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Biologia1 

 
01. O núcleo da célula é responsável, dentre outras funções, por controlar toda a atividade celular. Ele é 

delimitado por uma membrana conhecida como carioteca. No núcleo, encontram-se moléculas especiais 
conhecidas como Ácido Desoxirribonucleico (ou DN. 
 
Essa molécula é capaz de: 

a) armazenar as informações hereditárias e controlar a produção de proteínas.  
b) produzir substâncias importantes para a produção da membrana plasmática.  
c) impedir a entrada de micro-organismos que podem lesar a célula.  
d) zelar pelo equilíbrio de sais minerais na célula. 
e) controlar a entrada e saída de moléculas no núcleo. 

 
02. No pareamento de nucleotídeos de DNA, as bases nitrogenadas sempre estão ligadas em pares, de modo 

que: 
a) A e G; C e U 
b) A e U; C e G 
c) A e T; C e G 

d) A e C, G e U 
e) A e T; G e U 

 

03. No pareamento de nucleotídeos de DNA, as bases nitrogenadas sempre estão ligadas em pares, de modo 
que: 
a) A e G; C e U 
b) A e U; C e G 
c) A e T; C e G 
d) A e C, G e U 

e) A e T; G e U 
 
04. O DNA é formado por uma dupla fita, que é complementar. Observe as alternativas a seguir e marque 

aquela que contém o emparelhamento correto entre os nucleotídeos em uma molécula de DNA. 
a) Adenina emparelha-se com guanina. 
b) Guanina emparelha-se com uracila. 

c) Citosina emparelha-se com guanina. 

d) Timina emparelha-se com guanina. 
e) Timina emparelha-se com uracila. 

 
05. DNA, o nosso código secreto. 

Imagine que poderia ter nas mãos uma célula e abrir o seu núcleo como se abre um baú. Lá dentro, 
encontraria uma sequência de códigos secretos que os cientistas chamam de DNA. Em português, a sigla 
significa ácido desoxirribonucleico. O DNA é responsável pelas características físicas de todos os seres 

vivos. 
Qual a diferença entre o elefante e a formiga? 
Ora, que pergunta! São tantas que até dá preguiça de responder. 
Então, qual a semelhança entre os dois? 
Alguém poderia dizer que ambos pertencem ao reino animal. A resposta está certa, mas o objetivo é 
descobrir uma semelhança maior, comum a todos os seres vivos. E assim, alguém se arrisca? 

Pois bem, a grande semelhança existente, não só entre o elefante e a formiga, mas entre todos os animais 

e vegetais é o DNA! Este código secreto existente em cada célula, seja de uma bactéria ou do homem, é 
formado sempre pelos mesmos elementos. 
Como pode um código que determina as características físicas de um elefante (uma tromba, quatro patas, 
duas orelhas enormes etc.) ter os mesmos elementos do código que dá origem a uma pequena formiga ou 
a uma bactéria ou ainda a um ser humano?! 
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Por mais espantoso que seja, esta é a verdade. O que faz os seres vivos serem diferentes entre si é a 

forma como os elementos se organizam para formar o código, ou melhor, o DNA. 
http://mediatecadasciencias.files.wordpress.com 

 

O DNA é a única molécula capaz de se copiar, isso ocorre na fase que precede uma divisão celular. 
Supondo que o esquema abaixo seja um trecho de DNA que deverá ser duplicado, a fita complementar é: 

 

A  T  A       G  G  A      C   G  A 

a) TAT CCT GCT 
b) UAU CCU GCU 
c) CGC TTC ATC 
d) CUC TTC ATC 
e) TUT CCT GCT 

 

06. O DNA é uma molécula que segue padrões rígidos, uma vez que, uma falha pode levar a morte celular. Por 
isso, é necessário um sistema de reparo que identifique todos os possíveis erros. Abaixo, podemos 
observar uma dupla fita com defeitos de emparelhamento: 

 

 
 

Acima, podemos ver um emparelhamento defeituoso. No total, quantos defeitos há nesse 
emparelhamento? 
a) 4 
b) 9 

c) 10 
d) 3 
e) 7 
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01. “No dia 4 de maio de 1937, no Rio de Janeiro, o Brasil perdia o sambista, cantor, compositor, bandolinista 

e violonista Noel Rosa, um dos mais importantes artistas da música brasileira. Ele se tornou célebre por 
fazer a união do samba do morro com o do asfalto, principalmente por meio do rádio. Seu rosto marcante, 
com uma deformidade no queixo, foi um sinal que a vida lhe deixou logo no parto, no dia 11 de dezembro 
de 1910, também no Rio de Janeiro. Para fazê-lo vir ao mundo, os médicos utilizaram o fórceps? 
instrumento ginecológico que auxilia a retirada do bebê -, que acabou afundando seu maxilar. Sua vida foi 
breve, mas intensa. Noel Rosa morreu aos 26 anos, vítima de uma tuberculose causada pela boemia. 
Apesar de ter morrido jovem, ele deixou um legado de centenas de canções.” 
 

(Disponível em: https://seuhistory.com/hoje-na-historia/morre-o-poeta-cantor-e-compositor-noel-ros 

 
A tuberculose foi controlada durante algumas décadas, porém, voltou a causar mortes devido ao aumento 
no número de bactérias resistentes aos antibióticos. Essa resistência é causada, principalmente, por: 

a) Proteínas produzidas pelas bactérias para neutralizar o efeito dos antibióticos. 
b) Seleção natural ocasionada pelos antibióticos, que selecionam as bactérias mais resistentes. 
c) Mutações causadas pelos antibióticos que permitem que as bactérias se adaptem. 

d) Mutações causadas por vírus, que tornam as bactérias mais agressivas. 
e) Modificações nas enzimas produzidas pelas bactérias, que permitem que elas sobrevivam. 

 
02. Até o século XVIII prevaleceram, entre os estudiosos, as ideias criacionistas e fixistas, nas quais o 

sobrenatural era usado para explicar fenômenos da natureza. Posteriormente, importantes nomes foram 
surgindo e implantando as ideias evolucionistas. A partir disso, algumas conclusões de um importante 
nome na origem do pensamento evolucionista foram expostas, tais como: 
– Lei do uso e desuso; – lei da transmissão das características adquiridas; – tendência inevitável ao 
aperfeiçoamento nos seres vivos. 
 

Essas ideias pertencem: 
a) ao inglês Charles Darwin e foram adquiridas durante uma viagem ao redor do mundo, a bordo do navio 

Beagle, da Marinha Britânica. 
b) ao francês Lamarck e surgiram após o darwinismo, como uma tentativa de se tornar a teoria 

evolucionista mais aceita. 

c) ao inglês Charles Darwin e, posteriormente, foram reunidas em dois grandes conceitos: o de 

ancestralidade comum e o de seleção natural. 
d) a Lamarck. Darwin concordava com a primeira e a segunda ideias, mas, não aceitava que os seres 

vivos tivessem uma tendência inevitável ao aperfeiçoamento. 
e) a Lamarck. Darwin, por sua vez, comprovou a segunda ideia lamarckista ao descobrir que os genes 

(fatores) eram transmitidos de geração para geração. 

http://mediatecadasciencias.files.wordpress.com/
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03. De acordo com uma pesquisa do Instituto Cary de Estudos de Ecossistemas, da Universidade de Loyola e 

do Centro de Tecnologia Sustentável de Illinois, todos nos EUA, os sabonetes bactericidas, usados 
amplamente pela população mundial, estão aumentando o desenvolvimento de superbactérias, resistentes 
aos antibióticos atuais. 
 
Essas bactérias adquirem resistência por meio de um processo conhecido como: 
a) adaptação. 

b) lei do uso e desuso. 
c) lei da transmissão de caracteres adquiridos. 
d) seleção natural. 
e) especiação. 

 
04. O melanismo industrial tem sido frequentemente citado como exemplo de seleção natural. Esse fenômeno 

foi observado em Manchester, na Inglaterra, onde, com a industrialização iniciada em 1850, o ar carregado 
de fuligem e outros poluentes provocou o desaparecimento dos líquens de cor esbranquiçada que viviam no 
tronco das árvores. Antes da industrialização, esses líquens permitiam a camuflagem de mariposas da 

espécie Biston betularia de cor clara, que eram predominantes. Com o desaparecimento dos líquens e 
escurecimento dos troncos pela fuligem, as formas escuras das mariposas passaram a predominar. 
 
A explicação para esse fenômeno, segundo Lamarck seria: 

a) As mariposas sofrerem pressões seletivas que aumentaram a frequência alélica daquelas mais escuras 
b) As mariposas desenvolveram uma pigmentação mais escura devido ao aumento de liberação da 

fuligem pelas indústrias 
c) A recombinação gênica e as mutações favoreceram o aparecimento da forma mais escura  
d) A característica “cor esbranquiçada” foi selecionada negativamente pelo ambiente 
e) Os caracteres adquiridos selecionaram positivamente as mariposas mais escuras 

 

05. A Seleção Natural é um dos principais fatores responsáveis pela evolução, juntamente com a mutação, a 
deriva genética e a migração genética. Para que a Seleção Natural ocorra em uma população, é 
imprescindível que haja: 
a) alteração do meio ambiente, propiciando o favorecimento de alguns indivíduos da população. 

b) diversidade da composição genética dos indivíduos da população. 
c) informações genéticas anômalas que produzam doenças quando em homozigose. 

d) disputa entre os indivíduos, com a morte dos menos aptos. 
e) mutação em taxa compatível com as exigências ambientais. 

 
06. Diversos estudos demonstram que o aquecimento global tem provocado mudanças climáticas, que 

interferem nos processos adaptativos dos seres vivos. Neste aspecto, as mudanças de temperatura 
influenciam o regime das estações do ano, modificando, portanto, a época de produção dos vegetais. Com 
a antecipação da formação dos frutos, a época reprodutiva de espécies de aves que se alimentam de 

sementes também é antecipada. Segundo a proposta neodarwinista, essa perspectiva pode ser justificada 
pois:  
a) os seres vivos, através do uso e desuso, desenvolvem determinadas características e as passam para 

os seus descendentes. 
b) se o ambiente sofreu modificações, os organismos procuram adaptar-se a ele, transmitindo as 

características aos descendentes. 

c) as características que os organismos adquirem ao longo da vida podem ser transmitidas aos 

descendentes. 
d) os indivíduos mais fortes são sempre selecionados positivamente pelo meio, transmitindo suas 

características adquiridas aos descendentes. 
e) mutações ao acaso ocorrem nos genes dos seres vivos, permitindo melhor adaptação às novas 

condições ambientais e sendo naturalmente selecionadas e transmitidas aos descendentes. 
 

 


