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ATIVIDADE DE BIOLOGIA DE RECUPERAÇÃO DO 1ºTRIMESTRE  
LIVRO 1A 
FRENTE A – UNID 1 CAP. 3 ACIDOS NUCLEICOS, REPLICAÇÃO  E TRANSCRIÇÃO/ UNID 2. CAP. 5 ENVOLTÓRIOS 
CELULARES 

FRENTE B – UNID 1  CAP.2 CARACTERÍSTICAS DOS SERES VIVOS /CAP.4 IDÉIAS EVOLUCIONISTAS DE LAMARCK E 
DARWIN 

Instruções: Estude o conteúdo proposto resolva essa lista de exercícios e mande a foto da 
resolução. Se tiver dúvidas mande por email para podermos esclarecer.  
 
No dia 23/06 terça feira das 12h até as 12:45h vou fazer um plantão online para esclarecimento 
de dúvidas  
 
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                
 

1. Considere que a base nitrogenada púrica do terceiro 

códon do RNAm  descrito abaixo tenha sido substituída 

por uma guanina: 

 

RNAm AUG UCU AUC GGG UUG  

 

O quadro a seguir mostra alguns códons do RNA 

mensageiro e os aminoácidos codificados por cada um 

deles. 

 

Códon do RNAm  Aminoácido 

AGG  arginina 

AGC  serina 

AUC  isoleucina 

AUG  metionina 

GUC  valina 

GGC  glicina 

 
O novo aminoácido codificado a partir dessa alteração é  
a) arginina    
b) metionina    
c) valina    
d) serina    

e) glicina    
  
2. Os ácidos nucleicos são polímeros que atuam 
no armazenamento, na transmissão e no uso da 
informação genética.  
 
Com base na estrutura e função destes polímeros, 
assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmações abaixo.  
 
(     ) Seus monômeros são denominados 
nucleotídeos.  
(     ) Seus monômeros estão unidos por meio de 
ligações fosfodiésteres.  
(     ) Suas bases nitrogenadas estão diretamente 
ligadas aos fosfatos.  
(     ) Suas bases nitrogenadas podem ser púricas 
ou pirimídicas.  
 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é  
a) V – V – F – V.    
b) V – F – V – F.    
c) F – V – V – F.    
d) F – F – V – V.    



e) V – F – F – V.    
  
3.  As membranas plasmáticas representam a estrutura 

mais externa das células, separando o seu interior do 

ambiente. Estão constituídas principalmente por 

proteínas e lipídios que, além de compor a sua estrutura, 

também facilitam o funcionamento celular. 

 

 
 

Acerca dessa estrutura celular, mostrada na figura 

acima, afirma-se 

 

I. A estrutura básica das membranas celulares obedece 

ao modelo do mosaico fluido proposto por Singer e 

Nicholson (1972), no qual proteínas distribuídas em 

padrão de mosaico flutuam em uma bicamada fluida 

de fosfolipídios. 

II. Fosfolipídios e colesterol são lipídios anfipáticos que 

formam a estrutura básica das membranas celulares. 

III. As proteínas representam o grupo de 

macromoléculas mais abundantes nas membranas 

das células. 

IV. As proteínas de membrana atuam como canais 

iônicos, proteínas de transporte, receptores de 

moléculas sinalizadoras e componentes do 

citoesqueleto. 

 

É correto o que se afirma em:  
a) I, apenas.    
b) I e II, apenas.    
c) I, II e III.    
d) III e IV.    
e) I, II e IV.    
  
4.  A bomba de sódio-potássio:  
 
1. é caracterizada pelo transporte de íons potássio 

de um meio onde se encontram em menor 
concentração para outro, onde estão em maior 
concentração.  

2. é uma forma de transporte passivo, 
fundamental para igualar as concentrações de 
sódio e potássio nos meios extra e intracelular.  

3. está relacionada a processos de contração 
muscular e condução dos impulsos nervosos.  

4. é fundamental para manter a concentração de 
potássio no meio intracelular mais baixa do que 
no meio extracelular.  

5. é uma forma de difusão facilitada importante 
para o controle da concentração de sódio e 
potássio no interior da célula.  

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.    
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras.    
  
5. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a 

função das microvilosidades das membranas das células 

que revestem as paredes internas do intestino delgado, 

um estudante realizou o seguinte experimento: 

Colocou 200 m  de água em dois recipientes. No 

primeiro recipiente, mergulhou, por 5  segundos, um 

pedaço de papel liso, como na FIGURA 1; no segundo 

recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com 

dobras simulando as microvilosidades, conforme 

FIGURA 2. Os dados obtidos foram: a quantidade de 

água absorvida pelo papel liso foi de 8 m ,  enquanto 

pelo papel dobrado foi de 12 12 m .  

 

 
 

Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das 

microvilosidades intestinais com relação à absorção de 

nutrientes pelas células das paredes internas do intestino 

é a de  
a) manter o volume de absorção.    
b) aumentar a superfície de absorção.    
c) diminuir a velocidade de absorção.    
d) aumentar o tempo de absorção.    
e) manter a seletividade na absorção.    
  
6. A figura representa, esquematicamente, um 

nucleotídeo. Esta molécula é de extrema importância 

para todos os seres vivos em razão dos diferentes papéis 

que desempenha no interior das células. Um dos papéis 

está relacionado à sua capacidade de formar diferentes 

polímeros no interior das células. 

 

 
 

Analise as proposições em relação ao nucleotídeo.  

 



I. Esta estrutura molecular é encontrada nas células de 

todos os seres vivos.  

II. Existem cinco tipos de bases nitrogenadas que 

podem se ligar ao açúcar.  

III. O açúcar, que se une ao fosfato e à base 

nitrogenada, tem em sua estrutura 5 carbonos.  

IV. Os nucleotídeos são as unidades que formam os 

ácidos nucleicos.  

V. Nucleotídeos se ligam por meio de suas bases 

nitrogenadas, e também estabelecem ligações entre 

o açúcar de um e com o fosfato do outro.  

 

Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.    
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.    
  
7.   Nos ácidos nucleicos, encontram-se bases 

nitrogenadas formando pares de relativas 

especificidades. Ao se analisar o DNA de uma 

determinada bactéria, encontram-se 38% de bases 

Citosina (C). Que percentuais de bases Adenina (A), 

Guanina (G) e Timina (T) são esperados, 

respectivamente?  

a) 62%, 38%, 62%    
b) 24%, 38%, 24%    
c) 38%, 12%, 12%    
d) 62%, 12%, 12%    
e) 12%, 38%, 12%    
  
8.  Um dos temas mais controversos da história da 

ciência diz respeito à origem da vida, pois existia a 

dúvida se ela teria surgido pela abiogênese (geração 

espontânea) ou pela biogênese. Por séculos, inúmeros 

pesquisadores propuseram e desenvolveram 

explicações, por meio de experimentos, como 

consequência de diferentes olhares. 

 

Com base nos conhecimentos sobre abiogênese e 

biogênese, assinale a alternativa que relaciona, 

corretamente, o pesquisador, a hipótese por ele 

defendida e o experimento que deu sustentação para sua 

defesa.  
a) John Tuberville Needham defendeu a abiogênese por 

meio de experimentos que demonstraram o 

surgimento de microrganismos em um caldo de carne 

aquecido e mantido em recipientes fechados.    
b) Jean-Baptiste van Helmont defendeu a biogênese por 

meio de experimentos que demonstraram o 

surgimento de larvas em pedaços de carne em 

putrefação.    
c) Lazzaro Spallanzani defendeu a biogênese por meio 

de estudos que demonstraram a origem da matéria 

que permitia o crescimento das plantas em vasos.    
d) Felix Pouchet defendeu a biogênese por meio de 

experimentos a partir dos quais surgiam 

microrganismos pela fervura de um caldo nutritivo 

em frascos de vidro.    

e) Louis Pasteur defendeu a abiogênese por meio de 

experimentos com uma mistura aquecida de água, 

feno e gás oxigênio 2(O ),  a partir da qual surgiam 

microrganismos.    
  
9.  Relacione, corretamente, as teorias sobre a origem 

da vida com suas respectivas características, numerando 

os parênteses abaixo de acordo com a seguinte 

indicação: 

 

1. Abiogênese 

2. Biogênese 

3. Panspermia 

4. Evolução molecular 

 

(     ) Afirma que a vida na Terra teve origem a partir de 

seres vivos ou de substâncias precursoras da vida 

proveniente de outros locais do cosmo. 

(     ) Surgiu a partir de evidências irrefutáveis de testes 

rigorosos realizados por Redi, Spallanzani, 

Pasteur e outros que chegaram à conclusão de 

que seres vivos surgem somente pela reprodução 

de seres da sua própria espécie. 

(     ) Considera que a vida surgiu por mecanismos 

diversos como, por exemplo, a partir da lama de 

lagos e rios, além da reprodução. 

(     ) A vida é resultado de um processo de evolução 

química em que compostos inorgânicos se 

combinam, originando moléculas orgânicas 

simples que se combinam produzindo moléculas 

mais complexas, até o surgimento dos primeiros 

seres vivos. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 4, 1, 3, 2.     
b) 3, 2, 1, 4.     
c) 1, 4, 2, 3.    
d) 2, 3, 4, 1.     
  
10. Sobre o processo evolutivo, é correto afirmar:   

a) As mutações genéticas ocorrem com o objetivo de 

promover adaptação dos organismos ao ambiente.  

    
b) Alterações na sequência de aminoácidos do DNA dos 

organismos podem ser vantajosas, neutras ou 

desvantajosas para seus portadores.  

    
c) Em uma população, uma característica vantajosa 

tende a aumentar de frequência na geração seguinte pela 

ação da seleção natural.  

    
d) Os organismos de uma população biológica são 

idênticos entre si, potencializando a ação da seleção 

natural.  

    
e) Os organismos atuais estão se modificando 

geneticamente para se adaptar às mudanças climáticas, 

como o aquecimento global.  

    



  
11.   De acordo com a teoria sintética da evolução ou 

neodarwinismo, a unidade evolutiva é  

a) o indivíduo, pois seu genótipo se altera ao longo da 

vida e a seleção natural atua sobre genes ou 

características genéticas de forma isolada.     
b) a população, pois seu conjunto gênico pode mudar 

em sucessivas gerações e tais mudanças podem 

ocorrer por fatores como mutação e recombinação 

gênica.     
c) a comunidade, pois engloba conjuntos gênicos de 

diferentes populações e incorpora o conceito de 

seleção natural à teoria darwinista.     
d) o ecossistema, pois engloba conjuntos gênicos de 

diferentes comunidades e incorpora o conceito de 

recombinação gênica à teoria darwinista.     
  
12.   O fixismo e o evolucionismo foram correntes de 

pensamento utilizadas para explicar a diversidade das 

espécies. Sobre essas correntes, é correto afirmar que  

a) o fixismo considera que as diferentes espécies são 

permanentes, perfeitas e mutáveis e que foram 

originadas, independentemente, umas das outras.    
b) para o evolucionismo, as espécies atuais são o 

resultado de lentas e sucessivas transformações 

sofridas pelas espécies do passado, ao longo dos 

tempos.    
c) a geração espontânea, ou abiogênese, é uma corrente 

do evolucionismo que acredita na criação dos seres 

vivos a partir da matéria inanimada.    
d) o criacionismo considera que os seres vivos foram 

criados por ação divina, portanto, são perfeitos e 

instáveis ao longo do tempo.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto a seguir e responda à(s) questão(ões). 

 

O tempo nada mais é que a forma da nossa intuição 

interna. Se a condição particular da nossa sensibilidade 

lhe for suprimida, desaparece também o conceito de 

tempo, que não adere aos próprios objetos, mas apenas 

ao sujeito que os intui. 

KANT, I. Crítica da razão pura. Trad. Valério Rohden 

e Udo Baldur Moosburguer. 

São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 47. Coleção Os 

Pensadores.  
 

 

13.   No início do século XIX, alguns naturalistas 

passaram a adotar ideias evolucionistas para explicar a 

diversidade do mundo vivo. Embora os teólogos 

naturais tivessem reconhecido a importância do meio 

ambiente e as adaptações dos organismos a ele, Jean-

Baptiste Lamarck foi o primeiro a reconhecer a 

importância crucial do tempo para explicar a 

diversidade da vida. 

 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma 

contribuição de Lamarck para o pensamento 

evolucionista da época, além do fator tempo.  

a) Uma vez que, a cada geração, sobrevivem os mais 

aptos, eles tendem a transmitir aos descendentes as 

características relacionadas a essa maior aptidão para 

sobreviver.    
b) Os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem, a 

cada geração, são os que apresentam determinadas 

características relacionadas com a adaptação às 

condições ambientais.    
c) Algumas características conferem a seus portadores 

vantagens para explorar o meio ambiente de forma a 

tornar a sobrevivência e a reprodução mais 

eficientes.    
d) A variação casual apresenta-se em primeiro lugar e a 

atividade ordenada do meio ambiente vem 

posteriormente, ou seja, a variação independe do 

meio.    
e) A adaptação é o inevitável produto final de processos 

fisiológicos requeridos pelas necessidades dos 

organismos de fazer face às mudanças de seu meio 

ambiente.    
  
14.   A tira de quadrinhos abaixo mostra, de maneira 

espirituosa, o aumento de acuidade auditiva em uma das 

duas figuras que ali aparecem. Em seguida, há uma 

descrição de passos hipotéticos, enumerados de 1 a 3, 

que tentam explicar a evolução do comprimento das 

orelhas em coelhos. 

 

 
 



1. Em algum 

ponto no 

passado, os 

coelhos 

possuíam 

orelhas 

relativament

e curtas. 

Como a sua 

sobrevivênci

a dependia 

fortemente 

da sua 

capacidade 

de ouvir um 

predador 

que se 

aproximava, 

eles 

distendiam 

suas orelhas 

continuame

nte a fim de 

ouvir com o 

máximo de 

eficiência. 

2. A contínua 

distensão 

das orelhas 

afetou as 

células 

reprodutiva

s, com o 

resultado 

de que os 

coelhos 

vieram 

gradualmen

te a ter 

orelhas 

mais 

longas. 

Esses 

coelhos, 

por sua 

vez, 

distendera

m suas 

orelhas e 

passaram o 

aumento 

para seus 

descendent

es. 

3. 

Eventualmen

te, um ponto 

foi atingido 

no qual o 

comprimento 

da orelha era 

suficiente 

para 

possibilitar 

aos coelhos 

sobrevivere

m sem 

distensão 

ulterior. 

Nesse ponto, 

o 

comprimento 

das orelhas 

estabilizou-

se. 

 

Buffaloe, N. D. Diversidade de plantas e animais. 

São Paulo. Edgar Blücher, p. 20. 

 

 

A descrição em questão está em DESACORDO com  
a) a lei do uso o do desuso e a herança dos caracteres 

adquiridos, relativos à teoria proposta por Lamarck.    
b) a lei do uso e do desuso e a herança dos caracteres 

adquiridos, relativos à teoria proposta por Darwin.    
c) o conceito de seleção natural, relativo à teoria 

proposta por Lamarck.    
d) o conceito de seleção natural, relativo à teoria 

proposta por Darwin.    
  
15. Segundo a Teoria da Evolução de Darwin, a seleção 

natural atua permanentemente sobre as populações, 

eliminando fenótipos desviantes como resposta a 

diferentes interações que se estabelecem entre esses 

organismos e o meio em que vivem. No que concerne à 

seleção natural, assinale a afirmação verdadeira.  

a) No processo de seleção natural, o mais forte e mais 

evoluído sempre vence a luta pela sobrevivência.    
b) Os seres mais complexos e, portanto, mais evoluídos, 

possuem maior chance de reproduzir-se deixando 

descendentes.    
c) A seleção natural é um processo linear que conduz ao 

surgimento de organismos mais evoluídos, conforme 

é possível perceber na história evolutiva dos seres 

vivos.    
d) Na natureza, a vida é uma constante luta pela 

sobrevivência, em que os mais aptos sobrevivem.    

 


