
 
 

 

LISTA DE CONTEÚDOS E EXERCÍCIOS 

EXAME FINAL 2019 

 

Professor: Igor Nobre Ano: 3ª Série EM 

Componente curricular: Biologia Turmas: 23A, 23B e 23C 

 

 

1. LISTA DE CONTEÚDOS 

 

Primeira Lei de Mendel; Heredograma; Segunda Lei de Mendel. 

Herança e determinação do sexo. 

Genes Letais; Codominantes e Alelos múltiplos. 

Grupos Sanguíneos. 

Mapas Genéticos. 

Interação Gênica; Herança quantitativa. 

Biotecnologia e Engenharia genética. 

Mutações gênicas e cromossômicas. 

Biotecnologia e Engenharia genética. 

Mutações gênicas e cromossômicas. 

Origem da Vida; 

Evidências da Evolução Biológica ? Teorias evolucionistas. 

Especiação. 

Fundamentos da ecologia. 

Ciclos biogeoquímicos. 

Cadeias e teias alimentares. 

Sucessão Ecológica. 

Biomas. 

Poluição aquática; atmosférica; adafica (solo). 

Relações ecológicas. 

Fluxo energético. 

 

 

2. REFERÊNCIA DE ESTUDO DO LIVRO 

 

LIVRO PARTE I 

 

TEMA I - CENÁRIOS DA VIDA 

 

Unidade 1 Vida: Múltiplas dimensões de um fenômeno complexo 

Unidade 2 Comunidades e Populações 

Unidade 3 e 4 Biosfera e ação humana 



 
 

LIVRO PARTE II 

 

TEMA III - CONTINUIDADE DA VIDA 

 

Unidade 9 Bases da hereditariedade: Como atuam os genes 

Unidade 10 e 11 Mendel e variações 

Unidade 12 Variabilidade e adaptação 

 

TEMA IV - DIVERSIDADE DA VIDA I 

 

Unidade 13 Variabilidade e adaptação: Evolução biológica e classificação 

 

 

MATERIAL EXTRA: 

 

Google Sala de Aula: 

- Vídeo Aulas 

- Google Formulários 

 

 

 

3. LISTA DE EXERCÍCIOS 

 

 

1. Conceitue a primeira lei de Mendel. 

2. Conceitue a segunda lei de Mendel. 

3. 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? 

4. 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? 

5. O que é sistema ABO e qual sua influência em transfusões. 



 
6. Quais são as hipóteses sobre a origem da vida? 

7. Quais os fatores que atuam na variabilidade genética? 

8. Quais os fatores atuam sobre a variabilidade genética? 

9. O que é evolução? 

10. Qual a diferença entre teoria Lamarckista e a teoria Darwinista? 

11. Quais as principais leis de Lamarck sobre o evolucionismo? 

12. Como atua a Seleção Natural, teoria de Darwin? 

13. O que foi acresentado à teoria de Darwin, para que surgisse o Neodarwinismo (Teoria 

Sintética da Evolução)? 

14. Qual a diferença entre órgãos análagos e homólogos? 

15. Qual a diferença entre irradiação adaptativa e convergência adaptativa? 

16. O que são órgãos vestigiais? 

17. Quais são os tipos de fósseis e qual sua importância? 

18. Como funciona a datação por carbono 14? 

19. O que é especiação e como ela ocorre? 

20. Qual a diferença entre especiação alopátrica e simpátrica? 

21. O que define uma espécie? 

22. Qual a diferença entre microevolução e macroevolução? 

23. Qual a diferença entre alelobiose e ecobiose? 

24. Conceitue poupulação. 

25. Conceitue comunidade. 

26. Conceitue ecossitema. 

27. Conceitue biosfera. 

28. Que elementos compões uma cadeia alimentar? 

29. Qual a função do produtor na cadeia alimentar? 

30. Qual a diferença entre uma teia alimentar e uma cadeia alimentar quanto a níveis tróficos e 

consumidores? 

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

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

33. Como funciona o fluxo de biomassa nos ecossistemas? 

34. Como funciona o fluxo de energia nos ecossistemas? 

35. O que é magnificação trófica e como funciona seu fluxo nos ecossistemas? 



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

os niveis tróficos acima, devem ser representados menores ou maiores? 

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

não invertida? 

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

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

40. Diferencia colônia de sociedade. 

41. Canibalismo e competição são relações desarmônicas. Qual a diferença entre as duas? 

42. Quais as semelhanças e diferenças entre protocooperação e mutualismo? 

43. Alguns tipos de comensalismo podém receber outros nomes, como foresia e inquilinismo. 

Diferencie os 3. 

44. Qual a importância da predação no equilíbrio populacional das espécies? 

45. Conceitue Parasitismo. 

46. Conceitue Amensalismo. 

47. Resuma como ocorre o ciclo da água no nosso planeta. 

48. O gás mais abundante da atmosfera é o nitrogênio. Qual sua importância na manutenção da 

vida? 

49. No ciclo do nitrogênio, o que é o processo de nitrificação? 

50. Por que agricultores costumam plantar leguminosas próximo a plantações que absrovem 

grande quantidade de amônio do solo? 

51. Conceitue o bioma amazônia. 

52. Conceitue o bioma cerrado. 

53. Conceitue o bioma caatinga. 

54. Conceitue o bioma mata atlêntica. 

55. Conceitue o bioma zona costeira. 

56. Conceitue o bioma pantanal. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


