
 

 

Tarefa Mínima 07 – 8º Ano – Biologia 

Prof. Helcio 
 

Gabarito 
 
01. A 

Gabarito Comentado: 
A carne de peixe é rica em proteína, portanto, devido a maior disponibilidade proteica haveria maior 

metabolização das mesmas, logo, maior produção de excretas nitrogenados. No caso dos mamíferos, a 
excreta nitrogenada é a ureia. 

 
02. D 

Gabarito Comentado: 
Seres amoniotélicos (animais que excretam amônia podem excretar diretamente essa substância 

extremamente tóxica pois vivem em um ambiente com alta solubilidade, a água. 
 
03. A 

Gabarito Comentado: 
As células-flama (características de platelmintos) e os metanefrídeos (comum em moluscos e anelídeos) 
promovem a excreção nestes grupos de animais.  

 

04. A 
Gabarito Comentado: 
mamíferos - rins 
aves - rins 

insetos - túbulos de Malpighi 
 
05. C 

Gabarito Comentado: 
O ácido úrico poder ser excretado praticamente sem que haja perda de água. Animais cujo principal 
produto de excreção é o ácido úrico são denominados uricotélicos. 

 
06. C 

Gabarito Comentado: 

Anfíbios adultos possuem coração com 3 cavidades e respiração o pulmonar complementada por respiração 
cutânea. Ambos os animais possuem, na sua maioria, fecundação externa. Nos peixes, em sua maioria, a 
terminação do intestino, no reto, forma-se o esfíncter anal. 

 
Biologia 02 

Gabarito 

 

01. E 
Gabarito Comentado: 
O cariótipo representa um homem com o número normal de cromossomos, uma vez que todos os 
cromossomos homólogos estão em pares e o par sexual é formado por cromossomos heterólogos, logo XY. 

 
02. B 

Gabarito Comentado: 

A célula do indivíduo 2 pode ser igual à de um gameta do indivíduo 1. O indivíduo 1 é 40A+XY. Se essa 
célula sofre meiose, irá originar gametas 20A + X ou 20A + Y, tal qual o indivíduo 2. 

 
03. C 

Gabarito Comentado: 
A trissomia do X é a anomalia cromossômica mais comum entre as mulheres e afeta uma de cada mil 

nascidas. 

 
04. E 

Gabarito Comentado: 
O indivíduo apresenta trissomia do cromossomo 21, indicando que tem síndrome de Down. Além disso, é 
do sexo feminino já que o par de cromossomos sexuais é composto por cromossomos do mesmo tamanho. 
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05. D 

Gabarito Comentado: 
A síndrome de Down é uma aneuplodia causada pela não-disjunção do cromossomo 21 durante a meiose 

gamética, levando a uma trissomia desse conjunto cromossomial. 
 
06. C 

Gabarito Comentado: 
A síndrome de Klinefelter é uma anomalia do tipo aneuplodia causada por uma duplicação do cromossomo 
X no conjunto genômico de indivíduos do sexo masculino. Por isso, trata-se de um aumento do conjunto 

cromossomial igual a 44, XXY. 


