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1. LISTA DE CONTEÚDOS 

 

C01. Botânica (Anatomia, Fisiologia, Citologia, Histologia, Reprodução, Evolução e Ecologia) 

• Algas 

• Briófitas 

• Pteridófitas 

• Gimnospermas 

• Angiospermas 

C02. Zoologia (Anatomia, Fisiologia, Citologia, Histologia, Reprodução, Evolução e Ecologia) 

• Poríferos 

• Cndários 

• Platelmintos 

• Nematelmintos 

• Moluscos 

• Anelídeos 

• Artrópodes 

• Equinodermos 

• Cordados 

C03. Biologia Humana 

 

2. REFERÊNCIA DE ESTUDO DO LIVRO 

 

PARTE UNIDADE CAPÍTULO PÁGINA NÚMERO DO EXERCÍCIO 

Parte 2 
Unidade 15 

Capítulo 15.1 487 2, 4 e 5 

Capítulo 15.2 495 1, 2, 3, 5 e 7 

Unidade 16 Capítulo 16.3 532 2 

Parte 3 

Unidade 17 

Capítulo 17.1 557 3 e 6 

Capítulo 17.2 562 3 e 5 

Capítulo 17.3 567 2, 3 e 4 

Capítulo 17.4 571 2 e 3 

Unidade 18 
Capítulo 18.1 582 3, 5 e 6 

Capítulo 18.3 598 1, 4, 7 e 8 

 



 

3. LISTA DE EXERCÍCIOS 

 

1. Analise o cladograma abaixo e assinale a alternativa que possua as novidades evolutivas (A, B e 

C) correspondentes a cada táxon. 

 
a) Vasos, (B) Semente, (C) Fruto. 

b) Semente, (B) Vasos, (C) Fruto. 

c) Vasos, (B) Fruto, (C) Semente. 

d) Semente, (B) Fruto, (C) Vasos. 

e) Raízes, (B) Semente, (C) Fruto. 

 

2. Algumas novidades evolutivas (estruturas) possibilitaram às plantas que ocupassem territórios 

aéreos, originando o grupo das Embriófitas. Assinale a alternativa que compreenda tais 

características. 

a) Flor, Fruto e Semente. 

b) Raízes, Cera nas folhas, Estômatos. 

c) Tegumento, Semente, Gametas. 

d) Raízes, Vasos, Pólen. 

e) Estróbilo, Tegumento, Sementes.  

 

3. Analise as imagens abaixo e assinale a alternativa que ordene de forma correta os respectivos 

tipos de caule. 

1. Grama         2. Bambu         3. Palmeira     4. Pinheiro       5. Batata          6. Alho 

 
a) Colmo, 2. Haste, 3. Estipe, 4. Tronco, 5. Tubérculo, 6. Bulbo. 

b) Haste, 2. Estipe, 3. Troco, 4. Bulbo, 5. Tubérculo, 6. Colmo. 

c) Haste, 2. Colmo, 3. Estipe, 4. Tronco, 5. Bulbo, 6. Tubérculo. 

d) Haste, 2. Colmo, 3, Estipe, 4. Tronco, 5. Tubérculo, 6. Bulbo. 

e) Haste, 2. Colmo, 3, Estipe, 4. Tronco, 5. Tubérculo, 6. Rizoma. 

 

4. São características da Liliopsidas: 

a) Folha com nervura ramificada, sistema radicular fasciculado e caule não lenhoso. 

b) Folha com nervura ramificada, sistema radicular fasciculado e caule lenhoso. 

c) Folha com nervura paralela, sistema radicular fasciculado e caule não lenhoso. 

d) Folha com nervura paralela, sistema radicular pivotante e caule não lenhoso. 

e) Folha com nervura paralela, sistema radicular pivotante e caule lenhoso. 



 

5. Os Tecidos Meristemáticos apresentam: 

a) Células indiferenciadas, responsáveis pelo crescimento da planta em comprimento e espessura. 

b) Células específicas, responsáveis por desenvolver apenas as estruturas reprodutivas. 

c) Células estruturais, responsáveis pela formação do caule. 

d) Xilema e Floema, responsáveis pela condução de seiva. 

e) Células específicas, responsáveis por formar apenas as raízes. 

 

6. Para desenvolver e ornamentar um jardim uma paisagista necessita de plantas com as 

determinadas características: raiz do tipo pivotante, folha com nervura ramificada e caule do tipo 

tronco. Para cumprir com tais características ele precisará de uma: 

a) Liliopsida. 

b) Magnoliopsida. 

c) Briófita. 

d) Pteridófita. 

e) Alga. 

 

7. Quem não gosta de uma boa feijoada, não é mesmo? Sabemos que o grão que comemos neste 

prato é a semente de um fruto pertencente a uma planta da Família Fabaceae, popularmente conhecida 

como Leguminosa. A respeito da classificação do tipo de fruto, a Phaseolus vulgaris popular Feijão 

possui fruto do tipo: 

a) Drupa. 

b) Baga. 

c) Indeiscente. 

d) Deiscente. 

e) Pinha. 

 

8. Como são denominadas as células responsáveis pelo revestimento das raízes, caule e folhas. 

a) Células do Colênquima. 

b) Célula Companheira.  

c) Traquídes. 

d) Fibra. 

e) Células Epidérmicas. 

 

9. O Xilema é uma estrutura que constituí um determinado tipo de vaso de condução nas 

Angiospermas. Que tipo de substancia é transportada através dele.  

a) Seiva Bruta. 

b) Cera. 

c) Clorofila. 

d) Seiva Elaborada. 

e) Citoplasma. 

 

 

 

 

 

 



 

10. Ao realizarmos nossa aula prática para coletarmos amostras no bosque da escola e posteriormente 

realizarmos o processo de herborização e confecção de esxicatas, aprendemos que existe um 

determinado grupo de organismos que é oriundo a partir de uma relação simbionte entre um fungo e 

uma alga. Como é o nome deste organismo? 

a) Pteridófita.  

b) Briófita. 

c) Líquen. 

d) Fungo. 

e) Alga. 

 

11. Determine os nomes das organelas citoplasmáticas que estão indicadas abaixo:  

 
 

 

 

12. Analise o caule abaixo e assinale a alternativa que descreva corretamente o nome das camadas 

apontadas nas setas 1 e 2. 

 

 
a) Cerne e Alburno. 

b) Xilema e Floema. 

c) Cerne e Xilema. 

d) Pericarpo e Endocarpo. 

e) Floema e Parênquima. 

 

 

 

 

 

1. 

2. 



 

13. Assinale a alternativa que coloque na ordem correta os três termos que completam o fragmento 

de texto abaixo. 

“Os ____________ são plastos responsáveis pela fotossíntese. Os ____________ são plastos 

coloridos (contém pigmentos), seus principais pigmentos são os carotenoides (coloração da cenoura) 

e xantofilas que dão coloração para flores e frutos. Os ___________ são incolores e servem para 

acumular substâncias diversas como proteínas, amidos e lipídios.”  

a) Cromosplastos, Cloroplastos e Leucoplastos. 

b) Leucoplastos, Cromoplastos e Cloroplastos. 

c) Cloroplastos, Leucoplastos e Cromoplastos. 

d) Leucoplastos, Cloroplastos e Cromoplastos. 

e) Cloroplastos, Cromoplastos e Leucoplastos. 

 

14. As Angiospermas são plantas cujo processo evolutivo transcorreu desenvolvendo relações 

benéficas entre determinados grupos de animais, sobretudo entre elas, Artrópodes e Aves, são 

relações onde ambos se beneficiam. Cite alguns casos destas relações dando alguns exemplos, 

também relate como elas ocorrem e quais benefícios cada organismo colhe: 

 

15. Ainda acerca da relação simbionte entre o Fungo e a Alga, descrita na questão 12. Comente sobre 

como as estruturas do Fungo e as estruturas da Alga participam do metabolismo do organismo: 

 

16. Como denominamos respectivamente a região onde se localizam as estruturas masculinas e 

femininas em uma flor? 

 

17. Como é denominada a estrutura da superfície da folha composta por um par de Células Guarda 

responsáveis pela realização das trocas gasosas? 

 

18. Em 1665, ao analisar os tecidos de uma determinada planta, Robert Hooke fez uma das principais 

descobertas para a ciência. Ele observou a existência de pequenos espaços os quais chamou de célula 

(pequena cela). Como é o nome da planta que Hooke observou em seus estudos? 

 

19. Herbário - do latim herbarium - é o nome empregado para designar uma coleção de plantas ou 

de fungos, ou de parte desses, técnica e cientificamente preservados. Após ter participado da 

construção de um Herbário Didático ao longo das nossas aulas neste trimestre, comente por que você 

julga importante para a ciência a existência deles: 

 

20. Imagine que você é o professor de Biologia do 2⁰ ano do Ensino Médio e esta montando uma 

prova para os seus alunos. Construa uma questão e sua respectiva resposta, utilizando os conteúdos 

trabalhados ao longo deste trimestre na disciplina de Biologia. Observação: você pode repetir os 

conteúdos das questões anteriores desta prova, porém, não pode repetir uma mesma questão. 

 

21. Verminoses são um grupo de doenças causadas por vermes parasitas que se instalam no 

organismo. Causadas especialmente pela falta de saneamento básico e hábitos de higiene, os vermes 

geralmente se alojam nos intestinos, mas podem abrigar-se também em órgãos, como o fígado, 

pulmões e cérebro. Quais políticas públicas, na sua opinião, deveriam ser tomadas para que 

tivéssemos em nossas cidades um Saneamento Básico adequado a população brasileira e assim 

evitarmos tais problemas? 



 

22. Diferencie Oligoquetos, Poliquetas e Hirudíneos: 

 

23. Descreva com suas palavras o processo de formação do manto, carapaça utilizada por moluscos 

como proteção mecânica e a desidratação: 

 

24. Abaixo podemos observar a imagem de um determinado Platelminto. Descreva ao lado de cada 

número o respectivo nome da estrutura morfológica apontada pelo traço. 

 

 
 

 

25. Abaixo constam escritos de forma aleatória os Filos do Reino Animalia estudados até o momento. 

Coloque-os na ordem de 1 até 6 levando em consideração que 1 é o mais basal e 6 o mais derivado: 

 

Nematelmintos, Poríferos, Moluscos, Anelídeos, Cnidários e Platelmintos. 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

 

 

26. A respeito do Filo Porífera, qual das afirmativas abaixo está errada? 

a) Táxon basal, originado a mais de 1 bilhão de anos. 

b) Organismos sem Tubo Digestivo. 

c) Reprodução por Brotamento ou Regeneração. 

d) Possui Sistema Nervoso Simples. 

e) Organismos Sésseis. 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 



 

27. Sabemos que no Brasil 80% dos leitos hospitalares são ocupados por doenças relacionadas a falta 

de Saneamento Básico. A qual Filo pertence a Espécie Ascaris Lumbricoides, verme causador da 

doença popularmente conhecida como Barriga d’água? 

a) Moluscos. 

b) Platelmintos. 

c) Nematelmintos. 

d) Anelídeos. 

e) Cnidários. 

 

28. A afirmação a seguir faz referencia a qual Classe do Filo Cnidária? 

 

29. Organismos de ocorrência frequente durante o verão no litoral do Rio Grande do Sul, famosos 

por promoverem lesões cutâneas em Humanos através da liberação de uma substância urticante 

secretada por células denominadas cndócidos existentes em seus tentáculos. 

a) Anthozoa. 

b) Hydrozoa. 

c) Scyphozoa. 

d) Cubozoa. 

e) Polyplacophora. 

 

30. Grupo de Anelídeos que através do seu processo digestório produz o Húmus, composto orgânico 

utilizado para a adubação de hortas e plantações. 

a) Oligoquetos. 

b) Poliquetos. 

c) Bivalves. 

d) Hirudineos. 

e) Gastropodes. 

 

31. Cavidade corporal presente em animais de diversos filos que no seu interior se localizam as 

vísceras: 

a) Gânglio. 

b) Faringe. 

c) Celoma. 

d) Amebócito. 

e) Cndócito. 

 

32. Assinale verdadeiro ou falso: 

(   ) Os Moluscos possuem o Sistema Circulatório aberto no qual o sangue é bombeado por um 

coração. 

(    ) Os Moluscos possuem o corpo dividido em apenas duas partes (cabeça e massa visceral). 

(    ) Os Moluscos podem apresentar respiração branquial, pulmonar e diretamente celular. 

(    ) Scaphopoda e Monoplacophora são Subclasses de Mollusca.  

 

 



 

33. Os Poríferos não possuem sistema digestório, a digestão destes organismos acontece de forma 

intracelular. Desta forma existe uma célula responsável pela distribuição dos nutrientes por todo seu 

organismo. Assinale a alternativa que corresponda ao nome desta célula: 

a) Coanócito. 

b) Amebócito. 

c) Pinacócito. 

d) Espícula. 

e) Porócito.  

 

34. Assinale a alternativa que complete corretamente a afirmação abaixo: 

”O Filo dos _____________ reúne animais com estrutura corporal _____________e 

_____________. Possuem simetria _____________, _____________ folhetos embrionários e 

celoma. Sua reprodução é _____________.”. 

a) Nematelmintos / cilíndrica / segmentada / bilateral / três folhetos embrionários / sexuada.  

b) Anelídeos / cilíndrica / não segmentada / bilateral / três folhetos embrionários / sexuada. 

c) Anelídeos / cilíndrica / segmentada / bilateral / três folhetos embrionários / sexuada. 

d) Nematelmintos / plana / segmentada / radial / dois folhetos embrionários / assexuada. 

e) Nematelmintos / plana / segmentada / bilateral / três folhetos embrionários / sexuada. 

 

35. O professor Jerônimo adora cozinhar. Um dos pratos favoritos dele é a famosa Paella, prato típico 

espanhol feito com arroz, açafrão, azeite e frutos do mar. Para encontrar ingredientes frescos e de boa 

procedência o professor costuma ir até o Mercado Público de Porto Alegre comprar, sobretudo, Lula, 

Polvo e Mexilhões. A qual Filo pertencem os organismos citados acima? 

a) Gastrópodes. 

b) Anelídeos. 

c) Cnidários. 

d) Poríferos. 

e) Platelmintos. 

 

36. Os Cnidários são organismos pluricelulares que vivem em ambientes aquáticos. Dos animais 

citados abaixo qual deles faz parte deste grupo? 

a) Peixe-palhaço. 

b) Lagosta-espinhosa. 

c) Pulga-d’água. 

d) Lesma-do-mar. 

e) Esponja-do-mar. 

 

37. Não é uma Classe de Mollusca: 

a) Bivalvia. 

b) Gastrópoda. 

c) Scyphozoa. 

d) Scaphopoda. 

e) Monoplacophora. 

 

 

 



 

38. Os Anelídeos possuem: 

a) Simetria bilateral e um folheto embrionário. 

b) Simetria radial e três folhetos embrionários. 

c) Simetria bilateral e três folhetos embrionários. 

d) Simetria radial e dois folhetos embrionários. 

e) Simetria radial e um folheto embrionário. 

 

39. O sistema excretor dos Nematelmintos é formado por: 

a) 3 canais longitudinais. 

b) 1 canal longitudinal. 

c) 2 canais longitudinais. 

d) 0 canais longitudinais. 

 

40. Qual Filo possui sistema circulatório fechado? 

a) Poríferos. 

b) Anelídeos. 

c) Cndários. 

d) Nematelmintos. 

e) Platelmintos. 

 

41. Metamorfose é a transformação do estágio jovem para o adulto. Alguns insetos têm metamorfose 

completa (holometábolos), em outros a metamorfose é incompleta (hemimetábolos). Quais insetos 

exemplificam o primeiro e o segundo tipo de metamorfose, respectivamente? 

a) Gafanhoto e libélula. 

b) Borboleta e barata. 

c) Mariposa e abelha. 

d) Percevejo e mosquito. 

e) Besouro e mosca. 

 

42. Anelídeos e artrópodes possuem características anatômicas e fisiológicas comuns, o que reforça 

a hipótese de parentesco evolutivo entre esses grupos de invertebrados. Assinale a alternativa que 

apresenta, corretamente, duas dessas características comuns: 

a) Cordão nervoso dorsal e respiração cutânea.  

b) Cordão nervoso ventral e corpo segmentado.  

c) Vaso sanguíneo dorsal e respiração traqueal.  

d) Vaso sanguíneo ventral e corpo segmentado.  

e) Cordão nervoso ventral e vaso sanguíneo ventral. 

 

43. O canal de televisão fechada "National Geographic Channel" divulgou um documentário que 

trata de artrópodes, indicando que o grupo dos insetos era o mais desprestigiado do reino animal, por 

apresentar espécies que causam repugna ao homem. Dos exemplares relacionados abaixo, o único a 

NÃO ser apresentado no documentário, por tratar-se de um aracnídeo, ao invés de um inseto, é: 

a) o cupim.            b) o percevejo.           c) a pulga.            d) o carrapato.            e) a barata. 

 

 



 

44. Com relação aos animais do grupo Chordata, além da presença de notocorda e da cauda 

propulsora, quais dos caracteres abaixo os distinguem de outros grupos de animais? 

a) Fendas faringeanas e tubo nervoso dorsal. 

b) Respiração pulmonar ou branquial e sistema circulatório com coração. 

c) Celoma derivado do arquêntero e clivagem radial indeterminada. 

d) Sistema bilateral e triblásticos. 

e) Enterocelomados e corpo metamerizado. 

 

45. A bexiga natatória, estrutura presente em alguns peixes, é responsável por auxiliar esses animais 

a se manterem em determinadas profundidades. Em relação a esta estrutura, assinale a alternativa que 

melhor explique o seu funcionamento: 

a) Ao se encher de água, a bexiga natatória faz com que o peixe fique menos denso que o meio e suba 

à superfície. 

b) Ao se encher de água, a bexiga natatória faz com que o peixe fique mais denso do que o meio e 

suba à superfície. 

c) Ao se encher de ar, a bexiga natatória faz com que o peixe fique menos denso que a água, fazendo-

o submergir. 

d) Ao se encher de ar, a bexiga natatória faz com que o peixe fique menos denso que a água e suba à 

superfície. 

 

46. Uma das principais características dos cordados é a presença de uma estrutura chamada 

notocorda. Em relação a essa estrutura, assinale a alternativa correta: 

a) Ocorre apenas na fase adulta dos cordados; 

b) Desaparece nos vertebrados adultos; 

c) Vai dar origem ao sistema nervoso; 

d) Está presente nos cordados em todas as fases da vida. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

47. Faça um pequeno cladograma relacionando todos os filos do Reino Animal: 

 

48. O que é bipedalismo? 

 

49. O que estuda cada uma das áreas abaixo descritas: 

a) Anatomia: 

b) Fisiologia: 

c) Citologia: 

d) Histologia: 

e) Genética: 

 

50. Descreva a função e os principais órgãos que em Humanos fazem referencia aos sistemas abaixo 

listados: 

a) Sistema Muscular: 

b) Sistema Esquelético: 

c) Sistema Digestório: 

d) Sistema Circulatório: 

e) Sistema Linfático: 

f) Sistema Respiratório: 

g) Sistema Reprodutor: 

h) Sistema Urinário: 

i) Sistema Endócrino: 

j) Sistema Tegumentar: 

k) Sistema Nervos:

 


