
Nome: __________________________________________ N.o: ____  

Turma: ______ Professor(a): Roberta Novo Guedes 

Data: ____/____/2022 

Unidade:       Cascadura         Mananciais         Méier         Taquara 

 

Biologia 
 

Conteúdos da 2ª Série – 3º/4º Bimestre 2022 – Trabalho de Dependência 
 

 
 

 

        Valor Total 10,0 pontos 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
QUESTÃO NO.1  

Um organismo, homozigoto para os genes A, B, C e D, todos localizados em um mesmo cromossomo, é cruzado 

com outro, que é homozigoto recessivo para os mesmos alelos.  
O retrocruzamento de F1(com o duplo recessivo) mostra os seguintes resultados: 

- não ocorreu permuta entre os genes A e C; 
-ocorreu 20% de permuta entre os genes A e B e 30% entre os genes A e D; 

 - ocorreu 10% de permuta entre os genes B e D. 

 
Baseando-se nos resultados acima, qual é a sequência mais provável desses quatro genes no cromossomo, a 

partir do gene A? 
 

QUESTÃO NO.2  
Numa espécie vegetal, os genes A e B distam entre si 17 unidades de recombinação. 

Qual a porcentagem de gametas Ab que um indivíduo duplo-heterozigoto AB/ab formará? 

 
QUESTÃO NO.3  

Os tigres-de- dentes-dentes-de-sabre são mamíferos extintos. Esses animais possuíam caninos superiores muito 
desenvolvidos em forma de sabre. Um fato menos conhecido é que houve várias espécies de mamíferos 

placentários com dentes-de-sabre. 

 
O diagrama a seguir mostra a filogenia provável dos tigres-de-dentes-de-sabre em Barbourofelis e Smilodon. 
 

 
 

A presença da característica dentes-de-sabre indicadas no diagrama representa um caso de homologia ou 

analogia? Justifique. 
 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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ENSINO MÉDIO 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 
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QUESTÃO NO.4  
“Para o homem poder suportar intensa radiação solar nos trópicos, as células de sua pele adquiriram a 

capacidade de fabricar muita melanina.” Essa é uma frase lamarckista. Critique-a com base no pensamento 

darwinista. 
 

QUESTÃO NO.5  
Uma característica fenotípica de uma população como a cor amarela, é determinada por um gene dominante. 

Esse gene tem um alelo que não produz essa característica. Um estudo dessa população determinou que a 
frequência do fenótipo amarelo era de 50% e não se sabe se essa população está em equilíbrio de Hardy- 

Weinberg. 

 
Com base nessas informações, não é possível saber a frequência para cor amarela. Explique. 

 
QUESTÃO NO.6  

A utilização e manipulação de materiais produzidos com amianto foram proibidas, pois esta substância é 

prejudicial à saúde das pessoas que trabalham na produção de caixas de água, telhas e revestimentos. As fibras 
por serem finíssimas, quando inaladas penetram, por exemplo, nos pulmões alojando-se nas estruturas 

responsáveis pelas trocas gasosas. 
 

Em que estrutura dos pulmões se alojam as fibras de amianto? Explique como se realizam as trocas gasosas. 
 

QUESTÃO NO.7  

Parte da bile produzida pelo nosso organismo não é reabsorvida na digestão. Ela se liga às fibras vegetais 
ingeridas na alimentação e é eliminada pelas fezes. Recomenda-se uma dieta rica em fibras para pessoas com 

altos níveis de colesterol. 
 

Onde é produzida a bile e qual é sua função no processo de digestão? 

 
QUESTÃO NO.8  

“Uma boa mastigação é o início de uma boa digestão.” 
 

a) Cite dois motivos fisiológicos que justifiquem a frase acima. 

b) Um dos mais importantes componentes da dieta humana inicia sua hidrólise na boca. Qual é esse 
componente e em que local do tudo digestivo sua hidrólise prossegue? 

 
QUESTÃO NO.9  

Um atleta morador da cidade de S. Vicente, SP (nível do mar), deveria participar de um evento esportivo em La 
Paz, Bolívia (3 650 m de altitude). 

 

Foi sugerido que ele viajasse antes para essa cidade. Explique, em termos fisiológicos, a razão dessa sugestão. 
 

QUESTÃO NO.10  
O monóxido de carbono (CO) é absorvido nos pulmões e reage com a hemoglobina do sangue, com a qual forma 

um complexo (COHb) 210 vezes mais estável do que a oxiemoglobina (O2Hb). 

Qual o prejuízo imediato para as células decorrente da inalação de CO por uma pessoa?  Explique. 
 

QUESTÃO NO.11  
As aves aparentemente descendem de répteis primitivos, com inúmeras similaridades como os ovos e evidências 

fósseis que apoiam estas teorias. A figura abaixo representa um réptil emplumado, um possível antecedente das 
aves. 

 
 

Descreva as adaptações que deram às aves a possibilidade de voar. 
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QUESTÃO NO.12  
Os anfíbios são um grupo animal que saiu da água em direção ao meio terrestre, mas ainda conserva um elevado 

grau de dependência com o ambiente original. 

 

 
 

Enumere as razões que forçam os anfíbios a permanecerem em ambiente aquático ou próximo dele. 

 
QUESTÃO NO.13  

Os répteis são representados pelas cobras, tartarugas, jacarés. A pele desses animais pode apresentar escamas 
(cobras), placas (jacarés, crocodilos) ou carapaças (tartarugas, jabutis). 

 
Quais são as características evolutivas dos répteis que permitem que sobrevivam em ambiente terrestre? 

 

QUESTÃO NO.14  
As aves possuem inúmeras alterações que permitiram que se deslocassem voando, o que fez com que 

conquistassem virtualmente todo o planeta. Da mesma forma que os mamíferos, possuem alterações em seu 
coração que impedem a mistura sanguínea, com um coração tetracavitário. 

 

Como as aves executam os movimentos respiratórios se não tem diafragma? 
 

QUESTÃO NO.15  
Mamíferos podem possuir diversas maneiras de estarem liberando a sua cria, e são classificados por este motivo 

em prototérios, metatérios e eutérios. 
 

De acordo com esta classificação que os inclui em um sistema com aumento gradativo de complexidade, por qual 

razão as placentas dos metatérios são pouco desenvolvidas? 
 

QUESTÃO NO.16  
Os seres vivos possuem diferentes sistemas orgânicos, e desta forma espera-se uma grande diferença em alguns 

sistemas metabólicos, como o circulatório. 

 
Caracterize a circulação dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 
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QUESTÃO NO.17  
A circulação é por definição trajeto que o sangue executa ao longo de uma rede vascular, propelido pela ação do 

coração. O sangue tem função de conduzir gases, excretas, e outros elementos a todas as partes do corpo.  

 

 
Descreva a circulação humana, movimentos do coração e sua relação com o sistema respiratório. 

 

QUESTÃO NO.18  
Nosso organismo possui um sistema paralelo ao circulatório onde circula um fluido de constituição diversa do 

sangue, o sistema linfático. 
 

Por qual motivo esperamos aumento no volume dos gânglios linfáticos durante um processo infeccioso? 
 

QUESTÃO NO.19  

Os diferentes seres vivos podem viver em diferentes ambientes, e desta forma excretar de maneiras diversas. 
 

 
 

a) Identifique as regiões numeradas do sistema excretor. 

b) Qual a função desse sistema? 
 

QUESTÃO NO.20 
A regulação da função renal relaciona-se basicamente com a regulação da quantidade de líquidos do corpo. O 

principal agente regulador do equilíbrio hídrico no corpo humano é o hormônio ADH (antidiurético), produzido no 

hipotálamo e armazenado na hipófise. 
 

a) Qual o papel do hormônio ADH no nosso organismo? 
b) Qual a glândula responsável pela secreção desse hormônio? 

 
 


