
 
 

 
PLANO DE RECUPERAÇÃO 

 

Turma:3ºA 
 

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 e  

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

dos conteúdos selecionados. 

 

 
CONTEÚDO SELECIONADO:  
LIVRO 7 
BIO1- HERANÇA SEXUAL, MUTAÇÕES, BIOTECNOLOGIA, GENÉTICA DAS POPULAÇÕES 
BIO2 – GLANDULAS ENDÓCRINAS, BIOMECÂNICA MUSCULAR, SISTEMA GENITAL HUMANO 
CONTRACEPÇÃO 
BIO3 – HORMONIOS VEGETAIS, MOVIMENTOS VGETAIS E FOTOPERIODISMO 
 

 
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. 
 

 

 



ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO DE 

BIOLOGIA             1. COC .Em um caso de disputa 

da paternidade de um menino hemofílico, estão 

envolvidos um homem que tem a doença e outro 

que não tem. A hemofilia é uma herança recessiva 

ligada ao X.   Analise as afirmações a esse respeito:                               

I. As bases genéticas da hemofilia apoiam a 

paternidade do homem hemofílico.  

II. O homem não hemofílico pode ser o pai do 

menino.  

III. O homem hemofílico não pode ser o pai do 

menino.  

Qual(is) está(ão) correta(s)?  

a. Apenas I  

b. Apenas II  

c. Apenas III  

d. Apenas I e II  

e. Apenas II e III  

 

 
02. UEPG-PR    Sobre as aneuploidias, que são 

facilmente detectadas pela análise do cariótipo, 

assinale o que for correto.  

01. Caracterizam-se pela inversão da ordem dos 

genes em determinado cromossomo.  

02. Caracterizam-se pela variação do número de 

genomas para mais ou para menos.  

04. Na síndrome de Down, ocorre uma trissomia 

do cromossomo 21.  

08. A síndrome de Turner é um exemplo de 

monossomia.  

16. O indivíduo portador de trissomia apresenta 

número de cromossomos 2n – 2.  

Dê a soma dos números dos itens corretos._____ 

 

03. Mackenzie-SP   A anemia falciforme é uma 

condição genética na qual há a substituição de 

um aminoácido na cadeia que compõe a 

hemoglobina. A esse respeito, considere as 

seguintes afirmativas.  

I. Nessa condição, as hemácias se apresentam 

deformadas.  

II. A substituição do aminoácido altera apenas a 

estrutura quaternária da molécula.  

III. A substituição de um único nucleotídeo na cadeia 

de DNA pode resultar em condições como essa. 

Assinale a alternativa correta.  

a. Apenas a afirmativa I está correta.  

b. Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  

c. Apenas a afirmativa III está correta.  

d. Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

e. Todas as afirmativas estão corretas. 

 

04. FGV-SP Em uma população caracterizada pelo 

equilíbrio gênico de Hardy-Weinberg, com todos os 

pressupostos que o tornam válido, a frequência de 

homozigotos recessivos para um par de alelos 

autossômicos é 0,49. Com base nessa informação, 

estima-se que, nessa mesma população, a frequência de 

heterozigotos seja  

a. 0,03    

b. 0,07    

c. 0,21    

d. 0,42    

e. 0,51 

 
05. Mackenzie-SP   Sabendo que a frequência do gene 

autossômico A é igual a 0,8 numa população constituída 

de 8 000 indivíduos, indique a alternativa que mostra o 

número de indivíduos para cada genótipo, se essa 

população estiver em equilíbrio genético.  

a. AA – 6 400; Aa – 1 440; aa – 160  

b. AA – 6 400; Aa – 1 280; aa – 320  

c. AA – 5 120; Aa – 1 280; aa – 1 600  

d. AA – 6 560; Aa – 1 280; aa – 160  

e. AA – 5 120; Aa – 2 560; aa – 320  

 

06. Acafe-SC Biotecnologia é o conjunto de 

conhecimentos que per- mite a utilização de agentes 

biológicos (organismos, células, organelas, moléculas) 

para obter bens ou assegurar serviços. Sobre o tema, 

analise as afirmações.  

I. As técnicas biotecnológicas possibilitam à indústria 

farmacêutica cultivar micro-organismos para produzir 

os antibióticos, por exemplo. 

ll. A Engenharia Genética ocupa um lugar de destaque 

como tecnologia inovadora, seja porque permite 

substituir métodos tradicionais de produção de 

hormônio de crescimento e insulina, seja porque 

permite obter produtos inteiramente novos (orga- 

nismos transgênicos).  

Ill. Hoje, a utilização de plasmídeos bacterianos restrin-

ge-se à produção de novos medicamentos.  

lV. Com base em técnicas biotecnológicas, é possível o 

tratamento de despejos sanitários pela ação de micro- -

organismos em fossas sépticas. 

V. A aplicação da biotecnologia está limitada à área mé 

dica e de saúde.  

Todas as afirmações corretas estão em  

a. I – II – IV  

b. II – III – IV  

c. III – IV – V  

d. IV – V 

 

07. UERJ Células-tronco são células não especializadas 

que têm potencial de diferenciação, ou seja, em 

condições favoráveis, são capazes de gerar células 

especializadas e de diferentes tecidos. Para que essa 

diferenciação ocorra, as células-tronco têm de alterar 

necessariamente o seguinte padrão do seu metabolismo:  

a. expressão gênica.  

b. número de cromossomos.  

c. quantidade de mitocôndrias.  

d. atividade dos fosfolipídios da membrana. 

 

08. Sistema COC As glândulas endócrinas lançam seu 

produto diretamente na circulação sanguínea. Analise as 

informações relaciondas aos hormônios que essas 

glândulas produzem. 



 I. A hipófise produz o hormônio somatotrópico, 

luteinizante e a prolactina.  

II. A hipófise é chamada de glândula mestra, pois 

controla direta ou indiretamente outras glândulas, por 

meio de seus hormônios trópicos. 

 III. Os hormônios antidiurético (ou vasopressina) e 

ocitocina são produzidos pela adenohipófise. Esta(ão) 

correta(s) 

 a. I, II, III.  

b. apenas I e II.  

c. apenas II e III.  

d. apenas I e III.  

e. apenas II. 

 

09. UFTM-MG Durante a amamentação, algumas 

glândulas participam para que haja a produção e 

secreção do leite materno. Esse controle é feito por 

hormônios. Foram feitas algumas afirmações: 

 I. A adeno-hipófise produz e secreta a ocitocina, 

hormônio que estimula a eliminação do leite.  

II. A neuro-hipófise produz e secreta o FSH, hormônio 

que estimula a contração da glândula mamária. III. A 

adenohipófise produz e secreta a prolactina, hor- mônio 

que estimula a produção do leite.  

IV. A sucção da mama feita pelo bebê desencadeia es- 

tímulos nervosos, fazendo com que a mulher libere mais 

prolactina, que atua nas glândulas mamárias. 

 Pode-se afirmar que estão corretas apenas  

a. I e II.  

b. I e IV.  

c. II e III. 

d. II e IV.  

e. III e IV. 

 

10. UDESC Analise as proposições em relação ao 

tecido muscular.  

I. Nos três tipos de tecidos musculares, ou seja, tecido 

muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado 

esquelético e tecido muscular liso, a contração muscular 

ocorre por meio do deslizamento dos filamentos de 

actina em relação ao de miosina, diminuindo, assim, a 

distância entre as duas linhas Z (o espaço entre as duas 

linhas Z é chamado de sar- cômero, que é a unidade de 

contração das células musculares).  

II. O tecido muscular estriado cardíaco é constituído 

por células longas com estrias transversais, e sua 

contração é involuntária.  

III. O tecido muscular estriado esquelético é constituído 

por células mononucleadas com estrias longitudinais, e 

sua contração é lenta e involuntária.  

IV. O tecido muscular liso é constituído por células 

mono- nucleadas, sem estrias transversais, e sua 

contração é involuntária.  

Assinale a alternativa correta.  

a. Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 

b. Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  

c. Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.  

d. Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.  

e. Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras 

 

11. UFRGS-RS   Considere as afirmações sobre o 

tecido muscular esquelético.  

I. Para que ocorra contração muscular, há necessidade 

de uma ação conjunta dos íons cálcio e da energia li-

berada pelo ATP, o que promove um deslizamento dos 

filamentos de actina sobre os de miosina no miócito.  

II. Exercícios físicos promovem um aumento no 

volume dos miócitos da musculatura esquelética, por 

meio da produção de novas miofibrilas.  

III. Em caso de fadiga muscular, parte do ácido láctico 

produzido pela fermentação láctica passa para a 

corrente sanguínea e é convertida em aminoácidos pelo 

fígado.  

Quais estão corretas?  

a. Apenas I  

b. Apenas II  

c. Apenas I e II  

d. Apenas II e III  

e. I, II e III  

 

12. UFU-MG     Com relação à reprodução humana, 

marque a alternativa correta.  

a. Indivíduos vasectomizados têm os ductos seminífe-

ros seccionados, o que impede a passagem dos es-

permatozoides.  

b. Na criptorquidia, a temperatura do local onde os 

testículos se alojam é maior que a ideal para a 

espermatogênese, o que acarreta a esterilidade 

masculina.  

c. A fecundação, que, em condições normais, acontece 

na cavidade uterina dois dias antes da nidação, de- 

pende da ação de enzimas hidrolíticas.  

d. Os ovários localizam-se atrás do útero. Para a produ- 

ção constante de ovócitos, é necessário que os ovários 

estejam 2 °C abaixo da temperatura abdominal. 

 

 
13.UECE   Diante das dificuldades impostas pelo 

mundo atual, a humanidade vem tentando controlar o 

nascimento de novos indivíduos pela utilização de 

métodos contraceptivos. Para tanto, muitas pesquisas 

têm colocado no mercado uma infinidade de produtos 

que podem ser bastante eficientes para o planejamento 

familiar. Numere a segunda coluna de acordo com a 

primeira, relacionando os métodos contraceptivos lis-

tados na 1a com os modos de ação listados na 2a.  

1. Diafragma  

2. Pílula anticoncepcional  

3. Dispositivo intrauterino  

4. Ligadura tubária  

( ) Previne a ovulação.  

( ) Impede a chegada do óvulo ao útero.  

( ) Impede a implantação do óvulo fertilizado.  

( ) Impede a entrada dos espermatozoides no útero.  

Assinale a alternativa que contém a sequência 

correta, de cima para baixo.  

a. 4, 2, 1, 3  

b. 2, 3, 4, 1  

c. 2, 4, 3, 1  

d. 3, 4, 2, 1  



 

14. UFU-MG    Considere as afirmativas.  

I. Um fruto podre perto de outros frutos sadios provoca 

o apodrecimento de todos.  

II. Pode-se induzir artificialmente a produção de frutos 

sem que ocorra a fecundação.  

III. Aplica-se para retardar o envelhecimento das 

verduras.  

As afirmativas I, II e III são atribuídas, respectivamente, 

à ação de quais hormônios vegetais?  

a. Etileno, auxina e citocinina  

b. Ácido abscísico, etileno e giberelina  

c. Citocinina, ácido abscísico e auxina  

d. Giberelina, citocinina e etileno  

 

 
15. UEA-AM   Leia o texto.  

Vitória-régia ou vitória amazônica  
Vitória amazônica, uma das mais lindas plantas 
aquáticas do mundo, da família das ninfeáceas, tem a 
folha de formato circular e mede até 1,80 m de 
diâmetro. Sua flor, de cor branca com o centro 
rosado, alcança até 30 cm. Elas possuem várias 
camadas de pétalas e, no meio, um botão circular 
onde ficam as sementes. As flores só se abrem de 
noite e podem ter até 30 centímetros de diâmetro.  

Disponível em: <www.portalamazonia.globo.com>. Adaptado.  

Esse movimento reversível de abertura e fechamento das 

flores da vitória-régia é chamado de  

a. nastismo, e também ocorre na dormideira Mimosa 

pudica, que fecha os seus folíolos quando tocados.  

b. tropismo, e pode ser comparado aos movimentos das 

gavinhas de uma trepadeira, que se enrolam em um 

suporte.  

c. tactismo, e pode ser comparado ao movimento da flor 

do girassol, que acompanha a direção de incidência dos 

raios solares.  

d. vernalização, e é semelhante ao movimento que 

ocorre na flor da tulipeira, que abre suas pétalas quando 

a temperatura é alta e fecha quando a temperatura é 

baixa.  

e. hidrotropismo, e ocorre também nas raízes secundá-

rias de um vegetal que tem seu crescimento orientado 

em direção a uma fonte de água.  

 

 

Assinale a alternativa correta com um X e 

preencha corretamente o gabarito  
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