
 
 

 
PLANO DE RECUPERAÇÃO 

 

Turma:2ºA 
 

Data: __/11/19 Disciplina: BIOLOGIA 

 
Trimestre:
3º 

Nome do Aluno(a): 

Professor(a):MIRIAM GARCIA MARINI 

 
OBJETIVO: rever os conteúdos, para que o aluno possa atingir os objetivos não alcançados, 

Melhorar o seu aproveitamento no processo de recuperação, uma vez que ele favorece a revisão 

dos conteúdos selecionados. 

 

 
CONTEÚDO SELECIONADO:  
CADERNO  18 – BIO 241 – CASOS ESPECIASIS DE MONOIBRIDISMO, SISTEMA ABO, 

SISTEMA Rh, SISTEMA MN, 2ªLEI DE MENDEL, PILI-HIBRIDISMO 

BIO242 – VIRUSII,  PROCARIONTES I E II 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Lista de exercício individual de valor 1,0  

DEVOLVER AS TODAS AS AVALIAÇÕES ASSINADAS E TODA CORRIGIDA. [0,5]  

entregue no dia da avaliação. 

Avaliação escrita (com questões objetivas e dissertativas) de valor 8,5. 

 

 
PROPOSTA DE ATIVIDADE: O(a) aluno(a) deve estudar os capítulos do livro, refazer os exercícios 
propostos, resolver a lista de exercícios e refazer a correção das provas e esclarecer suas dúvidas 
para a realização da avaliação. 
 

 

 

 



 

 

Nome: Número: 
 
 

Turma: 
2ªA 

Professor(a):.MIRIAM 
G.M.... 

Data: __/11/19 Disciplina: biologia 

 

Trimestre: 3º 
 

 
Objetivo:  verificar aprendizagem sobre: GENÉTICA VÍRUS E 
BACTÉRIAS 

Valor: 1,5 
 
 

Nota: Assinatura: 

CADERNO  18 – BIO 241 – CASOS ESPECIAIS DE MONOIBRIDISMO, SISTEMA ABO, SISTEMA 

Rh, SISTEMA MN, 2ªLEI DE MENDEL, PILI-HIBRIDISMO 

BIO242 – VIRUS II,  PROCARIONTES I E II 

 
ATIVIDADE DE BIOLOGIA DE RECUPERAÇÃO DO 3ºTRIMESTRE  
Assinale a alternativa correta com um X e preencha corretamente o gabarito  

 

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

A                

B                

C                

D                

E                
 

01. Em ratos, a pelagem amarela é determinada pelo 

gene A, enquanto a pelagem cinza é determinada pelo 

gene a. Sabendo que o gene A em homozigose é letal e 

provoca a morte do embrião ainda no seu 

desenvolvimento, assinale a alternativa que mostra a 

proporção de descendentes de um cruzamento entre um 

macho amarelo e uma fêmea cinza. a. 25% ratos 

amarelos e 75% ratos cinza  

b. 75% ratos amarelos e 25% ratos cinza  

c. 50% ratos amarelos e 50% ratos cinza  

d. 100% ratos amarelos e 0% ratos cinza  

e. 0% ratos amarelos e 100% ratos cinza 

 

02. As flores da planta maravilha podem ser vermelhas, 

brancas ou rosa (ou rósea). As flores vermelhas e 

brancas são homozigotas, e as flores rosas são 

heterozigotas. Para se obter 50% de flores brancas, é 

necessário cruzar:  

a. duas plantas de flores rosa.  

b. uma planta de flores brancas com uma de flores rosa. 

c. uma planta de flores rosa com uma de flores 

vermelhas.  

d. uma planta de flores vermelhas com uma de flores 

brancas.  

e. duas plantas de flores vermelhas. 

 

03. PUC-RS Antônio, que pertence ao grupo sanguíneo 

B, casa-se com Renata, que é do grupo A. O primeiro 

filho desse casal apresenta o grupo sanguíneo O. Qual a 

probabilidade de que o próximo filho desse casal seja 

do grupo sanguíneo A? 

 a. 0%  

b. 25%  

c. 50%  

d. 75%  

e. 80% 

 

04. Fuvest-SP Um banco de sangue possui 5 litros de 

sangue tipo AB, 3 litros tipo A, 8 litros tipo B e 2 litros 

tipo O. Para transfusões em indivíduos dos tipos O, A, 

B e AB estão disponíveis, respectivamente:  

a. 2, 5, 10 e 18 litros.  

b. 2, 3, 5 e 8 litros.  

c. 2, 3, 8 e 16 litros.  

d. 18, 8, 13 e 5 litros.  

e. 7, 5, 10 e 11 litros. 

05. Em uma família, o pai não apresenta aglutininas do 

sistema ABO no sangue, mas possui antígeno Rh. Já a 

mãe possui tipo sanguíneo B, Rh negativo. Sabe-se que 

o casal tem um menino com tipo sanguíneo A, Rh 

negativo. A probabilidade de os pais desse menino terem 

mais um filho com o mesmo fenótipo do seu irmão, 

considerando-se o sexo, o grupo sanguíneo e o fator Rh 

é de:  

a. 1/ 16  

b. 1 /12  

c. 1/8  

d. 1/4  

e. 1/2  

 

06. Uma mulher MN, B, Rh+, cujo pai é O Rh–, é casada 

com um homem com o mesmo genótipo dela. A 

probabilidade de esse casal vir a ter uma criança N, O, 

Rh+ é:  

a. 1/ 16  

b. 3/ 32  



c. 1 /64  

d. 3 /64  

e. 3/ 16 

 

07. Cruzando-se ervilhas de sementes verdes e rugosas 

(vvrr) com ervilhas de sementes amarelas e lisas 

(VvRr), os descendentes terão sementes:  

a. 25% amarelas e lisas; 25% amarelas e rugosas; 25% 

verdes e lisas; 25% verdes e rugosas.  

b. 100% verdes e rugosas.  

c. 100% amarelas e lisas.  

d. 50% verdes e rugosas; 50% amarelas e lisas.  

e. 50% verdes e lisas; 50% amarelas e rugosas. 

 

08. Mackenzie-SP Em cobaias, a pelagem preta é 

condicionada por um gene dominante sobre o gene que 

condiciona pelagem marrom; o gene que condiciona 

pelo curto é dominante sobre o que condiciona pelo 

longo. Uma fêmea de pelo marrom e curto, que já tinha 

tido filhotes de pelo longo, foi cruzada com um macho 

di-híbrido. Entre os filhotes produzidos, a proporção 

esperada de indivíduos com pelagem preta e curta é de:  

a. 1/ 8  

b. 1/ 4  

c. 1/ 2  

d. 3/ 8  

e. 7/ 8 

 

09. Um indivíduo com genótipo AaBbCc realizou 

autofecundação, gerando um descendente. Qual a 

probabilidade de esse descendente apresentar genótipo 

AAbbcc?  

a. 1/4  

b. 1/8  

c. 1/16  

d. 1/32  

e. 1/64  

 

10. UTFPR (adaptado) Muitas doenças humanas são 

causadas por agentes patogênicos existentes no 

ambiente e transmitidos por outros animais, pela água, 

pelo contato sexual, por materiais contaminados etc. 

Assinale a alternativa que associa corretamente a 

doença, seu respectivo agente causador e seu 

mecanismo de transmissão.  

a. Coqueluche – Vírus – Picada de mosquito  

b. Tétano – Vírus – Transfusão de sangue ou contato 

sexual ou com materiais contaminados  

c. Poliomielite – Bactéria – Mordida de animais, 

principalmente gatos e cães infectados  

d. Febre amarela – Bactéria – Ingestão de carnes mal- 

passadas contaminadas com cistos  

e. Sarampo – Vírus – Gotículas eliminadas por tosse, 

espirro e fala 

 

11. Em relação às bactérias, marque (V) para as 

afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.  

( ) As bactérias têm importante papel em pesquisas 

médicas.  

( ) As bactérias causam muitas doenças sexualmente 

transmissíveis, como o herpes simples, a meningite e a 

sífilis. 

 ( ) Em geral, as bactérias trazem mais benefícios do 

que prejuízos para os seres humanos e para a biosfera.  

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.  

a. F – V – F  

b. V – F – V  

c. F – F – V  

d. F – V – V  

e. V – V – V 

 

12. PUC-RJ   Um grupo de pessoas deu entrada em um 

hospital, após ingerirem um bolo de aniversário 

comprado em um estabelecimento comercial. O 

diagnóstico foi intoxicação por uma bactéria do gênero 

Salmonella. Marque a alternativa que indica a descrição 

correta de uma bactéria.  

a. Um organismo macroscópico, unicelular e eucarionte  

b. Um organismo microscópico, unicelular e 

procarionte  

c. Um organismo microscópico, unicelular e eucarionte  

d. Um organismo macroscópico, pluricelular e 

procarionte  

e. Um organismo microscópico, unicelular e 

heterotérmico  

 

13. Fuvest-SP Nas cianobactérias não se conhece 

nenhum processo de reprodução sexuada. Nesse grupo, 

a variabilidade genética é causada especialmente por:  

a. recombinação genética.  

b. mutação.  

c. permutação.  

d. conjugação.  

e. cruzamentos seletivos 

 

14. Assinale a alternativa que apresenta uma 

característica comum a bactérias e cianobactérias.  

a. Podem causar doenças no homem e nos animais e 

possuem membrana plasmática e envelope nuclear.  

b. São constituídas por uma célula apenas, não possuem 

membrana plasmática e possuem envelope nuclear.  

c. São constituídas por uma célula apenas, possuem 

membrana plasmática e não possuem envelope nuclear.  

d. São constituídas por uma célula apenas, não possuem 

membrana plasmática e não podem formar colônias.  

e. Não formam colônias e podem causar doenças no 

homem e nos animais. 

 

15. Enem Na embalagem de um antibiótico, encontra-

se uma bula que, entre outras informações, explica a 

ação do remédio do seguinte modo: “o medicamento 

atua por inibição da síntese proteica bacteriana.” Essa 

afirmação permite concluir que o antibiótico:  

a. impede a fotossíntese realizada pelas bactérias 

causadoras da doença e, assim, elas não se alimentam e 

morrem.  



b. altera as informações genéticas das bactérias 

causadoras da doença, o que impede a manutenção e a 

reprodução desses organismos.  

c. dissolve as membranas das bactérias responsáveis 

pela doença, o que dificulta o transporte de nutrientes e 

provoca a morte delas.  

d. elimina os vírus causadores da doença, pois eles não 

conseguem obter as proteínas que seriam produzidas 

pelas bactérias que parasitam.  

e. interrompe a produção de proteínas das bactérias 

causadoras da doença, o que impede sua multiplicação 

pelo bloqueio de funções vitais. 
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