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QUESTÕES 
 

 Com base em seus conhecimentos, julgue cada questão abaixo como CERTA ou 
ERRADA. Justifique sua resposta para cada questão. 
 

 
Questão 01 –A retirada do nucléolo de uma célula implicará em uma intensa síntese de 

proteínas.    
 
 

Questão 02 –O núcleo armazena o material genético que contém a informação para a 
produção de proteínas da célula.    

 
 
Questão 03 –Os genes alelos são as formas alternativas de um determinado gene e ocupam 

loci gênicos diferentes em cromossomos homólogos. Quando nos referimos a locus gênico, 
estamos falando da posição do gene no cromossomo; quando falamos em cromossomos 

homólogos, referimo-nos a cromossomos que possuem genes para a mesma característica. 
 
 

Questão 04 –A informação contida no DNA é transcrita a RNA mensageiro (contém a 
mensagem), que é transportado ao citoplasma ondeserá traduzido a uma sequência de 

aminoácidos no complexo Golgiense.    
 
 

Questão 05 –Os nucléolos representam o material genético contido no núcleo, sendo 
resultantes da associação entre proteínas e moléculas de DNA.    

 
 

Questão 06 –O número de cromossomos varia de espécie para espécie. Nos seres humanos, 
existem 46 cromossomos nas células somáticas (todas as células do corpo, exceto as células 
gaméticas). Nas células reprodutivas, há apenas 23 cromossomos, metade do número da 

espécie. Isso é importante, pois, no momento da fecundação, espermatozoides e ovócitos 
fundem-se, assim, é restabelecido o número de cromossomos.  

 
 
Questão 07 –O fenótipo são as características observáveis ou caracteres de um organismo ou 

população, como: morfologia, desenvolvimento, propriedades bioquímicas ou fisiológicas e 
comportamento. O fenótipo resulta da expressão dos genes do organismo, da influência de 

fatores ambientais e da possível interação entre os dois. 
 
 

Questão 08 –Ao observarmos o núcleo interfásico em microscópio óptico, verificamos a total 
compactação da cromatina, que passa a chamar-se cromossomo.   

 
 
Questão 09 –Células haploides (n) são aquelas que possuem apenas um conjunto 

cromossômico, enquanto que células diploides (2n) apresentam duas cópias de cada 
cromossomo.  

 
 
Questão 10 –O genoma humano é o conjunto completo de sequências de ácido nucleico 

codificado como RNA dentro dos 23 pares de cromossomos nos núcleos das células da espécie 
humana. 
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Questão 11 –A ideia de que os seres vivos vão se modificando ao longo do tempo, com novas 

espécies surgindo a partir de origens diferentes, é a base do evolucionismo de Darwin. 
 

 
Questão 12 –Lamarck e Darwin desenvolveram seus estudos sobre a evolução admitindo a 

existência de mudanças ao longo do tempo e de uma seleção natural. 
 
 

Questão 13 –Segundo Thomas Malthus, as populações crescem em progressão aritmética, 
enquanto as reservas alimentares crescem em progressão geométrica.  

 
 
Questão 14 –As teorias da transmissão hereditária dos caracteres adquiridos e da seleção 

natural foram propostas, respectivamente, por Darwin e Lamarck. 
 

 
Questão 15 – Segundo Lamarck, as alterações ambientais desencadeiam em uma espécie a 
necessidade de modificações como uma adaptação às novas condições ambientais. Em 

consequência, as espécies adquirem novos hábitos, fato que acarreta a utilização mais 
frequente de certas partes do organismo ou o desuso de outras. 

 
 
Questão 16 –Um dos princípios da teoria de Darwin é o da variabilidade, pois entre os 

indivíduos de qualquer população existe variação em morfologia, fisiologia e comportamento. 
 

 
Questão 17 – Segundo Lamarck, 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. 
 

 
Questão 18 –Segundo Darwin, 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. 
 

 
Questão 19 –Uma das causas mais importantes na alteração de frequências 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. 
 

 
Questão 20 –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. 
 

 
 


