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CADERNO 3: B1- mod.9 sintese proteica, mod.10 membrana plasmática/ B2 – mod.11 anelídeos, mod.12 
artrópodes/ B3 – relações ecológicas e populações 
CADERNO 4 
B1- mod.14 fotossíntese, mod.16 núcleo interfásico/ B2 –Mod. 13 moluscos e equinodermos, mod. 16 aves e 
mamíferos/ B3 – mod. 8 briófitas e pteridófitas 
 
 
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 - (UNCISAL AL/2009)   Observe o modelo da 
membrana plasmática elaborado por Singer e 
Nicolson em 1972. Nesse modelo podem ser 
encontradas várias moléculas orgânicas, indicadas por 
I, II e III. 

 
Dentre elas, pode-se afirmar que a estrutura 
apontada por 
a) I representa a dupla camada de proteínas, 

onde estão inseridas moléculas de 
fosfolipídios. 

b) II representa uma molécula de fosfolipídio que 
se movimenta entre as moléculas de 
proteínas. 

c) III representa a molécula de glicoproteína que 
faz comunicação entre as moléculas de lipídio. 

d) I representa a dupla camada de fosfolipídios 
que permite a mobilidade de certas moléculas 
de proteína. 

e) II representa uma molécula de proteína que é 
ancorada em um único ponto específico da 
membrana plasmática. 

 
02 - (UFMS/2010)   A membrana plasmática da célula 
desempenha diversas funções, apresentando 
importantes especializações além de capacidade 
seletiva. Em relação à membrana plasmática, assinale 
a(s) proposição(ões) correta(s). 

01. Estruturas lipídicas, ligadas à membrana 
citoplasmática com função de redução da 
coesão entre as células, são denominadas 
desmossomos. 

02. A passagem de soluto pela membrana 
plasmática contra um gradiente de 
concentração, com gasto de energia pela 
célula, é denominada transporte ativo. 

04. Osmose é a passagem de soluto de um meio 
hipertônico para um meio hipotônico por uma 
membrana permeável. 

08. As microvilosidades são especializações da 
membrana plasmática que aumentam a 
superfície de absorção celular, a exemplo das 
células de revestimento da mucosa intestinal. 

16. Na difusão facilitada, ocorre a passagem de 
soluto sem gasto de energia pela membrana, 
do meio mais concentrado para o menos 
concentrado com o auxílio de permeases 
presentes na membrana plasmática. 

32. Hemácias humanas, mergulhadas em meio 
hipotônico, apresentam redução de volume. 

 
03 -  (VUNESP-2009) O dogma central da biologia, 
segundo o qual o DNA transcreve RNA e este orienta 
a síntese de proteínas, precisou ser revisto quando se 
descobriu que alguns tipos de vírus têm RNA por 
material genético. Nesses organismos, esse RNA 
orienta a transcrição de DNA, num processo 
denominado transcrição reversa. A mesma só é 
possível quando  
a) a célula hospedeira do vírus tem em seu DNA 
nuclear genes para a enzima transcriptase reversa.  
b) a célula hospedeira do vírus incorpora ao seu DNA 
o RNA viral, que codifica a proteína transcriptase 
reversa.  
c) a célula hospedeira do vírus apresenta no interior 
de seu núcleo proteínas que promovem a transcrição 
de RNA para DNA. d) o vírus de RNA incorpora o 
material genético de um vírus de DNA, que contém 
genes para a enzima transcriptase reversa.  
e) o vírus apresenta no interior de sua cápsula 
proteínas que promovem na célula hospedeira a 
transcrição de RNA para DNA 

 
04 - (UDESC SC/2010)   Assinale a alternativa correta 
quanto à mitose na espécie humana, referente à fase 
da anáfase (1), da prófase (2), da telófase (3) e da 
metáfase (4), respectivamente: 
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a) (1) Os cromossomos duplicados na interfase 
começam a se condensar. (2) Ocorre a 
separação das duas cromátides-irmãs. (3) Os 
cromossomos se deslocam em direção à 
região da placa equatoriana e há a formação do 
fuso mitótico. (4) Os cromossomos se 
descondensam e as fibras do fuso mitótico 
desaparecem. 

b) (1) Os cromossomos se deslocam em direção 
à região da placa equatoriana e há a formação 
do fuso mitótico. (2) Os cromossomos 
duplicados na interfase começam a se 
condensar. (3) Os cromossomos se 
descondensam e as fibras do fuso mitótico 
desaparecem. (4) Ocorre a separação das 
duas cromátides-irmãs. 

c) (1) Ocorre a separação das duas cromátides-
irmãs. (2) Os cromossomos se descondensam 
e as fibras do fuso mitótico desaparecem. (3) 
Os cromossomos duplicados na interfase 
começam a se condensar. (4) Os 
cromossomos se deslocam em direção à 
região da placa equatoriana e há a formação do 
fuso mitótico. 

d) (1) Os cromossomos duplicados na interfase 
começam a se condensar. (2) Ocorre a 
separação das duas cromátides-irmãs. (3) Os 
cromossomos se descondensam e as fibras do 
fuso mitótico desaparecem. (4) Os 
cromossomos se deslocam em direção à 
região da placa equatoriana e há a formação do 
fuso mitótico. 

e) (1) Ocorre a separação das duas cromátides-
irmãs. (2) Os cromossomos duplicados na 
interfase começam a se condensar. (3) Os 
cromossomos se descondensam e as fibras do 
fuso mitótico desaparecem. (4) Os 
cromossomos se deslocam em direção à 
região da placa equatoriana e há a formação do 
fuso mitótico. 

 
05 - (FEPECS DF/2009)  A diferença entre Mitose e 
Meiose é: 

a) na mitose, as células filhas são haplóides; na 
meiose, as células filhas são diplóides; 

b) na metáfase da mitose, os cromossomos não 
estão pareados; na metáfase da meiose, os 
cromossomos estão pareados; 

c) na mitose, não há duplicação do material 
genético; na meiose há duplicação do material 
genético; 

d) na anáfase da mitose, ocorre separação de 
pares homólogos; na anáfase da meiose ocorre 
separação das cromátides; 

e) na prófase da mitose, os cromossomos são 
filamentos simples; na prófase da meiose os 
cromossomos são filamentos duplos. 

06 - (UDESC SC/2009)   Assinale a alternativa incorreta 
em relação aos aracnídeos. 

a) Apresentam cefalotórax e abdome. 
b) Apresentam quatro pares de patas e respiração 

traqueal e filotraqueal. 
c) Apresentam três pares de patas e respiração 

branquial. 

d) Apresentam excreção por túbulos de Malpighi 
e glândulas coxais. 

e) São representantes desse grupo: aranhas, 
carrapatos e escorpiões. 

 
07 - (UEPB/2010)   Por que soluçamos? 

Os soluços revelam pelo menos duas camadas da 
nossa historia evolutiva: uma parte compartilhada 
com os peixes e a outra com os anfíbios. O “hic hic” 
dos soluços pode ser causado por bloqueios ou 
lesões que provocam pressão nos nervos frênicos, 
controlam a respiração e são características 
herdadas de nossos ancestrais, os peixes. Esses 
nervos frênicos emitem sinais para o cérebro que 
levam a um espasmo de músculos na garganta e 
no peito fazendo com que a epiglote feche a 
traquéia. A respiração repentina e o bloqueio da 
garganta, o soluço, é herança da respiração do 
girino, que ao bombear água para a boca respira 
pelas brânquias. Ao ingerir água, a glote se fecha 
para impedir que a água entre no pulmão, usado 
para a respiração na terra. (Scientific American, 
ano 7 nº 81. Pág. 55) Em relação à fisiologia de 
peixes e anfíbios assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) Os anfíbios têm respiração branquial na fase 

larval e, na fase adulta, apenas respiração 
pulmonar. 

b) Peixes e anfíbios são animais triblásticos, 
celomados, deuterostômios, de simetria 
bilateral. 

c) No peixe, o sistema circulatório é simples: o 
sangue sai do coração, circula pelas brânquias 
(onde o sangue é oxigenado), pelos capilares 
do corpo, voltando para o coração no final do 
ciclo. 

d) Nos anfíbios, há sistema circulatório duplo; 
ocorrendo dois ciclos pelo qual o sangue 
passa, um em que o sangue é oxigenado e 
outro em que ele é distribuído pelo corpo. Os 
anfíbios possuem um coração com três 
câmaras. 

e) Anfíbios e peixes apresentam fecundação 
externa. 

 
08 - (UFSCar SP/2009)   Considere as seguintes 
características: 
 

I. Respiração pulmonar e ectotermia. 
II. Pele seca revestida por escamas, carapaças 

ou placas dérmicas. 
III. Fecundação interna. 
IV. Excreção predominante de amônia. 
V. Presença de ovo amniótico. 
As principais características evolutivas que 
proporcionaram aos répteis vida mais 
independente do ambiente aquático e a conquista 
do ambiente terrestre são, apenas, 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) IV e V. 
e) III e V. 
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09 - (UFMT/2009)   A diversidade faunística do pantanal 
mato-grossense tem atraído para essa região central 
do Brasil inúmeros pesquisadores e turistas 
estrangeiros, interessados em observar principalmente 
a nossa fauna ornitológica. Assinale a alternativa em 
que todas as características são próprias de 
representantes desse ramo da zoologia. 

a) Fecundação interna, respiração pulmonar, 
glândula mamária e homeotermo 

b) Respiração branquial, fecundação interna, 
pecilotermo e corpo revestido de escamas 

c) Glândula mucosa, fecundação externa, 
respiração cutânea e pecilotermo 

d) Homeotermo, fecundação interna, glândula 
uropigiana e respiração pulmonar 

e) Fecundação externa, heterotermo, ovíparo e 
respiração pulmonar 

 
10 - (UFMS/2008)   Atualmente, foram descritas 4.500 
espécies viventes de mamíferos. Entre essas espécies, 
está incluído o Homo sapiens (o ser humano). Assinale 
abaixo a(s) característica(s) que o ser humano divide 
com os outros mamíferos. 

01. Tegumento com uma epiderme mucosa. 
02. Presença de pêlos e glândulas mamárias. 
04. Respiração pulmonar. 
08. Alimentação onívora. 
16. Coração com quatro cavidades, portanto, com 

o sistema circulatório duplo e completo. 
32. Presença de eritrócitos ovais e nucleados. 

 
11 - (PUC-SP) Um biólogo coletou exemplares de uma 
espécie animal desconhecida, os quais foram criados 
em laboratório e analisados quanto a diversas 
características. Concluiu que se tratava de 
representantes do filo Annelida, pois eram animais: 

a)      Diblásticos, celomados, segmentados e de 
simetria radial; 

b)      Triblásticos, celomados, não segmentados e de 
simetria bilateral; 

c)      Triblásticos, acelomados, segmentados e de 
simetria bilateral; 

d)      Diblásticos, celomados, segmentados e de 
simetria bilateral; 

e)      Triblásticos, celomados, segmentados e de 
simetria bilateral. 

 
12 - (UFMS/2007)    Assinale a alternativa que descreve 
corretamente as características de uma planta que 
pertence à divisão Bryophyta. 

a) Planta com caule ramificado, de folhas simples, 
com estróbilos e sementes nuas. 

b) Planta encontrada em locais úmidos e 
sombreados, com raízes, caule e sementes. 

c) Planta ereta, caule do tipo colmo, com nós e 
entrenós, com folhas alternadas e sementes 
encerradas em frutos. 

d) Planta de pequeno porte, que apresenta 
rizóides, caule delicado, folhas ou filóides 
rudimentares e ausência de sementes. 

e) Planta com corpo dotado de raízes, caule e 
folhas bem diferenciados, presença de soros e 
ausência de sementes. 

 
13 - (UFMA/2008)   Considerando as características 
abaixo, indique, corretamente, a opção identificadora 
do grupo de vegetais que contém todas essas 
características. 

· São os primeiros vegetais vasculares. 
· São traqueófitas, pois seu tecido condutor é 

representado pelas traquéias ou vasos 
lenhosos e pelos vasos liberianos. 

· No ciclo reprodutivo, a fase mais desenvolvida 
e duradoura é o esporófito, ficando o 
gametófito reduzido ao pequeno prótalo. 

· A água é importante para a fecundação, pois 
os anterozóides têm de nadar até a oosfera. O 
zigoto formado cresce e origina uma nova 
selaginela (esporófito). 

a) fanerógamas. 
b) gimnospermas. 
c) pteridófitas. 
d) briófitas. 
e) angiospermas. 

 
14 - Udesc 2015 - Em uma comunidade biológica os 
organismos interagem entre si nas chamadas relações 
ecológicas. Com respeito a estas interações, associe 
as colunas A e B.  
         A                                            B  
(1) Colônias                     ( ) Abelhas e vespas  
(2) Inquilinismo               ( ) Liquens  
(3) Sociedades                 ( ) Bromélias, orquídeas  
(4) Mutualismo                ( ) Corais  
(5) Protocooperação        ( ) Anêmonas do mar e 
caranguejo-eremita  
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, 
de cima para baixo.  
A. ( ) 1 – 3 – 4 – 5 – 2  
B. ( ) 4 – 3 – 2 – 5 – 1  
C. ( ) 2 – 3 – 1 – 4 – 5  
D. ( ) 3 – 4 – 2 – 1 – 5  
E. ( ) 3 – 2 – 4 – 5 – 1 
 
 
15 -  (PUC - PR) - Em relação aos Equinodermatas, 
analise abaixo e assinale a alternativa correta. 
 I) O sistema ambulacrário ou aqüífero é exclusivo 
destes animais. 
II) São animais exclusivamente marinhos; 
III) São celomadas, deuterostômios, com simetria 
radial na fase adulta e bilateral na fase de larva e 
endoesqueleto calcário de origem mesodérmica; 
IV) Formam notocorda e tubo neural; 
V) Todos os seus representantes apresentam lanterna 
de Aristóteles para raspar o alimento. 
São corretas: 
a) todas as alternativas. 
b) apenas as alternativas I, II e III. 
c) apenas as alternativas I, III e IV . 
d) apenas as alternativas II, III, IV e V. 
e) apenas as alternativas I, II e V.  


