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Nome: Número: 

Turma:2º A Professor (a): Miriam G. 

Marini 
Data: ___/09/19 Disciplina: Biologia 

- 

Objetivo: Verificar aprendizagem sobre os conteúdos sistema endócrino, relações ecológicas , 

gametogênese , sucessões ecológicas e análise quantitativa 

Valor: 1,5 Nota: 

 

CADERNO 14 - frente 241 – mods. 81, 82 e 83 glândulas endócrinas / frente 242: mods. 41 e 42 

relações ecológicas 

CADERNO 15 – frente 241 – mods. 85 e 86 gametogênese/ frente 242: mods: 43,44 e 45 sucessão 

ecológica e análise quantitativa 

 

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 - (UDESC SC/2010)   Assinale a alternativa 

incorreta quanto às glândulas endócrinas e aos 

seus hormônios. 

 

a) glândulas suprarrenais – adrenalina, 

glândula paratireoide – hormônio 

paratormônio 

b) hipófise – hormônio luteinizante, glândula 

paratireoide – hormônio paratormônio 

c) tireoide – hormônio do crescimento, 

hipófise – hormônio calcitonina 

d) glândulas suprarrenais – adrenalina, 

hipófise – hormônio do crescimento 

e) tireóide – tiroxina e triiodotironina, 

glândula paratireoide – hormônio 

paratormônio 

 

 

02 - (UFV MG/2010)   O ciclo menstrual da 

mulher é regulado por hormônios que no homem 

estimulam a produção de espermatozoides. 

Assinale a alternativa que contém esses 

hormônios: 

 

a) Testosterona e progesterona. 

b) Luteinizante e folículo estimulante. 

c) Testosterona e folículo estimulante. 

d) Luteinizante e progesterona. 

 

03 - (UFPA/2009)   As atividades homeostásicas 

renais envolvem a excreção e absorção celular, que 

resultam no controle dos volumes de água, de 

minerais e de taxas iônicas no corpo. Problemas no 

sistema urinário (néfrons, bexiga e uretra) podem 

ser causados por infecções bacterianas, toxinas, 

pressão arterial alta e desequilíbrio hormonal. 

Sobre esse aspecto da fisiologia humana, é 

correto afirmar que os hormônios reguladores 

da atividade renal e uma doença que pode 

acometer um dos elementos do sistema urinário 

estão referidos, respectivamente, na alternativa 

 

a) ADH, Aldosterona e Diabetes insipidus 

b) Cortisona, Levamisol e Uretrite. 

c) ADH, Lepitina e Uveíte. 

d) Aldosterona, Cortisol e Glomerulonefrite 

e) ADH, Cortisona e Cistite. 

 

 

04 - (FGV/2009)   O gráfico mostra os níveis 

sangüíneos de hormônios sexuais durante o ciclo 

menstrual. 

 

 
 

Pode-se dizer que as curvas 1 e 2 

correspondem, respectivamente, 
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a) ao hormônio luteinizante (LH) e ao 

hormônio folículo estimulante (FSH); a seta 

indica a ovulação. 

b) ao hormônio folículo estimulante (FSH) e 

ao hormônio luteinizante (LH); a seta 

indica a menstruação. 

c) à progesterona e aos estrógenos; a seta 

indica a ovulação. 

d) aos estrógenos e à progesterona; a seta 

indica a menstruação. 

e) aos estrógenos e à progesterona; a seta 

indica a ovulação. 

 

05 - (UFC CE/2010) Um dos maiores problemas 

ambientais da atualidade é o representado pelas 

espécies exóticas invasoras que são aquelas que, 

quando introduzidas em um habitat fora de sua 

área natural de distribuição, causam impacto 

negativo no ambiente. Como exemplos de 

espécies invasoras no Brasil e de alguns dos 

problemas que elas causam, podemos citar: o 

verme âncora, que vive fixado sobre peixes 

nativos, alimentando-se do sangue deles sem 

matá-los; o coral-sol, que disputa espaço para 

crescer com a espécie nativa (coral-cérebro), e o 

bagre-africano, que se alimenta de invertebrados 

nativos. As relações ecológicas citadas acima são 

classificadas, respectivamente, como: 

 

a) mutualismo, amensalismo, canibalismo. 

b) inquilinismo, mimetismo, comensalismo. 

c) comensalismo, parasitismo, mutualismo. 

d) parasitismo, competição interespecífica, 

predação. 

e) protocooperação, competição 

intraespecífica, esclavagismo. 

 

 

06 - (UEPG PR/2009)  A respeito de interações 

ecológicas entre organismos, assinale o que for 

correto.  

 

01. As interações inter-específicas, que 

ocorrem entre organismos pertencentes a 

espécies diferentes, são: mutualismo, 

protocooperação, comensalismo, 

amensalismo, predação, parasitismo e 

competição.  

02. As interações intra-específicas, que 

ocorrem entre organismos de uma mesma 

espécie, são: competição, colônias e 

sociedades. Elas têm as mesmas causas da 

competição entre espécies diferentes: 

disputas por espaço, luz e alimento, entre 

outras.  

04. Colônias são interações intra-específicas 

em que os componentes não sobrevivem 

isoladamente.  

08. O amensalismo se caracteriza por 

interações inter–específicas em que apenas 

uma das espécies se beneficia, enquanto a 

outra não chega a ser afetada.  

16. No mutualismo, a relação intra-específica 

não constitui uma interação obrigatória, 

pois cada espécie envolvida pode viver na 

ausência da outra.  

 

 

07 - (UCS RS/2009)   As recentes modificações 

climáticas, representadas especialmente pelo 

aquecimento global, terão impactos cada vez 

maiores sobre a distribuição das espécies no 

planeta. Na região Centro-Oeste do Brasil, por 

exemplo, o aquecimento ocasionará uma menor 

quantidade de chuvas, o que certamente provocará, 

a longo prazo, uma maior expansão do Bioma 

Cerrados sobre o Bioma Mata Atlântica. 

 

Com relação às sucessões ecológicas, analise a 

veracidade (V) ou falsidade (F) das proposições 

abaixo. 

 

(  ) As substituições por biomas mais áridos 

determinam o aumento do número de 

espécies, da biomassa e da complexidade, 

devido ao maior número de nichos 

ecológicos. 

(  ) As sucessões representam um processo 

dinâmico que normalmente se inicia em 

locais com condições ambientais hostis à 

maioria dos seres vivos. 

(  ) As sucessões ocorrem como resposta às 

modificações nas condições ambientais 

locais, provocadas pelos próprios 

organismos de estágios serais anteriores. 

(  ) As sucessões culminam com o 

estabelecimento de uma comunidade 

clímax, que não sofre mais alterações 

fundamentais na sua estrutura, desde que as 

condições macroclimáticas permaneçam 

estáveis. 

 

Assinale a alternativa que preenche 

corretamente os parênteses, de cima para baixo. 

 

a) VVVV 

b) FVVF 



 

3 

c) VFFV 

d) VFVF 

e) FVVV 

 

 

08 - (UEL PR/2008)   Analise a ilustração a seguir: 

 
(CAVALHEIRO, A. L. et al. A biologia na 

produção de sementes e  

mudas de espécies nativas: noções básicas. 

Londrina: EDUEL, 2006. p.12.) 

 

Com base na ilustração e nos conhecimentos 

sobre sucessão secundária (ecológica), analise 

as afirmativas a seguir: 

I. As espécies consideradas como pioneiras 

germinam em locais bem iluminados, 

crescem rápido, vivem pouco e a árvore 

adulta apresenta tamanho considerado 

pequeno ou médio. 

II. As espécies consideradas secundárias 

iniciais podem germinar à sombra e a 

árvore adulta apresenta tamanho 

considerado grande. 

III. As espécies consideradas secundárias 

tardias germinam e crescem em locais bem 

iluminados, vivem muito e o tamanho da 

árvore adulta é considerado médio. 

IV. As espécies consideradas clímax germinam 

à sombra e crescem em locais bem 

iluminados, vivem muito e a árvore adulta 

apresenta tamanho considerado grande a 

muito grande. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as 

afirmativas corretas. 

a) I e II. 

b) II e IV. 

c) I e III. 

d) II, III e IV. 

e) I, III e IV. 

 

 

09 - (MACK SP/2007)    A respeito da poluição 

atmosférica, são feitas as seguintes afirmações: 

 

I. O efeito estufa é causado, principalmente, 

pelo aumento da concentração de gás 

carbônico na atmosfera, provocado pela 

queima de combustíveis fósseis, como o 

carvão e o petróleo. 

II. A destruição da camada de ozônio é maior 

na região situada no pólo Norte do que na 

Antártida, em razão das baixas 

temperaturas. 

III. A substituição dos CFCs 

(clorofluorcarbonos) por outros gases como 

o propano e o butano é uma medida para 

impedir a destruição da camada de ozônio. 

IV. A destruição da camada de ozônio provoca 

o aumento da radiação ultravioleta, 

aumentando a atividade fotossintética das 

plantas com a ampliação das colheitas. 

 

Das afirmações acima, estão corretas, apenas: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) I e IV. 

d) II e III. 

e) II e IV. 

 

10 - (UFRS/2000)   Assinale a alternativa que 

completa corretamente as lacunas do texto 

abaixo. 

 

A menina, ao nascer, já realizou as fases de 

multiplicação e crescimento do processo 

denominado gametogênese, possuindo um 

grande número de .............. em processo 

interrompido de ...............  últimas células são 

............... 

 

a) óvulos – meiose – haplóides 

b) ovócitos I – mitose – haplóides 

c) ovócitos II – meiose – haplóides 

d) ovócitos I – meiose – diplóides 

e) corpúsculos polares – mitose – diplóides 

 

 

11 - (UNCISAL AL/2008) O esquema representa 

a espermatogênese ocorrendo na espécie humana 

sobre o qual foram feitas as seguintes afirmações: 
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I. a célula 3 é chamada espermátide e possui 

a metade do número dos cromossomos 

encontrados na célula 2; 

II. a célula 1 é chamada espermatogônia e 

possui o dobro de cromossomos 

encontrados na célula 2; 

III. a célula 2 é chamada espermatócito 

secundário e possui o dobro das moléculas 

de DNA encontradas na célula 3; 

IV. a célula 4 corresponde ao espermatozóide e 

possui a mesma quantidade de moléculas de 

DNA encontrada na célula 3. 

 

É correto o que se afirma apenas em 

 

a) I e II. 

b) II e III. 

c) I e IV. 

d) III e IV. 

e) I, II e III. 

 

 

12 - (CEFET PR/2009)  A cisticercose e a teníase 

são doenças provocadas por: 

 

a) nematelmintos. 

b) anelídeos. 

c) platelmintos. 

d) poliquetas. 

e) oligoquetas. 

 

 

13 - (UFG/2009)  A Organização Mundial de 

Saúde recomenda aos seus estados membros que 

desenvolvam políticas públicas de prevenção e 

tratamento das parasitoses. Dentre essas políticas, 

a fiscalização sanitária em abatedouros e açougues 

promove uma medida de prevenção à 

 

a) filariose. 

b) teníase. 

c) leishmaniose. 

d) esquistossomose. 

e) tripanossomíase. 

 

 

14 - (UNIFOR CE/2007)    Vários animais podem 

parasitar o ser humano. Comer frutas e verduras 

bem lavadas, ingerir somente carne bem passada, e 

não nadar em lagoas nas quais ocorrem caramujos 

são medidas profiláticas capazes de diminuir a 

incidência, respectivamente, de 

a) teníase, ascaridíase e esquistossomose. 

b) ascaridíase, esquistossomose e teníase. 

c) esquistossomose, teníase e ascaridíase. 

d) ascaridíase, teníase e esquistossomose. 

e) teníase, esquistossomose e ascaridíase. 

 

 

15 - (EFOA MG/2006)     

A descrição de Monteiro Lobato sobre seu 

personagem Jeca Tatu ilustra bem a ação 

espoliativa exercida pelos ancilostomídeos, 

causadores da doença popularmente conhecida 

como amarelão ou mal-da-terra.  

Com relação a esse verme, assinale a afirmativa 

CORRETA: 

a) Pertence ao filo Platyhelminthes. 

b) É um organismo monoxeno. 

c) Sua fase infestante é o ovo. 

d) Os adultos vivem nos vasos sangüíneos. 

e) Não apresenta dimorfismo sexual. 

 

 

 


