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01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

 

Frente A 
 

 Cap. 1 - Metodologia científica;  

 Cap. 2 – Ecologia: conceitos fundamentais; 

 Cap. 3 – Cadeia e teia alimentar; 

 Cap. 4 – Ciclos biogeoquímicos e sucessão ecológica; 

 Cap. 5 – Dinâmica de populações q Interações ecológicas; 

 Cap. 7 – Alterações ambientais; 

 

Frente B 

 

 Cap. 2 – Água, sais minerais, carboidratos e lipídeos;  

 Cap. 3 – Proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas; 

 Cap. 4 – Biologia celular; 

 Cap. 5 – Núcleo e ciclo celular eucariótico; 

 Cap. 6 – Biologia celular – citoplasma; 

 Cap. 7 – Biologia celular – envoltórios; 

 Cap. 8 – Ácidos nucléicos e síntese proteica; 

 Cap. 9 – Organelas e metabolismo energético da célula. 

 

 

02. ORIENTAÇÕES 

 Este trabalho contém 20 questões: 15 abertas e 5 fechadas no valor total de 20 pontos. As respostas deverão 

ser redigidas à mão e entregues no dia da prova de recuperação. 

 O Aluno deverá orientar seus estudos pelo livro, e as anotações feitas no caderno, sendo também 

interessante, a pesquisa em outros meios de informação.  

 Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça as provas e os exercícios 

dados durante o ano.  

 O trabalho deve conter todos os dados de identificação do aluno. 

 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 

▪ Trabalho – Valor: 20 pontos 

  Data de entrega:         /12/2019 (no dia da prova final de Biologia). 

 

▪ Prova – Valor: 80 pontos 

  A prova constará de 20 questões, sendo 15 questões discursivas e 5 objetivas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTÃO 01 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Ecologia: 

a) Defina ecologia. 

b) Conceitue população; comunidade; ecossistema; biodiversidade; nicho ecológico. 

 

QUESTÃO 02 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Metodologia Científica; 

a) Explique a sua importância. 

b) Explique as principais etapas da metodologia científica. 

 

QUESTÃO 03 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Interações ecológicas: 

a) Defina interações ecológicas. 

b) Conceitue sociedade; colônia; canibalismo; competição; mutualismo. 

 

QUESTÃO 04 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre os Ciclos biogeoquímicos e sucessão ecológica: 

a) Represente o ciclo dos elementos químicos do Carbono e Nitrogênio. 

b) Explique o processo de sucessão ecológica. 

 

QUESTÃO 05 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre alterações ambientais: 

a) Caracterize as poluições do ar, da água e do solo. 

 

QUESTÃO 06 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre cadeia e teia alimentar: 

a) Represente uma cadeia e uma teia alimentar. 

b) Represente uma pirâmide ecológica de número e de biomassa. 

 

QUESTÃO 07 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Biologia celular – Citoplasma: 

a) Caracterize as organelas presentes nas células animais e vegetais. 

b) Explique a origem das mitocôndrias e cloroplastos. 

 

QUESTÃO 08 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Proteínas, ácidos nucléicos e vitaminas: 

a) Caracterize proteínas. 

b) Caracterize ácidos nucleicos. 

c) Caracterize enzimas. 

 

QUESTÃO 09 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Núcleo e ciclo celular eucariótico: 

a) Caracterize mitose. 

b) Caracterize meiose. 

 

QUESTÃO 10 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Biologia celular – Envoltórios: 

a) Explique difusão simples e osmose. 

b) Explique difusão facilitada e bomba de sódio e potássio. 



 

QUESTÃO 11 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Organelas e metabolismo energético da célula: 

a) Explique as etapas da fotossíntese. 

 

QUESTÃO 12 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Modelos celulares; 

a) Caracterize as células animais. 

b) Caracterize as células vegetais. 

c) Caracterize as células bacterianas. 

 

QUESTÃO 13 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Água, sais minerais, carboidratos e lipídeos: 

a) Explique as propriedades da água. 

b) Caracterize carboidratos e lipídeos. 

 

QUESTÃO 14 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Ácidos nucleicos e síntese proteica: 

a) Caracterize síntese proteica. 

 

QUESTÃO 15 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Explique o processo da fermentação. 

 

QUESTÃO 16 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

As células caliciformes do intestino secretam substâncias que fazem parte da constituição da membrana plasmática 

celular. A parte proteica da membrana é sintetizada por outra organela citoplasmática. As organelas que secretam e 

sintetizam respectivamente são: 

 

A) Ribossomos e mitocôndrias. 

B) Mitocôndrias e complexo golgiense. 

C) Complexo golgiense e mitocôndrias. 

D) Retículo endoplasmático rugoso e complexo golgiense. 

E) Retículo endoplasmático liso e ribossomos. 

 

QUESTÃO 17 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Os trabalhadores que lidam com o amianto podem ser acometidos por uma doença chamada silicose. As células do 

epitélio pulmonar desses indivíduos fagocitam partículas de sílica presentes no ar. Como essas partículas não 

podem ser digeridas, acumulam-se no interior de uma organela celular. O acúmulo de sílica acaba rompendo a 

organela e ocasionando a destruição generalizada das células por ação de enzimas digestivas. A organela envolvida 

na silicose é o (a): 

 

A) Peroxissomos. 

B) Complexo golgiense. 

C) Lisossomos. 

D) Mitocôndrias. 

E) Retículo endoplasmático liso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTÃO 18 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Uma das hipóteses mais amplamente aceitas na biologia considera que mitocôndrias e cloroplastos se originaram 

de uma relação simbiótica entre bactérias e células. A seguinte observação constituiria evidência correta para apoiar 

essa hipótese. 

 

A) As mitocôndrias são responsáveis pela respiração e os cloroplastos pela fotossíntese. 

B) Mitocôndrias e cloroplastos apresentam ribossomos responsáveis pela síntese proteica. 

C) Cloroplastos e mitocôndrias são organelas membranosas presentes na célula animal. 

D) Essas organelas apresentam enzimas responsáveis por reações de oxidação molecular. 

E) Mitocôndrias e cloroplastos apresentam DNA circular e RNA de fita dupla espiralada. 

 

QUESTÃO 19 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Um pesquisador, ao examinar uma amostra de tecido hepático no microscópio eletrônico, descreveu a presença de 

estruturas intracelulares compostas de duas membranas, sendo a membrana externa lisa e a interna com 

invaginações sob a forma de cristas. No interior, ele identificou uma substância escura de fita dupla. As estruturas 

descritas correspondem a: 

 

A) Peroxissomos. 

B) Ribossomos. 

C) Lisossomos. 

D) Mitocôndrias. 

E) Complexo golgiense. 

 

QUESTÃO 20 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

As doenças de depósito são aquelas em que as células acumulam, no seu interior , certas substâncias em que virtude 

da sua incapacidade de catabolizá-las. Isto causa sérios danos às células, por prejuízos, fundamentalmente, no 

turnover celular, prejudicando seus processos vitais e podendo levar até a morte. A organela mais diretamente 

relacionada à causa dessas doenças é; 

 

A) Complexo golgiense. 

B) Lisossomo. 

C) Reticulo endoplasmático liso. 

D) Ribossomo. 

E) Mitocôndria.  

 


