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QUESTÕES 
 

Questão 01 – Cariótipo é o conjunto cromossômico ou a constante cromossômica diploide (2n) de uma 

espécie. Representa o número total de cromossomas de uma célula somática (do corpo), evidenciando a 

forma e tamanho dos cromossomos. 

Com base em seus conhecimentos: 

a) Procure uma imagem de um cariótipo humano e cole ou desenhe no espaço que deixamos em seu 

caderno, evidenciando o sexo biológico do cariótipo que você escolheu. 

b) Analisando um cariótipo humano masculino, os cromossomos sexuais X e Y são considerados 

totalmente homólogos ou parcialmente homólogos? Justifique sua resposta. 

c) Identifique quantos cromossomos foram representados no cariótipo abaixo e qual o sexo biológico 

do indivíduo. 

 

 

Questão 02 – Antes do século XVIII, as especulações sobre a origem das espécies baseavam-se em 

mitologia e superstições e não em algo semelhante a uma teoria científica testável. Os mitos de criação 

postulavam que o mundo permanecera constante após sua criação. No entanto, algumas pessoas 

propuseram a ideia de que a natureza tinha uma longa história de mudanças constantes e irreversíveis.  

De acordo com o texto e os conhecimentos sobre as teorias de fatores evolutivos, assinale a 

alternativa correta. 

a) A variabilidade genética que surge em cada geração sofre a seleção natural, conferindo maior 

adaptação à espécie. 

b) A variabilidade genética é decorrente das recombinações cromossômicas e independe das mutações 

cromossômicas. 

c) A adaptação altera o número de genes do indivíduo, resultando na seleção natural. 

d) As mutações são induzidas pela mudança do ambiente. 

e) A adaptação é o resultado da capacidade de os indivíduos de uma mesma população possuírem as 

mesmas características ao longo de várias gerações. 
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Questão 03 – Um grupo de roedores é separado pelo surgimento de um rio. Ao longo do tempo, os 

roedores ao norte do rio tornam-se brancos, enquanto os roedores ao sul do rio tornam-se castanhos. 

Nesse caso, é correto afirmar que a seleção natural: 

a) gera mutações específicas para os ambientes ao norte e ao sul do rio. 

b) promove a competição entre roedores brancos e castanhos. 

c) aumenta a probabilidade de sobrevivência apenas dos roedores brancos. 

d) promove a cooperação entre roedores brancos e castanhos. 

e) favorece diferentes características dos roedores ao norte e ao sul do rio. 

Questão 04 – Há mais de dois mil anos, os filósofos gregos, baseados no grande número de semelhanças 

entre os seres vivos, consideravam a possibilidade de haver um ancestral comum entre eles. Porém, 

apesar das evidências, essas ideias não foram consideradas corretas até cerca de duzentos anos atrás. 

Durante todo esse tempo, predominou a ideia de que todos os seres vivos surgiram, por criação, a um 

só tempo e sem nenhum grau de parentesco. Pode-se afirmar que: 

a) A teoria evolucionista de Lamarck, em 1809, defendia a ideia de que as condições ambientais levam 

os seres vivos a desenvolver os órgãos e as estruturas mais solicitados e a atrofiar aquelas estruturas 

que têm pouco ou nenhum uso. 

b) A teoria evolucionista de Darwin afirma que indivíduos de espécies diferentes, podem apresentar 

semelhanças que poderiam ser responsáveis pela sobrevivência ou não do indivíduo, dependendo 

também, das exigências ambientais. 

c) Darwin conseguiu provar de que forma as novas características surgiam e eram transmitidas às 

gerações seguintes, através de testes experimentais nas áreas de genética e mutação. 

d) Após as contribuições de Darwin, Lamarck conseguiu encontrar a peça que faltava no quebra-cabeças 

da evolução. Ao estudar espécies vegetais, conseguiu elaborar a teoria de evolução atualmente aceita. 

e) O processo evolutivo é muito rápido, constante em vários milhões de anos. Só esse fato se torna 

impossível a presença do ser humano em todos os seus momentos. 

Questão 05 – Atualmente, o medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose causada 

por todas as espécies do verme Schistosoma é o praquizentel (PQZ). Apesar de ser eficaz e seguro, seu 

uso em larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas têm provocado a seleção de linhagens 

resistentes.  

Qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados? 

a) Os vermes tornam-se resistentes ao entrarem em contato com o medicamento quando invadem muitos 

hospedeiros. 

b) Os vermes resistentes absorvem o medicamento, passando-o para seus descendentes, que também 

se tornam resistentes. 

c) Os vermes resistentes transmitem resistência ao medicamento quando entram em contato com outros 

vermes dentro do hospedeiro. 

d) Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os 

quais o medicamento faz efeito. 

e) Os vermes resistentes ao medicamento tendem a eliminar os vermes que não são resistentes, fazendo 

com que apenas os mais fortes sobrevivam. 

Questão 06 – De acordo com os conhecimentos sobre mecanismos básicos de evolução das espécies 

propostos pelos evolucionistas Jean Baptiste Lamarck e Charles Darwin, a afirmativa “O grilo é verde 

porque vive na grama” é INCORRETA porque está: 

a) incoerente com a Lei de Uso e Desuso de Lamarck, segundo a qual grilos que vivem na grama se 

tornaram verdes para poderem escapar mais facilmente de seus predadores. 

b) incoerente com a Lei da Transmissão dos Caracteres Adquiridos de Lamarck, segundo a qual grilos que 

se tornaram verdes para viverem na grama transmitiram essa característica aos seus descendentes. 

c) incoerente com a ideia de evolução por meio da Seleção Natural de Darwin, segundo a qual os grilos 

tornaram-se verdes para escaparem de seus predadores e foram, assim, positivamente selecionados. 



d) incoerente com a ideia de evolução por meio da Seleção Natural de Darwin, segundo a qual grilos que 

já eram verdes tiveram a sobrevivência favorecida na grama, pois poderiam escapar de seus predadores. 

Questão 07 – A jararaca-ilhoa é uma cobra encontrada exclusivamente na Ilha da Queimada Grande (30 

quilômetros da costa sul de São Paulo), é diurna e sobe nas árvores para caçar aves, diferenciando-se 

das serpentes encontradas no continente. Seu veneno é cinco vezes mais letal em pássaros do que o da 

jararaca-comum, sua parente mais próxima. 

Segundo a teoria de Darwin, um veneno cinco vezes mais letal para aves foi uma característica 

a) adquirida por essas cobras em sua luta pela sobrevivência, que as tornou diferentes de seus ancestrais, 

surgindo assim uma nova espécie. 

b) selecionada pelo ambiente, que tornou essas cobras tão diferentes de seus ancestrais que podem ser 

classificadas como uma nova espécie. 

c) induzida pelo ambiente, diferenciando-as de seus ancestrais, o que possibilitou que elas sejam 

classificadas como uma nova espécie. 

d) desenvolvida por essas cobras pelo esforço contínuo durante a caça às aves, o que faz essas cobras 

passarem a ser classificadas como uma nova espécie. 

e) existente nessas cobras, que se originaram a partir da matéria presente nos galhos das árvores, fato 

que indica o surgimento de uma nova espécie. 

Questão 08 – Lamarck é injusta e infelizmente mais lembrado como alguém que estava errado. A 

herança das características adquiridas, da qual sua teoria defendia, não era, entretanto, original. Era uma 

crença geral que o próprio Darwin incorporou em a Origem das Espécies. Lamarck merece respeito, como 

o primeiro cientista que destemidamente advogou a evolução e tentou apresentar um mecanismo para 

explica-la.  

A respeito desse tema abordado, pode-se afirmar: 

a) As ideias de Lamarck foram rejeitadas quase universalmente não porque ele abraçava a herança dos 

caracteres adquiridos, mas porque os principais naturalistas da época defendiam o conceito de seleção 

natural já proposto pelo darwinismo. 

b) Darwin se baseou nas ideias de uso e desuso de Lamarck para propor o conceito de ancestralidade 

comum entre todos os seres vivos. 

c) O trabalho de Lamarck preparou o ambiente científico para o início de um debate mais sério sobre o 

conceito de evolução biológica ao desenvolver argumentos que tentassem justificar os caminhos 

evolutivos. 

d) A herança das características adquiridas proposto por Lamarck revolucionou o meio científico da época 

ao criar o conceito de epigenética para justificar a ativação de determinados genes em função do estilo 

de vida dos indivíduos. 

e) A partir do século XX, com a elaboração de uma síntese evolutiva, as ideias de Lamarck foram 

associadas aos conceitos de genética de Mendel, criando a teoria denominada de Neodarwinismo. 

Questão 09 – Estudo liga dores crônicas na coluna a “defeito” na evolução. 

Um novo estudo afirma que pessoas com problemas na coluna lombar podem tê-los "herdados" 

de um defeito ocorrido ao longo do processo de evolução. Segundo cientistas, essas pessoas teriam uma 

coluna em formato mais parecido com a de chimpanzés. Um “nó” nos discos da coluna deixa o 

alinhamento das vértebras mais parecido com o dos animais do que com as vértebras normais de 

humanos. Os cientistas acreditam que uma lesão tivesse feito com que a coluna evoluísse de forma 

diferente em pessoas, conforme o ser humano evoluía para caminhar sobre duas pernas. 

Acerca do tema é correto afirmar, exceto: 

a) De acordo com a Teoria Sintética da Evolução, a seleção natural é um dos principais mecanismos 

evolutivos conhecidos.  

b) A evolução por meio da seleção natural, proposta por Lamarck, enuncia que indivíduos que possuem 

características específicas, obtidas através de mutações, têm mais probabilidade de se reproduzir e gerar 

descendentes. 

c) A evolução pode ser definida como o processo de variação e adaptação de populações ao longo do 

tempo, podendo inclusive provocar o surgimento de novas espécies. 



d) A Teoria da Evolução reúne uma série de evidências e provas que comprovam o mecanismo 

evolucionista, unindo as ideias darwinistas com os conceitos genéticos de Mendel. 

Questão 10 – Com base em seus conhecimentos, julgue a frase abaixo como CERTA ou ERRADA. 

Justifique sua resposta. 

“Darwin errou ao descrever que os indivíduos de uma população diferem quanto a diversas características, 

inclusive aquelas que influem na capacidade de explorar com sucesso os recursos naturais e de deixar 

descendentes. Atualmente, é conhecido que todos os indivíduos das populações biológicas têm a mesma 

chance de sobrevivência e reprodução.”  

Questão 11 – Com base em seus conhecimentos, julgue a frase abaixo como CERTA ou ERRADA. 

Justifique sua resposta. 

“Em sua teoria, Darwin afirmou que a seleção natural é um processo aleatório, sem o favorecimento de 

uma característica específica. Darwin também descreveu em sua teoria que a variabilidade genética de 

uma população é resultado dos processos de mutação e recombinação.” 

Questão 12 – Com base em seus conhecimentos, julgue a frase abaixo como CERTA ou ERRADA. 

Justifique sua resposta. 

“De acordo com o darwinismo, o próprio ambiente selecionava as espécies mais bem adaptadas. Como 

exemplo atual, podemos citar a ação de certos antibióticos que induzem mutações em cepas de bactérias 

ultra resistentes.” 

Questão 13 

 
 

 

 

Considerando uma divisão celular típica, a formação do cromossomo bastante espiralado favorece 

o seguinte processo:  

 

a) Transcrição dos genes em RNA’s.    

b) Distribuição do DNA para células-filhas. 

c) Síntese de proteínas nos ribossomos.  

d) Redução do cariótipo original. 

 

Questão 14 – O DNA apresenta diferentes níveis de condensação, conforme representado na figura. 

  

 

 
 

 

 



No momento em que o DNA de uma célula somática humana for visualizado no nível “F” de 

condensação, está ocorrendo o processo de   

 

a) morte celular.    

b) síntese de proteínas.    

c) multiplicação celular.    

d) produção de ácido ribonucleico (RNA).    

e) duplicação do material genético.    

 

Questão 15 – Analise a figura 

 

 
 

 

A figura representa um cromossomo duplo. Portanto, os números I e II correspondem a:  

 

a) cromátides não-irmãs, cada uma com uma molécula idêntica de DNA.    

b) cromátides-irmãs, cada uma com duas moléculas diferentes de DNA.    

c) cromátides-irmãs, com duas moléculas idênticas de DNA.    

d) cromossomos duplicados, com duas moléculas diferentes de DNA.    

 

Questão 16 – Em relação ao núcleo das células e seus constituintes, é CORRETO afirmar que:  

 

a) no núcleo eucariótico, o conjunto haploide de cromossomos é denominado cariótipo, enquanto o 

número, a forma e o tamanho dos cromossomos são denominados de genoma.    

b) o núcleo interfásico de células vegetais apresenta uma carioteca, cuja estrutura não permite a 

comunicação com o citoplasma.  

c) o nucléolo é uma estrutura intranuclear.   

d) em células procariontes, existem proteínas responsáveis pela condensação das fitas de DNA, 

denominadas histonas.    

e) a cromatina é uma estrutura presente, tanto no citoplasma, como no núcleo de células eucarióticas    

 

Questão 17 – Na montagem de um cariótipo encontramos 44, XX cromossomos. A qual organismo esse 

cariótipo, provavelmente, pertence?  

 

a) A uma cebola.    

b) A um homem.    

c) A uma mosca drosófila.    

d) A uma mulher.    

e) A um cavalo.    

 

Questão 18 - Acerca da relação entre os cromossomos de um menino e os de seus avós, fizeram-se as 

seguintes afirmações: 

 

I. Seu cromossomo Y é descendente do Y de seu avô paterno. 

II. Seu cromossomo X é descendente de um X de sua avó paterna. 

III. Entre seus autossomos, há descendentes de autossomos de seus avós. 

 

Dessas afirmações, está(ão) correta(s) APENAS  

a) I.    

b) II.    

c) III.    

d) I e III.    

e) II e III.    

 



 

 

Questão 19 – Cada pessoa tem um padrão de DNA particular. Um filho herda 50%  de suas moléculas de 

DNA da mãe e 50%  do pai. No núcleo de cada célula somática (célula dos tecidos que constituem o corpo) 

há 23  pares de cromossomos homólogos: 23  desses cromossomos vieram do óvulo e os outros 23,  do 

espermatozoide. A união do óvulo com o espermatozoide deu origem ao zigoto. Esse zigoto originou o 

embrião e depois o feto. Como cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA e de proteínas, 

há em cada célula somática __________ de DNA.  

 

Assinale a alternativa que completa corretamente o espaço acima.  
a) 23  moléculas    
b) 92  moléculas    
c) 46  moléculas    
d) 69  moléculas    
e) 56  moléculas    

 

Questão 20 

 

 
 

Os cromossomos são classificados de acordo com a posição do seu centrômero. Observe os 

esquemas anteriores e indique a classificação dos cromossomos representados em A, B, C e D. 

 

a) Telocêntrico, acrocêntrico, metacêntrico, submetacêntrico.  

b) Acêntrico, metacêntrico, mesocêntrico, telocêntrico. 

c) Acêntrico, acrocêntrico, mesocêntrico, metacêntrico.   

d) Telocêntrico, acrocêntrico, submetacêntrico e metacêntrico.    

e) Telocêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e metacêntrico.   

 

 


