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1. (FAZU) Na divisão dos seres vivos em cinco reinos, qual deles é o mais inferior por conter organismos 

dotados de organização mais simples? 

a) Monera 

b) Protista 

c) Fungi 

d) Metaphyta 

e) Metazoa 

 

2. Todos os organismos vivos estão sujeitos a processos evolutivos. Algumas características, por exemplo, 

surgem e são passadas para os descendentes e outras são eliminadas da população por meio de um 

processo denominado de: 

a) recombinação gênica. 

b) seleção natural. 

c) mimetismo. 

d) mutação. 

e) migração. 

 

3. Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as 

alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. 

a) Hereditariedade. 

b) Capacidade de responder a estímulos. 

c) Corpo formado por várias células. 

d) Capacidade de evoluir. 

e) Metabolismo. 

 

4. (UFPA) Os seres heterotróficos dependem dos seres autotróficos porque: 

a) Estes foram certamente os primeiros organismos que surgiram sobre a Terra. 

b) Apenas estes sintetizam matéria orgânica à custa da energia luminosa. 

c) Estes não precisam de enzimas para sintetizar a matéria orgânica. 

d) Somente estes mantêm baixa a concentração de CO2  no ar. 

e) Apenas estes não precisam de oxigênio. 

 

5. Leia com atenção o texto abaixo: 

 pâncreas, que produz pouca ou 

nenhuma insulina, hormônio relacionado ao metabolismo dos açúcares. No diabético, a glicose 

presente no sangue atravessa a membrana plasmática com dificuldade; dessa forma, 

as mitocôndrias ficam privadas do açúcar necessário ao seu funcionamento e acabam por queimar 

 

Os termos em negrito no texto correspondem, respectivamente, aos seguintes níveis de organização 

em Biologia: 

a) sistema, molécula, tecido, célula, orgânulo. 

b) órgão, molécula, tecido, orgânulo, orgânulo. 

c) órgão, orgânulo, sistema, molécula, tecido. 

d) orgânulo, molécula, sistema, órgão, órgão. 

e) tecido, molécula, sistema, célula, orgânulo. 
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6. (FUVEST). Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos: 

I. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. 

II. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. 

III. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. 

Admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como 

 

a) os vírus e as bactérias são seres vivos, porque ambos preenchem os requisitos I, II e III. 

b) os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem o requisito I. 

c) os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos II e III,mas não o requisito I. 

d) os vírus não são seres vivos, porque preenchem o requisito III, mas não os requisitos I e II. 

e) os vírus não são seres vivos, porque não preenchem os requisitos I, II e III. 

 

7. Quando uma pessoa cresce ou engorda, predominou em seu organismos o anabolismo ou o 

catabolismo? Justifique. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

 

2. b 

 

3. c 

 

4. b 

 

5. b 

 

6. c 

 

7. Anabolismo. Engordar indica uma maior síntese de biomoléculas (anabolismo) do que sua quebra 

(catabolismo). 

 

 


