
 
 
 

LISTA DE CONTEÚDOS E EXERCÍCIOS 
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Professor: Igor Nobre Ano: 1ª Série EM 
Componente curricular: Biologia Turmas: 21ª, 21B, 21C e 21D. 
 
 
1. LISTA DE CONTEÚDOS 
 

– Citologia: Composição química e bioquímica, metabolismo, modelo e funções. 
– Citologia: Membrana celular, transporte e especializações. 
– Citologia: Citoplasma. 
– Metabolismo Energético: Mitocôndrias e Respiração Celular. 
– Metabolismo Energético: Cloroplastos e Fotossíntese. 
– Citogenética: Cromossomos, Núcleo Celular, Mitose e Meiose. 
– Embriologia: Tipos de Zigotos: Classificação e Ocorrência. 
– Embriologia Humana: Gametogênese Feminina (Ovogênese) e Gametogênese Masculina        

(Espermatogênese). 
– Embriologia Humana: Fertilização e Fecundação 
– Embriologia Humana: Desenvolvimento Embrionário. 
– Embriologia Humana: Folhetos Embrionários 
– Embriologia Humana: Anexos Embrionários e Comparação Evolutiva. 

 
 
 
2. REFERÊNCIA DE ESTUDO DO LIVRO 
 
LIVRO PARTE I 
 
TEMA II - UNIDADE DA VIDA 
 
Unidade 5 A célula: Um sistema eficiente 
Unidade 6 Vida e energia: Células e processos de transformação 
Unidade 7 Compartimentos celulares: Estrutura e funcionamento 
Unidade 8 Núcleo Celular: Organização e ação 
 
LIVRO PARTE III 
 
TEMA V - DIVERSIDADE DA VIDA 



 
 
Unidade 20 Capítulo 20.1 até 20.4 - Embriologia 
 
TEMA VI - A VIDA HUMANA 
 
Unidade 21 Capítulo 21.1 Tecidos epiteliais, revestimentos e trocas 
Unidade 22 Capítulo 22.2 e 22.3 Tecidos conjuntivos e sangue 
Unidade 23 Capítulo 23.1 Tecido nervoso 
Unidade 23 Capítulo 23.3 Tecidos musculares 
 
MATERIAL EXTRA 
 
Google Sala de Aula: 

- Vídeo Aulas 
- Questionários e Formulários Google 

 
 
3. LISTA DE EXERCÍCIOS 
 
 

            CÉLULA, ORGANELAS, TRANSPORTES, RESPIRAÇÃO CELULAR E MITOCÔNDRIA 

 

1. Qual o objetivo da respiração celular? 
2. O que é ATP? 
3. Quais são as 3 fases da respiração celular e onde cada uma ocorre? 
4. Descreva o que acontece com a molécula da glicose na etapa da glicólise e qual a importância 
do NAD para o processo. 
5. Antes de iniciar o ciclo de Krebs, o piruvato (ácido pirúvico) é convertido em Acetil-coa. Como 
funciona o processo? 
6. Resuma o que ocorre no Ciclo de Krebs. 
7. Na cadeia respiratória, o NAD e o FAD entregam os elétrons nos citocromos. Utilizando o 
hidrogênio liberado neste processo, uma importante proteína tem um papel fundamental. Qual o 
nome da proteína e em qual processo ela auxilia? 
8. Qual o papel do oxigênio na cadeia respiratória? 
9. Diferencie fermentação alcoólica da fermentação láctica. Cite um exemplo de cada. 
10. O que é difusão? 
11. Quais organelas compõe uma célula animal e quais suas funções? 
12. Quais as diferenças em células procariontes e eucariontes em relação às organelas e 
estruturas? 
 
 

 
FOTOSSÍNTESE E CLOROPLASTO 



 
 
 

1. Qual o objetivo da fotossíntese? 
2. Qual a função da clorofila e onde ela está localizada? 
3. Quais são os reagentes e os produtos da fotossíntese clássica?  
4. Quais são as fases da fotossíntese e onde ocorrem? 
5. Na fase clara, qual a diferença entre fotofosforilação cíclica e acíclica? 
6. O que é fotólise da água? 
7. Resuma a fase clara da fotossíntese. 
8. Resuma a fase escura da fotossíntese. 
9. Quais os fatores limitantes externos da fotossíntese? 
10. O que é ponto de compensação fótico? 
11. Qual a diferença da fotossíntese clássica para a quimiossíntese? 
 
 
 
CITOGENÉTICA: DIVISÃO CELULAR 
 
 
1. Quais as funções básicas do núcleo celular? 
2. O núcleo é formado por carioteca, póros, nucléolos e cromatina. Quais suas respectivas 
funções? 
3. Como ocorre a formação dos cromossomos até a formação das cromátides irmãs? 
4. Qual a diferença de mitose para meiose, quanto à divisão, função e e composição genética? 
5. Qual a importância da intérfase para a divisão celular? 
6. Quais são as fases da Mitose e quais as características de cada uma? 
7. A meiose é dividida em Meiose I (reducional) e Meiose II (equacional). O que ocorre em cada 
etapa? 
8. Qual a diferença de célula diplóide e haplóide? 
9. O que são cromossomos homólogos? 
 
 
EMBRIOLOGIA  
 
  

1. Qual a diferença entre seres vivíparos, ovíparos, ovovíparos e ovulíparos? 

2. Quais os tipos de ovos existentes e o tipo de segmentação (clivagem) que eles sofrem? 

3. Quais são as fases da gametogênese masculina (espermatogênese) e seus principais 

acontecimentos? 

4. Quais são as fases da gametogênese feminina (ovogênese) e seus principais 

acontecimentos? 

5. Como ocorre a fecundação da espécie humana e o que é a reação acrossômica? 

6. Quais as principais estruturas do espermatozoide e do ovócito II? 

7. Quais são as fases do desenvolvimento embrionário humano? 



 
8. Sobre a fase de segmentação, quais as principais características da mórula e blástula 

(blastocisto) respectivamente? 

9. Quais os principais acontecimentos da fase de gastrulação? 

10. O que são os folhetos embrionários e quais são eles? 

11. Quais os principais acontecimentos da fase de organogênese? 

12. O que são anexos embrionários? 

 
HISTOLOGIA HUMANA 

 
1. O que é um tecido, quais suas funções e sua vantagem evolutiva? 

2. O que compõe a matriz extracelular e qual sua função nos tecidos? 

3. Caracterize o tecido epitelial. 

4. Qual a diferença entre tecido epitelial de revestimento e glandular quanto a sua função? 

5. Caracterize o tecido conjunto e cite suas funções principais. 

6. Quais são os tipos de tecido conjuntivo e suas respectivas características e funções?             

Lembre 

7. Caracterize o tecido muscular. 

8. Quais são os tipos de tecido muscular e suas respectivas funções? 

9. Caracterize o tecido nervoso. 

10. Quais são as principais estruturas e funções do tecido nervoso? 

11. Quais tecidos formam nossa pele? 

12. Quais tecidos participam do nosso sistema locomotor? 

 
 


