
 
 

 
PLANO DE RECUPERAÇÃO 

 

Turma:9º 
 

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 aproveitamento do aluno no processo de recuperação uma vez que ele favorece a 

revisão dos conteúdos selecionados. 

 

 
CONTEÚDO SELECIONADO: CAP. 9 VARIABILIDADE  
CAP10. SURGIMENTO DA BIOTECNOLOGIA 
CAP. 11 BIOTECNOLOGIA MODERNA 
 

 
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 a correção das provas e esclarecer suas dúvidas para a 
realização da avaliação. 
 

 

 

 

 



 

 

   

Nome: Número: 

Turma: 9ª 

____ 

Professor (a): Miriam G. 

Marini 
Data: ___/11/19 Disciplina: Biologia 

- 

Objetivo: Verificar aprendizagem sobre os conteúdos de VARIABILIDADE, SURGIMENTO DA 

BIOTECNOLOGIA E BIOTECNOLOGIA MODERNA 

Valor: 1,5 Nota: 

 

- O aluno deve reler os módulos mencionados e reler as suas anotações no caderno, procurando 

esclarecer suas dúvidas. 

- Refazer os exercícios propostos no livro e comparar com o gabarito, que já possuem, 
 

CONTEÚDO: CAP. 9 VARIABILIDADE, CAP10. SURGIMENTO DA BIOTECNOLOGIA E CAP. 11 
BIOTECNOLOGIA MODERNA 

 

Assinale x nas 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.  A teoria sintética da evolução ou 

neodarwinismo foi formulada, tomando 

como base as noções de Darwin acerca 

da seleção natural e incorporando noções 

de Genética. São fatores considerados 

nessa teoria:  

a) mutação gênica e recombinação 
genética    

b) seleção natural e uso ou desuso    
c) recombinação gênica e transmissão de 

caracteres adquiridos    
d) uso ou desuso e transmissão de 

caracteres adquiridos     
e) sobrevivência dos mais aptos e 

transmissão de caracteres adquiridos    
  
02.  A transformação dos seres vivos, ao 

longo do tempo, permitindo o surgimento 

de umas espécies e a extinção de outras, 

é conhecida como:  

a) população biológica    
b) biocenose    
c) reprodução    
d) fóssil    
e) evolução biológica    

 
03.   A única alternativa que expressa os 

princípios básicos do naturalista inglês 

Charles Darwin (1809-1882) sobre a 

teoria evolutiva é:  

a) A seleção natural dificulta a adaptação 
das espécies ao meio, ao longo das 
gerações.    

b) As características adquiridas por um 
indivíduo são transmitidas aos seus 
descendentes.    

c) Os organismos atrofiam seus órgãos 
por falta de uso, dificultando a 
passagem de genes para sua prole.    

d) As espécies com organizações 
favoráveis às condições do ambiente têm 
maiores chances de sobrevivência 
 
04.  Segundo o evolucionismo, o 
processo de formação de novas espécies 
é denominado de  
a) especiação.    
b) divergência adaptativa.    
c) deriva gênica.    
d) adaptação.    
  



05.   Ao se observar a natureza, é 
possível se deparar com diferentes 
animais capazes de voar, como diferentes 
insetos, pássaros e mamíferos. Esses 
animais possuem asas adaptadas à 
função de voar que têm origens 
embrionárias diferentes, sendo assim 
denominadas órgãos análogos. A 
adaptação evolutiva a modos de vida 
semelhantes leva organismos pouco 
aparentados a desenvolver formas 
corporais análogas. Esse processo é 
denominado  
a) recombinação gênica.    
b) teoria sintética da evolução.     
c) seleção natural.     
d) convergência evolutiva.    
 
 
06.  Assinale a alternativa que apresenta 
um fator que explique o processo de 
especiação.  
a) isolamento reprodutivo    
b) seleção natural    
c) presença de fluxo gênico (troca de 

genes)    
d) migração    
e) grande capacidade reprodutiva dos 
seres vivos    
 

07 Os avanços na biotecnologia permitem 
ao homem criar seres transgênicos 
através da manipulação do material 
genético. Sobre esses organismos, é 
correto afirmar que  
a) possuem ciclo de vida anormal.    
b) causam grande desequilíbrio 

ambiental.    
c) produzem substâncias de outras 

espécies.    
d) oferecerem riscos confirmados a saúde 

humana.    
  
08. O diabetes é uma doença que 
acomete milhões de pessoas ao redor do 
mundo, muitos dos quais dependem de 
injeções diárias que forneçam insulina ao 
seu organismo. Atualmente, a produção 
deste hormônio pode ser realizada em 
laboratório, com o auxílio de bactérias 

que contenham o gene que codifica para 
a insulina. Sendo assim, é correto afirmar 
que o(a)  
a) insulina será secretada das células 

bacterianas pelo Complexo de Golgi, da 
mesma maneira que ocorre nas células 
humanas.    

b) gene inserido na bactéria é uma 
molécula de DNA.     

c) hormônio insulina produzido pela 
bactéria é um ácido nucleico.    

d) hormônio insulina injetado pelos 
pacientes consiste em uma molécula de 

RNA.     
 

09. Os avanços na área da biotecnologia 

permitiram melhores condições de 

assistência à saúde humana e animal, 

especialmente no que se refere à 

produção de antibióticos, vacinas, 

hormônios e outros insumos terapêuticos. 

Na fase laboratorial, o método de 

produção do hormônio do crescimento 

envolve diretamente  

a) o sequenciamento de DNA.    
b) a clonagem de células.    
c) o DNA recombinante.    
d) a hibridização de DNA.    
 
10. Os projetos genomas, que estão 

sendo desenvolvidos em centros de 

pesquisas de vários países, empenham-

se no momento em descobrir  

a) a interação dos genes.    
b) a expressão dos genes, isto é, como 

eles agem.    
c) a sequência exata de nucleotídeos de 

cada gene.    
d) quais nucleotídeos servem de molde 

para a síntese de RNAm.    
 
11 A tecnologia do DNA recombinante 
abriu novas perspectivas no 
melhoramento genético dos organismos. 
Essa técnica consiste na inserção de um 
segmento de DNA de uma espécie em 
outra e, para o seu desenvolvimento, 
diversas enzimas são utilizadas.  



Com base na literatura sobre a tecnologia 
do DNA recombinante, é correto afirmar:  
a) As enzimas de restrição identificam o 

segmento de DNA que será inserido na 
célula alvo.    

b) Os plasmídeos são enzimas 
importantes para unir as moléculas de 
DNA.    

c) A enzima DNA ligase é importante para 
inserir o DNA na célula alvo.    

d) As enzimas de restrição são utilizadas 
para cortar a molécula de DNA.    

 
12 Para um pesquisador transferir um 

gene de interesse, diferentes etapas são 

cumpridas em laboratório, entre as quais: 

a utilização de enzima do tipo (1), para o 

corte e a separação do segmento de DNA 

a ser estudado; a extração e o 

rompimento de (2), e a inclusão em (2) do 

segmento obtido (gene isolado) com o 

auxílio de enzimas do tipo (3). Os 

números 1, 2 e 3 indicam, 

respectivamente: 

  
a) enzima de restrição, plasmídio e 

enzima ligase.    
b) enzima transcriptase reversa, 

cromossomo circular e enzima de 
restrição.    

c) DNA recombinante, RNA plasmidial e 
enzima exonuclease.    

d) enzima transcriptase reversa, 
plasmídio e enzima de restrição.    

 

13. O diagrama a seguir representa um 
nucleotídeo de DNA com as subunidades 
X, Y  e Z.  

 

 
 
Assinale a alternativa CORRETA que 
identifica o nucleotídeo acima como 
sendo um monômero do DNA:  
a) X  é uma ribose.    
b) Y  é um fosfato.    
c) Z  é uma timina.    
d) X  é uma uracila.    
e) Z  é um nucleosídeo.    
  
14 Analise as proposições, em relação 
aos ácidos nucleicos, e assinale (V) para 
verdadeira e (F) para falsa. 
 
(     ) Os ácidos nucleicos são moléculas 

gigantes formadas por unidades 
chamadas de nucleotídeos.  

(     ) O RNA transportador é formado a 
partir de regiões específicas do DNA.  

(     ) O RNA ribossômico associado com 
proteínas forma os ribossomos.  

(     ) O DNA apresenta-se altamente 
condensado nas células 
procarióticas.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta, de cima para baixo.   
a) F – V – V – F    
b) F – F – V – V    
c) V – V – V – F    
d) V – F – V – V    
e) V – F – F – V    
  
15. Adenina, guanina e citosina são bases 
presentes tanto na estrutura de DNA  
como na de RNA.  Qual das moléculas 
abaixo também está presente em ambas?  
a) Uracila.    
b) Timina.    
c) Ribose.    
d) Fosfato.    
e) Desoxirribose.      
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