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1. Até o século XVII, o papel dos espermatozoides na fertilização do óvulo não era reconhecido. O 

cientista italiano Lazaro Spallanzani, em 1785, questionou se seria o próprio sêmen, ou simplesmente o 

vapor dele derivado, a causa do desenvolvimento do óvulo. 

Do relatório que escreveu a partir de seus estudos sobre a fertilização, foi retirado o seguinte trecho: 

 

"... para decidir a questão, é importante empregar um meio conveniente que permita separar o vapor 

da parte figurada do sêmen e fazê-lo de tal modo que os embriões sejam mais ou menos envolvidos 

pelo vapor." 

 

Dentre as etapas que constituem o método científico, esse trecho do relatório é um exemplo de:  

a) análise de dados    
b) coleta de material    
c) elaboração da hipótese    
d) planejamento do experimento    

 

2. No texto a seguir, reproduzido do livro "Descobertas Acidentais em Ciências" de Royston M. Roberts 

(Editora Papirus, Campinas, SP, 1993), algumas frases referentes a etapas importantes na construção 

do conhecimento científico foram colocadas em maiúsculo e identificadas por um numeral romano. 

 

"Em 1889, em Estrasburgo, então Alemanha, enquanto estudavam a função do pâncreas na digestão, 

Joseph von Merling e Oscar Minkowski removeram o pâncreas de um cão. No dia seguinte, um 

assistente de laboratório chamou-lhes a atenção sobre o grande número de moscas voando ao redor 

da urina daquele cão. (I) CURIOSOS SOBRE POR QUE AS MOSCAS FORAM ATRAÍDAS À URINA, 

ANALISARAM-NA E OBSERVARAM QUE ESTA APRESENTAVA EXCESSO DE AÇÚCAR. (II) AÇÚCAR NA 

URINA É UM SINAL COMUM DE DIABETES. 

Von Mering e Minkowski perceberam que estavam vendo pela primeira vez a evidência da produção 

experimental de diabetes em um animal. (III) O FATO DE TAL ANIMAL NÃO TER PÂNCREAS SUGERIU 

A RELAÇÃO ENTRE ESSE ÓRGÃO E O DIABETES.  

(...) Muitas tentativas de isolar a secreção foram feitas, mas sem sucesso até 1921. Dois pesquisadores, 

Frederick G. Banting, um jovem médico canadense, e Charles H. Best, um estudante de medicina, 

trabalhavam no assunto no laboratório do professor John J. R. Mac-Leod, na Universidade de Toronto. 

Eles extraíram a secreção do pâncreas de cães. (IV) QUANDO INJETARAM OS EXTRATOS [SECREÇÃO 

DO PÂNCREAS] NOS CÃES TORNADOS DIABÉTICOS PELA REMOÇÃO DE SEU PÂNCREAS, O NÍVEL 

DE AÇÚCAR NO SANGUE DESSES CÃES VOLTAVA AO NORMAL, E A URINA NÃO APRESENTAVA MAIS 

AÇÚCAR." 

 

A alternativa que identifica corretamente cada uma das frases em destaque com cada uma das etapas 

de construção do conhecimento científico é:  

a) I - Hipótese; II - Teste da hipótese; III - Fato; IV - Observação.    
b) I - Fato; II - Teoria; III - Observação; IV - Teste da hipótese.    
c) I - Observação; II - Hipótese; III - Fato; IV - Teste da hipótese.    
d) I - Observação; II - Fato; III - Teoria; IV - Hipótese.    
e) I - Observação; II - Fato; III - Hipótese; IV - Teste da hipótese.    
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3. Sobre método científico, é correto afirmar que  

a) o início de uma pesquisa científica é marcado a partir de seus primeiros experimentos.    
b) uma pesquisa científica inicia-se a partir da observação de determinado fenômeno, seguido de 

questionamentos.    
c) a hipótese deve ser formulada logo após a metodologia, evitando-se testes falsos.    
d) as conclusões que forem tiradas nunca poderão servir de base para novas hipóteses.    
e) os cientistas devem compartilhar suas informações exclusivamente por meio de congressos.    

   

4. No Brasil, muitas descobertas foram feitas após a identificação do Zika vírus em abril de 2015. Sobre 

esse vírus, analise as proposições abaixo e relacione com as alternativas seguintes.  

I. É transmitido pelo Aedes aegypti (1).  

II. Provoca sintomas, entre os quais febre, dores nas articulações e inflamação nos olhos (2).  

III. É detectado no sangue (3) do paciente nos primeiros sete dias de contágio.  

IV. Gosta de permanecer no sistema nervoso (4) em desenvolvimento ou fetal.  

V. Causa a morte dos neurônios (5), culminando nas malformações do cérebro dos bebês.  

 

Em cada um dos itens (de I a V) existe um nível de organização dos seres vivos em destaque 

respectivamente, os seguintes níveis de organização dos seres vivos:   
a) célula, tecido, órgão, sistema, organismo.     
b) organismo, órgão, tecido, sistema, célula.     
c) organismo, tecido, célula, sistema, órgão.     
d) organismo, sistema, tecido, órgão, célula.     
e) célula, sistema, tecido, órgão, espécie.    

   

5.   ambientais 

causados pelo grande aumento na exploração de recursos naturais pela humanidade. Estamos 

tomando consciência de que é preciso fazer algo para evitar a degradação completa do ambiente em 

nosso planeta. Nesse contexto, os conhecimentos básicos de Ecologia são fundamentais para 

tentarmos reverter alguns dos graves problemas que nós mesmos  
(AMABIS; MARTHO, 2010) 

 

Associe os termos de ecologia apresentados na coluna 1 aos seus respectivos conceitos apresentados 

na coluna 2. 

1. Ecossistema (     ) Conjunto de condições necessárias para uma população se 

desenvolver e manter o tamanho populacional. 

2. População (     ) Conjunto de populações de diferentes espécies que vivem numa 

mesma região, mantendo relações entre si. 

3. Habitat (     ) Área do espaço geográfico caracterizada por um conjunto de 

ecossistemas terrestres, com vegetação, solo e fisionomia típicos 

e um tipo de clima predominante. 

4. Biocenose (     ) Unidade em que seres vivos e fatores abióticos interagem, formando 

um sistema estável. 

5. Bioma (     ) Ambiente em que vivem determinadas espécies ou comunidades 

biológicas, caracterizado por suas propriedades bióticas e 

abióticas. 

6. Nicho ecológico (     ) Conjunto de seres de uma mesma espécie que vive em determinada 

área geográfica. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) 1  2  5  3  4  6.    
b) 6  2  1  5  4  3.    
c) 5  4  1  6  3  2.    
d) 3  5  6  1  2  4.    
e) 6  4  5  1  3  2.    
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6. Observe a seguinte ilustração. 

 
 

Analisando-se todos os elementos contidos na imagem e considerando-se os conceitos de níveis de 

organização em biologia, a figura representa   
a) um ecossistema.     
b) uma população.     
c) uma comunidade.     
d) um organismo.     
e) um sistema.    
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Exercícios  
 

1. d 

 

2. e 

 

3. b 

Uma pesquisa científica exige, primeiramente, observação de algum fenômeno, situação ou problema, 

formulação de hipóteses, experimentação, através de determinadas metodologias, resultados e 

conclusões. As conclusões podem gerar novas hipóteses e os cientistas podem compartilhar suas 

informações através de vários meios.   

 

4. b 

Os níveis de organização indicados pelos números 1, 2, 3, 4 e 5 são, respectivamente, organismo, órgão, 

tecido, sistema e célula.   
 

5. e 

 

6. a 

 

 


