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1. LISTA DE CONTEÚDOS 

 

C01. 1ª Lei de Mendel,  
Heredograma e 2ª Lei de Mendel 

 

C09. Origem da Vida C17. Sucessão ecológica 

 

C02. Herança e determinação do 
sexo 

 

C10. Evidências da Evolução 
Biológica e suas teorias  

C18. Biomas  

 

C03. Genes letais e codominantes e 

alelos múltiplos 

 

C11. Genética de populações 

 

C19. Poluição 

 

C04. Grupos sanguíneos 
 

 

C12. Especiação C20. Dinâmica das populações e 
relações ecológicas  

C05. Mapas genéticos 
 

 

C13. Evolução Humana C21. Humanidade e ambiente 

C06. Interação gênica e herança 
quantitativa 

 

C14. Fundamentos da ecologia C22. Fluxo energético 

C07. Biotecnologia e engenharia 

genética 
 

C15. Ciclos biogeoquímicos C23. Fitogeografia brasileira 

C08. Mutações gênicas e 

cromossômicas 

C16. Cadeias e teias alimentares  

 

 

2. REFERÊNCIA DE ESTUDO DO LIVRO 

 

PARTE UNIDADE CAPÍTULO PÁGINA NÚMERO DO EXERCÍCIO 

Parte 1 

Unidade 1 

Capítulo 1.3 
37 1 

38 8 e 9 

Capítulo 1.4 
44 1, 2, 4 e 5 

46 1, 2, 3 e 7 

Unidade 2 
Capítulo 2.1 58 1, 2, 3, e 5 

Capítulo 2.3 67 3, 5 e 6 

Unidade 3 Capítulo 3.2 97 2 e 5 

Unidade 4 Capítulo 4.3 144 1 

 



 

PARTE UNIDADE CAPÍTULO PÁGINA NÚMERO DO EXERCÍCIO 

Parte 2 

Unidade 9 Capítulo 9.2 
304 1 

305 4, 5, 6 e 8 

Unidade 10 
Capítulo 10.1 327 5, 6 e 8 

Capítulo 10.3 335 1, 3, 5 e 6 

Unidade 11 Capítulo 11.1 
352 1 

353 5 e 7 

Unidade 12 

Capítulo 12.1 386 1, 2 e 4 

Capítulo 12.3 398 1, 4, 6 e 7 

Capítulo 12.4 404 2 e 4 

Unidade 13 
Capítulo 13.1 418 3 e 4 

Capítulo 13.2 423 1 e 4 

 

 

3. LISTA DE EXERCÍCIOS 

 

1. Diferencie as leis de Mendel: 

 

2. Em cães labradores, dois genes, cada um com dois alelos (B/b e E/e), condicionam as três 

pelagens típicas da raça: preta, marrom e dourada. A pelagem dourada é condicionada pela presença 

do alelo recessivo e em homozigose no genótipo. Os cães portadores de pelo menos um alelo 

dominante E serão pretos, se tiverem pelo menos um alelo dominante B; ou marrons, se forem 

homozigóticos bb. O cruzamento de um macho dourado com uma fêmea marrom produziu 

descendentes pretos, marrons e dourados. Qual o genótipo do macho? 

 

3. Em determinado animal, pelagem escura é condicionada por um alelo dominante e a clara, pelo 

recessivo. Causa longa é determinada por um alelo dominante e a curta, pelo alelo recessivo. 

Cruzando-se indivíduos duplo-heterozigóticos com indivíduos com características recessivas, obtém-

se? 

4. O que é sistema ABO? Determine quais são as suas influências em transfusões de sangue: 

 

5. Quais são as hipóteses sobre a origem da vida? Descreva quais são os principais pontos: 

 

6. Quais os fatores que atuam na variabilidade genética? 

 

7. Diferencie as principais teorias evolutivas (Teoria Lamarckista e Teoria Darwinista): 

 

8. Segundo as ideias de Darwin, como atua a Seleção Natural? 

 

9. O que é especiação? 

 

10. Cite um exemplo, em nossa atualidade, sobre a especiação agindo sobre o ambiente: 

 

11. O que define uma espécie? 

 



 

12. Conceitue os principais termos ecológicos: 

a) Indivíduo: 

b) População: 

c) Comunidade: 

d) Ecossistema: 

e) Biosfera: 

 

13. Diferencie cadeia alimentar e teia alimentar: 

 

14. Quais são os três principais componentes que ocorrem em uma cadeia ou teia alimentar? 

 

15. Qual o papel do decompositor em uma cadeia ou teia alimentar? 

 

16. Qual a diferença entre plânctons, bentons e nectons? 

 

17. Como funciona o fluxo de biomassa e o fluxo energético nos ecossistemas? Diferencie e cite 

exemplos para dos fluxos. 

 

18. Em uma pirâmide ecológica, o produtor sempre ocupa a base. Em uma pirâmide de energia, os 

níveis tróficos acima, devem ser representados menores ou maiores? 

 

19. Em uma pirâmide de números, porque uma pirâmide pode ser invertida e também pode ser não 

invertida? 

 

20. Em uma pirâmide de biomassa, qual a exceção que pode ser representada de forma invertida? 

 

21. Qual a diferença em uma relação ecológica harmônica e desarmônica? 

 

22. Conceitue os principais termos referente as relações ecológicas: 

a) Sociedade: 

b) Colônia: 

c) Competição: 

d) Mutualismo: 

e) Protocoperação: 

f) Comensalismo: 

g) Amensalismo: 

h) Predatismo: 

i) Parasitismo: 

 

23. Caracteriza o Ciclo da Água: 

 

24. Caracterize o Ciclo do Carbono: 

 

25. Caracterize o Ciclo do Nitrogênio: 

 



 

26. Por que agricultores costumam plantar leguminosas próximo a plantações que absrovem grande 

quantidade de amônio do solo? 

 

27. Descreva as principais características dos biomas listados abaixo: 

a) Amazônia: 

b) Cerrado: 

c) Caatinga: 

d) Mata atlântica: 

e) Zona costeira: 

f) Pantanal: 

 

28. Relacione as fases da mitose e da meiose, indicando as suas semelhanças e as suas diferenças: 

 

29. Nos coelhos, a cor preta dos pêlos é dominante em relação à cor branca. Realize a probabilidade 

do cruzamento de coelhos pretos heterozigotos, entre si, sabendo que nasceram um total de 360 

filhotes.  

 

30. Dois genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta: A, dominante, 

determina a cor púrpura e a, recessivo, determina a cor amarela. A tabela abaixo apresenta resultados 

de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta: 

 

Determine quais são as linhagens que apresentam o genótipo Aa: 

31. Leonardo, que pertence ao grupo sanguíneo B, casa-se com Ana, que é do grupo A. O primeiro 

filho desse casal apresenta o grupo sanguíneo O. Qual a probabilidade de que o próximo filho deste 

casal seja do grupo sanguíneo A? 

 

32. Indique a proposição que completa, de forma correta, a afirmativa abaixo: 

 

“Por meiose, uma célula ________ com ________ cromossomos formará _______ células -

________ , com _________ cromossomos cada uma”. 

(A) 2n, 20, 02, 2n, 20.      

(B) n, 10, 02, 2n, 05.       

(C) Haploide, 05, 04, n, 20. 

(D) Diploide, 46, 04, haploides, 23. 

(E) Diploide, 10, 04, haploides, 05. 

 



 

33. Mendel, durante as suas pesquisas, elaborou algumas hipóteses. Entre estas, estava a de que 

fatores se segregam quando ocorre a produção dos gametas. O que Mendel chamou de fatores, hoje 

sabemos que se trata dos (as)? 

 

34. No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de 

doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres, pelos círculos. Qual é 

o padrão de herança observado para essa doença?  

 

 

 

 

 

 

35. As flores da planta maravilha podem ser vermelhas, brancas ou rosas. As flores vermelhas e 

brancas são homozigotas, enquanto as rosas são heterozigotas. Para se obter 50% de flores brancas, 

é necessário cruzar:  

(A) duas plantas de flores rosas.  

(B) duas plantas de flores vermelhas.  

(C) uma planta de flores rosas com outra de flores vermelhas.  

(D) uma planta de flores vermelhas com outra de flores brancas.  

(E) uma planta de flores brancas com outra de flores rosas.  

 

36. Observe o mapa fitogeográfico do Brasil, buscando identificar as principais formações vegetais 

de nosso país. Relacione a numeração presente no mapa com as informações a seguir, observando a 

correspondência correta entre as duas colunas. 

(  )   Floresta Amazônica 

(  )   Mata Atlântica 

(  )   Mata de araucárias 

(  )   Campos cerrados 

(  )   Caatinga 

(  )   Campos limpos ou pampas 

(  )   Pantanal 

(  )   Dunas ou manguezais 

 

 

 

37. A Mata Atlântica é reconhecida como um dos biomas mais importantes do mundo, 

principalmente em função de sua alta diversidade e endemismo. No entanto, existe uma grande 

preocupação com alguns de seus aspectos geográficos atuais: o tamanho diminuto e a fragmentação 

de suas áreas remanescentes.  

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



 

a) Identifique as áreas 1 e 2 da Mata Atlântica, representadas no mapa. 

b) Explique por que os corredores ecológicos, vistos como elo de ligação entre áreas fragmentadas, 

podem ser instrumentos auxiliares na preservação dos biomas brasileiros. Justifique sua resposta, 

analisando a atual situação da Mata Atlântica. 

 

38.  

 
Observe o gráfico acima, que relaciona a latitude e a altitude com as diferentes paisagens 

climatobotânicas: 

a) Estabeleça a correlação entre o binômio latitude/altitude e a diversidade de espécies encontrada 

nos biomas apresentados. 

b) Desde a Eco-92, busca-se firmar o Tratado da Biodiversidade, reconhecendo o pagamento de 

direitos de propriedade sobre substâncias derivadas dos biomas, para os países onde eles se 

encontram. Explique por que os países subdesenvolvidos seriam os maiores beneficiados com esse 

tratado. 

 

39. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o ecossistema brasileiro que mais sofreu alterações com 

a ocupação humana (...) Cerca de 80% do Cerrado já foi modificado pelo homem por causa da 

expansão agropecuária, urbana e construção de estradas — aproximadamente 40% conserva 

parcialmente suas características iniciais e outros 40% já as perderam totalmente. Somente 19,15% 

correspondem a áreas nas quais a vegetação original ainda está em bom estado. (WWF. Biomas brasileiros 

— Cerrado) 

a) Indique o regime climático e dê duas características da vegetação original desse ecossistema. 

b) Cite quais as principais atividades agropecuárias que se expandiram na região do cerrado e quais 

problemas ambientais elas têm gerado. 

 

40. Constitui um bioma brasileiro que se estendia originalmente por uma área de dois milhões de 

km², hoje restam apenas 20% desse total. Este bioma apresenta solo deficiente em nutrientes e rico 

em ferro e alumínio, abriga plantas de aparência seca, entre arbustos esparsos e gramíneas e um tipo 

mais denso de vegetação, de formação florestal. Estima-se que 10 mil espécies de vegetais, 837 de 

aves e 161 de mamíferos vivam ali. Essa riqueza biológica, porém, é seriamente afetada pela caça e 

pelo comércio ilegal. Este bioma é o sistema ambiental brasileiro que mais sofreu alteração com a 

ocupação humana. (www.portalbrasil.net. Acessado em 29.04.2008. Adaptado.). 

O bioma brasileiro a que o texto faz referência é: 

a) Campos. 

b) Floresta Latifoliada. 

c) Caatinga. 

d) Cerrado. 

e) Floresta Equatorial 


