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01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

 

Frente A 
 

 Cap. 1 – Origem da vida e evolução biológica;  

 Cap. 2 – A classificação biológica; 

 Cap. 3 – Reino monera; 

 Cap. 4 – Protozoários; 

 Cap. 5 – Ciclos reprodutivos sexuados; 

 Cap. 7 – Briófitas e traqueófitas; 

 

Frente B 

 

 Cap. 2 – Sistema endócrino;  

 Cap. 3 – Digestão; 

 Cap. 5 – Circulação; 

 Cap. 6 – Sistema imunitário; 

 Cap. 7 – Excreção; 

 Cap. 10 – Filo porífera; 

 Cap. 12 – Platyhelminthes. 

 Cap. 18 – Filo chordata. 

 

 

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 evolução biológica: 

a) Explique a seleção natural. 

b) Caracterize lamarckismo e darwinismo. 

 

QUESTÃO 02 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre A classificação biológica: 

a) Conceitue espécie. 

b) Explique a importância da classificação biológica. 

 

QUESTÃO 03 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Origem da vida: 

a) Diferencie abiogênese e biogênese. 

b) Explique a teoria de Oparin. 

 

QUESTÃO 04 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre protozoários: 

a) Explique o ciclo evolutivo da amebíase. 

b) Explique o ciclo evolutivo da malária. 

 

QUESTÃO 05 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Ciclos reprodutivos: 

a) Explique o ciclo reprodutivo diplobionte. 

b) Explique o ciclo reprodutivo haplodiplobionte. 

 

QUESTÃO 06 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Reino monera: 

a) Classificar as bactérias quanto à nutrição e à respiração. 

b) Caracterize as bactérias. 

 

QUESTÃO 07 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre o sistema endócrino: 

a) Explique o funcionamento do sistema endócrino. 

b) Explique a função da glândula tireoide. 

 

QUESTÃO 08 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre os poríferos: 

a) Caracterize-os. 

b) Explique o processo de nutrição, respiração e circulação. 

 

QUESTÃO 09 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre os cordados: 

a) Caracterize as classes peixes, anfíbios, répteis e mamíferos. 

b) Explique o sistema circulatório dos peixes, anfíbios, répteis e mamíferos. 

 

QUESTÃO 10 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Digestão: 

a) Explique a digestão dos alimentos durante o trajeto do sistema digestório. 

b) Explique a função da bile. 



QUESTÃO 11 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Circulação: 

a) Explique o trajeto do sangue dentro dos vasos sanguíneos e suas trocas gasosas. 

b) Diferencie sangue venoso de sangue arterial. 

 

QUESTÃO 12 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre sistema imunitário: 

a) Diferencie imunização ativa de imunização passiva. 

b) Diferencie vacina de soro. 

 

QUESTÃO 13 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre o sistema excretor: 

a) Explique a formação da urina. 

b) Explique a função do hormônio ADH. 

 

QUESTÃO 14 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Briófitas e Traqueófitas: 

a) Explique o ciclo evolutivo das Briófitas. 

b) Explique o ciclo evolutivo das Angiospermas. 

 

QUESTÃO 15 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Filo platyelminthes: 

a) Explique o ciclo reprodutivo da Teníase. 

b) Explique o ciclo reprodutivo da Esquistossomose. 

 

QUESTÃO 16 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Os frutos são exclusivos das angiospermas, e a dispersão das sementes dessas plantas é muito importante para 

garantir seu sucesso reprodutivo, pois permite a conquista de novos territórios. A dispersão é favorecida por certas 

características dos frutos (ex.: cores fortes e vibrantes, gosto e odor agradáveis, polpa suculenta) e das sementes 

(ex.: presença de ganchos e outras estruturas fixadoras que se aderem às penas e pelos de animais, tamanho 

reduzido, leveza e presença de expansões semelhantes a asas). Nas matas brasileiras, os animais da fauna silvestre 

têm uma importante contribuição na dispersão de sementes e, portanto, na manutenção da diversidade da flora. 

CHIARADIA, A. Mini-manual de pesquisa: Biologia. Jun. 2004 (adaptado). 

 

Das características de frutos e sementes apresentadas, quais estão diretamente associadas a um mecanismo de 

atração de aves e mamíferos? 

 

A) Ganchos que permitem a adesão aos pelos e penas. 

B) Expansões semelhantes a asas que favorecem a flutuação. 

C) Estruturas fixadoras que se aderem às asas das aves. 

D) Frutos com polpa suculenta que fornecem energia aos dispersores. 

E) Leveza e tamanho reduzido das sementes, que favorecem a flutuação. 

 

QUESTÃO 17 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Planta encontrada no sapato de suspeito. Esse foi o título de uma reportagem publicada em um jornal. O texto dizia 

que o sapato foi levado a um especialista do Instituto de Botânica, que identificou a amostra como sendo um 

musgo. 

Atualmente os musgos são considerados como plantas que   

 

A) não possuem organelas membranosas em suas células.    

B) não possuem os mesmos pigmentos que as plantas.    

C) não apresentam tecidos especializados.    

D) não usam água como matéria prima para a fotossíntese.    



E) não possuem flores.    

 

QUESTÃO 18 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Atualmente encontram-se catalogadas mais de 320 mil espécies de plantas, algumas de estruturas relativamente 

simples e outras de organizações corporais complexas, como as árvores. Assim sendo, a alternativa que melhor 

explica a classificação dos vegetais é:  

 

A) Gimnospermas: plantas avasculares, com raízes, caule, folhas e frutos, cujas sementes estão protegidas dentro 

desses frutos. 

B) Pteridófitas: plantas de pequeno porte, vasculares, sem corpo vegetativo. 

C) Angiospermas: plantas cujas sementes não se encontram no interior dos frutos. 

D) Gimnospermas: plantas avasculares, possuem somente raízes, caule, plantas de pequeno porte. 

E) Pteridófitas: plantas vasculares, sem flores, apresentam raízes, caule e folhas, possuem tamanhos consideráveis. 

 

QUESTÃO 19 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Euphorbia mili é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa-de-cristo. O 

estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural moluscicida, a miliamina L. 

MOREIRA. C. P. s.; ZANI. C. L.; ALVES, T. M. A.Atividade moluscicida do látex de Synadenium carinatum 

boiss. (Euphorbiaceae) sobre Biomphalaria glabrata e isolamento do constituinte majoritário. Revista Eletrônica de 

Farmácia. n. 3. 2010 (adaptado). 

 

O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da 

 

A) dengue. 

B) malária. 

C) elefantíase. 

D) ascarídiase. 

E) esquistossomose. 

 

QUESTÃO 20 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Dupla humilhação destas lombrigas, humilhação de confessá-las a Dr. Alexandre, sério, perante irmãos que se 

divertem com tua fauna intestinal em perversas indagações: “Você vai ao circo assim mesmo? Vai levando suas 

lombrigas? Elas também pagam entrada, se não podem ver o espetáculo? E se, ouvindo lá de dentro, as gabarolas 

do palhaço, vão querer sair para fora, hem? Como é que você se arranja?” O que é pior: mínimo verme, quinze 

centímetros modestos, não mais — vermezinho idiota — enquanto Zé, rival na escola, na queda de braço, em tudo, 

se gabando mostra no vidro o novelo comprovador de seu justo gabo orgulhoso: ele expeliu, entre ohs! e ahs! de 

agudo pasmo familiar, formidável tênia porcina: a solitária de três metros. 

ANDRADE, C. D. Boitempo. Rio de Janeiro: Aguiar, 1988. 

 

O texto de Carlos Drummond de Andrade aborda duas parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana. 

Com relação às tênias, mais especificamente, a Taenia solium, considera-se que elas podem parasitar o homem na 

ocasião em que ele come carne de 

 

A) peixe mal-assada. 

B) frango mal-assada. 

C) porco mal-assada. 

D) boi mal-assada. 

E) carneiro mal-assada. 

 


