
 

 

Tarefa Mínima 03. 
 

Envio 02/03/2021 - Divulgação 08/03/2021 - Entrega 16/03/2021 
 

Biologia1 (9º ano) 
 
01. Indique as alternativas corretas (C) e incorretas (I): 

a) A palavra moralidade vem do latim “mos” ou “moris” e significa “costumes”. 

b) As palavras “ética” e “moralidade” são sinônimas e correspondem à mesma ideia. 
c) As normas morais não variam a depender da cultura e do período histórico. 
d) A palavra “ética” vem do grego éthikos e significa modos de ser. 

 
02. “As normas morais variam a depender da cultura e do período histórico. Também podem ser questionadas 

e destituídas”. Isso significa que: 
a) Nós não podemos pensar sobre as normas morais que são impostas; 

b) Nós temos que concordar com as normas morais porque são as normas da nossa cultura; 
c) A moral é um conjunto de valores pelos quais as pessoas guiam seus comportamentos e, por isso, está 

sujeita a mudanças a depender do país e do momento histórico em que as pessoas estão inseridas. 
d) Não agimos de forma “moral” se obedecermos às regras que a sociedade estabelece 

 
03. Como podemos diferenciar “moral” e “ética”? 

a) Não podemos diferenciar, são palavras sinônimas. 
b) Moral é um conjunto de valores, e Ética é a reflexão sobre esses valores. 
c) Moral é a prática da Ética no nosso dia a dia. 
d) Moral é sinônimo de “ética aplicada”. 

 

04. Leia o fragmento abaixo: 
 

“Os homens não são maus, mas submissos aos seus interesses... Portanto, não é da maldade dos homens 
que é preciso se queixar, mas da ignorância dos legisladores que sempre colocam o interesse particular em 
oposição ao geral. […] Até hoje, as mais belas máximas morais não conseguem traduzir nenhuma mudança 

nos costumes das nações. Qual é a causa? É que os vícios de um povo estão, se ouso falar, escondidos no 
fundo de sua legislação.” Helvetius 
 

Quais são as ideias principais contidas no fragmento acima? 

a) Não há nenhuma relação entre as leis e os costumes, pois sãos os homens que fazem as leis que os 
beneficiam. 

b) Para limitar os interesses humanos particulares, é preciso haver leis que prefiram os interesses gerais. 
c) Os homens buscam seus interesses e isso não significa que eles sejam maus; 
d) Há uma relação entre as leis e os costumes, pois as leis permitem ou impedem que os homens 

cometam erros. 

 

05. Leia os dois fragmentos abaixo: 
 

“... Por outras palavras, não há determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. […] Não 
encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim, não temos 
nem atrás de nós nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, justificações ou desculpas. Estamos 
sós e sem desculpas. É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado 
porque não criou a si próprio; e, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por 
tudo o que fizer.” Jean-Paul Sartre 

“Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem como circunstâncias 
de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo 
passado”. Karl Marx 
a) Enquanto Sartre defende que há determinismo, Marx defende que o homem é livre independente das 

circunstâncias. 
b) Sartre defende que não há determinismo e Marx estabelece um meio termo entre o determinismo e a 

total liberdade do homem; 

c) Quando Sartre afirma “o homem está condenado a ser livre”, diz o mesmo que Marx quando defende 
que “os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem”. 

d) Sartre diz que o homem está limitado pela sua própria existência, enquanto Marx afirma que o homem 
está limitado pelas condições históricas. 

 

06. Defina Bioética  
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Biologia2 (9º ano) 

 
01. Quando questionado sobre o significado biológico da evolução, um aluno respondeu: 

Para mim, a evolução significa uma melhoria da nossa espécie e das outras. Significa um progresso para a 
perfeição, tal como é a natureza. 
 
A partir da análise da resposta do aluno, pode-se afirmar que ela é:  

a) correta, pois a seleção natural visa, de fato, à perfeição das espécies e sua melhoria no tempo 
evolutivo.  

b) equivocada, pois a evolução não implica em perfeição, nem visa a um fim programado de melhorias, 
definido de modo antecipatório.  

c) correta, pois as espécies buscam uma harmonia garantida pela evolução e já indexada em seu 
programa genético.  

d) correta, podendo ser comprovada pela evidencia fóssil, pela anatomia comparada e pela convergência 

adaptativa.  
e) equivocada, pois a natureza não é marcada por sucessos na sobrevivência das espécies que ocupam 

nichos ecológicos similares. 
 
02. “Se me mostrarem um único ser vivo que não tenha ancestral, minha teoria poderá ser enterrada”. 

(Charles Darwin) 

 
Sobre essa frase, afirmou-se que: 

I. Contrapõe-se ao criacionismo religioso. 
II. Contrapõe-se ao essencialismo de Platão, segundo o qual todas as espécies têm uma essência fixa e 

eterna. 
III. Sugere uma possibilidade que, se comprovada, poderia refutar a hipótese evolutiva darwiniana. 

IV. Propõe que as espécies atuais evoluíram a partir da modificação de espécies ancestrais, não 
aparentadas entre si. 

V. Nega a existência de espécies extintas, que não deixaram descendentes. 
 

É correto o que se afirma em 

a) IV, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) III e IV, apenas. 
d) I, II e III, apenas. 
e) I, II, III, IV e V. 

 

03. “Experimentos realizados no século XX demonstraram que hormônios femininos e mediadores químicos 
atuam no comportamento materno de determinados animais, como cachorros, gatos e ratos, reduzindo o 
medo e a ansiedade, o que proporciona maior habilidade de orientação espacial. Por essa razão, as fêmeas 
desses animais abandonam a prole momentaneamente, a fim de encontrar alimentos, o que ocorre com 
facilidade e rapidez. Ainda, são capazes de encontrar rapidamente o caminho de volta para proteger os 
filhotes”.  

VARELLA, D. Borboletas da alma: escritos sobre a ciência e saúde. Companhia das Letras, 2006 (adaptado). 
 

Considerando a situação descrita sob ponto de vista da hereditariedade e da evolução biológica, o 
comportamento materno decorrente da ação das substâncias citadas é 
a) transmitido de geração a geração, sendo que indivíduos portadores dessas características terão mais 

chance de sobreviver e deixar descendentes com as mesmas características.  

b) transmitido em intervalos de gerações, alternando descendentes machos e fêmeas, ou seja, em uma 
geração recebem a característica apenas os machos e, na outra geração, apenas as fêmeas.  

c) determinado pela ação direta do ambiente sobre a fêmea quando ela está no período gestacional, 
portanto todos os descendentes receberão as características.  

d) determinado pelas fêmeas, à medida que elas transmitem o material genético necessário à produção 
de hormônios e dos mediadores químicos para sua prole de fêmeas, durante o período gestacional.  

e) determinado após a fecundação, pois os espermatozoides dos machos transmitem as características 

para a prole e, ao nascerem, os indivíduos são selecionados pela ação do ambiente. 
 



Exercícios Complementares 
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04. Diversas espécies de animais apresentam adaptações morfológicas as quais permitem que elas se 

camuflem no ambiente em que vivem, passando quase despercebidas por predadores. Os insetos 
conhecidos como bichos-pau são exemplos desse tipo de adaptação. 
Eles apresentam o corpo, as pernas e as antenas extremamente longos e finos, de modo que se confundem 
com gravetos quando ficam em repouso, apoiados em árvores ou arbustos, como ilustrado na imagem. 

 
 
De acordo com a teoria mais aceita atualmente para compreender a evolução dos seres vivos, a adaptação 
morfológica citada teria surgido, ao longo das gerações, devido 
a) ao esforço de cada indivíduo em passar despercebido por predadores e se tornar o mais semelhante 

possível aos gravetos. 
b) à proximidade espacial entre os insetos e os gravetos, o que teria levado a uma modificação corporal 

nos indivíduos no decorrer de suas vidas. 
c) ao acaso, sendo que os insetos que se tornaram mais semelhantes a gravetos, no decorrer de suas 

vidas, teriam passado essa característica a seus descendentes. 

d) a uma troca de material genético entre os insetos e as plantas nas quais eles viviam, levando à 

manifestação de características das plantas no corpo do animal. 
e) à seleção contínua dos indivíduos um pouco mais camuflados dentro das populações, os quais eram 

menos predados e deixavam mais descendentes. 
 
05. "O termo 'superbactérias' é atribuído às bactérias que desenvolvem resistência a, praticamente, todos os 

antibióticos. Vários fatores estão envolvidos na disseminação desses micro-organismos multirresistentes, 
incluindo o uso abusivo de antibióticos, procedimentos invasivos (cirurgias, implantação de próteses 

médicas e outros) e a capacidade das bactérias de transmitir seu material genético”. A partir da leitura do 
texto e de seus conhecimentos de biologia, é correto afirmar que: 
a) os antibióticos provocam alterações diretas no RNA, que é o material genético das bactérias.  
b) os antibióticos provocam alterações diretas no DNA, que é o material genético das bactérias.  
c) os antibióticos provocam alterações diretas nas proteínas bacterianas, uma vez que esses 

polipeptídeos constituem o material genético desses procariontes.  
d) bactérias portadoras de mutações provocadas por antibióticos perdem a capacidade de transmitir 

genes a seus descendentes.  
e) Na população em geral, e principalmente no ambiente hospitalar, há uma seleção de genes bacterianos 

que determinam resistência a antibióticos. 
 
06. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas 

características corporais como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento 

no subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos. 
 
Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando 
conceitos da teoria evolutiva de Lamark. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que: 
a) as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. 
b) a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. 
c) o corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas transmitida apenas à primeira 

geração de descendentes. 
d) as patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa característica foi incorporada ao 

patrimônio genético e então transmitidas aos descendentes. 
e) as características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do 

tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se 
encontram. 


