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ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA COM X, E PREENCHA CORRETAMENTE O GABARITO COM LETRA 
MAIÚSCULA  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

1 .Observe o esquema representativo do 

Paramecium, um protista ciliado de água 

doce; numere a primeira coluna de acordo 

com a numeração atribuída às estruturas 

na figura abaixo, estabelecendo a relação 

correta entre as informações distribuídas 

nas colunas. 

                                                 
( ) Citóstoma 

( ) Vacúolo contrátil 

( ) Cílios 

( ) Micronúcleo 

( ) Vacúolo digestivo 

( ) Citopígeo 

( ) Macronúcleo 

(A) regula as atividades do metabolismo 

celular, além de participar da reprodução 

assexuada. 

(B) localizado no interior do sulco oral, é o 

local por onde o alimento penetra na 

célula. 

(C) utilizado para a locomoção e a 

ingestão de alimento. 

(D) participa da osmorregulação. 

(E) região da célula por onde são 

eliminados os restos não aproveitáveis do 

alimento. 

(F) participa apenas dos processos de 

reprodução assexuada e sexuada. 

(G) em seu interior ocorre a digestão do 

alimento. 

 



 

Assinale a alternativa que apresenta a 

relação correta entre estrutura/ função. 

Alternativas 

A) 3-C, 1-G, 6-E, 5-A, 2-D, 4-B, 7-F 

B) 3-E, 1-D, 6-C, 5-F, 2-G, 4-B, 7-A 

C) 3-B, 1-D, 6-C, 5-A, 2-G, 4-E, 7-F 

D) 3-E, 1-G, 6-B, 5-F, 2-D, 4-C, 7-A 

E) 3-B, 1-D, 6-C, 5-F, 2-G, 4-E, 7-A 

  

2. A simplicidade bioquímica dos vírus 

tem levado alguns cientistas a questionar 

se eles realmente são seres vivos. Para 

alguns estudiosos, os vírus são a forma 

de vida mais simples que existe. Mesmo 

os que não incluem os vírus entre os 

seres vivos concordam que eles são 

sistemas biológicos, uma vez que 

possuem ácidos nucleicos e utilizam o 

mesmo sistema de codificação genética 

que todas as formas de vida 

conhecidas.Amabis, J.M.; Martho,G.R. 

Fundamentos da Biologia Moderna. 4 ed. 

São Paulo: Moderna, 2006. p.251 

Julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) 

as afirmativas sobre os vírus. 

(  ) São acelulares e procariontes. 

(  ) Seu material genético pode ser DNA 

ou RNA. 

(  ) Não possuem metabolismo próprio; 

por isso, são parasitas intracelulares 

obrigatórios. 

(  ) São constituídos por um capsídeo 

duplo com constituição lipoproteica e por 

uma molécula de ácido nucleico. 

(  ) Os retrovírus são portadores de RNA e 

da enzima transcriptase reversa 

A sequência correta de cima para baixo é 

a)V, V, F, F, V 

b)V, F, F, V, F 

c)F, F, V, V, F 

d)V, V, V, F, V 

e)F, V, V, F, V 

 

3.. Especificidade viral é definida como a 

capacidade de infecção parasitária de um 

vírus com relação à diversidade de suas 

células-alvo. O vírus HIV apresenta 

especificidade com relação aos 

leucócitos, já o vírus da raiva é específico 

quanto à infecção de neurônios de 

mamíferos de forma geral. Tendo em vista 

as etapas da replicação e os constituintes 

virais, é correto afirmar que a 

especificidade viral se manifesta 

 

 a) no desnudamento, momento em que o 

material genético viral é integrado ao 

material genético celular.  

 b) na penetração, momento em que o 

capsídeo é endocitado pela célula-alvo a 

ser infectada.  

 c) na síntese viral, momento em que os 

componentes virais são sintetizados pela 

célula-alvo.  

 d) na adsorção, momento em que o 

capsídeo, ou o envelope, se unem aos 

receptores da membrana da célula-alvo.  

 e) na montagem, momento em que os 



 

componentes virais são organizados em 

novas partículas virais. 

 

4. Assinale a alternativa que apresenta a 
função dos tipos celulares de Porifera. 

a) A digestão do alimento é realizada 
pelos coanócitos, e os nutrientes são 
distribuídos pelos pinacócitos. 
b) Os coanócitos são responsáveis pela 
fagocitose das partículas alimentares. 
c) Os amebócitos são responsáveis 
somente pela produção das espículas. 
d) Os porócitos são as células que 
circundam a abertura do ósculo, por onde 
entra a água para a espongiocele. 
e) Os pinacócitos formam o tecido 
presente entre a parede externa do corpo 
e a parede da espongiocele. 
 

5. Os cnidários são animais de estrutura 
corporal relativamente simples e de hábito 
predador. O cnidócito é a principal 
estrutura que reúne os organismos neste 
filo, e é utilizada no ataque e na defesa. 
Marque a alternativa que melhor define 
este tipo de célula. 

a) Célula com um tipo de rede que 
permite a filtração de partículas presentes 
na água. 
b) Célula capaz de disparar descargas 
elétricas nas presas. 
c) Célula que produz muco adesivo que 
permite a captura do alimento. 
d) Célula que contém uma cápsula cheia 
de líquido urticante e um filamento 
protáctil. 
e) Célula capaz de gerar calor que 
queima os tecidos da presa e permite a 
sua captura. 
 

6. Os parasitas humanos Ascaris 

lumbricoides e Ancylostoma duodenale 

têm em comum todas as características 

abaixo, com exceção de:  

a) pertencerem ao mesmo filo.  
b) não possuírem hospedeiro 
intermediário no ciclo de vida.  
c) serem de sexos separados.  
d) serem adquiridos pelo homem através 
da pele. 
 

7.  Uma das principais medidas de 
controle do Schistosoma mansoni, 
causador da esquistossomose, é: 
 
a) Eliminação dos caramujos 
transmissores.  
b) Tratamento de cães e gatos 
parasitados.  
c) Campanha contra construção de casas 
de barro ou pau-apique.  
d) Destruição dos criadouros de larvas de 
mosquitos. 
 e) Inspeção rigorosa da carne nos 
abatedouros. 
 

8. A ciclagem da matéria pode ser 

realizada por diversos seres vivos 

presentes na água e no solo. Eles 

conseguem transformar a matéria 

orgânica em matéria inorgânica, que pode 

ser utilizada pelos produtores que 

integram as cadeias alimentares. 

Os microrganismos aos quais o texto se 

refere são 

A) os vírus e as algas. 
B) os vermes e as moscas. 
C) os protozoários e as minhocas. 
D) as bactérias e os fungos. 
E) as algas e as bactérias. 



 

9. As bactérias são seres procariontes e 

unicelulares e se caracterizam por não 

possuírem carioteca. Os únicos 

organóides citoplasmáticos são os 

ribossomos que estão relacionados à 

síntese de proteínas. Além disso, as 

bactérias apresentam um pequeno 

segmento circular que contém diversos 

genes, como alguns que conferem 

resistência a antibiótico. Esse segmento é 

conhecido nas bactérias por: 

A) Capsídeo. 

B) Nucleoide. 

C) Plasmídeo. 

D) Mesossomo. 

 
10. Todas as alternativas apresentam 
atividades que alguns fungos podem 
realizar, EXCETO: 
a) Produzir álcool na indústria. 
b) Produzir antibióticos para controle de 
doenças. 
c) Produzir enzimas para controle 
biológico. 
d) Produzir glicose para obtenção de 
energia. 
e) Promover decomposição de matéria 
orgânica. 
 
11. A parte comestível do cogumelo 
("champignon") corresponde ao: 
a) micélio monocariótico do Ascomiceto. 
b) corpo de frutificação do Ascomiceto. 
c) micélio monocariótico do 
Basidiomiceto. 
d) corpo de frutificação do Basidiomiceto. 
e) sorédio do fungo. 
 

12. O HIV é um exemplo de vírus 
envelopado. Marque a alternativa que 
explica corretamente essa definição. 
A) São vírus envolvidos por um envelope 
proteico. 

B) São vírus envolvidos por uma parede 
celular. 

C) São vírus envolvidos por um envelope 
lipoproteico. 

D) São vírus com um envelope quitinoso. 

E) São vírus procariontes. 

13. Em certas regiões do nordeste 
brasileiro são utilizados, na construção de 
habitações rurais, tijolos de diatomitos 
constituídos por carapaças compactadas 
de diatomáceas. Esse material 
corresponde a 

A) algas feofíceas ou algas pardas 
(marrons). 

B) algas crisofíceas ou douradas. 

C) artrópodos (quilópodos e diplópodos). 

D) poríferos ou esponjas. 

E) moluscos gastrópodos. 

 

14. Sobre os celenterados são feitas três 
afirmativas. Observe-as: 

I – A maioria dos cnidários têm hábitat 
aquático, sendo poucas as espécies de 
hábitat terrestre, as quais são 
representadas por pólipos. 

II – Os cnidários são urticantes e, para 
isso, dispõem de baterias de células 
especializadas chamadas coanócitos. 

III – Alguns cnidários se reproduzem por 
alternância de gerações, quando então os 
pólipos dão medusas e as medusas dão 
pólipos. 

Assinale: 



 

A) se apenas uma afirmativa estiver 
correta. 

B) se as afirmativas I e II estiverem 
corretas. 

C) se as afirmativas I e III estiverem 
corretas. 

D) se as afirmativas II e III estiverem 
corretas. 

E) se as três afirmativas estiverem 
corretas. 

 

15. As bactérias, ao se reproduzirem 
assexuadamente, originam dois 

indivíduos do mesmo tamanho e 
geneticamente idênticos. Já alguns 
levedos, para se reproduzirem, emitem 
uma pequena expansão na superfície da 
célula, que cresce e posteriormente se 
destaca, formando um novo indivíduo 
também geneticamente igual. Os dois 
tipos de reprodução descritos são, 
respectivamente, 

A) cissiparidade e conjugação. 

B) cissiparidade e brotamento. 

C) fragmentação e gemiparidade. 

D) conjugação e esporulação. 

E) conjugação e cissiparidade.

 

 


