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01. Costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são
todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana nuclear. Baseando-se
nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material
genético. Descreva as diferenças básicas entre uma célula eucarionte de uma célula procarionte.

Resposta:
Enquanto as células eucariontes têm estruturas complexas, formadas por membranas internas,
citoesqueleto e um núcleo, as células procariontes não contém núcleo e outras organelas ligadas à
membrana, possuem uma estrutura menos complexa, sem núcleo, e o material genético fica disperso
dentro do citoplasma.

02. Observe o esquema abaixo, referente a uma célula eucarionte.

O esquema apresentado refere-se a uma célula animal ou vegetal? Qual estrutura marcada no desenho 
pode servir como apontamento para diferenciação entre uma célula animal de uma célula vegetal.  

Resposta: 
O modelo observado citado faz referência a um modelo didático de uma célula vegetal, porque apresenta a 
estrutura de número 2. 

03. Coronavírus são uma família de vírus, conhecida há muito tempo, responsável por desencadear desde
resfriados comuns a síndromes respiratórias graves, como é o caso da Síndrome Respiratória Aguda
Grave (Sars) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers). A transmissão desses vírus pode ocorrer
de uma pessoa para outra por meio do contato próximo com o doente. Recentemente, um novo tipo de
coronavírus foi descoberto, o 2019-nCoV, o qual tem causado mortes e também bastante preocupação.
Quais são as medidas profiláticas (prevenção) seguidas para se evitar a contaminação deste vírus.

Resposta:
Como mecanismo de prevenção as principais medidas são:
 Evitar contato próximo com pessoas que apresentam infecções respiratórias;
 Lavar bem as mãos;
 Evitar tocar os olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos;
 Evitar compartilhamento de objetos de uso pessoal, tais como copos e talheres;
 Evitar contato com animais doentes;
 Cozinhar bem ovos e carne.

04. Desde o começo de 2017, tem-se verificado no Brasil o maior surto de febre amarela das últimas décadas.
Sabe-se que, para acompanhar a disseminação dessa enfermidade, é importante monitorar populações
naturais de macacos. Aponte uma razão para que esse monitoramento seja realizado. Explique, ainda,
por que a febre amarela ocorre frequentemente em regiões tropicais.

Resposta:
Razão: a morte de primatas indica a presença do vírus da febre amarela na região. Explicação: regiões
tropicais são quentes e úmidas, favorecendo a proliferação do mosquito que transmite a doença.



Biologia – Avaliação Produtiva 

 

 
2

05. Epidemias causadas por vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti são motivos de preocupação 
crescente por parte dos órgãos governamentais responsáveis pela saúde pública. Em um determinado 
anúncio, foi divulgada a seguinte informação: “O mosquito da dengue, agora, também transmite o vírus da 
zika e da chikungunya”. Explique, resumidamente, como ocorre a multiplicação dos vírus nos organismos 
hospedeiros. 

 
Resposta: 
Os vírus são estruturas acelulares que utilizam o maquinário biológico das células hospedeiras para se 
multiplicar. As células hospedeiras são comandadas pelo material genético viral (DNA ou RNA). 

 
06. Descreva as diferenças básicas entre uma célula eucarionte de uma célula procarionte.  
 

Resposta: 
Enquanto as células eucariontes têm estruturas complexas, formadas por membranas internas, 
citoesqueleto e um núcleo, as células procariontes não contém núcleo e outras organelas ligadas à 
membrana, possuem uma estrutura menos complexa, sem núcleo, e o material genético fica disperso 
dentro do citoplasma. 

 
07. Quais estruturas seriam mais marcantes no processo de diferenciação de uma célula vegetal para uma 

célula animal?  
 

Resposta: 
As células vegetais e animais possuem várias diferenças e semelhanças em sua estrutura. As células 
animais não têm parede celular ou cloroplastos, que por sua vez existem nas células vegetais. Seu formato 
também é diferente pois as células animais são redondas e têm forma irregular, enquanto as células 
vegetais possuem formas fixas e retangulares. Tanto as células vegetais como os animais são eucarióticas. 
É por isso elas apresentam várias características em comum, como a presença de uma membrana celular e 
de organelas como o núcleo, as mitocôndrias e o retículo endoplasmático. 

 
08. Coronavírus são uma família de vírus, conhecida há muito tempo, responsável por desencadear desde 

resfriados comuns a síndromes respiratórias graves, como é o caso da Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (Sars) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers). A transmissão desses vírus pode ocorrer 
de uma pessoa para outra por meio do contato próximo com o doente. Recentemente, um novo tipo de 
coronavírus foi descoberto, o 2019-nCoV, o qual tem causado mortes e também bastante 
preocupação.Quais são os sintomas que um paciente pode apresentar ao estar infectado. 

 
Resposta: Coronavírus (CID10) é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente 
do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de 
coronavírus (COVID-19). Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No 
entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, 
parecendo uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, 
sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os 
coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus 
OC43, HKU1. Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um 
resfriado. Podem, também, causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias. No entanto, 
o coronavírus (SARS-CoV-2) ainda precisa de mais estudos e investigações para caracterizar melhor os 
sinais e sintomas da doença.  

 
Os principais são sintomas conhecidos até o momento são: 
 Febre. 
 Tosse. 
 Dificuldade para respirar 

 
09. Desde o fim de 2019, tem-se verificado no mundo surtos da manifestação do Coronavírus. Sabe-se que, 

para acompanhar a disseminação dessa enfermidade, é importante monitorar populações do epicentro da 
infestação, bem como monitoramento dos casos sintomáticos por todo o planeta, sendo extremamente 
importante o monitoramento dos doentes. Aponte uma razão para que esse monitoramento seja realizado.  

 
Resposta: 
O monitoramento dos pacientes diagnosticados auxilia de forma clara e eminente na quarentena, evitando 
maiores complicações e a disseminação do vírus.  

 
10. Epidemias causadas por vírus transmitidos pelo Coronavírus são motivos de preocupação crescente por 

parte dos órgãos governamentais responsáveis pela saúde pública. Em um determinado anúncio, foi 
divulgada a seguinte informação: “O Coronavírus chegou ao Brasil”. Explique, resumidamente, como ocorre 
a multiplicação dos vírus nos organismos hospedeiros. (Valor 1,0 pontos) 
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Resposta: 
Os vírus são estruturas acelulares que utilizam o maquinário biológico das células hospedeiras para se 
multiplicar. As células hospedeiras são comandadas pelo material genético viral (DNA ou RNA). 

 
 
  
 
 


