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Biologia 01. (7º ano) 
 
01. Leia o trecho de uma reportagem retirado da 

página de notícias G1: 
"O aumento da temperatura da água oceânica 

ocorrido nos últimos dias na costa de Santa 
Catarina colaborou para o aparecimento de 

espécies de cnidários, mais conhecidos por 
medusas ou águas-vivas nas praias do estado, 
segundo informações passadas pela Epagri. 
As águas-vivas são animais marinhos cobertos 
por células que injetam toxinas. O veneno, que 
serve para paralisar a presa, não é fatal aos 
seres humanos, mas provoca dores, fisgadas, 

irritações na pele, cãibras e sensação de 
queimadura." 
As células referidas no texto que injetam toxinas 
são denominadas: 
a) Coanócitos. 
b) Esporócito 

c) Porócitos. 
d) Espícula. 
e) Cnidócito. 

 
02. Animais como os poríferos, que se alimentam de 

pequenas partículas que ficam em suspensão na 
água, podem ser chamados também de animais: 

a) Carnívoros 
b) Herbívoros 
c) Onívoros 
d) Filtradores 
e) Predadores 

 
03. Abaixo está ilustrada a imagem do Bob Esponja, 

um personagem na TV que representa os 

poríferos.  

 
Os grandes orifícios que aparecem pelo o seu 
corpo é denominado: 

a) espículas de calcário, relacionadas à 
sustentação desses animais. 

b) amebócitos, células responsáveis pela 
digestão dos alimentos. 

c) coanócitos, células relacionadas à nutrição 
desses animais. 

d) poros, orifícios pelos quais a água pode 

penetrar no corpo. 
e) cnidócitos, células de defesa. 

04. O personagem Bob Esponja, do desenho animado 

criado pelo biólogo marinho Stephen Hillenburg, 
representa um animal do Filo Porífera conhecido 
popularmente como esponja. 

 
Para tornar esse desenho mais divertido e 
atraente, Stephen colocou nessa esponja várias 
características humanas, tais como boca, pernas, 
braços, olhos e dentes, que não condizem com a 
realidade desse animal na natureza. Se o Bob 

Esponja não andasse, falasse, dançasse ou 
comesse, seria, com certeza, muito sem graça. 

Sendo assim, muitos conceitos biológicos estão 
distorcidos nesse desenho animado. As esponjas 
verdadeiras são animais porosos, aquáticos, 
fixos, isolados ou coloniais e possuem diversas 
formas, cores e tamanhos. A água penetra no 
corpo dos poríferos através de inúmeros poros, 
sendo está a característica a que se refere o 

nome desses animais. 
 
Comparando as esponjas verdadeiras com o 
personagem Bob Esponja, é correto afirmar que: 
a) ambos possuem corpo quadrado, maciço e 

resistente. 

b) ambos possuem sistema sensorial 
desenvolvido, a fim de reagir aos estímulos 
do meio ambiente. 

c) ambos possuem estruturas locomotoras, que 
permitem a movimentação para a obtenção 
de alimento. 

d) as esponjas verdadeiras, ao contrário do Bob 

Esponja, não possuem boca, pois são 
animais filtradores. 

e) as esponjas verdadeiras, ao contrário do Bob 
Esponja, podem viver fora da água. 
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05. Cinco estados registram queimaduras por água-

viva 
 
Casos de queimaduras provocadas em banhistas 
por águas-vivas foram registrados em cinco 
estados da região sul e Sudeste do país. Além de 
Santa Catarina e São Paulo, houve vítimas em 

praias do Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito 
Santo. Em Florianópolis os atendimentos 
dobraram em relação à temporada anterior. É o 
que estimam os órgãos de atendimento às 
vítimas na ilha. Pelo menos 50% das ocorrências 
envolvem crianças. Uma das vítimas diz ter sido 
atingida na perna direita enquanto se banhava 

na praia dos ingleses (S. “Era como se estivesse 
pelando”, conta. 

Adaptado da Folha Online 

 
As águas vivas são animais que pertencem ao 
Filo dos Cnidários e possuem a característica de 
apresentar células especiais que liberam 
substâncias urticantes. Essas células são 

denominadas de: 
a) cnidócitos 
b) nematocistos 
c) coanócitos 
d) amebócitos 
e) espículas 

 

 
Biologia 02. (7º ano) 

 

01. Para responder à questão, analise a figura que 
representa a concepção atual da biodiversidade 
no planeta, denominada “Os três domínios da 
vida”, e considere as afirmações a seguir, 

preenchendo os parênteses com V (verdadeiro) 
ou F (falso). 
 

 
 
(   ) Os cogumelos pertencem a Eukarya. 

(   ) Os organismos incluídos em Bacteria e 
Archaea são destituídos de núcleo. 

(   ) O Homo sapiens, por ser uma espécie 
antiga, pertence a Archaea. 

(   ) Eukarya somente inclui organismos 
pluricelulares. 

 
O correto preenchimento dos parênteses, de 

cima para baixo, é: 
a) V – F – F – F    
b) V – V – F – F    
c) F – F – F – V    
d) V – V – V – F    

e) F – V – V – V 

02. Na embalagem de um antibiótico, encontra-se 

uma bula que, entre outras informações, explica 
a ação do remédio do seguinte modo: O 
medicamento atua por inibição da síntese 
proteica bacteriana. 
Essa afirmação permite concluir que o antibiótico 
a) impede a fotossíntese realizada pelas 

bactérias causadoras da doença e, assim, 
elas não se alimentam e morrem. 

b) altera as informações genéticas das 
bactérias causadoras da doença, o que 
impede manutenção e reprodução desses 
organismos. 

c) dissolve as membranas das bactérias 

responsáveis pela doença, o que dificulta o 
transporte de nutrientes e provoca a morte 

delas. 
d) elimina os vírus causadores da doença, pois 

não conseguem obter as proteínas que 
seriam produzidas pelas bactérias que 
parasitam. 

e) interrompe a produção de proteína das 
bactérias causadoras da doença, o que 
impede sua multiplicação pelo bloqueio de 
funções vitais. 

 
03. A cárie dental resulta da atividade de bactérias que 

degradam os açúcares e os transformam em ácidos 
que corroem a porção mineralizada dos dentes. O 
flúor, juntamente com o cálcio e um açúcar 
chamado xilitol, agem inibindo esse processo. 

Quando não se escovam os dentes corretamente e 
neles acumulam-se restos de alimentos, as 
bactérias que vivem na boca aderem aos dentes, 

formando a placa bacteriana ou biofilme. Na placa, 
elas transformam o açúcar dos restos de alimentos 
em ácidos, que corroem o esmalte do dente 
formando uma cavidade, que é a cárie. Vale 
lembrar que a placa bacteriana se forma mesmo na 
ausência de ingestão de carboidratos fermentáveis, 
pois as bactérias possuem polissacarídeos 

intracelulares de reserva. 
Disponível em: http://www.diariodasaude.com.br. 

Acesso em: 11 ago 2010 (adaptado). 

 

cárie 1. destruição de um osso por corrosão 

progressiva, *cárie dentária: efeito da destruição 

da estrutura dentária por bactérias. 
 

HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico. Versão 1.0. Editora 

Objetiva, 2001 (adaptado). 

 

A partir da leitura do texto, que discute as 
causas do aparecimento de cáries, e da sua 
relação com as informações do dicionário, 

conclui-se que a cárie dental resulta, 
principalmente, de: 
a) falta de flúor e de cálcio na alimentação 

diária da população brasileira. 
b) consumo exagerado do xilitol, um açúcar, na 

dieta alimentar diária do indivíduo. 
c) redução na proliferação bacteriana quando a 

saliva é desbalanceada pela má alimentação. 

d) uso exagerado do flúor, um agente que em 
alta quantidade torna-se tóxico à formação 
dos dentes. 

e) consumo excessivo de açúcares na 
alimentação e má higienização bucal, que 

contribuem para a proliferação de bactérias. 



Exercícios Complementares 
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04. A vida mais primitiva na Terra pode ter surgido a 

temperaturas de 75ºC ou ainda mais altas. 
Aberturas de água quente no chão do mar e 
outros locais têm abrigado o que cientistas 
chamam de micróbios termófilos, 
essencialmente, “amantes do calor”. Em 1977, 
em um anúncio atordoante, Carl Woese, da 

Universidade de Illinois, anunciou a descoberta 
de uma nova forma de vida entre os termófilos. 
Eles foram denominados: 
a) Arqueobactérias 
b) Bactérias 
c) Vírus 

d) Fungos 
e) Procariontes 

 

05. A remoção de petróleo derramado em 
ecossistemas marinhos é complexa e muitas 
vezes envolve a adição de mais sustâncias ao 
ambiente. Para facilitar o processo de 

recuperação dessas áreas, pesquisadores têm 
estudado a bioquímica de bactérias encontradas 
em locais sujeitos a esse tipo de impacto. Eles 
verificaram que algumas dessas espécies utilizam 
as moléculas de hidrocarbonetos como fonte 
energética, atuando como biorremediadores, 
removendo o óleo do ambiente. KREPSKY, N.; 

SILVA SOBRINHO, F.; CRAPEZ, M. A. C. 
 

Ciência Hoje, n. 223, jan.-fev. 2006 (adaptado). 

 
Para serem eficientes no processo de 

biorremediação citado, as espécies escolhidas 
devem possuir 
a) células flageladas, que capturem as 

partículas de óleo presentes na água. 
b) altas taxas de mutação, para se adaptarem 

ao ambiente impactado pelo óleo. 

c) enzimas, que catalisem reações de quebra 
das moléculas constituintes do óleo. 

d) parede celular espessa, que impossibilite que 
as bactérias se contaminem com o óleo. 

e) capacidade de fotossíntese, que possibilite a 
liberação de oxigênio para a renovação do 
ambiente poluído. 

 


