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Turmas: 1001 e 1002 

 
BIOLOGIA - Professor: Robson 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Biologia 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Unidade 3 

Data que foi postado o trabalho 22/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

29/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

rbbiologo@hotmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 Whatsapp 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 
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1) Sobre uma organela citoplasmática presente em uma célula eucariota, afirma-se que: (10) 
I. são mais aparentes nos fagócitos; 
II. decompõem substâncias supérfluas e estranhas; 
III. aparecem como pequenos sacos citoplasmáticos envolvidos por membrana; 
IV. servem para descartar fragmentos celulares na remodelação dos tecidos. 
Pode-se concluir que se trata de 
a) lisossomo.         b) ribossomo.          c) mitocôndria.            d) complexo de golgi. 
 
 

2) O citoesqueleto é formado por um conjunto de filamentos (actina, filamentos intermediários e microtú-
bulos) presentes no citoplasma das células. 
Ele é responsável por várias funções celulares e por isso é uma estrutura altamente dinâmica que se 
modifica conforme a necessidade das células. (10) 
De acordo com o texto e seus conhecimentos, é INCORRETO afirmar que 
a)  o fuso mitótico é constituído por citoesqueleto e, durante a mitose, ele se liga aos centrômerosdos 

cromossomos metafásicos. 
b)  o citoesqueleto participa da contração e distensão das células musculares, da ciclose e do 

movimento amebóide das células. 
c)  o citoesqueleto está envolvido na determinação da forma da célula e sua sustentação, assim como 

na organização interna das organelas. 
d)  o citoesqueleto está presente nos cílios e flagelos, ambos com função de movimento, porém os 

cílios são mais curtos e geralmente ocorrem em maior número por célula. 
e)  os centríolos não apresentam na sua constituição o citoesqueleto, apesar de estarem envolvidos 

no movimento dos cromossomos durante a divisão celular. 
 
 

3) A ciência tem demonstrado que, nas células dos seres vivos eucariontes, diversos aspectos do 
metabolismo celular estão associados a determinadas organelas citoplasmáticas. Assim, em células 
epiteliais secretoras como, por exemplo, a dos ácinos das glândulas Salivares, o retículo 
endoplasmático granular ou ergastoplasma tem por função: (15) 
a) A síntese de lipídios. 
b) A síntese de proteínas. 
c) A síntese de glicose. 
d) A degradação de corpúsculos fagocitados. 
e) A síntese de ATP. 
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4) Sobre a figura a seguir representando uma organela celular: (15) 

 

 
 

é INCORRETO afirmar que 
 
a) foi descoberta pelo italiano Camillo Golgi no final do século XIX. 
b) participa da formação do acrossomo dos esperma-tozóides. 
c) relaciona-se com o processo de síntese de proteína do tipo exportação. 
d) possui o aspecto de pequenas vesículas isoladas denominadas dictiossomos. 
 

5)  (Enem - Adaptada) – A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes 
em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula 
hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas 
finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas 
recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que 
são usadas para produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas 
em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular 
poderia ser utilizada para inserção de transgenes em leveduras? (15) 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

 

 
6) (UPF) Entre as transformações na metamorfose que os anfíbios sofrem durante a vida, passando da 

fase larval (aquática) para a adulta (terrestre), apresentam: regressão gradual da cauda e das 
brânquias; aparecimento dos pulmões e transformação do coração. Nessas transformações, a 
regressão gradual da cauda se dá pela ação: (10) 
a) das enzimas lisossomais, que promovem a autólise das células da cauda. 
b) dos ribossomos citoplasmáticos, que promovem a autodestruição das células da cauda. 
c) dos hormônios tireoidianos, que ativam a destruição das células da cauda. 
d) da migração das células da cauda para a formação das patas. 
e) dos fatores ambientais, que destroem progressivamente a cauda dos girinos. 

 

7) (COVEST) As células dos ácinos pancreáticos produzem as enzimas necessárias para a digestão dos 

alimentos que chegam ao duodeno; para isso, devemos encontrar nessas células: 
0 –  um retículo endoplasmático liso bem-desenvolvido, uma vez que este retículo é essencial para a 

síntese de lipídios. (15) 
1 –  um sistema de canalículos que permite a estocagem das enzimas na forma ativa sem destruir a 

célula. 
2 –  um retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido, responsável pela síntese de proteínas. 
3 –  abundantes grânulos de  secreção, resultantes  do empacotamento das proteínas no aparelho de 

Golgi. 
4 –  ausência de grânulos secretores, pois as enzimas são sintetizadas e liberadas imediatamente.   
 

 

 

https://enem.inep.gov.br/


Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   4 4 

 
8) (UFU) As células apresentam diversas organelas citoplasmáticas que têm estrutura e função 

diferenciadas. Em um leucócito e em uma célula muscular é possível encontrar, respectivamente, um 
elevado número de quais organelas citoplasmáticas?  (10) 
a) Retículo endoplasmático não granuloso e lisossomos. 
b) Lisossomos e retículo endoplasmático granuloso. 
c) Retículo endoplasmático granuloso e mitocôndria. 
d) Mitocôndrias e retículo endoplasmático não granuloso. 

 
 


