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Nome: Número: 

Turma: 1ª __ Professor (a): Miriam G. 

Marini 
Data: __/09/19 Disciplina: Biologia 

- 

Objetivo: Rever os conteúdos, para que o aluno possa atingir os objetivos não 

alcançados. 

Valor: 1,5 Nota: 

 

CADERNO 4 – frente 241 – mod.20 Molusco I características gerais 

                                                 Mod. 22 artrópodes I generalidades 

                           frente 242: mod: 11 membrana plasmática estruturas e especializações 

                                               mod. 12 transporte de substâncias 

CADERNO 5 - frente 241 – mod.26 equinodermos 

                                                Mod. 27 cordados 

                          frente 242: mod. 14 respiração aeróbia I 

                                            mod. 15 respiração aeróbia II 

 
ASSINALE as alternativas corretas e preencha o gabarito com letra maiúscula:   
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

               

 
01- Com relação aos moluscos gastrópodes, pode- 
-se afirmar que apresentam: 
I. corpo mole, não metamerizado; a 
maioria das espécies é provida de concha de 
carbonato de cálcio e sistema 
sanguíneo aberto. 
II. corpo não segmentado, coberto por uma 
concha, e sistema sanguíneo fechado. 
III. corpo mole, sustentado por um endoesqueleto ou 
exoesqueleto, e sistema 
cardiovascular aberto. 
IV. corpo mole, metamerizado, todas as espécies 
providas de concha de carbonato 
de cálcio e sistema cardiovascular aberto. 
Assinale: 
a. se apenas as afirmativas III e IV forem 
corretas. 
b. se apenas as afirmativas I e II forem 
corretas. 
c. se apenas as afirmativas II e IV forem 
corretas. 
d. se apenas as afirmativas I e III forem 
corretas. 
e. se apenas a afirmativa I for correta. 

 
2) (PUC - RJ-2007) São processos biológicos 
relacionados 
diretamente a transformações energéticas celulares: 
a) respiração e fotossíntese. 
b) digestão e excreção. 
c) respiração e excreção. 
d) fotossíntese e osmose. 
e) digestão e osmose. 

03. UFSM-RS Os transportes através da membrana 

plasmática podem ser feitos a favor do gradiente de 

concentração ou contra ele. No entanto, quando as 

moléculas são grandes demais, as células recorrem a 

outros mecanismos, como a endocitose e a exocitose. 

É, então, correto afirmar:  

a. A exocitose é denominada clasmocitose quando 

libera exclusivamente resíduos grandes durante a 

digestão celular.  

b. No conjunto de processos da exocitose, não está 

incluída a liberação de hormônios para o metabolismo 

celular.  

c. A pinocitose é o processo usado pelas células para 

englobar partículas pequenas e sólidas.  

d. Na fagocitose, a célula emite pseudópodes que 

envolvem a partícula a ser englobada.  

e. As bolsas citoplasmáticas que contêm o material 

englobado por pinocitose são chamadas fagossomas. 

 

04. Acafe-SC Sobre o processo de obtenção de 

energia pelos seres vivos é correto afirmar, exceto:  

a. A respiração anaeróbica é o processo de extração 

de energia de compostos orgânicos sem a utilização 

do O2 como aceptor final de elétrons.  

b. A respiração aeróbica compreende três fases, que 

ocorrem no interior das mitocôndrias: glicólise, ciclo de 

Krebs e cadeia respiratória.  

c. A quebra da glicose através da fermentação produz 

2 ATPs como saldo energético.  
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d. Ao contrário da fermentação alcoólica, a 

fermentação láctica não produz CO2. 

 

05. UFRGS-RS Durante as fases da respiração celular 

aeróbia, a produção de CO2 e água ocorre, 

respectivamente:  

a. na glicólise e no ciclo de Krebs.  

b. no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória.  

c. na fosforilação oxidativa e na cadeia respiratória.  

d. no ciclo de Krebs e na fermentação.  

e. na glicólise e na cadeia respiratória. 

 

06 - (UERJ/2018) A composição assimétrica da 

membrana plasmática possibilita alguns processos 

fundamentais para o funcionamento celular. Um 

processo associado diretamente à estrutura 

assimétrica da membrana plasmática é:  

a) síntese de proteínas  

b) armazenamento de glicídios  

c) transporte seletivo de substâncias  

d) transcrição da informação genética  

 

07 - (UNIFOR CE/2017) As membranas biológicas são 

dinâmicas e desempenham funções vitais, permitindo 

interação entre as células, regulam quais moléculas e 

íons podem entrar ou sair, caracterizando a 

permeabilidade seletiva. A respeito da membrana 

plasmática celular esquematizada na figura abaixo e 

suas propriedades, julgue as afirmativas que se 

seguem: 

 

I.Substâncias lipossolúveis atravessam a membrana 

por transporte ativo.  

II. Em 2, no esquema, identificamos uma proteína 

transmembrana.  

III. O número 3, da imagem, representa a parte 

hidrofóbica dos lipídios.  

IV. No número 1, da figura, verificamos uma proteína 

globular.  

V. O esquema representa o modelo mosaico fluido.  

São corretas apenas as afirmações:  

a) I, II e III.  

b) II, III e IV.  

c) III, IV e V.  

d) I, II e V.  

e) II, III e V. 

 

8. FURG-RS Com relação ao filo dos artrópodes, 

pode-se 

afirmar que: 

I. são animais que apresentam apêndices 

articulados, exoesqueleto rígido e sistema circulatório 

fechado. 

II. nos crustáceos, o exoesqueleto pode 

sofrer impregnação de sais de cálcio. 

III. os insetos caracterizam-se pela presença 

de três pares de apêndices locomotores. 

IV. os aracnídeos caracterizam-se pela presença de 

quatro pares de apêndices locomotores. 

V. a principal característica dos crustáceos 

é apresentar um par de antenas e dois 

pares de mandíbulas. 

VI. nos insetos, a respiração é traqueal e 

os túbulos de Malpighi realizam a excreção. 

Assinale a alternativa correta. 

a. I, II, IV e V estão corretas. 

b. II, III e IV estão corretas. 

c. III, IV, V e VI estão corretas. 

d. IV, V e VI estão corretas. 

e. II, III, IV e VI estão corretas. 

 

 

09. FCC-BA Analise os itens propostos relacionados 

com 

os equinodermos. Escolha, entre as opções, a 

correta. 

I. Este filo é formado por animais marinhos, como 

conchas, estrelas-do-mar e 

ouriços-do-mar. 

II. É o único grupo do reino animal que 

possui um sistema aquífero responsável 

pelas funções de circulação, locomoção, 

respiração, excreção e percepção. 

III. A forma básica de reprodução desses 

animais é sexuada. 

IV. A fecundação é externa. 

a. Apenas os itens III e IV são corretos. 

b. Apenas os itens I, II e III são corretos. 

c. Os itens II, III e IV são corretos, enquanto 



3 
 

o item I está errado, pois as conchas não 

pertencem ao filo dos equinodermos. 

d. Os itens II e IV estão corretos; no item I, 

o exemplo conchas é o único correto. 

e. Os itens I, II e III estão certos, enquanto 

o item IV está incompleto, porque a fecundação 

também pode ser interna. 

 

10. Fuvest-SP  No desenvolvimento dos cordados, 

três caracteres gerais salientam-se, distinguindo-os de 

outros animais. 

Assinale a alternativa que inclui esses três caracteres. 

a. Notocorda, três folhetos germinativos 

e tubo nervoso dorsal. 

b. Corpo segmentado, tubo digestório 

completo e tubo nervoso dorsal. 

c. Simetria bilateral, corpo segmentado e 

notocorda. 

d. Simetria bilateral, três folhetos germinativos e 

notocorda. 

e. Tubo nervoso dorsal, notocorda e fendas branquiais 

na faringe 

 

 

11. UECE  Analise as afirmações abaixo, 

classificando-as 

em verdadeiras (V) ou falsas (F). 

( ) Nos mamíferos, o coração encontra- 

-se dividido em quatro cavidades: dois 

átrios e dois ventrículos. Desta forma, o 

sangue oxigenado não se mistura com 

o sangue rico em gás carbônico. 

( ) As baleias, os golfinhos e o peixe-boi 

são exemplos de mamíferos aquáticos 

e, portanto, as mães amamentam suas 

crias em baixo da água. 

( ) A característica principal que identifica 

um mamífero é a presença de uma notocorda bem 

desenvolvida na fase embrionária, a qual irá se 

transformar em 

tubo nervoso na vida adulta. 

( ) Dentre os mamíferos encontram-se 

animais que possuem membros locomotores 

modificados em asas, patas e 

nadadeiras. 

( ) Mamíferos são animais exclusivamente 

vivíparos, dioicos, com fecundação interna e 

desenvolvimento direto. 

Assinale a opção que contém a sequência correta, de 

cima para baixo. 

a. V, V, V, F, V 

b. F, F, V, F, V 

c. F, V, F, V, F 

d. V, V, F, V, F 

 

 

12. Mackenzie-SP 

Considere as três afirmações a seguir a respeito dos 

animais vertebrados. 

I. O diafragma, músculo relacionado com 

a respiração, é exclusivo do ser humano. 

II. Âmnio e alantoide são anexos embrionários 

presentes em mamíferos, aves e 

répteis. 

III. Coração com quatro cavidades e circulação dupla 

e completa ocorrem em 

aves e mamíferos. 

Destas afirmações, está(ão) correta(s) apenas: 

a. I. 

b. II. 

c. I e II. 

d. II e III. 

e. I e III. 

 

13. A membrana plasmática é uma estrutura 

importante na delimitação dos limites celulares. 

Os fosfolipídios que compõem a membrana 

plasmática possuem uma estrutura característica 

que, além de delimitar o espaço celular, também 

fundamental para determinar a “permeabilidade 

seletiva” a diferentes substâncias químicas. 

Em relação à membrana plasmática e à sua 

característica de permeabilidade seletiva, é correto 

afirmar que 

a) ela se refere à capacidade de ser permeável aos 

íons, mas não permitir a passagem de gases. 

b) as moléculas de fosfolipídios são hidrofílicas, 

ou seja, pouco solúveis na água, o que a faz 

ser impermeável à água. 

c) os fosfolipídios são moléculas polares, ou seja, 

solúveis na água, permitindo que a água a 

atravesse livremente em todas as células do corpo 

humano. 

d) ela possui a capacidade de deixar passar 
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substâncias grandes, como a glicose, sem a 

necessidade de um transportador específico. 

e) as moléculas de fosfolipídios são anfipáticas, 

ou seja, apresentam na mesma molécula uma 

porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica. 

 

14. Cesgranrio-RJ  A quitina, substância formadora 

do exoesqueleto dos insetos, atua nesses animais 

também 

garantindo a: 

a. rapidez do seu crescimento. 

b. diminuição da perda de água. 

c. eficiência da respiração lacunar. 

d. adaptação à reprodução gâmica. 

e. adaptação à circulação aberta. 

 

15. Dos animais a seguir, caracterizam-se por 

apresentar metâmeros: 

a. as planárias. 

b. os nematoides. 

c. os caramujos. 

d. os camarões. 

e. as anêmonas-do-mar 
 

 

 


