
 

 

 

                                                                                      

Lista de Conteúdos - Exame Final – Biologia – 2ª série EM 

Profª Mariana Figueiró 

 

- Classificação Sistemática e Filogenética 

- Vírus 

- Reino Monera 

- Reino Fungi 

- Reino Protista (Algas e Protozoários) 

- Reino Plantae (Plantas) 

   * Briófitas 

   * Pteridófitas 

   * Gimnospermas 

   * Angiospermas 

   * Estruturas vegetais e suas adaptações (raiz, caule, folha, flor, fruto e semente) 

- Reino Animal  

   * Invertebrados (Poríferos, Cnidários, Platelmintos, Nematódeos, Anelídeos, Moluscos, 

Artrópodes e Equinodermos) 

   * Vertebrados (Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos) 

- Sistemas Orgânicos 

   * Sistema Imunológico 

   * Sistema Digestório 

   * Sistema Cardiorrespiratório 

   * Sistema Excretor 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exercícios Preparatórios para Exame Final – 2ª série 

 

1. Qual dos seguintes grupos inclui organismos mais relacionados entre si? 

(A) filo     (B) família     (C) gênero     (D) espécie     (E) raça 

 

2. Considere os quatro táxons a seguir relacionados.  

1. 'Bufo dorbignyi'  

2. 'Lystrophis dorbignyi'  

3. 'Didelphis albiventris'  

4. 'Didelphis marsupialis'  

Em relação a eles, é correto afirmar que 

(A) todos pertencem à mesma espécie. 

(B) há, entre os quatro táxons, apenas duas espécies diferentes.  

(C) os táxons 1 e 2 são de gêneros diferentes, mas da mesma espécie.  

(D) os táxons 3 e 4 são de espécies diferentes, mas do mesmo gênero.  

(E) os táxons 1 e 2 são da mesma subespécie.  

 

3. Classificando-se os seres vivos, é possível estabelecer uma ordem na diversidade da natureza, 

facilitando a sua compreensão. Assim, é correto afirmar que: 

(01) o sistema binomial de nomenclatura adota a espécie como unidade básica de classificação. 

(02) em taxonomia, uma ordem engloba diversas famílias, assim como um gênero reúne diferentes 

espécies. 

(04) um determinado vegetal, de acordo com a classificação vigente, pertencerá, obrigatoriamente, 

a um reino, a um filo ou divisão, a uma classe, a uma ordem, a uma família, a um gênero e a uma 

espécie. 

(08) o reino Protista engloba organismos unicelulares eucariontes, entre os quais se incluem 

protozoários e certas algas. 

(16) o reino Fungi engloba os cogumelos, os liquens e as briófitas. 

(32) os seres pertencentes ao reino Monera se caracterizam por ser todos unicelulares, com 

membrana nuclear bem estruturada. 

Dê como resposta a soma das afirmativas. ________ 

 

4. A árvore filogenética representa uma hipótese evolutiva para a família Hominidae, na qual a sigla 

“m.a.” significa “milhões de anos atrás”. As ilustrações representam, da esquerda para a direita, o 

orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé e o bonobo. 

 

Considerando a filogenia representada, a maior 

similaridade genética será encontrada entre os seres 

humanos e: 

(A) Gorila e bonobo. 

(B) Gorila e chimpanzé. 

(C) Gorila e orangotango. 

(D) Chimpanzé e bonobo. 

(E) Bonobo e orangotango. 

 

 

 

 

 



5. Descreva a estrutura de vírus e bactérias. ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

6. Descreva e explique o mecanismo de ação no organismo humano dos vírus e das bactérias. 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

7. A pessoa infectada pelo vírus da AIDS apresenta queda acentuada de imunidade devido à 

redução do número de: 

(A) linfócitos B     (D) monócitos 

(B) linfócitos T Citotóxicos    (E) macrófagos 

(C) linfócitos T Matadores 

 

8. Explique a ação do retrovírus e a transcriptase reversa. _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Estabeleça a relação entre doenças bacterianas e o uso de antibióticos para combatê-las. 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Explique a ação das imunoglobulinas G e M (IgG e IgM). ____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Explique as etapas de ação do sistema imunológico no combate a um antígeno. ____ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

12. Até há algum tempo, considerava-se que fungos e bactérias pertenciam ao reino vegetal. Com 

o reconhecimento das diferenças entre eucariotos e procariotos, as bactérias foram separadas, mas 

os fungos permaneceram incluídos no reino vegetal. Mais recentemente, porém, tornou-se claro 

que os organismos agrupados como fungos definitivamente não são plantas.  

a) Apresente uma característica comum a bactérias e fungos que permitiu considerá-los como 

plantas. _________________________________________________________________________ 

b) Apresente uma característica das bactérias que demonstra serem elas pertencentes a outro 

reino. Qual é esse reino? _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

c) Cite duas características das plantas que não são encontradas nos fungos. ___________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

13. A produção de álcool combustível a partir do açúcar da cana está diretamente relacionada a 

qual dos processos metabólicos de microrganismos abaixo relacionados? (A) Respiração  

  (D) Fixação de N2  

(B) Fermentação    (E) Quimiossíntese 

(C) Digestão  

 



14. Nutrição heterótrofa é aquela feita por organismos incapazes de sintetizar compostos 

orgânicos a partir de inorgânicos. Assinale abaixo a resposta em que todos os componentes são 

heterótrofos.  

(A) vegetais, os fungos e a minoria das bactérias.  

(B) os animais, os fungos e a maioria das bactérias.  

(C) os animais, todas as algas e a maioria das bactérias.  

(D) os animais, os liquens e a minoria das bactérias.  

(E) os vegetais, os liquens a minoria das bactérias. 

15. A parte comestível do cogumelo ("champignon") corresponde ao:  

(A) micélio monocariótico do Ascomiceto.  

(B) corpo de frutificação do Ascomiceto.  

(C) micélio monocariótico do Basidiomiceto.  

(D) corpo de frutificação do Basidiomiceto.  

(E) sorédio do fungo. 

 

16. As leveduras podem viver tanto na presença quanto na ausência do gás oxigênio.  

a) Que processos de obtenção de energia as leveduras realizam em cada dessas situações? 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

b) Em qual das situações a atividade metabólica das leveduras é mais alta? Por quê? ___ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

17. Cite e explique as necessidades básicas dos fungos. _________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

18. O filo Protozoa é subdividido em quatro classes: Sarcodínea, Mastigophora, Sporozoa e 

Ciliophora. 

A característica considerada para tal classificação é: 

(A) o modo de reprodução 

(B) a presença ou ausência de carioteca 

(C) a composição química do pigmento fotossintetizante 

(D) a estrutura de locomoção 

(E) a composição química do citoplasma 

 

19. A definição “abertura permanente da membrana, permitindo a ingestão de partículas 

alimentares” aplica-se a: 

(A) citopígeo  (D) citóstoma 

(B) citofaringe   (E) perístoma 

(C) citoprocto 

 

20. Explique o funcionamento do vacúolo contrátil e diga em qual protozoário ele está presente. 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

21. Cite 4 doenças causadas por protozoários e seus agentes causadores. _______________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

22. O que Pteridófitas, Gymnospermas e Angiospermas tem em comum? 

(A) O aparecimento de sementes protegidas por  frutos 



(B) A presença de um sistema vascular 

(C) A ausência de um sistema radicular 

(D) A presença de flores como estruturas reprodutivas 

(E) A predominância da geração gametofítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. O Reino Vegetal foi dividido informalmente em dois grandes grupos: Criptógamos e 

Fanerógamos, considerando-se principalmente os aspectos reprodutivos. Abaixo, há uma série de 

exemplos de vegetais, identificados por algarismos e algumas de suas principais características: 

 

1) Plantas vasculares, com sementes, porém sem frutos. 

2) Plantas com sistema condutor de seiva, com flores, sementes e frutos. 

3) Plantas com sistema condutor, com raízes e sem sementes. 

4) Plantas avasculares, com rizóides e sem sementes. 

 

As características descritas pelos algarismos de 1 a 4 representam, respectivamente: 

(A) gimnospermas, angiospermas, pteridófitas e briófitas. 

(B) pteridófitas, angiospermas, gimnospermas e briófitas. 

(C) pteridófitas, angiospermas, briófitas e gimnospermas. 

(D) angiospermas, gimnospermas, pteridófitas e briófitas. 

(E) angiospermas, gimnospermas, briófitas e pteridófitas. 

 

24. São plantas vasculares: 

(A) pteridófitas, musgos e hepáticas. 

(B) hepáticas e angiospermas. 

(C) antóceros, hepáticas e musgos. 

(D) pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. 

(E) apenas as angiospermas. 

 

25. São vegetais que apresentam estruturas chamadas rizóides, as quais, servindo à fixação, 

também se relacionam à condução da água e dos sais minerais para o corpo da planta. 

Apresentam sempre pequeno porte, em decorrência da falta de um sistema vascular. Nenhum dos 

seus representantes é encontrado no meio marinho. 

O texto acima se aplica a um estudo: 

(A) das pteridófitas.   (D)das clorofitas. 

(B) dos mixofitos.    (E) das gimnospermas. 

(C) das briófitas. 

 

26. Cite e explique pelo menos 3 adaptações de: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

27. Marque C para as afirmativas corretas e E para as erradas: 

(    ) as esponjas são animais sésseis; 

(    ) o batimento do flagelo dos coanócitos é o responsável pela circulação da água nas esponjas; 



(    ) nas esponjas, a água entra pelo ósculo e sai pelos poros; 

(    ) as esponjas podem se reproduzir sexuada e assexuadamente; 

(    ) existem esponjas marinhas, mas a maioria é de água doce; 

(    ) os pólipos são conhecidos por águas-vivas; 

(    ) as medusas são formas móveis de cnidários; 

(    ) os pólipos podem se reproduzir gerando medusas; 

(    ) o cnidócito é uma célula típica dos poríferos e dos cnidários; 

Agora, corrija as afirmativas que estavam erradas, escrevendo-as corretamente: 

 

28. Muitas espécies de esponjas são estudadas como indicadores ambientais, pois não sobrevivem 

em águas poluídas. Que característica dos poríferos está associada a este fato? Explique. 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

29. Compare poríferos e cnidários quanto à forma de obtenção do alimento. ___________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

30.  O que são os coanócitos? _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

31. Como ocorre a reprodução sexuada nos cnidários? _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

32. Qual característica diferencia o filo porífera dos demais seres vivos? _________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

33. Como ocorre a circulação de água dentro de uma esponja? _______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

34. Qual a função dos tentáculos nos cnidários? ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

35. Analise as proposições abaixo: 

I. Primeiros animais da escala evolutiva a apresentarem uma cavidade digestiva. 

II. Formação de dois tipos morfológicos de indivíduos. 

III. Esqueleto formado por espículas ou espongina. 

IV. Presença de célula urticante para defesa e captura da presa. 

V. Presença de células flageladas que realizam movimento de água no corpo do animal. 

É(são) característica(s) do filo Cnidaria: 

(A) apenas I, II e IV.     (D) apenas IV. 

(B) apenas II, III e V.    (E) I, II, III, IV e V. 

(C) apenas III e V. 

 

36. Os platelmintos pertencem ao primeiro grupo de animais a possuir um sistema excretor. Este é 

bastante primitivo, formado por células-flama. A principal função dessas células é: 

(A) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do sangue e lançá-los para o intestino. 

(B) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do sistema circulatório e lançá-los para 

o exterior. 

(C) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do tecido epitelial e lançá-los para o 

intestino. 



(D) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do ectoderma e lançá-los para os 

túbulos de Malpighi. 

(E) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do mesoderma e lançá-los para o 

exterior. 

 

37. Com relação aos parasitas e às doenças que causam, pode-se afirmar que: 

I. A larva cercária, do Schistosoma mansoni, penetra no homem pela pele, causando-lhe a 

esquistossomose. 

II. A teníase é doença causada pela Taenia solium ou pela Taenia saginata. 

III. A cisticercose é doença causada pela larva da Taenia solium. 

IV. A lombriga ou ascaridíase é doença causada pelo Ascaris lumbricoides. 

V. A opilação ou amarelão é doença causada pelo Necator americanus ou pelo Ancylostoma 

duodenale. 

VI. A filariose, que pode originar a elefantíase, é causada pela Wuchereria bancrofti. 

Estão corretas: 

(A) todas.                                                      (D) apenas II, III, IV e VI. 

(B) apenas I, II, III, IV e V.                         (E) apenas I, III, V e VI. 

(C) apenas I, II, IV, V e VI. 

 

38. Descreva o ciclo de vida do Schistosoma mansoni. __________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

39. São parasitoses que podem ser adquiridas com a penetração de larvas através da pele: 

(A) teníase e esquistossomose 

(B) esquistossomose e ancilostomose 

(C) ancilostomose e ascaridíase 

(D) ascaridíase e teníase 

(E) teníase e ancilostomose 

 

40. Qual a utilidade das ventosas? Em quais grupos de platelmintos elas aparecem? _____ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

41. Descreva o ciclo de vida da Ascaris lumbricóides. ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

42. Explique o que é rádula e o que é manto. Qual a função dessas estruturas? __________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

43. A sanguessuga é um anelídeo que pode ser classificado como: 

(A) Crustáceo                           (D) Poliqueta 

(B) Hirudíneo                              (E) Oligoqueta 

(C) Merostomata 

 

44. O que é o húmus de minhoca e por que ele é tão usado em hortas e pomares? ______ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

45. Construa duas tabelas: 

a) Tabela 1: resuma as classes do filo dos Anelídeos, suas características e seus exemplos. 



b) Tabela 2: resuma as classes do filo dos Moluscos, suas características e seus exemplos. 

 

46. A minhoca apresenta respiração _I_ e circulação __II__. Para completar corretamente a frase 

acima, I e II devem ser substituídos, respectivamente, por: 

(A) cutânea e aberta                        (D) branquial e fechada 

(B) cutânea e fechada                     (E) traqueal e fechada 

(C) branquial e aberta 

 

47. O sistema digestório de uma minhoca apresenta: boca, faringe, papo, moela, intestino e ânus. 

Escreva a função de cada estrutura citada. ____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

48. Relacione as colunas: 

(1) Gastrópodes         (   ) concha única e espiralada, habitando a terra, água doce e salgada. 

(2) Bivaleves                   (   ) Classe caracterizada por possuir duas valvas, habitando água doce e 

salgada 

(3)Cefalópoda              (   ) Grupo mais evoluído, podendo ou não apresentar concha. 

 

 

 

 

49. Cite duas funções do exoesqueleto nos artrópodes: _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

50. Considere as características biológicas seguintes: 

I – corpo dividido em cefalotórax e abdome 

II – ausência de antenas 

III – quatro pares de patas 

IV – quelíceras 

Essas características são típicas dos: 

(A) crustáceos                      (D) aracnídeos 

(B) insetos                            (E) quilópodes 

(C) diplópodes 

 

51. As lacraias ou centopéias são animais peçonhentos, que inoculam veneno por meio: 

(A) do telso                                 (D) dos pedipalpos 

(B) das quelíceras                      (E) os acúleos 

(C) das forcípulas 

 

52.  Num jantar havia camarão, lagosta, atum, ostra, lula e polvo. Essa refeição continha, portanto: 

(A) somente crustáceos                                                 (D) somente peixes e crustáceos 

(B) somente moluscos                                                     (E) artrópodes, moluscos e peixes 

(C) somente crustáceos e moluscos 

 

53. Defina e dê exemplo. 

a) Ametábolos: 

b) Hemimetábolos: 

c) Holometábolos: 

 

54. Explique as funções dos pedipalpos e das quelíceras dos aracnídeos: ________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

55. Por que se fazem necessárias as mudas nos artrópodes? _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

56. Quais as estruturas responsáveis pela respiração nos insetos e nos crustáceos? ________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

57. Por que podemos afirmar que o sistema circulatório de alguns artrópodes não tem relação 

direta com o sistema respiratório? ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

58.  Que tipo de sistema nervoso apresentam os artrópodes e quais são os seus principais órgãos 

sensoriais? _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

59. Caracterize o Filo dos Equinodermos: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

60. Qual a função da placa madrepórica? _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

61. Marque V quando a sentença for verdadeira e F quando falsa, corrija as alternativas falsas. 

(    ) Os seres da classe Crinóidea são fixos a um substrato. 

(    ) Na classe Echinoidea os indivíduos possuem uma estrutura denominada lanterna-de-

aristóteles. 

(    ) Animais que pertencem a classe Asteroidea não são predadores. 

(    ) A classe Holoturoidea possui espinhos grandes em todo o corpo. 

(    ) Disco central bem visível é a característica marcante da classe Ophiuroidea. 

 

62. Qual a função das pedicelárias? ___________________________________________________ 

 

63. Qual a simetria de um equinodermo adulto? ________________________________________ 

 

64. Como ocorre a reprodução nos equinodermos? ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

65. Cite e identifique as principais características dos vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos). ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

66. Descreva o tegumento dos peixes. _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

67. O que é linha lateral (presente nos peixes) e qual a sua finalidade? __________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

68. O que caracteriza um animal da classe dos anfíbios? ________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 

 

69. Quais as modificações sofridas pelos anfíbios que permitiram o início da conquista do ambiente 

terrestre? ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

70. Diferencie serpentes áglifas, opistóglifas, proteróglifas e solenóglifas: _________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

71. Os jabutis, no Sudeste do Brasil, são ativos na estação quente e chuvosa, permanecendo 

praticamente imóveis na estação fria e seca. 

a) Que tipo de regulação térmica possuem os jabutis? __________________________________ 

b) A pele dos répteis é uma superfície adaptada à troca de gases? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________________ 

 

72.  Cite uma conquista evolutiva dos mamíferos em relação aos répteis: ________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

73. O que são ossos pneumáticos? _____________________________________________________ 

 

74. Compare os sistemas digestório, cardiorrespiratório e excretor dos vertebrados. _______ 

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


