exercícios – Exame Final 

 

1. Os vírus classificados como seres vivos? Explique. 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Os vírus são classificados como seres do Reino Monera. Você concorda? Justifique. 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Cite três doenças virais. 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Assinale (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as falsas: 

a) ( ) Atualmente, os seres vivos são classificados em seis reinos. 

b) ( ) As doenças provocadas por vírus são denominadas viroses. 

c) ( ) Os seres do Reino Vegetal são autotróficos. 

 

5. Assinale com um (X) as alternativas corretas: 

São características do Reino Vegetal: 

( ) unicelulares ( ) pluricelulares ( ) autotróficos 

( ) heterotróficos ( ) procariontes ( ) eucariontes 



 

6. Dentre todos os seres vivos conhecidos, as bactérias são as únicas: 

( ) unicelulares ( ) pluricelulares ( ) autotróficos 

( ) heterotróficos ( ) procariontes ( ) eucariontes 

 

7. Caracterize uma bactéria. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. O que significa dizer que uma bactéria é procarionte.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Quem são os integrantes do reino protista? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

10. Explique, resumidamente, como podemos contrair a Doença de Chagas, quem a transmite, qual 

o protozoário causador e as formas de prevenção da doença. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

11. Explique, resumidamente, como podemos contrair a Toxoplasmose, quem a transmite, qual 

o protozoário causador e as formas de prevenção da doença. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

12. “Os protozoários são seres procariontes que podem ser autotróficos ou heterotróficos.” Você 

concorda com essa frase. Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

13.Quem são os fungos? Caracterize-os. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

14. Qual a importância dos fungos para as cadeias alimentares? 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

15. Por que os fungos não pertencem ao Reino Plantae? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

16. Relacione as colunas: 

( 1 ) cogumelos ( ) associação entre um fungo e uma alga. 

( 2 ) liquens ( ) mofam os alimentos 

( 3 ) levedos ( ) podem ser comestíveis ou tóxicos 

( 4 ) bolores ( ) são utilizados na fabricação de pães 

 

17. Complete a frase a seguir. 

Nos fungos pluricelulares, as células formam longos filamentos, as 

_____________________, que formam uma massa chamada _____________________________ 

 

18. Desenhe os protozoários a seguir e identifique-os em flagelados, rizópodes  ou ciliados. 

PARAMÉCIO    TRIPANOSSOMO     AMEBA 

 

19. Escreva (F) para doenças causadas com fungos, (B) para doenças causadas por bactérias e (P) 

para as doenças causadas por protozoários 

( ) frieira ( ) malária ( ) cólera ( ) sapinho ( ) tétano ( ) leishmaniose 

 

20. É um exemplo de protozoário que se locomove por flagelos: 

( ) ameba ( ) paramécio ( ) tripanossomo 

 

21. As algas unicelulares são exemplos de: 

( ) bactérias ( ) protistas ( ) vegetais 

 

22. As bactérias são: 

( ) pluricelulares ( ) eucariontes ( ) procariontes 

 

23. O nome da reprodução assexuada das bactérias é: 

( ) bipartição ( ) conjugação ( ) brotamento 

 

 



24. Os protozoários são seres: 

( ) pluricelulares ( ) eucariontes ( ) procariontes 

 

25. Seres que apresentam o DNA livre no citoplasma: 

( ) procariontes ( ) eucariontes ( ) autotrófico ( ) heterotrófico 

 

26. Guarda as informações genéticas e controla as atividades da célula: 

( ) membrana plasmática ( ) citoplasma ( ) núcleo ( ) parede celular 

 

27. É responsável pela fotossíntese nas células vegetais: 

( ) membrana plasmática ( ) cloroplasto ( ) vacúolo ( ) parede celular 

 

28. Tipo de reprodução que depende da união de gametas: 

( ) assexuada ( ) bipartição ( ) brotamento ( ) sexuada 

 

29. Seres que não são capazes de produzir o seu próprio alimento: 

( ) procariontes ( ) eucariontes ( ) autotrófico ( ) heterotrófico 

 

30. O conjunto de gêneros semelhantes forma um (a): 

( ) espécie ( ) ordem ( ) filo ( ) família 

 

31. Conjunto de indivíduos semelhantes que podem se reproduzir deixando descendentes férteis: 

( ) espécie ( ) ordem ( ) filo ( ) família 

 

32. Lineu estabeleceu como língua padrão para escrever o nome científico de uma espécie: 

( ) latim ( ) inglês ( ) espanhol ( ) alemão 

 

33. A primeira palavra de um nome científico deve ter a inicial maiúscula e corresponde à (ao): 

( ) espécie ( ) família ( ) gênero ( ) reino 

 

34. É o único reino com seres procariontes: 

( )Protista ( ) Monera ( ) Fungi ( ) Plantae 

 

35. Os cogumelos fazem parte do reino: 

( )Protista ( ) Monera ( ) Fungi ( ) Plantae 

 

36. Quais são os critérios para a escrita de um nome científico? Dê um exemplo. 



 

37. O conjunto de ordens semelhantes forma um (a): 

( ) família ( ) reino ( ) classe ( ) filo 

 

38. Não são classificados como seres vivos, uma vez que não apresentam células: 

( ) bactérias ( ) protozoários ( ) bolores ( ) vírus 

 

39. Qual categoria taxonômica inclui seres vivos mais semelhantes entre si? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

40. Que características são comuns a todos integrantes do reino animal? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

41. Por que os poríferos também são conhecidos como animais filtradores? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

42. Diferencie pólipos de medusas. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

43. Cite duas características dos cnidários. 

________________________________________________________________________________ 

 

44. Complete as lacunas: 

a) Os equinodermos vivem em ambientes exclusivamente _________________________. 

b) Os equinodermos apresentam ________________________, ou seja, esqueleto interno formado 

por placas de calcário. 

c) Os equinodermos podem ser reproduzir _____________________ por meio da regeneração de 

partes do corpo. 

d) Os _______________________ são estruturas acionadas pela circulação de água que servem 

para a locomoção da maioria dos equinodermos. 

 

 



45. Observe as imagens dos insetos e responda: 

a) Como se divide o corpo desses artrópodes?  

_________________________________ 

_________________________________ 

b) Quantas pernas eles possuem? 

_________________________________ 

c) Quantas asas (em geral)? _________________ 

d) Quantas antenas? _______________________ 

 

46. Cite duas características gerais do grupo dos artrópodes. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

47. O esquema abaixo representa uma aranha. Cite três características que permitem identificar o 

animal esquematizado como uma aranha. 

 

 

48. Classifique os seguintes animais em insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes: 

a) aranha: ________________________ b) camarão: _________________________ 

c) barata: _________________________ d) lacraia: ___________________________ 

e) abelha: ________________________ f) caranguejo: ________________________ 

g) carrapato: ________________________ h) embuá: ___________________________ 

 

49. Como ocorre a formação da pérola nas ostras? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

50. Em qual grupo o clitelo está presente? Qual sua principal função? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



51. Conceitue e dê dois exemplos de: 

a) animais ovíparos: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b) animais vivíparos: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) animais ectotérmicos: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

d) animais homeotérmicos: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

52. Cite quatro características do grupo das aves. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

53. Por que os anfíbios necessitam manter a pele sempre úmida? 

________________________________________________________________________________ 

 

54. Com relação aos peixes, é possível afirmar que: 

I. têm a pele recoberta por muco e escamas. 

II. respiram por pulmões. 

III. dependendo da espécie, apresentam ânus ou cloaca. 

IV. respiram por meio de brânquias. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, IV.   c) I, III, IV. 

b) I, II, III, IV.   d) II, III, IV. 

 

55. Qual estrutura, presente na maioria dos peixes ósseos e ausente nos peixes cartilaginosos, faz 

com que estes últimos tendam a afundar quando param de nadar? Qual característica comportamental 

e do corpo desse grupo contorna em parte essa questão da flutuabilidade? 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 



56. Com relação às características listadas abaixo, marque C para aquelas que são exclusivas dos 

peixes cartilaginosos, marque O para aquelas que são exclusivas dos peixes ósseos, e marque P para 

as características comuns aos dois grupos. 

( ) Possuem bexiga natatória. 

( ) Apresentam esqueleto somente de cartilagem dura. 

( ) A fecundação é externa. 

( ) Respiram por brânquias. 

( ) Possuem opérculo. 

( ) Possuem escamas. 

( ) Podem ser vivíparos ou ovovivíparos 

 

57. Leia com atenção as afirmações abaixo, com relação às características gerais dos anfíbios, e indique 

quais delas são corretas. 

I. Algumas espécies apresentam respiração por brânquias em alguma fase da vida. 

II. Ao contrário dos peixes, são animais ectotérmicos. 

III. O tubo digestório é incompleto e termina em um ânus. 

IV. Apresentam fecundação externa. 

 

 58. O que são os sacos aéreos e a siringe? Que grupo de animais possui essas estruturas? 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

59. Marque com um X somente as características relacionadas ao voo das aves descritas a seguir. 

a) ( ) Membros anteriores modificados em asas recobertas por penas. 

b) ( ) Quilha óssea onde se fixam os músculos peitorais bem desenvolvidos. 

c) ( ) Glândulas uropigianas que impermeabilizam as penas. 

d) ( ) Ossos pneumáticos. 

e) ( ) Coração com quatro cavidades. 

f) ( ) Sacos aéreos. 

g) ( ) Penas. 

 

60. A característica mais marcante dos mamíferos monotremados, marsupiais e placentários é, 

respectivamente: 

a) colocar ovos, ter uma bolsa que recobre as glândulas mamárias nas fêmeas, apresentar uma estrutura 

pela qual o embrião recebe os nutrientes da mãe. 

b) ter marsúpio, glândulas sebáceas, ser vivíparo. 

c) ausência de glândulas sebáceas, marsúpio, glândulas mamárias. 



d) ter bico de pato, ter uma bolsa que recobre as glândulas mamárias nas fêmeas, ter placenta. 

e) colocar ovos, ausência de glândulas mamárias, ter placenta. 

 

61. Leia atentamente as descrições abaixo. 

I. É ovíparo, endotérmico e possui glândulas sudoríparas. 

II. Possui glândulas uropigianas. 

III. O corpo é coberto por placas córneas. 

IV. Respiram pela pele. 

As descrições acima são compatíveis, respectivamente, com os seguintes grupos de animais: 

a) anuro, ave, monotremado, anfíbio. 

b) monotremado, ave, crocodiliano, anfíbio. 

c) ave, urodelo, quelônio, placentário. 

d) anfíbio, urodelo, escamado, marsupial. 

 

62. Num brejo foram encontradas muitas espécies de musgos e samambaias. Os musgos eram todos 

pequenos, com poucos centímetros de altura; algumas espécies de samambaias chegavam a medir 2 

metros de comprimento. 

a) Identifique as estruturas ausentes nos musgos e presentes nas samambaias, que explicam a diferença 

no porte dessas plantas. 

__________________________________________________________________________________ 

b) Por que essas estruturas contribuem para o porte maior das samambaias? 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

63. Os cnidários são animais aquáticos e predominantemente marinhos. Observe a figura abaixo e 

responda: 

 

 
a) As imagens mostram duas formas de cnidários. Qual o nome dessas formas? Diferencie-as. 

___________________________________________________________________________________ 

b) Qual a importância dos cnidócitos presentes nos tentáculos desses seres vivos? 

___________________________________________________________________________________ 

 



64. Sabendo que a esponja é um animal séssil e filtrador. 

a) Explique o que significa dizer que esse animal é séssil e filtrador. 

___________________________________________________________________________________ 

b) Comente como ocorre a reprodução das esponjas. 

___________________________________________________________________________________ 

c) O que são coanócitos? 

___________________________________________________________________________________ 

 

65.  Analise o esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Identifique os grupos de plantas indicados por I, II, III e IV. 

___________________________________________________________________________________ 

b) Qual a importância das sementes na adaptação das plantas ao ambiente terrestre? 

___________________________________________________________________________________ 

c) Cite um exemplo de planta de cada um dos grupos acima. 

___________________________________________________________________________________ 

 

66. São as principais funções das raízes: 

( ) fixar a planta e absorver nutrientes ( ) fixar a planta e fazer fotossíntese 

( ) fazer fotossíntese e absorver nutrientes ( ) reprodução e fotossíntese 

( ) reprodução e fixação da planta 

 

67. Não é função da folha: 

( ) sustentar a planta ( ) liberar oxigênio produzido na fotossíntese através   

( ) fotossíntese ( ) transpiração ( ) respiração 

 

68. É o transporte de grãos de pólen das anteras de uma flor até o gineceu de outra flor: 

( ) fecundação ( ) fotossíntese ( ) reprodução 

( ) polinização ( ) respiração 

 



69. Após a fecundação da flor, os óvulos fecundados darão origem a: 

( ) uma folha ( ) uma semente ( ) um ovário 

( ) uma flor ( ) um fruto 

 

70. As plantas apresentam uma grande diversidade. Vivem no planeta há milhares de anos. 

Contudo, apenas um grupo apresenta a semente protegida dentro de um fruto. Chamamos esse 

grupo de: 

a) algas pluricelulares   b) gimnospermas    c) briófitas 

d) angiospermas      e) pteridófitas 

 

71. A raiz é um órgão muito importante nos vegetais. Suas principais funções são: 

a) absorver nutrientes e fazer a fotossíntese. 

b) fazer a fotossíntese e fixar a planta no solo. 

c) absorver nutrientes e fixar a planta no solo. 

d) apenas fixar a planta no solo. 

e) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

72. Os musgos, também conhecidos como briófitas, são plantas de pequeno porte. Veja abaixo 

algumas informações: 

I. São plantas que não apresentam vasos condutores. 

II. Não dependem da água para a reprodução. 

III. A fase do clico de vida que mais vemos, ou seja, a mais duradoura, é o gametófito. 

IV. Seus esporos estão armazenados em soros. 

Estão corretas: 

a) I e II. b) I e III c) I e IV 

d) III e IV. e) todas estão corretas. 

 

73. Um rapaz foi a floricultura comprar uma samambaia. Tempos depois, voltou a mesma 

floricultura com a samambaia e mostrou à vendedora que a samambaia tinha uns pontinhos 

marrons na parte inferior da folha. Como a vendedora sabia do que se tratava, explicou ao rapaz. 

Quais das afirmativas abaixo melhor explica o que estava acontecendo com a samambaia? 

a) a samambaia está doente. 

b) a samambaia sempre, em qualquer época do ano, tem esses pontinhos na folha. 

c) os pontinhos marrons são os soros da samambaia que está se reproduzindo. 

d) tanto samambaias quanto musgos têm esses pontinhos na folha. 

e) nenhuma das alternativas anteriores. 

 



74. Com relação as algas, afirma-se: 

I. São exclusivamente marinhas. 

II. Podem ser verdes, vermelhas ou pardas. 

III. Apenas as algas verdes possuem clorofila. 

IV. São responsáveis por produzir grande quantidade de oxigênio através da fotossíntese. 

São corretas: 

a) I e II    b) II e III    c) II e IV. 

d) nenhuma está correta.      e) todas estão corretas. 

 

75. Por que as algas unicelulares e pluricelulares não podem ser consideradas vegetais já que realizam 

fotossíntese? 

___________________________________________________________________________________ 

 

76. Caracterize detalhadamente e dê dois exemplos de: 

a) briófitas:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b) pteridófitas: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) gimnospermas: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

d) angiospermas: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

77. Dê as funções da: 

a) raiz: 

b) caule: 

c) folha: 

d) flor: 

e) fruto: 

f) semente: 

 

 

 



78. Sobre as adaptações da raiz, caracterize uma raiz tuberosa, dê 03 exemplos. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

79. Quais grupos vegetais precisam da água para reprodução? Cite -os. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

80. Qual a função da flor no processo da reprodução. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

81. Sobre os vermes platelmintos, caracterize as tênias e explique como adquirimos a teníase e 

cisticercose. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

82. Explique o ciclo de contaminação da esquistossomose. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

83.  Sobre os vermes nematódeos, caracterize os e dê exemplos. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

84. Explique o ciclo de contaminação da ascaridíase e como evita-la. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

85. O que é a ancilostomose? Explique essa doença. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

86. Diferencie e dê exemplos de peixes ósseos e cartilaginosos. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



87. Sobre os anfíbios, caracterize-os e diferencie as ordens dos anuros, ápodes e urodelos. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

88. Diferencie sapo, rã e perereca. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

89. Sobre os répteis, caracterize-os e diferencie as ordens dos quelônios, escamados e crocodilianos. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

90. Diferencie tartaruga, de cágado e jabuti. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

91. Caracterize as aves de maneira geral. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

92. Caracterize a classe dos mamíferos. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

93. Diferencie mamíferos placentários, de marsupiais e monotremados. Dê exemplos de cada grupo. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Bons estudos! 

Confio no seu potencial! 

Profª Alexandra Machado Vasilich 


