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Exercícios – Lista 01 
 
01. O fenômeno da maré vermelha, resultado da 

multiplicação exagerada de algas perto do litoral, 
causa a morte de peixes e de outros animais e, 
eventualmente, pode intoxicar pessoas. O termo 
maré vermelha pode induzir ao erro, já que muitos 
eventos tóxicos são denominados marés vermelhas, 
mesmo que não haja alteração da cor da água. Em 
contrapartida, a proliferação de algas inofensivas e 
atóxicas pode provocar alterações notáveis na 
coloração da água. Qual é o grupo de algas que 
causa a maré vermelha? 
a) Dinoflagelados (Filo Dinophyta). 
b) Algas douradas (Filo Chrysophyta). 
c) Algas vermelhas (Filo Rhodophyta). 
d) Diatomáceas (Filo Bacillariophyta). 
e) Algas pardas (Filo Phaeophyta). 

 
02. As Algas são importantes produtoras de gás 

oxigênio, substância fundamental para a maioria dos 
seres vivos. O gás oxigênio liberado pelas algas 
provém das 
a) moléculas de piruvato, derivadas da glicólise 

que ocorre na respiração celular. 
b) moléculas de água, após a fotólise que ocorre na 

fotossíntese. 
c) moléculas de glicose, após a glicólise que ocorre 

na respiração celular. 
d) moléculas de nitrato, derivadas da oxidação 

durante a quimiossíntese. 
e) moléculas de gás carbônico, após a etapa 

química da fotossíntese. 
 
03. Em I, II, III e IV são apresentadas características de 

alguns tipos de bactérias. Analise-as. 
I. O oxigênio inibe a síntese de pigmentos 

fotossintetizantes. 
II. Tem no gás sulfídrico um dos doadores de 

hidrogênio. 
III. Sua fotossíntese assemelha-se à das algas e 

plantas. 
IV. Na cadeia alimentar, são chamadas de 

decompositoras. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a associação 
CORRETA. 
a) I e II fazem referência às sulfobactérias. 
b) IV faz referência às proclorófitas. 
c) III e IV são quimio-heterotróficas. 
d) I e IV, para sobreviverem, necessitam de um 

ambiente rico em oxigênio. 
 
04. Os fungos são organismos que no passado já foram 

classificados como plantas e hoje, com o avanço da 
ciência, são classificados em grupo próprio, em 
função de suas características. Leia atentamente e 
marque, entre as alternativas a seguir, aquela que 
contém características gerais de fungos: 
a) Procariotos, pluricelulares, autótrofos e de vida 

livre. 
b) Procariotos, unicelulares, providos de tecidos 

verdadeiros e heterotróficos. 
c) Eucariotos, unicelulares ou pluricelulares e 

heterotróficos. 
d) Eucariotos, pluricelulares, autotróficos e 

parasitas. 
 
 

05. Recentemente, uma empresa italiana lançou o 
Muskin, um “couro vegetal” 100% biodegradável, 
produzido a partir do corpo de frutificação do 
Phellinus ellipsoideus, uma espécie de fungo 
macroscópico que cresce sobre os troncos de árvores 
das florestas subtropicais. 

 

 
lifegate.com 

 

Aponte a função do corpo de frutificação presente 
nos fungos. Em seguida, indique se a retirada dessa 
estrutura compromete a sobrevivência da espécie 
Phellinus ellipsoideus, justificando sua resposta. 
 

06. Considerando que quase todos os procariontes 
apresentam parede celular, no Domínio Bactéria, 
essa parede é constituída de 
a) peptidoglicano. 
b) ergosterol. 
c) lipoproteína. 
d) polissacarídeos. 
e) manitol. 

 
07. “Escherichia coli é comum na flora bacteriana do 

intestino de humanos e de outros animais, mas que 
em grandes quantidades pode causar problemas 
como infecção intestinal e infecção urinária, 
acontecendo principalmente se o indivíduo consumir 
água ou alimentos contaminados”. 

Fonte: KAPER JB, NATARO JP, MOBLEY HLT. Pathogenic 
Escherichia coli. Nat. Rev. Microbiol., 2: 123-140, 2004 

 
A respeito das bactérias, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Algumas bactérias possuem metabolismos 

aeróbico, na presença de oxigênio, e outras 
anaeróbicas, condição sem oxigênio. 

b) Apenas uma pequena porcentagem das espécies 
de bactérias causa doenças ao homem. 

c) As bactérias são unicelulares e procariontes e 
podem viver em formas isolada ou colonial. 

d) Bactérias são seres pluricelulares e eucariontes 
que podem sintetizar diferentes componentes 
químicos do meio ambiente ou de seus 
hospedeiros. 

e) Na atual classificação dos organismos, a bactéria 
E. coli está contida no domínio Bactéria. 
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08. Analise a figura abaixo. 

 
 

Disponível em: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/ 
hbase/Biology/prokar.html>. Adaptada. 

 
Com base na figura e nos conhecimentos sobre os 
seres vivos, identifique 
⇒ o organismo representado na figura, 
⇒ a estrutura X e sua importância. 

 
09. Especificidade viral é definida como a capacidade de 

infecção parasitária de um vírus com relação à 
diversidade de suas células-alvo. O vírus HIV 
apresenta especificidade com relação aos leucócitos, 
já o vírus da raiva é específico quanto à infecção de 
neurônios de mamíferos de forma geral. 
 
Tendo em vista as etapas da replicação e os 
constituintes virais, é correto afirmar que a 
especificidade viral se manifesta 
a) no desnudamento, momento em que o material 

genético viral é integrado ao material genético 
celular. 

b) na penetração, momento em que o capsídeo é 
endocitado pela célula-alvo a ser infectada. 

c) na síntese viral, momento em que os 
componentes virais são sintetizados pela célula-
alvo. 

d) na adsorção, momento em que o capsídeo, ou o 
envelope, se unem aos receptores da membrana 
da célula-alvo. 

e) na montagem, momento em que os 
componentes virais são organizados em novas 
partículas virais. 

 
10. Os vírus são parasitas obrigatórios de seres vivos, 

morfologicamente muito simples, que têm como 
material genético DNA ou RNA. Analise o desenho 
esquemático abaixo. 

 

 
Disponível em: <http://slideplayer.com.br/slide/3547005/> 

Acesso em 16 out. 2017. (Adaptado). 
 

Numere, em conformidade com o esquema acima, as 
diversas fases cumpridas pelos vírus ao invadir uma 
célula. 
(   ) Replicação do DNA viral. 
(   ) Montagem de novos vírus. 
(   ) Ataque do vírus a célula bacteriana. 
(   ) Penetração do DNA. 
(   ) Lise celular. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) 1, 5, 2, 3 e 4. 
b) 2, 3, 4, 1 e 5. 
d) 5, 1, 4, 2 e 3. 
d) 3, 4, 1, 2 e 5. 
e) 4, 1, 3, 5 e 2. 

 
11. Cientistas descobriram dois novos tipos de vírus no 

Brasil chamados de Tupanvirus, em ‘homenagem’ ao 
Deus da mitologia guaraní Tupã. Esses vírus não 
ameaçam humanos, mas sua simples existência 
pode mudar os rumos da ciência: eles estão entre os 
maiores vírus já encontrados. Em entrevista, um dos 
autores do estudo, o professor Jônatas Abrahão, da 
Universidade Federal de Minas Gerais, explica que o 
Tupanvirus foi encontrado duas vezes, ambas em 
ambientes aquáticos. O primeiro, em águas da 
Nhecolância, em Corumbá (MS) e o outro em 
sedimentos marinhos apanhados pela Petrobrás na 
área da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Fonte: 
https://super.abril.com.br/ciencia/descobertosdois-
novos-tipos-de-virus-no-brasil/Acesso em 14 abr. 
2018 (com adaptações). 
 
Acerca das características dos vírus, avalie as 
afirmações que se seguem: 
I. São formados por moléculas de ácido nucleico 

envoltas por uma estrutura proteica denominada 
capsídeo. 

II. Todos os vírus identificados até hoje possuem 
RNA como material genético. 

III. São parasitas intracelulares obrigatórios uma 
vez que utilizam a maquinaria bioquímica da 
célula hospedeira para sua replicação. 

IV. São partículas capazes de interagir de forma 
específica com células vivas uma vez que, em 
sua superfície, são encontradas proteínas que 
encaixam em receptores localizados na 
membrana das células hospedeiras. 

 
É correto apenas o que se afirma em 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 

 
12. Os esquemas mostram cortes longitudinais de flores 

de duas espécies diferentes (A e B). 
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Baseado nos elementos listados na figura, responda 
ao que se pede. 
a) O que ocorre com o ovário após a fecundação da 

flor? 
b) Considerando-se que a autofecundação seja 

possível nas duas espécies, em qual delas este 
mecanismo de fecundação é favorecido? 
Justifique. 

c) Dada a morfologia da flor da espécie A, cite um 
animal nectarívoro (que se alimenta de néctar) 
que poderia polinizá-la. Justifique sua resposta 
levando em conta uma adaptação desse animal 
relacionada à capacidade de polinização dessa 
flor. 

 
13. A seguir estão listados tanto os nomes comuns 

quanto os científicos de quatro espécies distintas 
entre si. 
1. Sequoia (Sequoiadendron giganteum) 
2. Cavalinha (Equisetum spp) 
3. Palmeira-real (Archontophoenix 

cunninghamiana) 
4. Abacateiro (Persea americana) 
 
Considerando as espécies listadas, assinale a 
alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, a classificação destas. 
a) Gimnosperma, Pteridófita, Monocotiledônea, 

Dicotiledônea. 
b) Gimnosperma, Monocotiledônea, Pteridófita, 

Angiosperma. 
c) Angiosperma, Gimnosperma, Angiosperma, 

Dicotiledônea. 
d) Gimnosperma, Briófita, Monocotiledônea, 

Dicotiledônea. 
e) Angiosperma, Briófita, Monocotiledônea, 

Dicotiledônea. 
 
14. Em relação às espermatófitas, é correto afirmar: 

a) Gimnospermas e angiospermas apresentam 
embriões unicelulares que se desenvolvem 
dentro de sementes envolvidas por frutos. 

b) Nas angiospermas, a geração esporofítica (2n) é 
dominante, enquanto nas gimnospermas a 
geração gametofítica (n) é dominante. 

c) Nas espermatófitas, a semente é bitegumentar e 
envolvida por fruto. 

d) As espermatófitas apresentam grão de pólen 
haploide que corresponde ao gametófito 
masculino. 

e) Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e 
angiospermas possuem embrião multicelular 
bem como sementes, motivo pelo qual são 
denominadas espermatófitas. 

 
15. O esquema abaixo representa a árvore filogenética 

dos principais grupos vegetais. 
 

 
 

A partir dessa árvore filogenética foram feitas quatro 
afirmativas: 
I. Os números presentes na árvore filogenética 

representam aquisições evolutivas. 
II. O número 1 representa o predomínio da geração 

esporofítica sobre a geração gametofítica. 
III. O número 2 representa a presença de clorofila 

no gametófito. 
IV. O número 3 representa vasos condutores de 

seiva. 
V. O número 4 significa flores e frutos. 
 
São verdadeiras as afirmativas 
a) I, II, III, IV e V. 
b) apenas I, III e V. 
c) apenas II, III e IV. 
d) apenas I e V. 
e) apenas III, IV e V. 

 
16. Há milhões de anos, para os vegetais conquistarem 

o ambiente terrestre, foram necessárias várias 
alterações funcionais e estruturais em relação às 
características apresentadas exclusivamente em 
ambiente aquático. A capacidade de crescimento de 
plantas lenhosas, eretas e altas no ambiente 
terrestre foi conseguida, especialmente, pela 
evolução de: 
a) vasos condutores. 
b) complexo estomático. 
c) sistema radicular fasciculado. 
d) revestimento foliar de cutina. 

 
17. A imagem ao lado mostra a face inferior de uma 

folha de samambaia, onde é possível observar 
pequenas estruturas puntiformes de cor 
amarronzada. 

 

 
Fonte <https://3.bp.blogspot.com/-woGGf-ruPOM/WC-

Nov778zI/AAAAAAAAAoE/ 
ph5bCDm6uLgJq1sP3xVfVZ23eff4dbdXwCLcB/s1600/samambaia

-1.jpg> 
 

A respeito dessas pequenas estruturas, assinale a 
alternativa correta. 
a) Denominam-se báculos, e correspondem a 

novas folhas em estágio juvenil. 
b) Denominam-se estróbilos, e correspondem a 

grupos de esporofilos. 
c) Denominam-se esporos, e correspondem a 

estruturas reprodutivas haploides. 
d) Denominam-se soros, e correspondem a 

agrupamentos de esporângios. 
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18. As estratégias de reprodução sexuada são 
adaptações dos organismos aos ambientes. Elas 
determinam os ciclos de vida dos milhões de 
espécies de eucariontes. Esses ciclos são 
classificados em: 
• Haplobionte haplonte (como o dos fungos 

saprófitos Rhizopus); 
• Haplobionte diplonte (como o dos Animalia); 
• Diplobionte (como o das plantas Embryophyta). 

 

A principal diferença entre esses ciclos consiste no 
momento em que ocorre 
a) mitose.    b) diapausa. 
c) esporulação.   d) nascimento. 
e) meiose. 

 
19. O esquema representa um ciclo de vida, com 

alternância de gerações, típico de plantas. 
 

 
 

a) Complete a tabela da página de respostas, 
escrevendo o nome dos processos biológicos que 
correspondem a I, II, III, IV e V. 

 

 
 

b) Comparando-se os ciclos de vida, desde briófitas 
até angiospermas, quanto à dominância das 
gerações gametofítica e esporofítica, que 
tendência aparece na evolução das plantas 
terrestres? 

 
20. As plantas são formadas por uma reunião de tecidos. 

A disposição desses tecidos é específica em cada 
órgão. Em relação à estrutura primária das raízes, 
observe a imagem abaixo. 

 
Adaptado de: 

https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/search/ 
images?query=CAMADAS+DA+TERRA&includeLevelOne=true# 

Os números 1, 2, 3 e 4 se referem, respectivamente, 
a: 
a) 1 - endoderme, 2 - floema, 3 - xilema, 4 - 

córtex 
b) 1 - floema, 2 - xilema, 3 - ectoderme, 4 - 

câmbio 
c) 1 - xilema, 2 - floema, 3 - endoderme, 4 - 

córtex 
d) 1 - floema, 2 - endoderme, 3 - xilema, 4 - 

córtex 
e) 1 - xilema, 2 - floema, 3 - ectoderme, 4 - 

câmbio 
 
21. Observe a tira abaixo. 
 

   
 

Fonte: Zero Hora, 14 e 15 de maio de 2018. 
 

Assinale a alternativa correta sobre as raízes citadas 
no primeiro e no segundo quadrinhos. 
a) As do primeiro originam estruturas semelhantes 

a espinhos. 
b) As do primeiro apresentam uma epiderme 

multiestratificada que reveste as partes 
expostas ao ar. 

c) As do segundo são típicas de manguezais. 
d) As do segundo têm como exemplo a cebola. 
e) Os dois tipos de raízes apresentam finas 

projeções denominadas haustórios. 
 
22. A banana é uma das frutas mais consumidas no 

mundo, sendo produzida na maioria dos países 
tropicais, representa a quarta fonte de energia 
depois do milho, arroz e trigo. A banana possui 
variável fonte de minerais, sendo um importante 
componente na alimentação em todo o mundo. Seu 
sabor é um dos mais importantes atributos de 
qualidade, a polpa verde é caracterizada por uma 
forte adstringência determinada pela presença de 
compostos fenólicos solúveis, principalmente 
taninos; o caule da bananeira tem função de reserva 
e propagação vegetativa. Assinale a alternativa 
CORRETA para a denominação deste tipo de caule.  
a) Bulbo  
b) Tubérculo  
c) Pecíolo  
d) Limbo  
e) Rizoma  
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Resoluções 
 
01. a 
 
02. b 
 
03. a 
 
04. c 
 
05. Função: reprodução / liberação de esporos. 

Não compromete, uma vez que a estrutura 
responsável pela nutrição e crescimento é mantida. 

 
06. a 
 
07. d 
 
08. O organismo é bactéria. 

A estrutura é plasmídio, confere resistência à 
antibióticos 

 
09. d 
 
10. d 
 
11. d 
 
12. a) O ovário se desenvolverá e dará origem ao 

fruto. 
b) Na espécie B. Na figura, é possível ver que as 

anteras dessa espécie, onde ocorre a produção 
do polén, estão acima do estigma, parte do 
gineceu na qual o polén se deposita, facilitando 
a ocorrência de polinização. 

c) Uma vez que a corola é longa, o animal poderá 
ser um beija-flor (ou colibri), cujo bico é longo, 
o que permite alcançar o néctar no fundo da 
flor. Quando o beija-flor se alimenta, o pólen 
gruda em seu bico e cabeça. Ao se alimentar em 
outra flor, o pólen cai na parte feminina da nova 
flor visitada pelo animal. 

 
13. a 
 
14. d 
 
15. d 
 
16. a 
 
17. d 
 
18. e 
 
19.  

a) 

fecundaçãoV

mitoseIV

mitoseIII

meioseII

mitoseI

biológico ProcessoNúmero

 

b) Na evolução das plantas terrestres, comparando 
os ciclos de vida das briófitas até as 
angiospermas, é possível observar a involução 
do gametófito e a consequente evolução e 
aumento da complexidade do esporófito. 

20. c 
 
21. b 
 
22. e 
 


