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Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores estão no cronogramas  ou no site (www.colegioaryquintella.com.br) . 

 
1) Analise os esquemas referentes aos processos de divisão celular. E assinale a alternativa que preencha corretamente 

as lacunas do parágrafo abaixo. (10 pontos) 

 
 O esquema B representa o processo da_________________, no qual uma célula se divide e forma duas células 
idênticas a ela, com o mesmo número de_____________ . O esquema A representa o processo da____________, 
processo no qual são produzidas quatro células _________________. 

a) Mitose – cromossomos – meiose – haploides  
b) Meiose – cromossomos – mitose – haploides  
c) Mitose – cromossomos – meiose – diploides  

d) Meiose – cromossomos – Mitose – diploides 
e) Meiose – gametas – Mitose – diploides 

 
2) Marque a alternativa que relaciona corretamente os conceitos apresentados na coluna à esquerda com seus 

significados apresentadas na coluna à direita: (10 pontos) 

1 - Hereditariedade (    ) Conjunto de genes do organismo 

2 - Genoma 
(    ) Cromossomos pertencentes ao mesmo par, apresentando 

semelhanças no tamanho e na localização dos genes de determinadas 
características 

3 - Fenótipo 
(    ) Transmissão de características de pais para filhos por meio da 

reprodução 

4 - Genótipo (    ) Expressão do genótipo mais a interação do ambiente.  

5 – Cromossomos homólogos 
(    ) Ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos e 

condicionam a mesma característica 

6 – Genes alelos 
(    ) Conjunto de genes que um organismo recebe de seus pais e que 

podem ser transmitidos aos seus descendentes 

 
 a) 2-5-1-3-6-4  b) 2-3-1-6-5-4   c) 3-4-1-2-6-5  d) 5-6-4-2-3-1   e) 1-2-3-4-5-6 
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3) Considere os seguintes cruzamentos para ervilha, sabendo que V representa o gene que determina cor amarela e é 

dominante sobre o alelo v, que determina cor verde. (10 pontos) 
I - VV x vv 
II - Vv x Vv 
III - Vv x vv 

 Em qual dos cruzamentos serão obtidas 50% de ervilhas verdes e 50% de ervilhas amarelas? 
a) Apenas do cruzamento I. 
b) Apenas do cruzamento II. 
c) Apenas do cruzamento III. 

d) Apenas dos cruzamentos II e III. 
e) Dos cruzamentos I, II e III.

 
 
 
 
 
 
4)  De acordo com as leis de Mendel, indivíduos com genótipos (10 pontos) 

a) AaBb produzem gametas A, B, a e ab. 
b) AaBB produzem dois tipos de gametas. 
c) Bb produzem gametas BB, Bb e bb. 

d) AA produzem gametas AA. 
e) AABB produzem três tipos de gametas. 

 
5) Um dos conceitos utilizados para compreensão de genética diz que a propriedade de um alelo de produzir o mesmo 

fenótipo tanto em condição homozigótica como em condição heterozigótica é causada por um gene (10 pontos) 
 a) homozigoto   b) dominante   c) recessivo  d) autossomo  e) heterozigoto 
 
6) Quais os fatores necessários para que ocorra a seleção natural? Explique como esses fatores contribuem para a 

ocorrência desse processo. (10 pontos)  
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 
7) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas que estão faltando, seguindo a ordem das lacunas (10 
pontos) 
  __________________corresponde a um grupo de indivíduos da mesma espécie que vive em uma mesma área 
geográfica. 
 Uma _______________ de ser vivo é formada por indivíduos que são semelhantes, que se reproduzem em 
condições naturais e geram descendentes férteis.  
 Uma ________________ é formada por várias populações que vivem e interagem em uma mesma área ou em um 
mesmo ecossistema. 
 

a) Espécie, comunidade ecológica, população  
b) Sistema, população, biosfera 
c) Biosfera, comunidade ecológica, espécie 

d) População, espécie, comunidade ecológica 
e) Comunidade ecológica, população, espécie 

 
8) “Enquanto a borboleta-coruja se alimenta e acasala, vários animais não se aproximam dela, pensando estar próximos 
de um de seus predadores, a coruja.” (10 pontos)  
 Com base na leitura da frase acima é possível identificar que a característica da borboleta é um exemplo do 
mecanismo de: 

a) metamorfose, pois completam seu desenvolvimento. 
b) seleção natural, pois aumenta a chance de sobrevivência da espécie. 
c) evolução, pois aumenta sua capacidade de desenvolvimento. 
d) captura de alimento, pois esses animais são herbívoros. 
e) proteção, pois aumenta sua capacidade de atacar a sua presa. 
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9) Os antepassados das baleias tinham patas, que de tanto serem usadas para natação se transformaram em 

nadadeiras ao longo do tempo. Por que a frase está em desacordo com as ideias de Darwin? (10 pontos) 
a) Porque Darwin preconizava que as "patas" das baleias se transformaram em nadadeiras, pelo uso exagerado, 

para se adaptar ao ambiente aquático. 
b) A frase está em desacordo com a teoria de Darwin porque as baleias foram selecionadas nesse ambiente, 

dentre as variações produzidas pelos seus ancestrais. 
c) Porque Darwin considerava que as condições do ambiente fazem com que os seres vivos desenvolvam 

transformações em seus corpos para sobreviver e transmitam aos seus descendentes. 
d) A frase está em desacordo com as ideias propostas por Darwin, porque para ele os organismos alteravam 

determinadas estruturas anatômicas de acordo com sua utilização que podem crescer ou se atrofiar, 
dependendo do uso. 

 
10) Explique como as migrações e a deriva genética atuam sobre a variabilidade genética? (10 pontos) 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


