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Biologia 01 

 
01. Um indivíduo sobrevivente de um naufrágio, sem suprimento de água potável, poderia sobreviver por mais 

tempo caso evitasse alimentar-se, exclusivamente, de peixes. 
 
Assinale a opção que justifica a afirmativa acima: 
a) O aumento da excreção renal de ureia, proveniente do catabolismo proteico, acarretaria maior perda 

de água pelo seu organismo. 
b) O aumento da excreção renal de ácido úrico, proveniente do catabolismo proteico, acarretaria perda de 

água pelo seu organismo. 
c) A elevada concentração de sal no peixe induziria à desidratação por aumento de excreção de cloreto de 

sódio e água. 
d) O aumento do catabolismo proteico aceleraria o consumo de água metabólica. 
e) A carne de peixe contém, normalmente, concentrações elevadas de ácido úrico que, ao ser excretado, 

provocaria desidratação. 
 
02. Em qual dos ambientes a seguir vivem vertebrados cujo principal produto de excreção é a amônia? 

a) Deserto 

b) Floresta úmida 
c) Floresta temperada 
d) Mar 

e) Cerrado 
 
03. Células-flama e metanefrídios estão envolvidos: 

a) no controle osmótico do corpo e na eliminação de excretas.  
b) nas trocas gasosas com o meio.  
c) na quebra de moléculas grandes.  

d) no transporte de substâncias dentro do corpo.  
e) no controle hormonal das funções. 

 
04. Assinale a alternativa que relaciona, respectivamente, os tipos de aparelho excretor que são observados 

em mamíferos, aves e insetos: 
a) rins, rins e túbulos de Malpighi 

b) nefrídios, rins e túbulos de Malpighi 

c) rins, rins e glândulas verdes 
d) células flama, rins e rins 
e) rins, rins e rins 

 
05. Os tipos de excretas de animais estão intimamente relacionados ao ambiente em que vivem. Assinale a 

alternativa que correlaciona corretamente o grupo animal e seu tipo de excreta com a justificativa 
ecologicamente correta: 

a) peixes excretam uréia porque esta é menos tóxica e tem maior solubilidade na água. 
b) mamíferos excretam amônia porque esta é mais tóxica e tem menor solubilidade na água. 
c) aves excretam ácido úrico porque este é menos tóxico e tem menor solubilidade na água. 
d) rãs excretam ácido úrico porque este é menos tóxico e tem maior solubilidade na água. 
e) cobras excretam amônia porque esta é menos tóxica e tem menor solubilidade na água. 

 

06. Peixes e anfíbios adultos possuem em comum: 

a) coração dotado de duas câmaras: um átrio e um ventrículo. 
b) respiração branquial. 
c) rins mesonéfricos (torácicos). 
d) fecundação interna. 
e) intestino terminando em cloaca. 
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Biologia 02 

 
01. Analise a figura que representa um cariótipo humano.  

 

 
 

A representação refere-se ao cariótipo de um: 

a) homem com a síndrome no par de cromossomo sexual.   
b) homem com a síndrome de Down.   
c) mulher com número normal de cromossomos. 
d) mulher com a síndrome no par de cromossomo autossômico.   
e) homem com um número normal de cromossomos. 

 
02. Os quadrados a seguir representam, em esquema, células de seis indivíduos, numerados de 1 a 6, com a 

indicação do número de cromossomos autossômicos (e dos tipos de cromossomos sexuais (X e Y), 
presentes em cada uma delas. 

 
 

Em relação a esses indivíduos e às células representadas, foram feitas as afirmações seguintes. 
a) Os indivíduos 3, 5 e 6 possuem cariótipo normal e pertencem à espécie humana. 
b) A célula do indivíduo 2 pode ser igual a de um gameta do indivíduo 1. 
c) A célula 4 é a representação de um gameta feminino de 5. 
d) A célula 6 é a representação de uma mulher com síndrome de Down. 
e) Todas os números representam cariótipos normais, de células diploides ou haploides. 

 
03. Analise a distribuição cromossômica abaixo: 
 

I. XY 
II. XX 
III. XXX 
IV. XYY 

V. X0 
 
Qual opção corresponde a anomalia cromossômica conhecida como superfêmea? 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 

e) V 

 



Exercícios Complementares 
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04. O cariótipo humano é constituído pelo conjunto completo dos cromossomos ordenados de um indivíduo. No 

exame pré-natal de um casal cuja futura mãe tenha mais de 35 anos de idade e apresente casos de de 
doenças genéticas da família, o médico deve indicar uma avaliação do cariótipo fetal. 

 
O cariótipo humano esquematizado acima é referente a um indivíduo com características apontadas em 
uma das opções. Indique-a: 

a) Normal e do sexo masculino. 
b) Com síndrome de Klinefelter e do sexo masculino. 
c) Com síndrome de Down e do sexo masculino. 

d) Com síndrome de Klinefelter e do sexo feminino. 
e) Com síndrome de Down e do sexo feminino. 

 
05. A síndrome de Down ou mongolismo é uma anomalia causada por: 

a) uma mutação gênica 
b) uma deficiência cromossômica 
c) uma diminuição do número de cromossomos no genoma 
d) um aumento do número de cromossomos do genoma 
e) uma inversão cromossômica 

 
06. A constituição genética dos indivíduos com síndrome de Klinefelter é: 

a) 45A XX 
b) 44A XYY 
c) 44A XXY 
d) 45A XO 

e) 47A XXY 
 


