
 

 

Professor Lúcio – Tarefa 19 
Gabarito: 

 
01. b 

Os representantes do reino fungi são todos heterótrofos. Os protistas (protoctistas) são eucariontes.   
 
02. c 

No cladograma proposto são observados nova grupos (táxons) monofiléticos, isto é, grupos que 
compartilham o mesmo ancestral. São eles: AB; ABC; DE; ABCDE; ABCDEF; GH; IJ; GHIJ  e ABCDEFGHIJ.    

 
03. 

a)  

 
 

b) 
 

 
 
04. b 

Ateles é o gênero das duas espécies, paniscus e belzebuth, sendo os nomes científicos escritos com gênero 
e espécie: Ateles paniscus e Ateles belzebuth, pertencentes à família Atelidae.   

 
05. c 

Os caracteres I, II e III correspondem, respectivamente, a mandíbula, ausente em lampreias; garras ou 
unhas, ausentes em ciclostomados, peixes e anfíbios; e escamas queratinosas em répteis.   

 
06. d 

A membrana plasmática é uma estrutura fluida com um mosaico de várias proteínas incrustadas ou ligadas 
a uma dupla camada de fosfolipídeos, portanto, as moléculas que perderam a fluorescência foram os 
lipídeos e as proteínas e o modelo evidenciado no experimento foi o mosaico fluido.   
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07. 
a)  Dois componentes estruturais das membranas plasmáticas são os fosfolipídios e as proteínas. 
b)  O glicocálix é uma malha de moléculas filamentosas entrelaçadas que envolve externamente a 

membrana plasmática, protegendo-a; seus principais componentes são os glicolipídios 
(glicídios/carboidratos associados a lipídios) e glicoproteínas (glicídios/carboidratos associados a 
proteínas).   

 
08. b 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
A instauração em uma das cadeias de ácidos graxos, bem como tamanhos menores diminuem as 
interações moleculares ente os fosfolipídios, tornando a membrana plasmática mais fluida. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química] 
De acordo com o texto, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a 
fluidez da membrana. Invertendo o raciocínio: quanto menor for a magnitude das interações entre os 
fosfolipídios, maior será a fluidez da membrana. 
Ao analisar as figuras percebe-se que a insaturação diminui o contato entre as camadas, por isso, quanto 
menor o contato (maior a quantidade de insaturações), maior será a fluidez e isto ocorre na figura II. 

 

 
 
09. e 

O sal do caldo do feijão foi absorvido pelas batatas por difusão simples, porque ocorreu a favor do 
gradiente de concentração, isto é, do meio mais concentrado para o menos concentrado.   

 
10. b 

A passagem de macromoléculas polares através da membrana plasmática é mediana por proteínas 
carreadoras.   
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