
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
01) Considere as seguintes afirmações: 
 
I. O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. 
II. O organismo se esforça para responder a essa necessidade. 
III. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo. 
IV. Essa modificação é transmitida aos descendentes. 
 
Essas quatro afirmações resumem, em poucas palavras, a teoria de: 
 
a) Darwin. 
b) Mendel.  
c) Lamarck. 
d) Lavoisier. 
e) Malthus. 
 
 
02) Charles Darwin estruturou sua teoria da evolução baseado na idéia de que, na competição pela vida, 
sobreviveriam os mais aptos. Esse processo denomina-se: 
 
a) deriva gênica. 
b) seleção natural. 
c) miscigenação racial. 
d) migração diferencial. 
e) mutação. 
 
 
03) August Weismann cortou a cauda de camundongos durante mais de cem gerações e verificou que as novas 
ninhadas continuavam a apresentar aquele órgão perfeitamente normal. Dessa experiência pode-se concluir que: 
 
a) as espécies são fixas e imutáveis. 
b) quanto mais se utiliza determinado órgão, mais eles e desenvolve. 
c) a evolução se processa dos seres vivos mais simples para os mais complexos. 
d) a seleção natural e as mutações são fatores que condicionam a evolução dos seres vivos. 
e) os caracteres adquiridos do meio ambiente não são transmitidos aos descendentes. 
 
 
04)  I.  A semelhança do bicho-pau a um graveto é devida à seleção natural. 
       II.  Os peixes do interior de cavernas são cegos, por não fazerem uso da visão. 
       III.  Os herbívoros desenvolveram um estômago complexo, por só comerem vegetais. 
       IV.  As girafas atuais têm pescoço comprido porque seus ancestrais se esticavam para atingir as folhas das 

árvores. 
 
Refletem o pensamento de Lamarck: 
 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e IV, apenas. 
d) II, III e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 
 
 
05) Um biólogo, estudando a estrutura de uma célula bacteriana, iria encontrar, como uma organela deste tipo 
celular, o:  
 
a) cloroplasto.  
b) retículo endoplasmático liso.  
c) centríolo.  
d) ribossomo.  
e) retículo endoplasmático rugoso. 
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06) Assinale a alternativa que apresenta estruturas encontradas em todos os tipos de células. 
 
a) Núcleo, mitocôndrias e ribossomos. 
b) Parede celular, ribossomos e nucléolo. 
c) Centríolo, complexo de Golgi e núcleo. 
d) Ribossomos, membrana plasmática e citoplasma. 
e) Hialoplasma, carioteca e retículo endoplasmático. 
 
 
07) As estruturas que podem estar aderidas ao retículo endoplasmático são: 
 
a) os lisossomos. 
b) os ribossomos. 
c) os vacúolos. 
d) as mitocôndrias. 
e) os pinossomos. 
 
 
08) Os lisossomos são estruturas celulares encarregadas do seguinte processo: 
 
a) secreção. 
b) transporte. 
c) reprodução. 
d) digestão. 
e) metabolismo energético. 
 
 
09) Responder à questão relacionando as estruturas presentes na coluna I com as informações presentes na coluna 
II. 
 
Coluna I 

 
(  ) mitocôndrias 
(  ) centríolos 
(  ) DNA 
(  ) ribossomos 
(  ) proteínas 
(  ) peroxissomos 
(  ) RNA 
 
Coluna II 

 
1. presente apenas nas células eucariotas 
2. presente apenas nas células procariotas 
3. presente tanto em células eucariotas como em procariotas 
 
A ordem correta dos parênteses da coluna I, de cima para baixo, é: 
 
a) 1 - 1 - 3 - 3 - 3 - 1 - 3. 
b) 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 2 - 3. 
e) 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1. 
 
 
10) Assinale a opção que contém as estruturas presentes tanto em células vegetais quanto em células animais. 
 
a) Membrana plasmática, parede celular e citoplasma. 
b) Retículo endoplasmático, mitocôndrias e complexo de Golgi. 
c) Cloroplastos, lisossomos e centríolos. 
d) Vacúolos, carioteca e lisossomos.  
e) Cromossomos, carioteca e cloroplastos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11) Comparando-se as colunas a seguir, verifica-se que: 
 
Coluna I 

 

1. Retículo endoplasmático  
2. Cloroplastos  
3. Aparelhos de Golgi  
4. Membrana plasmática  
5. Microtúbulos 
 
Coluna II  

 

a – Fotossíntese 
b – Fagocitose 
c – Síntese de proteínas 
d – Citoesqueleto 
e – Secreção celular 
A correlação correta para estrutura e função é: 
 
a) 1 – a  
b) 2 – c  
c) 5 – b 
d) 4 – d 
e) 3 – e 
 
 
12) Para a ocorrência de osmose, é necessário que: 
 
a) as concentrações de soluto dentro e fora da célula sejam iguais. 
b) as concentrações de soluto dentro e fora da célula sejam diferentes. 
c) haja ATP disponível na célula para fornecer energia ao transporte de água. 
d) haja um vacúolo no interior da célula no qual o excesso de água é acumulado. 
e) haja uma parede celulósica envolvendo a célula, o que evita sua ruptura. 
 
 
13) Complete a afirmação abaixo. 

 
A pressão osmótica depende da concentração de partículas de soluto na solução. Quando duas soluções apresentam 
concentrações diferentes de soluto, a mais concentrada é chamada de ___________ e a mais diluída __________, 
respectivamente. 
 
a) solução plasmática – solução hipertônica 
b) solução hipotônica – solução hipertônica 
c) solução aquosa – solução hipotônica 
d) solução hipertônica – solução hipertônica 
e) solução hipertônica – solução hipotônica 
 
 
14) O transporte de Na+ e K+ através da membrana plasmática, com gasto de energia, é caracterizado como:  

 
a) transporte ativo. 
b) transporte passivo. 
c) difusão facilitada. 
d) difusão simples. 
e) osmose. 
 
 
15) Quando temperamos a salada com sal, vinagre e azeite, depois de algum tempo, observamos que as folhas estão 
murchas. Esse processo é denominado: 
 
a) diapedese. 
b) diálise. 
c) osmose. 
d) hemólise. 
e) difusão. 
 
 
 
 
 



16) Os antepassados dos golfinhos tinham patas, que, de tanto serem usadas para a natação, foram se 
transformando em nadadeiras. 
 

A frase acima está de acordo com a teoria de Lamarck ou com a teoria de Darwin? Justifique, relacionando a teoria 
escolhida com a frase. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
17) Relacione cada frase abaixo com a teoria da evolução de Lamarck ou de Darwin. Justifique sua resposta. 
 
a) Pela necessidade de viver em terra firme, os ovos dos répteis adquiriram casca, tornando-se resistentes à 
dessecação. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Por terem desenvolvido ovos dotados de casca resistente à dessecação, os répteis puderam conquistar o ambiente 
terrestre. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
18) Quais as diferenças existentes entre células procariontes e eucariontes quanto a núcleo e citoplasma? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
19) Considerando uma célula vegetal típica, dê o nome de cada estrutura ou composto cuja função é respectivamente 
citada a seguir pelas letras de A a C. 
 
a) Organela fotossintetizante. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

b) Organela responsável pela respiração celular. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

c) Organela na qual várias substâncias são armazenadas, porém nenhuma substância é ali produzida. Essa organela 
ocupa um grande espaço intracelular. 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 
20) Por que células animais apresentam mudanças morfológicas mais acentuadas que as vegetais durante os 
processos de osmose?   
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 


