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01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

 

Frente 1 
 

 Cap. 1 – Organização dos seres vivos e noções de bioenergética;  

 Cap. 3 – Divisão celular: mitose e meiose; 

 Cap. 7 – Ácidos nucleicos e síntese de proteínas; 

 Cap. 9 – Origem dos primeiros seres vivos; 

 Cap. 11 – Os envoltórios celulares; 

 Cap. 12 – O transporte através da membrana; 

 Cap. 13 – Introdução à genética clássica; 

 Cap. 14 – As variações da primeira lei de Mendel; 

 Cap. 16 – Segunda lei de Mendel; 

 Cap. 17 – Interações gênicas. 

 

Frente 2 

 

 Cap. 1 – Evolução: conceitos e evidências; 

 Cap. 6 – O homem e o ambiente; 

 Cap. 7 – Procariontes: bactérias e arqueas; 

 Cap. 10 – Plantas e ciclos reprodutivos; 

 

Frente 3 

 

 Cap. 2 – Protozoários e protozooses;  

 Cap. 11 – Sistema circulatório; 

 Cap. 13 – Sistema imunitário; 

 Cap. 14 – Excreção; 

 

 

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: 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 transporte através da membrana: 

a) Explique difusão simples e osmose. 

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

 

QUESTÃO 02 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Mitose, meiose e gametogênese: 

a) Caracterize mitose. 

b) Caracterize meiose. 

 

QUESTÃO 03 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Níveis de organização dos seres vivos. Modelos celulares. Noções de bioenergética: 

a) Explique o processo da respiração aeróbica. 

b) Explique o processo da fermentação. 

c) Explique as etapas da fotossíntese. 

 

QUESTÃO 04 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Biogênese e abiogênese. Método científico: 

a) Caracterize abiogênese e biogênese. 

b) Explique a teoria de Oparin. 

 

QUESTÃO 05 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre O homem e o ambiente: 

a) Caracterize as poluições do ar e do solo. 

b) Explique eutrofização. 

 

QUESTÃO 06 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Mecanismos de evolução: Lamarck e Darwin: 

a) Caracterize lamarckismo e darwinismo. 

 

QUESTÃO 07 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Ciclos reprodutivos: 

a) Explique o ciclo reprodutivo diplobionte. 

b) Explique o ciclo reprodutivo haplodiplobionte. 

 

QUESTÃO 08 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre protozoários: 

a) Explique o ciclo evolutivo da amebíase. 

b) Explique o ciclo evolutivo da malária. 

 

QUESTÃO 09 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Reino monera: 

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

b) Caracterize as bactérias. 

 

QUESTÃO 10 – 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 11 – VALOR: 1,0 PONTO 



 

Sobre sistema imunitário: 

a) Diferencie imunização ativa de imunização passiva. 

b) Diferencie vacina de soro. 

 

QUESTÃO 12 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre o sistema excretor: 

a) Explique a formação da urina. 

b) Explique a função do hormônio ADH. 

 

QUESTÃO 13 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Código genético e síntese de proteínas: 

a) Caracterize síntese proteica. 

 

QUESTÃO 14 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Variações da primeira lei de Mendel: 

a) Caracterize a primeira lei de Mendel. 

b) Caracterize as interações da primeira lei de Mendel. 

 

QUESTÃO 15 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Sobre Segunda lei de Mendel: 

a) Caracterize a segunda lei de Mendel. 

b) Caracterize as interações da segunda lei de Mendel 

 

QUESTÃO 16 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

Os íons de cálcio são peças fundamentais da maquinaria que faz funcionar as células. A concentração maior ou 

menor de cálcio dispara ou suprime uma série de processos vitais, como a ativação de genes.  
ZOLNERKEVIC, Igor. “Câncer enfraquecido”. Pesquisa Fapesp, nov. 2012. Disponível em: . Acesso em: 30 maio 2019.  

 

O processo de transporte entre membranas que possibilita a passagem de íons cálcio é o(a)  

 

A) Difusão simples.  

B) Difusão facilitada.  

C) Bomba de sódio e potássio.  

D) Osmose.  

E) Transporte ativo. 

 

QUESTÃO 17 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

As proteínas são macromoléculas constituídas por aminoácidos e que desempenham vários papéis metabólicos. 

Quando um produto alimentício tiver aminoácidos essenciais, essa informação constará em seu rótulo. Um 

determinado suplemento informa em seu rótulo que se trata de uma proteína obtida do soro de leite – um tipo de 

proteína de alto valor biológico, ou seja, que possui grande quantidade de aminoácidos essenciais. Com base nas 

informações apresentadas,  

 

A) os aminoácidos essenciais são aqueles que são produzidos pelo organismo.  

B) se um tipo de aminoácido essencial faltar na dieta não há como suprir.  

C) a proteína é um conjunto de aminoácidos que possui em sua estrutura aminoácidos essenciais e naturais.  

D) os aminoácidos essenciais não se interagem com os aminoácidos naturais.  

E) os aminoácidos são macromoléculas orgânicas como as proteínas. 

 

 

 

 

QUESTÃO 18 – VALOR: 1,0 PONTO 

 



O ciclo reprodutivo de animais e plantas envolve fecundação e meiose, que são fontes de variabilidade genética. A 

seguir estão representadas sequências comuns aos ciclos desses organismos.  

 

Fecundação → zigoto → mitose → organismo X  

 

Meiose → célula W → mitose → organismo Y  

 

Ao analisar os ciclos apresentados, verifica-se que há particularidades de cada um, pois a(o)  

 

A) organismo X é haploide.  

B) organismo Y é diploide.  

C) organismo X em animais é diploide.  

D) organismo Y em plantas é diploide.  

E) organismo X e organismo Y são haploides. 

 

QUESTÃO 19 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

A retirada da Laguna, obra de Visconde de Taunay, narra a vivência de um grupo do Exército Brasileiro durante a 

Guerra do Paraguai. Além dos problemas comuns do conflito, alguns brasileiros estavam acometidos por cólera. O 

causador da doença era desconhecido e somente seus efeitos devastadores eram sabidos. Os soldados com cólera 

eram mantidos afastados de outras pessoas e não recebiam água para beber, acentuando seu sofrimento e 

dificultando sua recuperação. Só lhes era permitido o consumo de laranja como fonte de líquido, quando era 

possível encontrar a fruta. Esse quadro acerca da cólera pode ser explicado com base nos conhecimentos atuais, 

pois  

 

A) o causador da cólera é um protozoário.  

B) a cólera pode ser transmitida pelo contato social.  

C) a cólera é causada por uma bactéria.  

D) a cólera é causada por um fungo.  

E) o microrganismo causador da cólera é um vírus. 

 

QUESTÃO 20 – VALOR: 1,0 PONTO 

 

A malária é uma doença causada pelo plasmódio, um tipo de protozoário. O esquema a seguir representa parte do 

ciclo da malária.  

 

Ruptura de células 

Invasão de células e multiplicação             Liberação de plasmódios 

 

 

 

 

                                   Picada                  Homem         Picada  

_______________________________________________________________________________     

    Mosquito 

 

Considerando o esquema apresentado e os conceitos envolvidos, em relação a essa enfermidade, a célula em que 

ocorre a reprodução do protozoário é: 

 

A) no leucócito.  

B) no macrófago.  

C) na muscular.  

D) no neurônio.  

E) na hemácia. 

 


