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Assinale a alternativa correta com um X e preencha corretamente o gabarito  
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 01.  Ordene as categorias de classificação 
biológica, de modo descendente, e assinale 
a alternativa correta. 
a. Reino – Classe – Filo – Ordem – Família – 
Gênero – Espécie 
b. Reino – Classe – Filo – Ordem – Gênero – 
Família – Espécie 
c. Reino – Filo – Classe – Ordem – Família – 
Gênero – Espécie 
d. Reino – Filo – Ordem – Classe – Família – 
Gênero – Espécie 
e. Reino – Filo – Classe – Ordem – Família – 
Espécie – Gênero  
 
02.  A expressão Entamoeba coli designa: 
a. uma espécie. 
b. um gênero. 
c. um gênero e uma espécie. 
d. um gênero e diversas espécies. 
e. diversos gêneros e uma espécie. 
 
03.  Durante uma aula prática, foi observado 
um protozoário que continha um macro e um 
micronúcleo. Qual das organelas abaixo será 
responsável pela locomoção desse mesmo 
organismo? 
a. Vacúolo pulsátil 
b. Flagelo 
c. Pseudópode 
d. Mionema 
e. Cílio 
 

04.  Os seres procariontes não apresentam 
carioteca envolvendo o material genético. 
São exemplos de seres procariontes: 
a. algas e protozoários. 
b. vírus e bactérias. 
c. bactérias e cianobactérias. 
d. fungos e protozoários. 
e. animais e vegetais 
 

05.  Numerando-se organelas com 
algarismos romanos e funções celulares com 
algarismos arábicos, temos: 
Organelas 
I. Mitocôndria 
II. Complexo golgiense 
III. Lisossomos 
IV. Ribossomos 
V. Retículo endoplasmático granular 
Funções celulares 
1. Síntese de proteínas 
2. Transporte de substâncias 
3. Respiração celular 
4. Síntese de lipídios 
5. Digestão intracelular 
Assinale a alternativa que apresenta a 
correlação correta entre organela e função 
celular. 
a. I – 2 
b. II – 1 
c. III – 5 
d. IV – 4 
e. V – 3 



 

06. Fase do desenvolvimento embrionário 
caracterizada pelo estabelecimento dos três 
folhetos 
germinativos (ectoderma, mesoderma e 
endoderma) e por intensos movimentos 
morfogenéticos: 
a)Gastrulação 
b)Clivagem 
c)Morfogênese 
d)Fecundação 
e) Apoptose 
 
07. Durante o desenvolvimento embrionário 
de répteis e aves, os excretas são armazenados 
dentro do 
ovo em uma estrutura denominada 
a) vesícula vitelínica. 
b) alantóide. 
c) saco amniótico. 
d) cório 
e) câmara de ar 
 
08.  As frases a seguir descrevem algumas fases 
do desenvolvimento embrionário de um cordado 
primitivo.  
a. O embrião é constituído por uma camada de 
células circundando uma cavidade interna cheia 
de líquido.  
b. O embrião é um aglomerado compacto de 
dezenas de células.  
c. O embrião possui uma cavidade interna 
denominada arquêntero e uma abertura 
denominada blastóporo. 
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de ocorrência dessas fases e os seus 
respectivos nomes.  
a. Blástula (A), gástrula (B) e nêurula (C)  
b. Blástula (B), gástrula (A) e nêurula (C)  
c. Gástrula (C), blástula (B) e mórula (A)  
d. Mórula (A), blástula (C) e gástrula (B)  
e. Mórula (B), blástula (A) e gástrula (C) 

 
09.  A água apresenta propriedades físico-
químicas que a colocam em posição de destaque 
como substância essencial à vida. Dentre elas, 
destacam-se as propriedades térmicas, 
biologicamente muito importantes, como o 
elevado valor de calor latente de vaporização. 
Esse calor latente refere-se à quantidade de calor 
que deve ser adicionada a um líquido em seu 
ponto de ebulição, por unidade de massa, para 
convertê-lo em vapor na mesma temperatura, 
que, no caso da água, é igual a 540 calorias por 
grama. A propriedade físico-química mencionada 
no texto confere à água a capacidade de:  
a. servir como doadora de elétrons no processo 
de fotossíntese.  
b. funcionar como reguladora térmica para os 
organismos vivos.  
c. agir como solvente universal nos tecidos 
animais e vegetais.  

d. transportar os íons de ferro e magnésio nos 
tecidos vegetais.  
e. funcionar como mantenedora do metabolismo 
nos organismos vivos. 
 
10.  Dietas pobres em alimentos que são fontes 
de sais de ferro para nosso organismo podem 
ocasionar:  
a. anemia.  
b. dificuldade de coagulação do sangue.  
c. distúrbios nervosos.  
d. sangramento.  
e. problemas ósseos 
 
 


