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Questão 01 – Quanto à estrutura e às funções do núcleo celular, analise as afirmativas. 

 
I. Armazena material genético com informação para produção de proteínas. 
II. Está presente em seres eucariontes e procariontes. 

III. É formado por envelope nuclear, nucleoplasma e nucléolo, além do material genético. 
IV. A informação hereditária está armazenada no RNA. 

V. O material genético está armazenado em cromossomos. 
 
Estão corretas: 

 
a) I, III e V. 

b) I, II e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I, II, III, IV e V. 

 
 

Questão 02 – Relacione, corretamente, os tipos celulares apresentados com suas respectivas 
características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação: 
 

1.Células eucarióticas 
2.Células procarióticas 

 
(   ) Apresentam material genético que não é separado do citoplasma por membrana. 
(   ) Não apresentam membranas internas no citoplasma.  

(   ) Por serem células mais complexas, apresentam tamanho maior. 
(   ) Apresentam uma complexa rede de tubos e filamentos proteicos que definem sua forma 

e permitem uma melhor organização. 
 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
a)2, 1, 2, 2. 

b)2, 2, 1, 1. 
c)1, 2, 1, 2. 

d)1, 2, 2, 1. 
 
 

 
 

 
Questão 03 – Observe os componentes celulares a seguir. 
 

I. Membrana plasmática. 
II. Parede celular. 

III. Envelope nuclear. 
IV. Mitocôndria. 
V. Cloroplasto. 

 
É correto afirmar acerca deles que as células de 

 
a)caramujos e leveduras (fungos) possuem I, III e IV. 
b) orquídeas e camarões possuem I, II e V. 

c) bactérias e samambaias possuem I, II e III. 
d)esponjas e seres humanos possuem II, III e IV. 
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e)leveduras (fungos) e gramíneas possuem III, IV e V. 
 
 

Questão 04 – Os seres vivos podem ser formados por células procarióticas ou por células 
eucarióticas. Apesar de serem diferentes em muitos aspectos, os dois tipos celulares 

compartilham de algumas características em comum. Entre as características citadas abaixo, 
indique a alternativa correta sobre as semelhanças entre essas células. 

 
a)Os dois tipos celulares apresentam mitocôndrias relacionadas com a respiração celular. 
b)Nos dois tipos celulares podemos observar ribossomos relacionados com a síntese protéica. 

c)Tanto a célula procariótica quanto a célula eucariótica possuem material genético protegido 
no interior do núcleo. 

d)Tanto a célula procariótica quanto a célula eucariótica não possuem lisossomos, organelas 
membranosas responsáveis pela digestão celular. 
 

 
Questão 05 – Pode-se afirmar corretamente que, no universo das células,  

 
a)todas as células, sem exceção, desenvolvem membrana plasmática e parede celular.  
b)a reprodução sexuada é fundamental para a variabilidade genética da espécie.  

c)somente as células eucarióticas produzem ribossomos.  
d)todas as células, exceto as procariotas, possuem organelas membranosas, como as 

mitocôndrias e cloroplastos. 
 
 

Questão 06 – Observe a célula abaixo: 
 

 
 
 
Das estruturas relacionadas, a única que não define a célula acima como EUCARIOTA é 

 
a)Ribossomo. 

b)Mitocôndria. 
c)Membrana nuclear. 
d)Retículo Endoplasmático. 

 
 

Questão 07 –A invenção do microscópio possibilitou várias descobertas e, graças ao 
surgimento dos microscópios eletrônicos, houve uma revolução no estudo das células. Esses 
equipamentos permitiram separar os seres vivos em procarióticos e eucarióticos, porque se 

descobriu que os primeiros, entre outras características, 
 

a)possuem parede celular e cloroplastos. 



b)possuem material genético disperso pelo citoplasma. 
c)possuem núcleo organizado envolto por membrana nuclear. 
d)não possuem núcleo e não têm material genético. 

e)não possuem clorofila e não se reproduzem. 
 

 
Questão 08 –O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas que é responsável 

pelo controle das funções celulares e é constituído pelo envelope nuclear, nucleoplasma, 
cromatina e pelo nucléolo. Acerca do núcleo e de seus componentes, assinale a afirmativa 
correta. 

 
a)O envelope nuclear é contínuo e separa o material nuclear do citoplasma. 

b)A cromatina é formada por RNA durante o período de interfase. 
c)Durante a divisão celular, é possível observar os cromossomos. 
d)A síntese de proteínas ocorre nas regiões organizadoras do nucléolo. 

e)A eucromatina corresponde aos genes que estão inativos. 
 
 

Questão 09 –O núcleo celular responsável pelo comando das funções e da estrutura celular é 
composto pelo envoltório nuclear, o nucleoplasma, o nucléolo e a cromatina. 

 
Assinale a alternativa que apresenta informação INCORRETA referente aos componentes 
nucleares. 

 
a)O envoltório nuclear é constituído por apenas uma membrana simples, que apresenta 

muitos poros, para a passagem de moléculas. 
b)O nucleoplasma apresenta constituição semelhante à do citoplasma, com presença de água, 
proteínas e outras substâncias. 

c)Os nucléolos são compostos de RNA e de proteínas, sendo responsáveis pela pela montagem 
dos ribossomos. 

d)A cromatina e o cromossomo representam conformações do material genético, sendo 
compostos por DNA. 

 
 
Questão 10 –O núcleo celular contém todas as informações sobre a função e a estrutura da 

célula. Analise as afirmativas a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucariótico. 
 

I. O material genético do núcleo localiza-se em estruturas chamadas cromossomos. 
II. Os nucléolos são orgânulos delimitados por uma membrana e constituídos de DNA. 
III. A carioteca ou membrana nuclear é dupla e porosa. 

IV. O nucleoplasma é formado por água, ribossomos e material genético. 
 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) II e III. 

c) III e IV. 
d) I e III. 

e) II e IV. 
 
Questão 11 –Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes aos 

constituintes do núcleo celular. 
 

(   ) A carioteca é uma membrana dupla presente apenas durante a divisão celular. 
(   ) Os nucléolos, corpúsculos ricos em RNA, são observados na interfase. 
(   ) Os cromossomos condensados são observados na fase dedivisão celular. 

(   ) Cromossomos homólogos são os que apresentam seus genes com alelos idênticos. 
 

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. 
 

 
Questão 12 –O núcleo é considerado portador dos fatores hereditários e controlador das 

atividades metabólicas da célula animal. Sobre esse assunto, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 

 
01. Os nucléolos representam o material genético contido no núcleo, sendo resultantes da 
associação entre proteínas e moléculas de DNA. 

02. Cromossomos homólogos são os dois representantes de cada par cromossômico 
presente em células diploides, provenientes originalmente do par de gametas. 

04. Um trecho da molécula de DNA cromossômico que contém informações para sintetizar a 
cadeia de aminoácidos de uma proteína é definido como gene. 
08. A principal função da carioteca é manter o conteúdo nuclear separado do meio 

citoplasmático, impedindo o intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. 
 

 
Questão 13 –O núcleo celular foi descoberto pelo pesquisador escocês Robert Brown, que o 
reconheceu como componente fundamental das células. O nome escolhido para essa organela 

expressa bem essa ideia: a palavra “núcleo”, de acordo com o dicionário brasileiro, significa 
centro ou parte central. A respeito da constituição e função do núcleo celular, julgue as 

afirmativas, comoFALSAS ou VERDADEIRAS: 
 
I)  O núcleo só é encontrado em células eucariontes, portanto as bactérias não apresentam 

essa organela. 
II) Existem células eucariontes com um único núcleo, células com vários núcleos e outras 

células anucleadas. 
III) O núcleo abriga o código genético das células, uma vez que dentro dele se encontram 
os cromossomos que contém a informação genética. 

IV) A carioteca é o envoltório nuclear, que impede a troca de qualquer tipo de material 
entre o núcleo e o restante da célula. 

 
a) V – V – F – F 
b) F – F – F – V 

c) V – F – V – F 
d) V – V – V – F 

e) V – F – V – V 
 
 

Questão 14 –Analisando o desenho esquemático que representa o núcleo de uma célula 
animal qualquer, podemos identificar que o componente responsável pela montagem e 

amadurecimentodos ribossomos é assinalado pelo número:  
 

 
 

a) 1  
b) 2  

c) 3  



d) 4  
e) 5  
 
 

Questão 15 –Assinale a alternativa incorreta: 

 
a)Núcleo com predominância de eucromatina é característico de células que apresentam alta 
atividade metabólica. 

b)O envoltório nuclear possui membrana dupla, interrompida por poros que permitem o 
intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. 

c)As proteínas presentes no núcleo com função estrutural, enzimática e de controle da 
atividade gênica são sintetizadas no próprio núcleo. 
d)Nucléolo é um corpúsculo denso, não delimitado por membrana, responsável pela formação 

de subunidades ribossômicas. 
e) Cromossomo é uma estrutura formada por filamento de cromatina que se compacta 

extraordinariamente durante a divisão celular. 
 
 

Questão 16 – Cerca de 2 milhões de espécies de seres vivos já foram descritos pelos 
cientistas. Com a teoria da evolução procuramos explicar como todas essas espécies surgiram 

na Terra; como elas podem se transformar ao longo do tempo e originar outras espécies; a 
razão de suas semelhanças e diferenças; e por que os seres vivos possuem adaptações que os 
ajudam a sobreviver e a se reproduzir em seu ambiente. 

 
Em relação à origem da vida e evolução, julgue as afirmativas, comoFALSAS ou 

VERDADEIRAS: 
 

01.De acordo com o fixismo, cada espécie teria surgido de maneira independente e 

permaneceria sempre com as mesmas características. 
02.A lei da transmissão dos caracteres adquiridos afirma que as alterações no corpo do 

organismo provocadas pelo seu uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. 
04.Lamarck afirmava que o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos 

portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente e num 
determinado tempo. 
08.Para Lamarck, por exemplo, antes de evoluírem, as girafas tinham o pescoço pequeno e, 

ao tentarem comer as folhas das árvores por diversas vezes, tinham que esticar essa parte do 
corpo. Esse movimento acabou alongando o pescoço dos primeiros animais dessa espécie e, 

assim, os descendentes passaram a nascer com pescoços maiores, mais próximos daqueles 
que se observam atualmente. 
16.A mutação é um fator que tende a diminuir a variabilidade genética de uma população. 

 
 

 

 
Questão 17 –No início do século XIX, o criacionismo foi severamente confrontado com o 

evolucionismo, possibilitando estudos que fornecessem evidências sobre a evolução biológica. 
Sobre esse assunto, assinale o que for correto. 
 

01.Lamark foi um dos primeiros a divulgar as ideias evolucionistas, baseado na lei do uso ou 
do desuso, na lei da transmissão dos caracteres adquiridos e na seleção natural. 

02.A ideia de que os seres vivos vão se modificando ao longo do tempo, com novas espécies 
surgindo a partir de espécies ancestrais, é a base do evolucionismo. 
04.Os fósseis são formados em condições especiais, sendo considerados fortes evidências da 

evolução biológica. 
08.Segundo Charles Darwin, um organismo mais adaptado é aquele com mais chances de se 

reproduzir, passando suas características vantajosas para um maior número de descendentes. 
16.As evidências utilizadas nos estudos de evolução biológica são a presença de órgãos 

vestigiais e as mudanças ambientais. 
 
 

Questão 18 –A respeito das diferentes teorias sobre a evolução, assinale o que for correto.  
 



01.Lamarck afirmava que as características adquiridas pelos seres vivos através do "uso" são 
transmitidas às novas gerações.  
02.Lamarck e Darwin desenvolveram seus estudos sobre a evolução admitindo a existência de 

uma seleção natural.  
04.Darwin sustentava que apenas os indivíduos mais fortes ou mais bem dotados para a vida 

sobrevivem; os menos favorecidos ou inadaptados morrem ou migram.  
08.Segundo Thomas Malthus, as populações crescem em progressão aritmética, enquanto as 

reservas alimentares crescem em progressão geométrica.  
16.As teorias da transmissão hereditária dos caracteres adquiridos e da seleção natural foram 
propostas, respectivamente, por Darwin e Lamarck.  
 

 

Questão 19 –Em relação à evolução biológica, são apresentadas as afirmações a seguir. 

Assinale a(s) que está(ão) de acordo com as ideias de Darwin. 
 
01.Em um determinado ambiente, os indivíduos dotados de variações favoráveis estarão mais 

capacitados a sobreviver do que os que possuem variações desfavoráveis. 
02.As alterações ambientais desencadeiam em uma espécie a necessidade de modificações 

como uma adaptação às novas condições ambientais. Em conseqüência, as espécies adquirem 
novos hábitos, fato que acarreta a utilização mais freqüente de certas partes do organismo ou 

o desuso de outras. 
04.Em todas as espécies, os indivíduos nunca são iguais, exibindo variações que podem ser 
herdadas. 

08.As características adquiridas pelo uso e perdidas pelo desuso são transferidas de geração 
para geração. 

16.As espécies adquirem novos hábitos, e isso acarreta a utilização mais freqüente de certas 
partes do organismo ou o desuso de outras. 
32.O ambiente seleciona as variações já existentes nas espécies. 

 
 

Questão 20 –As frases mostradas a seguir estão relacionadas à evolução biológica. Assinale 
a(s) alternativa(s) que retrata(m) a(s) ideia(s) de Charles Darwin. 
 

01.As girafas atuais, que têm pescoço bastante longo, teriam evoluído de ancestrais de 
pescoço curto, o qual foi se desenvolvendo gradativamente devido ao esforço do animal para 

alcançar as folhas das árvores mais altas. 
02.A oportunidade para a ação da seleção existe quando diferenças em alguma característica 
fenotípica resultam em diferenças consistentes nas taxas de sobrevivência ou reprodução. 

04.As características que se desenvolvem pelo uso de uma determinada parte do corpo de um 
organismo e que determinam diferenças no êxito reprodutivo, são transmitidas de geração a 

geração. 
08.Uma das causas mais importantes na alteração de freqüências de um determinado gene 
está na capacidade de seus portadores produzirem uma descendência que sobreviva (ou tenha 

maiores chances de sobreviver) em um determinado ambiente. 
16.A ideia transformacional de Darwin postulava que a espécie como um todo ia mudando, 

porque cada indivíduo se transformava lentamente devido a uma tendência ou a um desejo 
interno de se adaptar ao ambiente. 
32.Um dos princípios da teoria de Darwin é o da variação, pois entre os indivíduos de qualquer 

população existe variação em morfologia, fisiologia e comportamento. 
 
 


