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Assinale a alternativa correta com um X e preencha corretamente o gabarito  
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1. (Pucrj)  Os indivíduos a seguir possuem 

diferentes características. 
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Em relação às características dos indivíduos 

apresentadas na tabela, é CORRETO afirmar 

que:  

a) 1 e 2 são procariontes e pluricelulares.    
b) 2 e 3 são animais e fotossintéticos.    
c) 1 e 2 são eucariontes e aeróbios.    
d) 3 e 4 são procariontes e unicelulares.    
e) 1 e 4 são eucariontes e anaeróbios.    
   
2. (Fuvest)  Os carboidratos, os lipídios e as 

proteínas constituem material estrutural e de 

reserva dos seres vivos. Qual desses 

componentes orgânicos é mais abundante no 

corpo de uma planta e de um animal?  

a) Proteínas em plantas e animais.    
b) Carboidratos em plantas e animais.    
c) Lipídios em plantas e animais.    
d) Carboidratos nas plantas e proteínas nos 

animais.    
e) Proteínas nas plantas e lipídios nos animais.    
   
3. (Ufrgs)  Nos seres vivos, as enzimas 
aumentam a velocidade das reações químicas. 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmações abaixo, referentes às enzimas. 
 
(     ) As enzimas têm todas o mesmo pH ótimo. 
(     ) A temperatura não afeta a formação do 

complexo enzima-substrato. 
(     ) A desnaturação, em temperaturas elevadas, 

acima da ótima, pode reduzir a atividade 
enzimática. 

(     ) A concentração do substrato afeta a taxa de 
reação de uma enzima. 

 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é  

a) V – V – F – F.    
b) V – F – V – F.    
c) V – F – F – V.    
d) F – V – F – V.    
e) F – F – V – V.    
   
4. (Upf)  Os ácidos nucleicos são assim 
denominados devido ao seu caráter ácido e em 
razão de terem sido originalmente descobertos no 
núcleo das células. Sobre essas moléculas, 
podemos afirmar corretamente que  
a) as duas cadeias polinucleotídicas de DNA se 

orientam de forma antiparalela e mantêm-se 
unidas por ligações fosfodiéster.     

b) uma das diferenças entre os dois tipos de 
ácidos nucleicos é a sua localização dentro das 
células, o DNA somente no núcleo e o RNA 
somente no citoplasma.     

c) na cadeia polinucleotídica de RNA, os 
nucleotídeos se ligam uns aos outros por meio 
de ligações de hidrogênio.     

d) na composição dos nucleotídeos dessas 
moléculas, são encontradas uma hexose, um 
fosfato e uma base nitrogenada.     

e) se no DNA de uma célula forem encontrados 

18%  de nucleotídeos com a base nitrogenada 

timina (T),  serão encontrados, também, 32%  

de nucleotídeos com a base nitrogenada 

citosina (C).     

   
5. (Upf)  Durante o desenvolvimento embrionário 
de répteis, aves e mamíferos, formam-se 
estruturas especiais que derivam dos folhetos 
embrionários, mas que não fazem parte do corpo 
do embrião: são os anexos embrionários.  
Assinale, entre as alternativas a seguir, aquela 
que apresenta o anexo embrionário e sua 
respectiva função, que permitiu aos animais 
terrestres citados desenvolverem seus embriões 
fora do ambiente aquático.  
a) Córion - possibilitar as trocas gasosas entre o 

embrião e o meio.    
b) Âmnio - proteger o embrião contra a 

dessecação e choques mecânicos.     
c) Placenta - realizar trocas de substâncias entre 

o embrião e a mãe.    
d) Saco vitelínico - armazenar nutrientes para o 

embrião.    
e) Alantoide - armazenar as excreções 

produzidas pelo embrião.    
   
6. (Pucpr)  Analise as proposições a seguir: 

 

I. Primeiros animais da escala evolutiva a 

apresentarem uma cavidade digestiva. 

II. Formação de dois tipos morfológicos de 

indivíduos. 

III. Esqueleto formado por espículas ou por 

espongina. 

IV. Presença de células urticantes para defesa e 
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captura da presa. 

V. Presença de células flageladas que realizam 

movimento de água no corpo do animal. 

 

São características do filo Cnidaria:  

a) apenas I, III e V.    
b) apenas II, III e IV.    
c) apenas II, IV e V.    
d) I, II, III e V.    
e) apenas I, II e IV.    
   
7. (Unemat)  Sobre os platelmintos, é correto 
afirmar que todos são:  
a) poliquetas, celomados, não possuem células-

flama e pertencem à classe de hirudíneos.    
b) poliquetas, acelomados possuem células-flama 

e pertencem à classe dos tremátodos e 
céstodes.    

c) triblásticos, celomados, possuem células-flama 
e pertencem à classe dos tremátodos e 
céstodos.    

d) triblásticos, acelomados, possuem células-
flama e não pertencem à classe dos 
tremátodos e  

céstodos.      
e) triblásticos, acelomados, possuem células-

flama e pertencem à classe de tremátodos e 
céstodes.    

   
8. (Pucmg)  O 'Schistosoma mansoni' provoca no 

homem a esquistossomose ou barriga d'água 

(ascite), muito comum no Brasil. Esse 

Trematódeo parasita as veias do intestino, 

afetando também o fígado e vias urinárias. É 

CORRETO afirmar sobre a esquistossomose:  

a) O exame de fezes pode indicar a presença do 
parasita nos seres humanos.    

b) O vetor da doença na transmissão humana é 
um invertebrado.    

c) O cuidado com a alimentação, especialmente 
com verduras, evita o risco de contaminação.    

d) A transfusão sanguínea favorece a dispersão 
da doença em grande escala.    

   
9. (Ufjf-pism 3)  O nitrogênio é um elemento 
presente nas moléculas de aminoácidos, 
unidades das proteínas, e nas bases 
nitrogenadas, componentes dos ácidos nucleicos. 

O ar atmosférico tem, na sua composição, 78%  

de nitrogênio molecular 2(N ),  sendo, portanto, o 

principal reservatório desse gás. As afirmativas a 
seguir estão relacionadas ao ciclo do nitrogênio: 
 

I. O nitrogênio atmosférico 2(N )  é transformado 

em amônia 3(NH )  pelas bactérias fixadoras de 

nitrogênio presente no solo ou em associação 
com raízes de leguminosas ou ainda por 
cianobactérias presentes na água. 

II. As bactérias nitrificantes transformam parte da 
amônia em nitrito e depois em nitrato. 

III. As bactérias desnitrificantes transformam parte 
da amônia e do nitrato em nitrogênio gasoso 
que volta à atmosfera. 

IV. As bactérias decompositoras transformam os 
resíduos nitrogenados inorgânicos em amônia. 

V. O nitrito e o nitrato são utilizados para a 
produção da amônia. 

 
São CORRETAS as afirmativas:  
a) I, II e III.    
b) I, III e IV.    
c) I e V.    
d) II, III e IV.    
e) II, IV e V.    
   
10. (Acafe)  O termo ecologia foi utilizado pela 
primeira vez em 1866, na obra "Morfologia Geral 
do Organismo", pelo biólogo alemão Ernst 
Haeckel. Pode-se conceituar ecologia como a 
ciência que estuda a interação dos seres vivos 
entre si e com o ambiente em que vivem. 
 
Em relação ao tema, correlacione as colunas a 
seguir. 
 
1. Ecossistema 
2. Biocenose 
3. Ecese 
4. Sere 
5. Biótopo 
 
(     ) Área física na qual determinada comunidade 

vive. 
(     ) Unidade natural constituída de fatores 

abióticos e fatores bióticos que interagem 
ou se relacionam entre si, formando um 
sistema estável. 

(     ) Conjunto de populações de diversas 
espécies que habitam uma mesma região 
num determinado período. 

(     ) Em uma sucessão ecológica, representa a 
comunidade pioneira. 

(     ) Etapa intermediária em que se encontra o 
ecossistema durante uma sucessão 
ecológica, não sendo mais pioneira e nem 
totalmente equilibrada, como acontece na 
comunidade clímax. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 5 – 1 – 2 – 4 – 3    
b) 4 – 5 – 2 – 1 – 3    
c) 3 – 1 – 5 – 2 – 4    
d) 5 – 1 – 2 – 3 – 4    
 


