
 

 

TM 25 - 7º ANO - HÉLCIO – BIOLOGIA 
 

Biologia 1 
 
01. Quanto à classificação dos Répteis, complete as frases, utilizando-se das palavras listadas abaixo: 
 

Squamata – Chelonia – Crocodilia – Rhyncocephalia 
 

A Ordem _____________ reúne animais endêmicos da Nova Zelândia: as tuataras. 

A Ordem _____________ reúne, dentre outros animais, os gaviais e jacarés. 

A Ordem _____________ reúne espécies tanto aquáticas quanto terrestres. 
A Ordem _____________ reúne lagartos, serpentes e cobras-cegas. 

 
02. Considerando os aspectos evolutivos de répteis e as principais características apresentadas pelos mesmos, 

que possibilitaram uma melhor adaptação ao ambiente terrestre, pode-se afirmar que apresentam: 
a)  Endotermia e circulação sanguínea fechada. 

b)  Fecundação interna com ovos pequenos sem vitelo e endotermia. 
c)  Respiração por pulmões, estrutura óssea porosa, com ossos menos densos que outros vertebrados. 
d)  Ovos com casca adaptados para o ambiente terrestre, pele corneificada mais resistente à abrasão e à 

perda de água. 
e)  Ectotermia e respiração cutânea. 
  

03. Discorra sobre o coração e o sistema circulatório dos répteis.  
 
04.  

 
A ruazinha lagarteando ao sol. 
O coreto de música deserto 
Aumenta ainda mais o silêncio. 

Mário Quintana 

 
A expressão lagartear, ‘deitar-se ao sol’, resultou da observação de um comportamento comum aos 
lagartos. 

 
É CORRETO afirmar que, do ponto de vista biológico, esse comportamento se explica com base no fato de 
que os lagartos 

a)  dependem de fonte externa de calor para a regulação da temperatura, o que os torna muito ativos ou 
muito lentos.  

b)  evitam a dessecação por meio de placas córneas e de corpo revestido por pele grossa, o que lhes 
dificulta a locomoção.  

c)  excretam ureia, composto volátil e tóxico, que requer água para ser eliminada e induz a um estado de 
paralisia. 

d)  possuem pequena superfície pulmonar para uma troca gasosa eficiente, o que os torna sonolentos e 

preguiçosos.  
e)  todas estão incorretas. 

 
05. Em relação à Classe Reptilia, marque com (V) para verdadeiro ou (F) para falso: 

a)  (  ) A maioria dos répteis excretam ácido úrico: menos tóxico que a amônia e bastante solúvel em 
água.  
b)  (  ) O órgão de Jacobson é encontrado nas serpentes peçonhentas.  

c)  (  ) A presença de músculos ao redor das costelas dos répteis facilita a ventilação pulmonar.  
d)  (  ) As cobras-de-duas-cabeças não são serpentes, e tampouco lagartos ápodes.  
e)  (  ) Os ovos dos répteis possuem âmnio, saco vitelínico, alantoide e córion. 
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Biologia 2 

 
01. As gimnospermas possuem semente nua, isto é, sem um fruto envolvendo essa estrutura. Além dessa 

característica marcante, podemos citar diversas outras características presentes nesse grupo de plantas. 
Das alternativas abaixo, marque a única alternativa que indica uma característica ausente nas 
gimnospermas. 
a)  Vasos condutores de seiva. 
b)  Folhas. 
c)  Caules. 

d)  Raiz. 
e)  Flores. 

 
02. Nas gimnospermas, uma novidade evolutiva bastante importante foi o grão de pólen, que acabou 

definitivamente com a dependência de água para a reprodução. A polinização nesse grupo de plantas 
ocorre normalmente pelo vento, um processo denominado: 
a)  arocolia. 

b)  anemofilia. 
c)  zoofilia. 
d)  entomofilia. 
e)  ornitofilia. 

 
03. O filo Coniferophyta apresenta representantes bastante conhecidos. No Brasil, por exemplo, esse filo pode 

ser representado pelas araucárias. As plantas desse filo recebem esse nome por apresentarem estruturas 

reprodutivas de forma cônica chamadas de: 
a)  grãos de pólen. 
b)  esporófito. 
c)  estróbilos. 
d)  arquegônio. 
e)  oosfera. 

 
04. Analise a citação: "O nadar dos anterozoides é substituído pelo crescer do tubo polínico". Em que grupo 

vegetal esse fenômeno de substituição se processou, pela primeira vez? 
a)  Briófitas. 
b)  Pteridófitas. 
c)  Gimnospermas. 
d)  Angiospermas - Monocotiledôneas. 

e)  Angiospermas - Dicotiledôneas. 
 
05. O pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) apresenta plantas portadoras de pinhas, local de produção de 

estruturas comestíveis denominadas pinhão. 
 
Os termos destacados acima referem-se, respectivamente, a: 
a)  gametófito - estróbilo feminino - semente. 

b)  esporófito - estróbilo feminino - semente. 
c)  esporófito - estróbilo masculino - semente. 
d)  esporófito – fruto - estróbilo feminino. 

e)  gametófito – semente - cone feminino. 
 
 


