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Analise o esquema abaixo para responder às questões 01, 
02 e 03 que seguem: 

 
Questão 01  

Nossas células apresentam uma estrutura semelhante à 
mostrada acima. Considerando o que estudamos sobre a 
estrutura celular, aponte qual a importância e as funções 
da membrana plasmática para as células. (em sua 
resposta explique por que essa estrutura é considerada 
semipermeável) 

 
Questão 02  

Durante uma aula de biologia o professor questionou os 
alunos sobre quais tipos de organelas seriam mais 
abundantes nas células das glândulas sudoríparas e nas 
células musculares. Considerando a secreção de suor 
realizada por essas glândulas e a grande atividade das 
células musculares responda ao questionamento acima. 
Justifique sua resposta. 

 
Questão 03  

Alguns glóbulos brancos são células do nosso organismo, 
capazes de englobar e destruir (digerir) elementos estranhos e 
microorganismos que podem nos causar problemas de saúde. 
Para isso essas células dependem muito da atividade de um 
tipo de organela. Qual é essa organela? Qual sua função no 
interior das células? Quais substâncias podemos 
encontrar em seu interior? 
 

Questão 04  

Durante a evolução humana muitas características físicas 
foram alteradas, dentre elas a postura, a forma de andar, o 
movimento dos dedos das mãos. Além de tais modificações o 
homem também aprimorou técnicas de caça e sobrevivência 
que levaram ao sucesso dos homens e principalmente de 
nossa espécie. Considerando tudo que estudamos sobre a 
evolução e adaptação dos hominídeos, cite três 
características (físicas ou comportamentais) e explique 
como elas contribuíram para o sucesso evolutivo de 
nossa espécie. 

Questão 05  

A espécie humana se diferencia das demais pela capacidade 
de evoluir intelectualmente e assim criar sociedades e 
costumes. Ao longo da evolução do homem os conhecimentos 
foram transmitidos às gerações seguintes de várias maneiras, 
dentre elas as pinturas rupestres. Abaixo temos uma dessas 
representações: 
 

 
 

Considerando seus conhecimentos sobre a evolução da 
humanidade, identifique dois possíveis aspectos culturais que 
você consegue ver nessa figura e cite dois outros mecanismos 
utilizados, ao longo da história, pelos homens para 
transmissão de conhecimentos. 
 
Questão 06 

Analise os esquemas abaixo que mostram o número de 
cromossomos de diferentes células e depois responda aos 
questionamentos que seguem: 
 
Embaixo de cada tipo celular existe uma linha em branco. 
Escreva nelas a classificação das células mostradas de 
acordo com seu número cromossômico (1n, 2n, 3n). 
 

 



Questão 07 

Algumas regiões do tubo digestório humano aprsentam a 
parede interna repleta por dobras, as vilosidades, como 
demostrado na figura abaixo: 
 

 

Considerando as funções dessas estruturas em nosso 
processo digestivo, explique a importancia das vilosidades 
presentes no intestino e o que pode ocorrer com uma 
pessoa que possua atrofia dessas estruturas. 
 
Questão 08 

Durante toda a vida, temos duas dentições. A primeira, a dos 
dentes de leite, é formada por 20 dentinhos, sendo 10 em 
cada arcada. Aos 6 anos aproximadamente, a criança ganha o 
primeiro dente permanente (primeiros molares). Nessa fase, 
começa a troca pelos permanentes. São 32,16 em casa 
arcada 
 

 
 
Sobre a análise da figura e de acordo com os conhecimentos 
que você acrescentou à sua mente em nossas aulas, 
responda o que se pede: 
 
a) Indique as funções de cada tipo de dente que forma a 
arcada dentária humana. 
b) Além da ação dos dentes, na boca temos a atuação da 
saliva. Identifique quais as principais funções da saliva 
para nossa digestão. 
 
Questão 09 

A figura fornece informações sobre as células somáticas (do 
corpo) do tomate. Uma célula somática do tomate possui 24 
cromossomos. 

 
Qual das alternativas abaixo apresenta o número correto de 
células formadas e o número de cromossomos presentes nas 
novas células do tomate produzidas pelo processo de mitose? 
  

 
 
Questão 10 

Zeca é um biólogo e estava estudando 3 tubos de ensaios 
contendo hemácias, as quais foram analisadas ao 
microscópio. No primeiro tubo (A), as células estavam 
murchas, no segundo (B), normais e no terceiro (C), inchadas. 

 

 
 
Pode-se afirmar que as hemácias foram colocadas em 
solução 
 
a) hipotônica no tubo A. 
b) isotônica no tubo B. 
c) hipertônica no tubo C. 
d) hipotônica no tubo B. 
 
Questão 11 

Observe a figura abaixo, que representa o englobamento de 
uma partícula de alimento pela emissão de pseudópodes: 
 

 
 

 
Nela, estão esquematizadas as etapas do processo de: 
 
a) plasmólise. 
b) pinocitose. 
c) fagocitose. 
d) osmose. 

 


