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Turma:1ºAB 
 

Data:   __/09/20 Disciplina: BIOLOGIA 
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2º 

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 APRENDIZAGEM uma vez que ele favorece a 

revisão dos conteúdos selecionados. 

 

 
CONTEÚDO SELECIONADO: LIVRO 1A 
FRENTE A – UNID 6 CAP. 14 1ª LEI DE MENDEL E CAP. 15 VARIAÇÕES DA 1ª LEI DE MENDEL 

FRENTE B – UNID 5  CAP.12 DINÂMICA POPULACIONAL /CAP. 13 RELAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Lista de exercício individual de valor 1,5 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, REVER  as provas e esclarecer suas dúvidas para a realização 
da avaliação. 
 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE DE REUPERAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 1ª SÉRIE 

VALOR 1,5 ENTREGA NO DIA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO 

01) O metabolismo celular fermentativo é um processo de degradação de moléculas 

orgânicas com liberação de energia usada para formar ATP. A fermentação lática, um 

dos processos fermentativos: 

A) é resultado do anabolismo de carboidratos, cuja regeneração do NAD gera um 

produto final oxidado. 

B) produz quatro moléculas de ácido lático e gás carbônico por molécula de glicose. 

C) quando realizada por bactérias no leite, provoca a coagulação de proteínas. 

D) na presença de oxigênio, produz saldo energético superior à respiração aeróbica. 

E) gera 4 ATPs de saldo energético a partir da degradação do ácido pirúvico. 

 

02) O processo de fotossíntese consiste, basicamente, na produção de compostos 

orgânicos a partir do CO2 e H2O, utilizando energia luminosa. Este processo ocorre nos 

organismos clorofilados, tais como as plantas. 

Em relação à fotossíntese nos vegetais, são feitas as seguintes afirmativas: 

I- A energia luminosa solar é captada por pigmentos presentes nos cloroplastos, sendo os 

principais denominados clorofilas a e b; 

II- Quanto maior a concentração de CO2 e a intensidade luminosa, maior será a taxa 

fotossintética; 

III – O único fator limitante do processo é a energia luminosa, uma vez que o processo 

não ocorre na ausência de luz; 

IV- O ponto de compensação fótico corresponde à intensidade de energia luminosa na 

qual as taxas de fotossíntese e de respiração se equivalem. 

São VERDADEIRAS as afirmativas 

A) I e II. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) I e III. 

E) III e IV. 

 

03)   Analise o esquema, a seguir, que representa as três etapas de um processo 

metabólico energético. 



 

Sobre esse processo metabólico, é correto afirmar que 

A) as plantas realizam as etapas II e III, mas não realizam a I. 

B) a maior produção de CO2 ocorrerá na fosforilação oxidativa. 

C) a etapa I é comum aos metabolismos de respiração anaeróbia e aeróbia. 

D) os procariotos, por não apresentarem mitocôndrias, não realizam a etapa III. 

 

04.Analise as alternativas a seguir e marque aquela que melhor define o 
processo de quimiossíntese. 

a) A quimiossíntese é um processo em que há a produção de matéria 
orgânica a partir da energia luminosa. 

b) A quimiossíntese é um processo em que o ser vivo retira energia 
armazenada nos alimentos. 

c) A quimiossíntese é um processo anaeróbico em que a glicose dos 
alimentos é quebrada de modo a oferecer energia para determinado 
organismo. 

d) A quimiossíntese é um processo em que são produzidas moléculas de 
álcool etílico. 

e) A quimiossíntese é um processo em que energia é produzida a partir de 
reações oxidativas de substâncias inorgânicas simples  

5. Marque a alternativa INCORRETA: 



a)      O conjunto de todos os organismos de um ecossistema com o mesmo 
tipo de nutrição constitui um nível trófico ou alimentar. 

b)      O conjunto de florestas, campos, desertos e outros grandes 
ecossistemas forma a biosfera: conjunto de regiões do planeta em 
condições de sustentar a vida de forma permanente. 

c)       Os ecossistemas são unidades funcionais onde os componentes 
bióticos e abióticos se interagem e estão inseparavelmente relacionados. 

d)      Os seres heterótrofos são em sua maioria organismos que produzem o 
próprio alimento, dependendo dessa forma de outros seres vivos para 
manterem-se vivos. 

e)      Populações que habitam a mesma área mantém entre si várias 
relações e formam um novo nível de organização chamado de comunidade, 
biocenose, biota ou comunidade biótica. 

06)  No pantanal, muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos e plantas 

interagem entre si, e, embora só as plantas e os animais sejam mais fáceis de serem 

identificados, existem, ainda, muitos micro-organismos, importantes para a 

manutenção do equilíbrio do ambiente. Esses fatores bióticos representados pelos 

seres vivos que vivem no mesmo ambiente constituem um(a): 

A) Biosfera. 

B) População. 

C) Ecossistema. 

D) Comunidade. 

07)  O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos, passa o 
dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo 
curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se 
locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada 
gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é 
amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas 
adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias 
fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição 
para namorar! 
Ciência Hoje das Crianças, ano 19, n.174, Nov.2006 (adaptado). 

Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu:  

a) habitat 
b) biótopo 
c) população 
d) nicho ecológico 

‘ 



08.  Considere a cadeia alimentar e as pirâmides que a representam. As 
pirâmides 1 e 2 representam, respectivamente: 

 

A) biomassa e energia. 
B) número e energia. 
C) energia e biomassa. 
D) biomassa e número. 
E) energia e número. 

09)  Considere uma pirâmide ecológica com os seguintes níveis tróficos: três 
árvores, trezentos gafanhotos e duas aves. A partir desses dados, analise as 
figuras a seguir. 

 

Quais figuras representam melhor a pirâmide de energia e de número, 
respectivamente? 

A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 2 e 4. 
D) 4 e 3. 



 

10)  Analise a pirâmide ecológica: 

 

A análise das informações fornecidas permite afirmar que essa pirâmide 

A) representa uma teia alimentar com três níveis tróficos. 
B) retrata relações ecológicas de cooperação e mutualismo. 
C) indica a produtividade primária bruta dos consumidores. 
D) representa uma cadeia alimentar com dois níveis tróficos, o primário e o 
secundário. 
E) retrata o fluxo unidirecional de energia nas cadeias 
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