
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2021 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 3°  

Curso:  EM                                   Disciplina: Biologia              Série/Ano: 1ºA 

Professor(a): Miriam G. 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: FA – C17 2ªLEI DE MENDEL/ C18 INTERAÇÕES 
GÊNICAS   FB - C15 DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO / C16 CÉLULA TRONCO 
E CLONAGEM 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  

- Lista de exercícios de 1,5 a ser entregue dia 13/12 

- Avaliação  8,5 a ser realizada no dia 13/12 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:  Você pode estudar pelos power points enviados pelo 
mural, refazer os exercícios do livro  e tirar as dúvidas antes da prova, nas aulas. 

 



NOME: __________________________________________ Nº ____ 1º ____ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO DE BIOLOGIA 3 º TRIMESTRE 

Responda as questões e preencha corretamente o gabarito com letra maiúscula (1,5) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

 

01.A mosca Drosophila, conhecida como 

mosca-das-frutas, é bastante estudada 

no meio acadêmico pelos geneticistas. 

Dois caracteres estão entre os mais 

estudados: tamanho da asa e cor do 

corpo, cada um condicionado por gene 

autossômico. Em se tratando do tamanho 

da asa, a característica asa vestigial é 

recessiva e a característica asa longa, 

dominante. Em relação à cor do 

indivíduo, a coloração cinza é recessiva e 

a cor preta, dominante.Em um 

experimento, foi realizado um cruzamento 

entre indivíduos heterozigotos para os 

dois caracteres, do qual foram geradas 

288 moscas. Dessas, qual é a quantidade 

esperada de moscas que apresentam o 

mesmo fenótipo dos indivíduos 

parentais? 

A) 288 

B) 162 

C) 108 

D) 72 

E) 54 

 

02.A mosca Drosophila melanogaster é um 
organismo modelo para estudos genéticos e 
apresenta alguns fenótipos mutantes 

facilmente detectáveis em laboratório. Duas 
mutações recessivas, observáveis nessa 
mosca, são a das asas vestigiais (v) e a do 
corpo escuro (e). 
Após o cruzamento de uma fêmea com asas 
vestigiais com um macho de corpo escuro, foi 
obtido o seguinte: 

F1 – todos os machos e fêmeas com fenótipo 
selvagem. 
F2 – 9/16 selvagem; 3/16 asas vestigiais; 
3/16 corpo escuro; 1/16 asas vestigiais e 
corpo escuro. 

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmações abaixo, referentes aos resultados 
obtidos para o cruzamento descrito. 

( ) As proporções fenotípicas obtidas em F2 
indicam ausência de dominância, pois houve 
alteração nas proporções esperadas. 
( ) Os resultados obtidos em F2 indicam um 
di-hibridismo envolvendo dois genes 
autossômicos com segregação 
independente. 
( ) As proporções obtidas em F2 estão de 
acordo com a segunda Lei de Mendel ou 
Princípio da segregação independente dos 
caracteres. 
( ) Os pares de alelos desses genes estão 
localizados em cromossomos homólogos. 

A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 
A) V – V – F – F. 
B) V – F – V – F. 
C) V – F – F – V. 
D) F – F – V – V. 
E) F – V – V – F. 

03.  Em certa planta, a cor das flores é 
condicionada por dois pares de alelos com 
segregação independente. A determina cor 
vermelha e seu alelo recessivo a determina 



cor amarela. C inibe a manifestação da cor, 
determinando flores brancas, e é dominante 
sobre seu alelo c, que permite a 
manifestação da cor. Espera-se que a 
proporção fenotípica da descendência do 
cruzamento entre plantas Aa Cc seja 
A) 12 brancas: 3 vermelhas: 1 amarela. 
B) 12 vermelhas: 3 brancas: 1 amarela. 
C) 9 brancas: 5 vermelhas: 2 amarelas. 
D) 9 vermelhas: 3 amarelas: 4 brancas. 
E) 9 brancas: 3 vermelhas: 4 amarelas. 

04. A quantidade de pigmento na pele 
humana pode aumentar sob a ação dos raios 
solares. A herança da cor da pele humana 
parece ser determinada no mínimo por dois 
pares de alelos, cada um localizado em 
diferentes pares de cromossomos 
homólogos. Supondo-se que a herança da 
cor da pele humana seja determinada por 
apenas dois pares de alelos, a probabilidade 
de um casal, ele mulato médio filho de mãe 
branca, ela mulata clara, terem uma criança 
do sexo masculino e branco é: 

a) 1/32 
b) 1/16 
c) 1/8 
d) 1/4 
e) 1/2 

05. Em galinhas, o tipo da crista é uma 
interação gênica não-epistática. De um 
cruzamento entre Rree x RrEE, em 100 
descendentes, qual a proporção esperada? 

Crista Noz: R_E_ 

Crista Rosa: R_ee 

Crista Ervilha: rrE_ 

Crista Simples: rree 

a)75 indívíduos de crista ervilha, e 25 
indivíduos de crista noz. 
b)75 indivíduos de crista noz, e 25 indivíduos 
de crista ervilha. 
c)50 indívíduos de crista noz, 25 indivíduos 
de crista ervilha e 25 indivíduos de crista 
rosa. 
d)100 indivíduos de crista noz. 

e)50 indivíduos de crista noz e 50 indivíduos 
de crista ervilha. 

 

06. “A segmentação é um processo do 

desenvolvimento embrionário que ocorre 

segundo duas fases. Ao final da primeira fase 

forma‐se a ______________, constituída por 

um maciço de células que sofrerão divisão 

mitóticas gerando a ________________ que 

apresenta células menores que secretam um 

líquido que se acumula no inteiro, 

preenchendo e formando uma cavidade 

central, chamada _____________.” Assinale 

a alternativa que completa correta e 

sequencialmente a afirmativa anterior. 

A) blástula / mórula / gástrula 

B) blastocele / mórula / blástula 

C) mórula / blástula / blastocele 

D) mórula / blastocele / blástula 

E) blástula / blastocele / gástrula 

07. A segmentação, que se caracteriza pelo 
aumento do número de células no zigoto, 
ocorre de maneiras diferentes em cada 
espécie. No homem, a segmentação é do 
tipo 

a) holoblástica igual. 

b) holoblástica desigual. 

c) meroblástica discoidal. 

d) meroblástica superficial. 

08. Um número crescente de clínicas, muitas 
vezes em países como a Rússia ou a China, 
mas também na Europa e outros continentes, 
afirmam em seus sites que podem tratar e 
até curar doenças como distrofia muscular, 
Alzheimer, Parkinson e lesão na coluna 
vertebral, assim como infartos, injetando nos 
pacientes células-tronco que, em teoria, 
podem se transformar em um nervo, um 
músculo ou outras células e reparar danos 
causados por uma doença ou lesão. Relatos 



de atletas sobre resultados aparentemente 
miraculosos contribuem para um interesse 
crescente. Estima-se que dezenas de 
milhares de pacientes ao redor do mundo 
tenham recorrido a tais tratamentos e que o 
setor movimente centenas de milhões de 
dólares”. 
Disponível em: 
https://nytiw.folha.uol.com.br/?url=/folha/cont
ent/view/full/44567, acessado em 
agosto/2016. 
Analise as proposições em relação às células 
tronco, e assinale (V) para verdadeira e (F) 
para falsa. 

( ) O uso das células tronco em terapias 
baseia-se no princípio de que elas podem 
gerar qualquer tipo de célula. 
( ) Os mecanismos genéticos, que promovem 
a diferenciação celular, já são 
suficientemente conhecidos para assegurar a 
correta transformação das células tronco 
naquelas que o paciente necessita. 
( ) Não existe o risco destas células se 
transformarem em tumores. 
( ) Todas as células, independentemente do 
seu grau de diferenciação, podem ser 
transformadas em células tronco. 

Assinale a alternativa que indica a sequência 
correta, de cima para baixo. 
A) V – F – V – V 
B) F – V – F – F 
C) V – F – F – F 
D) F – V – V – V 
E) F – F – F – V 

09. Na década de 1990, células do cordão 
umbilical de recém-nascidos humanos 
começaram a ser guardadas por 

criopreservação, uma vez que apresentam 
alto potencial terapêutico em consequência 
de suas características peculiares. 
O poder terapêutico dessas células baseia-se 
em sua capacidade de 
A) multiplicação lenta. 
B) comunicação entre células. 
C) adesão a diferentes tecidos. 
D) diferenciação em células especializadas. 
E) reconhecimento de células semelhantes. 

10. As estruturas apontadas pelos números 
1, 2, 3 e 4, no esquema de um corte 
transversal de embrião de rã, apresentado a 
seguir são: 

 

A) 1: notocorda; 2: tubo neural; 3: intestino 
primitivo e 4: epiderme. 
B) 1: tubo neural; 2: notocorda; 3: arquêntero 
e 4: ectoderme. 
C) 1: tubo neural; 2: celoma; 3: notocorda e 
4: ectoderme. 
D) 1: notocorda; 2: celoma; 3: arquêntero e 4: 
ectoderme. 
E) 1: intestino primitivo; 2: tubo neural; 3: 
celoma e 4: notocorda. 
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