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Exercícios sobre método científico e níveis de organização em 

biologia  
 

 

Exercícios 

 

1. O tempo de oscilação de um pêndulo não depende do peso do corpo suspenso na extremidade do fio. 

Com base neste conhecimento, Galileu, antes mesmo de realizar seu famoso experimento da torre de 

Pisa, afirmou que uma pedra leve e outra pesada, quando abandonadas livremente de uma mesma 

altura, deveriam levar o mesmo tempo para chegar ao solo. Tal afirmação é um exemplo de: 

a) lei; 

b) teoria; 

c) modelo; 

d) hipótese. 

 

 

2. Os passos principais de um método científico incluem a observação, formulação de hipótese, parte 

experimental e conclusões. No entanto, outras partes podem ser incorporadas ao desenvolvimento de 

uma pesquisa, como controles, variáveis e dados. Por mais que a utilização de controles possa estar 

relacionada a todos os passos de uma pesquisa, o valor de um controle serve para avaliar diretamente 

a: 

a) Parte experimental. 

b) Conclusão. 

c) Observação. 

d) Hipótese. 

 

 

3. A pesquisa científica é a realização de um estudo planejado, sendo o método de abordagem do 

problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Sua finalidade é descobrir respostas 

para questões mediante a aplicação do método científico. As afirmativas a seguir estão relacionadas 

com esse assunto. Analise-as e assinale a incorreta. 

a) A pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma situação para a qual o 

repertório de conhecimento disponível não gera resposta adequada. 

b) Toda pesquisa baseia-se em uma teoria que serve como ponto de partida para a investigação. 

c) Para solucionar um problema, são levantadas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas 

pela pesquisa. 

d) Nenhuma pesquisa pode gerar subsídios para o surgimento de novas teorias 
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4. Um estudante decidiu testar os resultados da falta de determinada vitamina na alimentação de um 

grupo de ratos. Colocou então cinco ratos em uma gaiola e retirou de sua dieta os alimentos ricos na 

vitamina em questão. Após alguns dias, os pelos dos ratos começaram a cair. Concluiu então que esta 

vitamina desempenha algum papel no crescimento e manutenção dos pelos. Sobre essa experiência 

podemos afirmar: 

a) A experiência obedeceu aos princípios do método científico, mas a conclusão do estudante pode 

não ser verdadeira. 

b) A experiência foi correta e a conclusão também. O estudante seguiu as normas do método 

científico adequadamente.  

c)  experiência não foi realizada corretamente porque o estudante não usou um grupo de controle.  

d) O estudante não fez a experiência de forma correta, pois não utilizou instrumentos especializados.  

e) A experiência não foi correta porque a hipótese do estudante não era uma hipótese passível de ser 

testada experimentalmente. 

 

 

5. A tirinha abaixo apresenta um diálogo entres dois animais. Observe-a. 

 

Estabelecendo uma relação entre o diálogo apresentado e o método científico, analise as alternativas 

abaixo e assinale a CORRESPONDENTE à etapa de uma pesquisa que melhor justifica a apreensão de 

um dos animais e o pedido de calma do outro. 

a) Levantamento de hipótese. 

b) Conclusões. 

c) Análise de resultados. 

d) Experimentação. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 

Biologia 
 

6. Observe a seguir os níveis de organização de um ser vivo e marque a alternativa que contém os termos 

que substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. 

Célula → (1) → (2) → Sistema → (3) 

a) 1- tecido, 2- organismo, 3- corpo. 

b) 1- órgão, 2- tecido, 3- organismo. 

c) 1- tecido, 2- órgão, 3- organismo. 

d) 1- organela, 2- tecido, 3- corpo. 

e) 1- organela, 2-órgão, 3- tecido. 

 

 

7. A descoberta dos microscópios de luz (óptico) e eletrônico permitiu muitos avanços nas diversas áreas 

da Biologia. Um microscópio de luz pode apresentar um poder de resolução 1200 vezes maior que o do 

olho humano e o eletrônico, 250 mil vezes. Utilizando-se um microscópio de luz, é correto afirmar que 

é possível observar os seguintes níveis de organização da vida: 

a) Populações, tecidos e átomos. 

b) Populações, moléculas e órgãos. 

c) Moléculas, átomos, e órgãos. 

d) Moléculas, organismos e células.  

e) Células, tecidos e organismos. 

 

 

8. Considere as frases abaixo. 

I. Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, que ocorre em um mesmo local. 

II. Todas as populações que ocorrem em determinada área. 

III. O conjunto de todos os ecossistemas da Terra. 

Os itens I, II e III referem-se, respectivamente, às definições de: 

a) população, comunidade, bioma. 

b) ecossistema, biocenose, bioma. 

c) população, ecossistema, biocenose. 

d) população, comunidade, biosfera.  

e) ecossistema, população, biosfera. 
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