
 

 

TM 27 - 7º ANO - HELCIO – BIOLOGIA 
 
Biologia 1 
01. Os répteis são animais que apresentam uma grande quantidade de características que os permite viver 

perfeitamente em terra firme. Sem dúvidas, a principal novidade evolutiva que permitiu a conquista desse 
meio foi o chamado ovo amniótico. Marque a única alternativa que não indica uma característica desse tipo 
de ovo. 
a) O ovo amniótico apresenta uma casca flexível ou rígida, dependendo do animal, que garante proteção 

ao embrião. 
b) O ovo amniótico apresenta uma reserva alimentar chamada de vitelo, que é encontrada no interior das 

células embrionárias. 
c) No ovo amniótico, o alantoide é um anexo que tem por função principal armazenar as excretas do 

embrião. 
d) O ovo amniótico possui uma membrana chamada de córion que envolve todo o embrião e todos os 

anexos embrionários. 
e) No ovo amniótico, é encontrado o âmnio, uma bolsa cheia de líquido que protege o embrião 

contrachoques mecânicos e a dessecação. 
 
02. O sistema circulatório dos répteis apresenta diferenças entre o grupo dos não crocodilianos e dos 

crocodilianos. Essa diferença pode ser observada analisando-se a anatomia do coração, que, nos 
crocodilianos, apresenta-se: 
a) com três cavidades: dois átrios e um ventrículo. 
b) com quatro câmaras, chamadas de: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo 

esquerdo. 
c) com três cavidades, sendo uma dividida por um septo muscular incompleto. 
d) com duas cavidades, sendo um átrio e um ventrículo. 
e) sem divisão em compartimentos.  

 
03. A excreção nos répteis é realizada graças à presença de um par de rins. Estes produzem a urina que é 

conduzida através dos ureteres até a cloaca ou até a bexiga urinária antes de ser eliminada pela cloaca. Os 
resíduos nitrogenados da maioria dos répteis são eliminados na forma de: 
a) ureia. 
b) ácido úrico. 
c) amônia. 
d) ácidos graxos. 

 
04. O sistema digestivo dos vertebrados é completo com boca, faringe, esôfago, estômago e ânus. Nos répteis 

e aves, o intestino termina em uma câmara onde desemboca o sistema excretor e o reprodutor e que se 
comunica com o exterior por meio do ânus. Como é denominada essa câmara? 
a) pança. 
b) moela. 
c) barrete. 
d) cloaca. 
e) coagulador. 

 
05. No Pantanal Mato-Grossense, os jacarés aquecem-se ao sol nas margens dos rios durante o dia e, como a 

água esfria mais lentamente que a terra, submergem à noite. Essa estratégia dos crocodilianos está 
relacionada ao fato de eles 
a) excretarem principalmente ureia, composto nitrogenado com baixa toxicidade que necessita de água 

para ser eliminado. 
b) serem ectotérmicos, dependendo de fontes externas de calor para a regulação da temperatura 

corpórea. 
c) dependerem da água para a fecundação e o desenvolvimento dos ovos. 
d) apresentarem o corpo revestido por uma pele grossa, com placas córneas, que evita a dessecação. 
e) não terem, em seus pulmões, superfície suficiente para uma troca gasosa eficiente, necessitando de 

realizar absorção de oxigênio da água do meio circundante, através da mucosa cloacal. 
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Biologia 2 
01. “As gimnospermas são plantas de regiões de clima frio e temperado presente nas altas altitudes. No 

Hemisfério Norte elas formam um bioma conhecido como Taiga ou Floresta de Coníferas, sendo encontrado 
nas porções norte da América do Norte, da Europa e da Ásia. No Brasil, as gimnospermas formam um 
bioma brasileiro conhecido como Mata das Araucárias, presente na Região Sul do país.” 

 
Com ajuda do texto e utilizando seus conhecimentos, marque a alternativa que possui um exemplo de 
bioma formado, principalmente, por gimnospermas. 
a)  

 
 
b)  

 
 
c) 

 
 
d) 

 
 
e)  
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02. “O (___________ permitiu que as gimnospermas se tornassem independentes da água para reprodução, já 
que o gameta masculino fica protegido da desidratação dentro dessa estrutura.” 

 
O termo que completa corretamente o texto é: 
a) Grão de pólen 
b) Semente 
c) Vaso condutor de seiva 
d) Tronco 
e) Flor 

 
03. São estruturas encontradas nas gimnospermas: 

a) Caule, folhas e sementes. 
b) Caule, filoide e flores. 
c) Rizoide, frutos e sementes. 
d) Filoide, sementes e cauloide. 
e) Folha e flores. 

 
04. Júlio foi passear em um parque e no chão, encontrou várias dessas estruturas (como na foto abaixo): 
 

 
 

Ele não sabia o que era, então foi perguntar a um monitor de biologia do parque. Assinale a alternativa que 
responde corretamente o que o monitor deveria responder: 
a) É a flor das gimnospermas. 
b) É o caule modificado das pteridófitas, chamado de rizoma. 
c) É o pinhão, semente das gimnospermas. 
d) É o estróbilo, folhas modificadas das gimnospermas. 
e) É o cone, flor modificada das coníferas. 

 
05. De acordo com o Instituto Brasileiro de Florestas, o país tem cerca de 56 mil espécies de plantas e 

estimativas indicam que existam atualmente no país 5 a 10 espécies de gimnospermas (aquelas que vivem 
preferencialmente em ambientes de clima _____ ou temperado e, nesse grupo, estão os _________, 
araucárias, sequoias e ciprestes), 55 mil a 60 mil espécies de angiospermas (palmeiras, ipês, jacarandás), 
3 mil briófitas (______) e 1,3 mil espécies de pteridófitos, representada pelas _________, xaxins e seus 
parentes.  

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Sustentabilidade/noticia/2016/09/cinco-maiores-arvores-brasileiras.html 
 

Se você estivesse ajudando a escrever essa matéria, quais palavras utilizaria? Assinale a alternativa que 
preenche as 4 lacunas corretamente e respectivamente: 
a) Quente; musgos; pinheiros; avencas. 
b) Quente; pinheiros; musgos; samambaias. 
c) Médio; jatobás; algas; avencas. 
d) Frio; pinheiros; musgos; samambaias. 
e) Frio; jatobás; algas; avencas. 

 
 
 
 


