
 

LISTA DE EXERCÍCIOS BIOLOGIA – RODIRGO PACHECO 

 

 

 

Q.01 - Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande 
diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência 
em diferentes ambientes. Na imagem, cinco dessas características 
estão indicadas por números. 

 

 
CAMPBELL, N. et al. Biologia. São Paulo: Artmed, 2010 (adaptado). 

 
A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente 
terrestre pelas plantas está indicada pelo número 
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5. 
 
Q.02 - Analise atentamente a tira Armandinho, do ilustrador Alexandre 
Beck. 
 

 
Fonte: <https://vitorvictor.files.wordpress.com/ 

2015/01/10406951_777138988998076_4479510923998679323_n.png> 

 
O novo ramo da árvore, que cresce lateralmente no tronco cortado, 
surgiu porque: 
A) No caule existem pequenos espaços, as lenticelas, entre as células 

da periderme, os quais permitem a ocorrência de trocas gasosas e 
é por onde crescem novos ramos. 

B) Houve o crescimento de tecidos a partir do periciclo do cilindro 
vascular, e a estrutura assim originada empurra para fora o córtex e 
a epiderme. 

C) A gema lateral saiu do estado de dormência até então imposto pela 
auxina liberada pelas gemas apicais da planta, removidas com o 
corte da árvore. 

D) Houve o crescimento secundário resultante da produção de novos 
tecidos, por parte do felogênio e do câmbio vascular. 

 
Q.03 - As raízes das angiospermas podem apresentar especializações 
que permitem classificá-las em diversos tipos. É correto afirmar que as 
raízes 
A) escoras apresentam um revestimento chamado velame, uma 

epiderme multiestratificada. 
B) respiratórias ou pneumatóforos são adaptadas à realização de 

trocas gasosas que ocorrem nos pneumatódios. 
C) tuberosas possuem o apreensório para se fixarem ao hospedeiro e 

de onde partem finas projeções, os haustórios. 
D) sugadoras armazenam reservas nutritivas, principalmente o amido, 

e por isso apresentam grande diâmetro. 

Q.04 - As algas são uma opção sustentável na produção de 
biocombustível, pois possuem estrutura simples e se reproduzem mais 
rapidamente que os vegetais, além da grande capacidade de 
absorverem dióxido de carbono. Esses organismos não são constituídos 
por tecidos heterogêneos, entretanto, assim como os vegetais, 
possuem parede celular. Algas podem substituir metade do petróleo e 
inaugurar química verde. 

(Agência Fapesp, 16/08/2010). Disponível em: 
www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 

 
Para obtenção de biocombustível a partir de algas e vegetais, é 
necessário utilizar no processo a enzima 
A) amilase. B) maltase. C) celulase. 
D) fosfatase. E) quitinase. 
 
Q.05 - As bactérias são organismos unicelulares haploides, que se 
reproduzem assexuadamente, gerando rapidamente colônias de 
indivíduos idênticos ao original, formando, portanto, clones. Além 
disso, as bactérias também conseguem apresentar variabilidade 
genética, por recombinação gênica. Cite e explique pelo menos dois 
dos mecanismos existentes que permitem a recombinação genética em 
bactérias. 
 
Q.06 - A abóbora, bem como outras plantas do gênero Cucurbita, 
poderia ter tido sua população reduzida com a extinção de mamíferos 
das Américas. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, 
sugerem que as abóboras selvagens, por serem muito amargas, eram 
dispersadas principalmente por grandes mamíferos como os 
mastodontes e as preguiças gigantes, menos sensíveis ao amargor. 
Com a extinção desses grandes mamíferos, a população de abóboras 
poderia ter sido abalada, não fosse a sua domesticação pela espécie 
humana. Inicialmente utilizada para a produção de recipientes, a 
abóbora foi lentamente sendo inserida no cardápio dos seres humanos. 
Após anos de cultivo, hoje as plantas desse gênero apresentam frutos 
menos amargos e mais adequados ao paladar humano.  

(Folha de S.Paulo, 05.12.2015. Adaptado.) 
 

A) A interação ecológica que ocorria entre os mastodontes e as 
cucurbitáceas seria considerada harmônica ou desarmônica? Como 
os mastodontes poderiam ter dispersado as sementes das 
cucurbitáceas? 

B) Que nome Darwin atribuiu a esse processo de transformação das 
espécies por manipulação humana? Explique como o cultivo pelo 
homem possibilitou a existência de cucurbitáceas com frutos mais 
palatáveis. 

 

RESPOSTAS 
Q.01 C Q.02 C Q.03 B Q.04 C 
Q.05 
Transformação – absorção e incorporação de fragmento de DNA exógeno, 
isto é, que se encontra no local em que a bactéria vive. Esse DNA 
incorporado ao DNA da bactéria pode ser duplicado no momento da 
reprodução assexuada e, dessa forma, é transmitido para as próximas 
gerações, além de possibilitar a oferta de novas caraterísticas, caso 
apresente sequência gênica. 
Transdução – pela ação de bacteriófagos, como vetores de fragmentos de 
DNA, que, ao se inserirem em uma bactéria para a multiplicação, podem 
incorporar, em seu material genético, parte do DNA da bactéria 
hospedeira, e ao agir em uma nova bactéria transferem esse fragmento 
incorporado. 
Conjugação – ocorre a formação de uma ponte citoplasmática entre 
bactérias, por onde um indivíduo poderá passar material genético para a 
outra, que, além de apresentar as próprias características genéticas, 
passará a apresentar também as da doadora.  
Q.06 
A) A interação ecológica é considerada harmônica, pois ao comer as 

abóboras, os mastodontes dispersavam as sementes das curcubitáceas. 
Esta dispersão geralmente ocorre através das fezes dos animais, 
caracterizando um caso de zoocoria. 

B) Seleção artificial. O homem promoveu cruza mentos direcionados entre 
os indivíduos com frutos mais palatáveis ao longo de anos. 


