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BIOLOGIA 
Professor Orientador Laboratório de Biologia 

 
16) Citologia, atualmente designada Biologia Celu-
lar, é a ciência que estuda a estrutura, a composi-
ção e a fisiologia das células. A palavra "citologia" 
vem do grego (kytos = célula e logos = estudo). 
 

 O esquema a seguir representa uma célula eu-
cariótica animal. 
 

 
 

Fonte: https://pt.wikipedia.org (Adaptada) 
Acesso: 12/09/2015 
 

 Após observar o esquema e de acordo com o 
tema abordado é correto afirmar, exceto: 
 

A  A organela celular indicada pelo 13 é o cen-

tríolo, estrutura constituída por nove trincas de mi-
crotúbulos, com grande importância no processo de 
divisão celular, visto que participa da organização 
do fuso mitótico. 

B  De acordo com a diferenciação, capacidade 

de divisão (reprodução) e tempo de duração, as 
células podem ser classificadas em lábeis, estáveis 
e permanentes. As células permanentes, como os 
neurônios, apresentam alto grau de especialização 
e, por isso, depois de concluída a formação perdem 
a capacidade de reprodução. 

C  A estrutura apontada pelo 7 é a membrana 

plasmática ou plasmalema que consiste em um 
envoltório composto basicamente por fosfolipídios  
e proteínas, na forma de mosaico fluido. É encon-
trada em todas as células vivas, tanto de seres pro-
cariontes quanto em eucariontes. 

D  As organelas celulares apontadas pelo 9 são 

as mitocôndrias, organelas responsáveis pela respi-
ração celular, presentes exclusivamente no interior 
das células animais. Nas mitocôndrias ocorrem   
duas etapas da respiração celular: ciclo de Krebs e 
cadeia respiratória (fosforilação oxidativa). 

E  O nucléolo, apontado pelo 1, é um corpúsculo 

denso e não delimitado por membrana, o qual de-
sempenha um papel indireto na síntese de pro-
teínas. 
 
======================================= 
17) Cientistas franceses querem ressuscitar vírus 
gigante de 30 mil anos. 
 

 O vírus, chamado Mollivirus sibericum, foi encontrado 
no pergelissolo da Sibéria, a camada permanentemente 
congelada da região ao norte da Rússia. Os cientistas 
querem ressuscitá-lo para estudar sua complexa estrutu-
ra genética e entender melhor como funciona um vírus 
desse tipo. Para se ter uma ideia, o gigante congelado 
possui mais de 500 genes, enquanto que o Influenza, 
vírus da gripe comum, apresenta só 8 deles. 
 

Fonte: Tecmundo, 10/09/2015.   
Disponível em: http://www.tecmundo.com.br/biologia 
 

https://pt.wikipedia.org/
http://www.tecmundo.com.br/biologia
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 Sobre o tema, analise as afirmações a seguir. 
 

I Vírus são organismos acelulares constituídos  ba-
sicamente por uma cápsula proteica envolvendo o 
material genético. 
 

 

ll No homem, inúmeras doenças são causadas por 
vírus. A febre amarela e dengue são duas viroses 
transmitidas por insetos (mosquito da espécie Ae-
des aegypti), enquanto a síndrome da Imunodefici-
ência adquirida (AIDS) e condiloma acuminado são 
doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), cau-
sadas também por vírus. 
 

 

lll Apesar de infecções virais não serem tratadas com 
antibióticos, algumas viroses podem ser prevenidas 
pelas vacinas - imunização ativa - que contêm anti-
corpos específicos para cada doença. 
 

 

lV Os vírus possuem certa especificidade em relação 
ao tipo celular que parasitam, uma vez que o cap-
sídeo se adere à membrana das células que possui 
receptores compatíveis ao seu arranjo. 

 

 

 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A  I  -  II  -  III  D  II  -  IV 

B  I  -  II  -  IV  E  III  -  IV 

C  II  -  III 

 
======================================= 
18) Aquecimento global provoca aumento no nível 
dos mares. 
 O nível dos mares subiu, em média, quase 8 cm no 
mundo todo desde 1992 por causa do aquecimento glo-
bal, informou um grupo de cientistas da National Aero-
nautics and Space Administration (NASA), no dia 
26/08/2015, que alertou se tratar de uma tendência que 
se manterá nos próximos anos. 
Disponível em: 
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/noticias 
Acesso em: 27/08/2015 
 

 Assim, analise as afirmações a seguir e marque 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 

(    ) Aquecimento global é o aumento das temperatu-
ras médias do planeta ao longo dos últimos tem-
pos, cuja principal consequência é a intensifica-
ção do efeito estufa. 
 

(    ) A emissão dos chamados gases-estufa é uma 
das causas do aquecimento global. Os principais 
gases responsáveis por esse fenômeno são: o 
dióxido de carbono (CO2), gerado em maior parte 
pela queima de combustíveis fósseis; o gás me-
tano (CH4), gerado na pecuária, nos aterros sani-
tários e na queima de combustíveis fósseis; o 
óxido nitroso (N2O), produzido pelas fábricas; 
além de gases com flúor, tais como os fluorhidro-
carbonos e os perfluorocarbonos. 
 

(    ) Parte do gás carbônico (CO2) presente na atmos-
fera provém dos processos de respiração e de 
decomposição dos seres vivos. Durante a reali-
zação da fotossíntese, os átomos de carbono 
presentes no gás carbônico são utilizados para a 
formação de moléculas orgânicas, sendo que 
uma parte dessas moléculas é degradada duran-
te a respiração celular. Durante este processo, a 
respiração celular, o carbono é devolvido à     

atmosfera na forma de CO2, indicando que, do 
ponto de vista da reação química, a fotossíntese 
é complementar à respiração. 
 

(    ) Entre as consequências do aquecimento global 
estão o degelo, o aumento do nível dos oceanos, 
a desertificação devido a alteração do regime 
das chuvas com a intensificação das secas em 
determinados locais, abundância de chuvas em 
algumas localidades provocando inundações, 
além da redução da biodiversidade. 

 

 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A  V - F - V - V  D  F - V - F - V 

B  F - V - V - F   E  V - V - V - F 

C  V - V - F - V 

 
======================================= 
19) Nova espécie do gênero humano é descoberta 
na África do Sul. 
 

 Um grupo de pesquisadores apresentou no dia 
10/09/2015, na África do Sul, os remanescentes fósseis 
de um primata, os quais podem ser de uma espécie do 
gênero humano desconhecida até agora. O fóssil foi 
encontrado na caverna conhecida como Rising Star (es-
trela ascendente), 50 km a nordeste de Johanesburgo, 
onde foram exumados os ossos de 15 hominídeos. O 
primata foi batizado de Homo naledi. Em língua sotho, 
"naledi" significa estrela, e Homo é o mesmo gênero ao 
qual pertencem os humanos modernos. 
 

Fonte: G1. Globo, 10/09/2015.   
Disponível em: http://g1.globo.com/ciencia  
 

 Considere os conhecimentos relacionados ao 
tema e analise as afirmações a seguir. 
 

I As mutações ocorrem com o intuito de adaptar um 
organismo a um ambiente ou a uma nova condição 
ambiental, podendo ser herdáveis quando atingem 
células germinativas. Como exemplo de mutação 
adaptativa podemos citar a resistência de bactérias 
a determinados antibióticos. 
 

 

ll De acordo com a teoria sintética da evolução, mu-
tação, seleção e recombinação são fatores que 
levam à evolução, pois aumentam a variabilidade 
genética das espécies. 
 

 

lll Os fósseis, a embriologia comparada, os órgãos 
vestigiais, os órgãos homólogos, os órgãos análo-
gos e a semelhança na estrutura molecular de di-
versos organismos são evidências e provas da 
evolução. 
 

 

lV De acordo com o conceito biológico, espécie é um 
conjunto de organismos semelhantes entre si, ca-
pazes de se cruzarem e gerarem descendentes 
férteis. 
 

 

V Tanto para Lamarck como para Darwin, o meio 
ambiente exerce um papel preponderante no 
processo evolutivo. O primeiro diz que os orga-
nismos modificam-se para adaptarem-se ao am-
biente, enquanto o segundo diz que o ambiente 
seleciona os indivíduos mais adaptados. 

 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/noticias
http://g1.globo.com/ciencia
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A  I  -  II  -  III   D  III  -  IV  -  V 

B  II  -  III  -  V   E  IV  -  V 

C  III  -  IV 

 
======================================= 
20) A anatomia e a fisiologia estão interrelaciona-
das porque a estrutura e a função estão sempre 
intimamente associadas. A função de um órgão, ou 
como ele funciona, depende de como ele é cons-
truído e, reciprocamente, a sua constituição provê 
pistas para entender como ele funciona. 

Em relação à anatomia e fisiologia humana, é 
correto afirmar: 
 

A  No processo digestivo, o quimo é digerido 

predominantemente no duodeno e nas primeiras 
porções do jejuno. No intestino delgado, atuam o 
suco pancreático, produzido pelo pâncreas; o suco 
entérico, secretado pela mucosa do próprio intesti-
no; e a bile, produzida na vesícula biliar.  

B  O sistema nervoso está dividido em sistema 

nervoso central (SNC) e sistema nervoso periférico 
(SNP). O SNP pode ser dividido em somático e 
autônomo, sendo que este último pode ser dividido 
em simpático e parassimpático. O SNP autônomo 
parassimpático, de modo geral, estimula ações que 
mobilizam energia, permitindo ao organismo res-
ponder a situações de estresse. 

C  O coração humano, como o dos demais ma-

míferos, apresenta quatro cavidades: duas superio-
res, denominadas átrios e duas inferiores, denomi-
nadas ventrículos. O átrio direito comunica-se com 
o ventrículo direito através da válvula bicúspide ou 
mitral. O átrio esquerdo, por sua vez, comunica-se 
com o ventrículo esquerdo através da válvula tri-
cúspide.  

D  O monóxido de carbono, liberado pela “quei-

ma” de combustíveis fósseis, pela fumaça dos ci-
garros, entre outros, combina-se com a hemoglobi-
na de uma maneira mais estável do que o oxigênio, 
formando a oxiemoglobina. Dessa forma, a hemo-
globina fica impossibilitada de transportar o oxigê-
nio, podendo levar à morte por asfixia. 

E  Além de dar sustentação ao corpo, o esquele-

to protege os órgãos internos e fornece pontos de 
apoio para a fixação dos músculos. Ele constitui-se 
de peças ósseas e cartilaginosas articuladas, que 
formam um sistema de alavancas movimentadas 
pelos músculos. 
 
 

 

 
 

 

   

 

 

     

 

  

 

 

     
 

 
 

  

 
 

        
 

 

 

 
 
  

 

 
 
  

 

 
 
  

 

 
 
  

 
 

 
 

 

 
 

        

        

   

 
 

 


