
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

BIOLOGIA - TURMAS 1001 e 1002 - PROFESSOR ROBSON 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA BIOLOGIA 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

 
 1 e 2 do livro 1. 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 20/05 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 24/05 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

rbbiologo@hotmail.com 
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1) (Fuvest) A porcentagem em massa de sais no sangue é de aproximadamente 0,9%. Em 

um experimento, alguns glóbulos vermelhos de uma amostra de sangue foram coletados e se-

parados em três grupos. Foram preparadas três soluções, identificadas por X, Y e Z, cada qual 

com uma diferente concentração salina. A cada uma dessas soluções foi adicionado um grupo 

de glóbulos vermelhos. Para cada solução, acompanhou-se, ao longo do tempo, o volume de 

um glóbulo vermelho, como o gráfico mostra.    (0,5) 

 Com base nos resultados desse experimento, é correto afirmar que 

 

A) a porcentagem em massa de sal, na solução Z, é menor do que 0,9%. 

B) a porcentagem em massa de sal é maior na solução Y do que na solução X.  

C) a solução Y e a água destilada são isotônicas.  

D) a solução X e o sangue são isotônicos.  

E) a adição de mais sal à solução Z fará com que ela e a solução X fiquem isotônicas. 

  

2) Os sais minerais são nutrientes essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Entre 

as alternativas a seguir, marque aquela que indica um sal que faz parte da composição da 

clorofila. (0,5) 

A) Fósforo.           B) Potássio.          C) Iodo.          D) Ferro.          E) Magnésio. 

 

3) Como o próprio nome diz, o código genético é uma sequência de bases nitrogenadas 

que ao formarem um trio, codificam um aminoácido, como existem diversos aminoácidos e es-

ses são codificados das mais diversas maneiras. Por que dizem que o código genético é 

degenerado? (0,5)  

 

A) Porque existe mais de um.                

B) Porque mais de um trio pode codificar um aminoácido.    

C) Por que existem muitos aminoácidos.   

D) Porque existem poucos aminoácidos. 

E) Porque muitos aminoácidos e vários são repetidos. 
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4) A vitamina PP é uma importante vitamina, cite em que processos essa vitamina participa 

e quais as principais consequências de uma alimentação em que haja carência dessa vitamina. 

(0,5) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5) Dos pares de estruturas citoplasmáticas citados abaixo, qual é o único que possui a 

maquiaria necessária para a síntese de parte de suas proteínas? (0,5) 

 

A). Cloroplastos e vacúolos.       

B) Mitocôndrias e nucléolos.      

C) Cloroplastos e nucléolos  

D) Mitocôndrias e vacúolos.       

E) Mitocôndrias e cloroplastos. 

 

6) Disserte sobre a parede celular bacteriana e a sua importância para a Ciência. (0,5) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

7) (UERJ) Os diferentes tipos de transplantes representam um grande avanço da medicina. 

Entretanto, a compatibilidade entre doador e receptor nem sempre ocorre, resultando em 

rejeição do órgão transplantado. O componente da membrana plasmática envolvido no 

processo de rejeição é: (0,5) 

 

A) colesterol             B) fosfolipídeo          C) citoesqueleto          D) glicoproteína 

 

8) (UFLA) Moléculas marcadas com um composto fluorescente são microinjetadas em uma 

célula epitelial. Dez minutos após a injeção, a presença dessas moléculas marcadas é de-

tectada em células adjacentes não-injetadas. Essa observação constitui evidência de que 

essas células são unidas por 

A) desmossomos                  

B) zonas de adesão                        

C) interdigitações  

D) microvilosidades              

E) junções do tipo “gap”.   

 



 

9) (CUSC) A figura mostra um esquema da membrana plasmática. 

 

 Em relação às moléculas que integram a membrana, é correto afirmar que a letra indicada por 

(0,5) 

 

A) P permite a identificação de moléculas. 

B) K é formada exclusivamente por aminoácidos. 

C) R é formada por monossacarídeos. 

D) L não pode permitir a passagem de algumas substâncias. 

E) J possui uma região apolar e polar. 

 

10) Os paramécios apresentam um tipo especial de vacúolo que possui como função 

principal expulsar o excesso de água que entra no corpo desses seres. Entre as alternativas a 

se-guir, marque aquela que indica o nome correto desse tipo de vacúolo. 

 

A) vacúolo autofágico. 

B) vacúolo digestivo. 

C) vacúolo de suco celular. 

D) vacúolo contrátil. 

E) vacúolo regulador. 


