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01. (Uece 2019) Em relação aos reinos da natureza, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que 

se afirma nos itens abaixo. 
(     ) Os representantes do reino plantae são multicelulares, eucariontes e autotróficos. 
(     ) O reino fungi engloba organismos unicelulares e multicelulares, eucariontes e autotróficos. 
(     ) O reino animalia é representado por organismos multicelulares, eucariontes e heterotróficos. 
(     ) Os representantes do reino protista são uni ou multicelulares, procariontes e autotróficos. 
 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:  
a)  V, V, F, F.     
b)  V, F, V, F.     
c)  F, V, F, V.     
d)  F, F, V, V.     
  

02. (Ufu 2019) O cladograma hipotético, a seguir, representa um diagrama que indica relações de parentesco 
entre 10  espécies recentes de seres vivos. 

 
Há quantos grupos monofiléticos supraespecíficos existentes para esses táxons?  
a)  8.     
b)  7.     
c)  9.     
d)  6.     

  
03. (Unicamp 2019) Organismos vivos são classificados em grupos taxonômicos, que devem 

preferencialmente refletir as relações de parentesco evolutivo entre as espécies. 
a)  A tabela apresentada abaixo contém características presentes em anelídeos, platelmintos e moluscos. 

Preencha corretamente todos os espaços em cinza na tabela, referentes às características listadas na 
primeira coluna, de acordo com as opções indicadas na segunda coluna. Atenção: há duas colunas 
denominadas X e Y; uma representa moluscos e a outra representa platelmintos. 
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b)  Um dos critérios para a construção do diagrama abaixo é o número de características compartilhadas 
entre pares de grupos taxonômicos. Preencha os retângulos em branco do diagrama com o nome de 
um dos dois grupos – moluscos ou platelmintos. Utilize as linhas em branco para explicar o que 
representa esse tipo de diagrama. 

 
  
04. (Upe-ssa 2 2018) A classificação atual dos seres vivos considera as semelhanças anatômicas, a 

composição química e estrutura genética. Assim, o nome de cada espécie deve ser constituído por duas 
palavras: a primeira designando o gênero; e a segunda, a espécie. No Brasil, existem cerca de 118 
espécies de primatas, sendo considerado o país com o maior número de espécies. A Amazônia é o bioma 
com a maior diversidade, onde é possível se encontrar três delas: Alouatta belzebul, Ateles belzebuth e 
Ateles paniscus. Com base nessas considerações e nos princípios que regem essa classificação, é 
CORRETO afirmar que  
a)  Alouatta belzebul e Ateles belzebuth possuem o maior grau de parentesco que entre Ateles paniscus e 

Ateles belzebuth.    
b)  Ateles paniscus e Ateles belzebuth são espécies com grau de parentesco no nível de gênero.    
c)  Alouatta belzebul e Ateles belzebuth são espécies com grau de parentesco no nível de espécie.    
d)  Ateles paniscus e Ateles belzebuth possuem o mesmo gênero, mas são de famílias diferentes.    
e)  Alouatta belzebul e Ateles belzebuth, apesar de gêneros diferentes, pertencem à mesma espécie.     
  

05. (Ufrgs 2018) A árvore filogenética abaixo foi construída a partir das informações contidas na tabela que a 
sucede. 
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Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que os números I, II e III, na figura, correspondem, 
respectivamente, a  
a)  mandíbula, pulmões, moela.    
b)  pulmões, garras ou unhas, pelos e glândulas mamárias.    
c)  mandíbula, garras ou unhas, escamas queratinosas.    
d)  pulmões, moela, dentes incisivos com crescimento constante.    
e)  garras ou unhas, escamas queratinosas, penas.    

  
06. (Ufjf-pism 1 2020) Um professor do ensino médio de uma tradicional escola de Juiz de Fora resolveu 

fazer uma aula prática sobre membrana plasmática com seus alunos. Ele criou em laboratório células com 
as superfícies fluorescentes para o estudo do modelo proposto por Singer e Nicolson. Neste experimento, 
ele usou uma célula com a superfície fluorescente e observou-a em microscópio acoplado a um laser. O 
laser utilizado neste caso é capaz de degradar a fluorescência conjugada às moléculas na superfície celular. 
Iniciado o experimento, ele expôs um ponto específico da célula ao laser. Após cinco minutos de exposição 
da incidência do laser, observou que a região exposta perdia a fluorescência, mas o restante da célula 
continuava fluorescente. Entretanto, após uma hora de exposição, no mesmo ponto focal, toda a célula 
perdia a fluorescência. Baseado nesse experimento responda à questão abaixo. 

 
Quais moléculas perderam a fluorescência e qual é o modelo evidenciado neste experimento?  
a)  Lipídeos e Glicolipídeos – Mosaico fluido.    
b)  Proteínas e Glicoproteínas – Mosaico fluido.    
c)  Lipídeos e Proteínas – Mosaico simétrico.    
d)  Lipídeos e Proteínas – Mosaico fluido.    
e)  Proteínas e Glicoproteínas – Mosaico simétrico.    

  
07. (Ufjf-pism 1 2019) Em julho de 2017, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem intitulada 

“Colesterol pode proteger célula do sangue contra parasito da malária”. A reportagem afirma que uma das 
etapas importantes da doença é a invasão de células sanguíneas por parte do parasito da malária. Para 
conseguir realizar essa invasão, o parasito consegue interagir com a membrana plasmática das células 
sanguíneas. Uma importante proteína do parasito responsável pela invasão celular é a EBA175, que é 
capaz de agir afetando as propriedades físicas da membrana, enfraquecendo diretamente a defesa da 
célula. Segundo os pesquisadores envolvidos no estudo relatado na reportagem, a rigidez da membrana 
plasmática é um aspecto importante dos mecanismos de defesa das células contra a invasão dos parasitos 
– e, neste sentido, entender as funções do glicocálix é essencial. 
 
a)  Cite DOIS componentes estruturais das membranas plasmáticas. 
b)  O que é o glicocálix? Cite os seus componentes.  

  
08. (Enem 2019) A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas 

componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a 
temperatura e/ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau 
de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam 
significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os 
fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. 

 
 

Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de I a V. 
 

 



Biologia – Avaliação Produtiva 

 

 
4

Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez?  
a)  I    
b)  II    
c)  III    
d)  IV    
e)  V    

  
09. (Enem 2019) Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o 

problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, 
as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela 
adicionou água para completar o caldo do feijão. 

 
O sal foi absorvido pelas batatas por  
a)  osmose, por envolver apenas o transporte do solvente.     
b)  fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida.     
c)  exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata.     
d)  pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado.     
e)  difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração.     

  
10.  (Uerj 2019) Macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular, passando 

do meio externo para o meio interno da célula.  
Essa passagem é possibilitada pela presença do seguinte componente na membrana plasmática:   
a)  açúcar     
b)  proteína     
c)  colesterol     
d)  triglicerídeo    

 


