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01. Os poríferos ou esponjas formam desde que surgiram com a Explosão do Cambriano uma fauna 

relativamente significante, observe: 
 

 
 

No entanto, sua estrutura e seu comportamento peculiares têm levado alguns estudiosos a considerar que 
os representantes desse filo demonstram inabilidade em evoluir os sistemas ou os órgãos, diferentemente 

do que acontece com outros grupos, por causa: 
a) do seu esqueleto vertebral rico em espículas, que constitui um suporte rígido, mas que impede 

deslocamentos. 
b) da ausência de sistemas sensitivos que lhes assegurem defesa e os tornam vulneráveis à ação de 

predadores. 

c) da falta de sistema nervoso que os impossibilita de se alimentarem de matéria em suspensão. 

d) da sua fixação a substratos que dificulta a captura de algas e, consequentemente, sua sobrevivência. 
e) da falta de sistema muscular que os impossibilita de se alimentarem de matéria em suspensão. 

 
02. “Casos de queimadura por água-viva atendidos desde o início do verão ultrapassam 10 mil no litoral do RS 

O número de pessoas atendidas com queimaduras de água-viva no Litoral do Rio Grande do Sul chegou a 
10.822 nesta sexta-feira (27), conforme o comando da Operação Golfinho. A contagem começou no último 
dia 21. No ano passado, durante o mesmo período, o total de atingidos tinha sido de 1.929. 

Somente na sexta-feira, esse número foi superado: 2.140 veranistas procuraram os guarda-vidas em 
função dos ferimentos até as 20h. O major Claudio Moraes explica que o aumento se deve a fatores como 
temperatura da água, correntes fracas e principalmente, muitas pessoas dentro d'água. "Maior público 
resulta em mais casos de contato com lesões", aponta. Nenhum dos atendidos tinha queimaduras graves e 
a maioria envolve crianças.”  
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/12/27/casos-de-queimadura-por-agua-viva-atendidos-ja-ultrapassam-10-mil-no-

litoral-do-rio-grande-do-sul.ghtml 

 

A reportagem acima traz uma situação corriqueira nas praias brasileiras: as famosas queimaduras de água-
viva. Entretanto, na verdade esses seres não queimam a nossa pele, uma vez que não entramos em 

contato com uma superfície quente.   
Com base nisso, responda: como o contato com águas-vivas produz essa sensação de queimadura na 
nossa pele? 

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/12/27/casos-de-queimadura-por-agua-viva-atendidos-ja-ultrapassam-10-mil-no-litoral-do-rio-grande-do-sul.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/12/27/casos-de-queimadura-por-agua-viva-atendidos-ja-ultrapassam-10-mil-no-litoral-do-rio-grande-do-sul.ghtml
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03. Ao estudar com seus colegas, Pedro fez a seguinte colocação: “poríferos e cnidários têm algumas coisas em 

comum. São animais aquáticos e predominantemente marinhos. Assim como os cnidários, os poríferos 
possuem boca – o ósculo – e uma cavidade digestória denominado átrio.” 

 
A colocação de Pedro está totalmente correta? Por quê? 
a) Sim, apesar de animais bem simples, os poríferos apresentam uma cavidade, denominada átrio, por 

onde o alimento passa e recebe enzimas digestivas, e apenas uma abertura por onde há passagem de 
alimento e fezes, chamada de ósculo. 

b) Não, pois os poríferos não possuem sistema digestório e sua digestão é realizada dentro de células 

especiais. O átrio é uma cavidade por onde a água circula e o ósculo é uma abertura por onde essa 
água é liberada. 

c) Não, pois os poríferos não possuem sistema digestório. O átrio é uma cavidade onde há enzimas 
digestivas e, apenas as excretas, são liberados pelo ósculo. 

d) Sim, apesar de animais bem simples o sistema digestório está presente e bem desenvolvido, já que 
pelo ósculo todo o alimento chega ao átrio e são digeridos e absorvidos 

e) Não, pois o ósculo não é uma boca, já que as fezes são também liberadas por essa estrutura 

 
04. O reino animal é constituído por milhares de espécies que à primeira vista podem parecer seres vivos 

pertencentes a outros reinos ou que pouco se parecem om os animais que estamos acostumados a ver em 
zoológicos e programas de tv. Um exemplo disso são os poríferos. Os poríferos são animais assimétricos 
que são considerados os animais mais primitivos pertencentes ao reino animal.  
 
Sabendo disso, assinale a alternativa que apresente uma caraterística exclusiva dos poríferos. 

a) Os poríferos são animais que apresentam uma cavidade digestiva na qual células especializadas, 
hamadas coanócitos, efetuam um fluxo de água continuo no qual o alimento é levado até a cavidade 
digestiva.  

b) Os poríferos são animais que apresentam órgão especializados na defesa. Esses órgãos são conhecidos 
como coanócitos e são responsáveis por promover um fluxo de água expulsando os invasores. 

c) Os poríferos são animais que não possuem órgãos. Dessa maneira, possuem apenas células om 

funções especificas e uma das células característica é o coanócito, célula responsável pelo fluxo de 
água nesses animais. 

d) Os poríferos são animais que apresentam uma cavidade digestiva denominada celentero, na qual 
células especializadas, chamadas cnidoblastos, efetuam um fluxo de água continuo no qual o alimento 
é levado até a cavidade digestiva. 

e) Os poríferos são animais que apresentam sistema nervoso difuso. Por essas razões, conseguem se 
regenerar facilmente podendo se reproduzir por meio de brotamento. 

 
05. Uma colônia de pólipos forma, por brotamento, pequenas medusas. Estas liberam gametas no ambiente, 

onde ocorre a fecundação. Do zigoto, surge uma larva ciliada, que dá origem a uma nova colônia de 
pólipos. 

 
A descrição anterior refere-se a um  
a) cnidário, que apresenta alternância de gerações.  

b) cnidário, que apresenta exclusivamente reprodução sexuada.  
c) espongiário, que apresenta exclusivamente reprodução sexuada.  
d) espongiário, que apresenta alternância de gerações.  

e) platelminto, que apresenta reprodução sexuada e assexuada, sem alternância de gerações 
 
 

Biologia 02. (7º ano) 
 
01. Nos anos 1920, Griffith estudava a bactéria Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo, um dos agentes 

que causa pneumonia em humanos. Ele estava tentando desenvolver uma vacina contra essa devastadora 
doença (antibióticos ainda não haviam sido descobertos). Griffith trabalhava com duas linhagens de 
pneumococos: 
• Células da cepa S produziam colônias com aparência lisa (L). Cobertas por uma cápsula de 

polissacarídeo, estas células estavam protegidas do ataque do sistema imune hospedeiro. Quando 
células S eram injetadas em camundongos, reproduziam-se e causavam pneumonia (a cepa era 
virulent. 

• Células da cepa R produziam colônias com aparência rugosa (R) e não possuíam a capsula protetora 
nem eram virulentas. 

Griffith inoculou alguns camundongos com pneumococos S mortos por calor. Essas bactérias mortas por 
calor não produziram infecção. Entretanto, quando Griffith inoculou outros camundongos com uma mistura 

de bactérias R vivas e bactérias S mortas por calor, para sua surpresa, os camundongos morreram por 
pneumonia. 
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A morte de camundongos inoculados com uma mistura de cepas não virulentas vivas e cepas virulentas 
mortas indica que 
a) alguma substância – chamada então de princípio transformante químico – dos pneumococos S mortos 

poderia causar uma mudança herdável nas células R afetadas. 
b) as cepas S podem ressuscitar em contato com as células do tecido animal. 

c) a virulência das cepas bacterianas está relacionada à capacidade das bactérias de se transformarem 
em vírus, causando a morte dos camundongos. 

d) a cápsula das colônias lisas (L) reduz a virulência das bactérias, facilitando a ação das células de 
defesa. 

e) bactérias R não possuem parede celular, tornando-se mais suscetíveis às células de defesa, por isso 
não causam a morte do camundongo. 

 

02. De tempos em tempos, a população corre o risco de contaminação por bactérias cada vez mais perigosas, 
por serem mais contagiosas e levarem a quadros clínicos mais graves. É o caso recente da bactéria 
Streptococcus pyogenes, que pode ter sido responsável por uma série de mortes no Distrito Federal. 

 
A figura apresenta os principais sintomas da doença ocasionada por S. pyogenes. Considerando a figura, o 
texto e conhecimentos correlatos, pode-se dizer que: 
a) as bactérias como S. pyogenes são classificadas, considerando a nutrição, como autotróficas.  
b) o gênero a que essa bactéria pertence, indica que a sua morfologia é espiralada. Raramente forma 

colônias.  

c) para evitar a infecção por essas bactérias, deve-se evitar o consumo de alimentos como laticínios e 
carnes. 

d) de acordo com a figura, a bactéria causa problemas principalmente nos seguintes sistemas: digestivo e 
cardíaco.  

e) o uso indiscriminado de antibióticos pela população aumenta seleção artificial de bactérias, acarretando 

o desenvolvimento de bactérias mais resistentes. 
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03. Certas arqueobactérias são denominadas halobactérias ou bactérias do sal, porque requerem um ambiente 

que fornece cerca de 17% a 23% de NaCl para um bom crescimento. Elas não crescem em soluções com 
menos de 15% - mesmo a água do mar não é suficientemente salgada para elas. Portanto, as 

halobactérias vivem em ambientes altamente salinos, formando uma enorme população de um pequeno e 
distinto grupo de bactérias, podendo formar colônias imóveis (Halococcus) ou possuírem um flagelo 
polarizado (Halobacterium). A respeito das halobactérias podemos afirmas que: 
a) São anaeróbias e fotossintetizantes 
b) São anaeróbias e quimiossintetizantes 
c) São aeróbias e fotossintetizantes 

d) São aeróbias e heterotróficas 
e) São aeróbias e quimiossintetizantes. 

 
04. O leite “longa-vida” é tratado termicamente pelo processo ultra-alta temperatura, ou seja, ele é aquecido a 

140ºC por dois segundos e resfriado. Essa técnica de esterilização destrói os micro-organismos e esporos, 
entretanto modifica o sabor do alimento.  
 

Esporulação bacteriana é: 
a) O processo de reprodução assexuada em que a nova célula se forma como uma protuberância do 

organismo pluricelular. 
b) O nome dado ao processo de reprodução assexuada dos organismos unicelulares que consiste na 

divisão de uma célula em duas por mitose, cada uma com o mesmo DNA ou material genético da 
"célula-mãe". 

c) A transformação bacteriana acontece em alguns tipos de bactérias que conseguem adquirir trechos de 

moléculas de DNA dispersos no meio e incorporá-los ao seu DNA. Essas bactérias ficam com a 
constituição genética modificada e são chamadas transformadas. 

d) É um processo que ocorre quando bactérias estão face a situações críticas para sua sobrevivência. De 
maneira geral, isto ocorre quando há falta de nutrientes, como carbono ou nitrogênio. 

e) O processo observado nos animais microscópicos como os microcrustáceos. 
 

05.  

 
 
O cladograma ilustra a evolução dos seres vivos a partir da classificação em Domínios proposta por Carl 
Woese. A partir da análise da ilustração e do conhecimento atual a respeito desse modelo de classificação 

biológica, pode-se afirmar:  
a) A comparação bioquímica do RNA ribossômico dos seres analisados foi o principal critério utilizado pelo 

pesquisador para dividir os seres vivos em três Domínios.  
b) Essa classificação contradiz conceitos darwinistas ao considerar uma origem independente entre os 

grupos representados.  

c) O Domínio Bactéria se modificou intensamente ao longo da evolução, o que o aproxima 

filogeneticamente dos seres mais complexos do Domínio Eukarya.  
d) Relações de endossimbiose que favoreceram reações bioenergéticas ocorreram entre seres do Domínio 

Archaea e Eukarya.  
e) A proximidade filogenética é considerada equivalente entre os três grupos representados devido à 

presença de um ancestral comum a todos os organismos na base do cladograma.  
 
 


