
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre – disciplina :Biologia  

Conteúdo: 

 Variabilidade genética: fontes de variabilidade genética, fatores evolutivos, 

derivam genética, genética de populações (frequência gênica e genotípica 

nas populações – resolução de problemas) 

 Fisiologia humana: respiratório, circulatório e excretor  

1-Numa população em equilíbrio genético, a frequência de um gene autossômico 

dominantes A é 3 vezes maior  que a frequência de seu alelo recessivo a. Então, a 

probabilidade de se encontrar um individuo com genótipo AA nessa população é de: 

a)1/16 

b)3/16 

c)9/16 

d)3/4 

e)1/4 

2-A calvície na espécie humana é determinada por um gene autossômico C, que 

tem sua expressão influenciada pelo sexo. Esse caráter é dominante nos homens e 

recessivo nas mulheres, como mostra a tabela a seguir: 

 

Em uma população, em equilíbrio de Hardy-Weimberg, onde 81% dos homens não 

apresentam genótipo capaz de torná-los calvos, qual a frequência esperada de 

mulheres cujo genótipo pode torná-las calvas? 

a) 1% 

b) 8,5% 
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c) 19% 

d) 42% 

e) 81% 

3-Em 1908 Hardy (matemático inglês) e Weinberg (médico alemão) publicaram o 

teorema fundamental da genética de populações, conhecido como Equilíbrio de 

Hardy-Weinberg. Para se aplicar este princípio, a população deve ser de tamanho: 

a) Aleatório, visto que não influencia para a aplicação do teorema, já que a 

probabilidade dos cruzamentos depende de processos migratórios que ocorrem 

naturalmente nas populações. 

b) Pequeno, de modo que possam ocorrer cruzamentos de forma experimental, de 

acordo com as leis de Mendel, ou seja, os cruzamentos entre indivíduos de 

diferentes genótipos devem acontecer sempre a partir de alelos heterozigotos. 

c) Muito grande, para que possam ocorrer cruzamentos seletivos, de acordo com a 

teoria evolutiva, ou seja, os efeitos da seleção natural a partir de mutações ao acaso 

devem ser considerados. 

d) Pequeno, de modo que possam ocorrer cruzamentos entre os organismos 

mutantes, de acordo com as leis das probabilidades, ou seja, novas características 

devem ser introduzidas de forma controlada na população. 

e) Muito grande, de modo que possam ocorrer todos os tipos de cruzamentos 

possíveis, de acordo com as leis das probabilidades, ou seja, os cruzamentos entre 

indivíduos de diferentes genótipos devem acontecer completamente ao acaso. 

4-Característica de ter covinha nas bochechas é determinada por um par de genes, 

seguindo a primeira lei mendeliana. Imagine que, numa população de 500 

indivíduos, 84% das pessoas possuam covinhas (CC e Cc). Admitindo que essa 

população esteja em equilíbrio de Hardy-Weinberg, determine, respectivamente, 

qual é a frequência do gene “c” e qual é o número esperado de heterozigotos nessa 

população. 

a) 0,4 e 420 indivíduos. 



b) 0,16 e 180 indivíduos. 

c) 0,6 e 240 indivíduos. 

d) 0,4 e 240 indivíduos. 

e) 0,6 e 180 indivíduos. 

5-Considerando as populações, a seguir, que têm os genótipos mostrados no 

quadro, quais delas encontram-se em equilíbrio Hardy-Weinberg? 

Populações AA Aa aa 

1 1,0 0,0 0,0 

2 0,0 1,0 0,25 

3 0,0 0,0 1,0 

4 0,5 0,25 0,25 

5 0,25 0,25 0,5 

a) As populações 1, 3, 4 e 5 estão em equilíbrio. 

b) As populações 2, 4 e 5 estão em equilíbrio. 

c) Apenas as populações 1 e 3 estão em equilíbrio. 

d) Apenas as populações 4 e 5 estão em equilíbrio. 

e) Nenhuma das populações está em equilíbrio 

6-uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, as frequências dos genes IA e IB, 

do sistema ABO, são 0,3 e 0,4, respectivamente. A frequência esperada de 

indivíduos do grupo sanguíneo O é: 

a) 0,3. 

b) 0,12. 

c) 0,16. 

d) 0,09. 



e) 0,7. 

7- (FCMSC) Considere as seguintes condições que ocorrem em certas populações: 

I. Os cruzamentos ocorrem ao acaso. 

II. Os genes não sofrem mutação. 

III. Ocorrem emigrações e imigrações. 

IV. O número de gametas produzidos é variável. 

A fórmula de Hardy-Weinberg pode ser aplicada em populações que apresentam 

apenas as condições: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) II e III. 

e) III e IV. 

8-Qual das alternativas abaixo contém apenas órgãos do sistema urinário? 

a. Rim, ureter, útero e bexiga. 

b. Rim, ureter, bexiga e intestino delgado. 

c. Rim, fígado, bexiga e uretra. 

d. Rim, ureter, bexiga e vagina. 

e. Rim, ureter, bexiga e uretra. 

 

9- (VUNESP) Em uma população em equilíbrio, constituída por 1000 indivíduos, 160 

apresentam uma anomalia hereditária causada por um gene recessivo autossômico. 

Espera-se que sejam portadores desse gene recessivo, entre os indivíduos normais, 

o total de: 



a) 480. 

b) 240. 

c) 160. 

d) 560. 

e) 840. 

10-O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de 

oxigênio no nosso corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, 

marque a alternativa que indica corretamente o nome das estruturas indicadas pelo 

número 1, 2 e 3 na figura a seguir: 

 

Esquema das vias respiratórias 

a) 1- laringe; 2- traqueia; 3- pulmões. 

b) 1- traqueia; 2- pulmão; 3- alvéolos. 

c) 1- traqueia; 2- brônquio; 3- pulmões. 

d) 1- brônquio; 2- bronquíolo; 3- alvéolos. 

e) 1- traqueia; 2- brônquio; 3- alvéolos. 

11-Sabemos que o ato de respirar é composto pelos movimentos de inspiração e de 

expiração, que coordenam a entrada e a saída de ar das vias respiratórias. Marque 



a alternativa que indica corretamente o que acontece com os músculos intercostais e 

com o diafragma no momento da inspiração. 

a) Músculos intercostais contraem-se e o diafragma relaxa. 

b) Músculos intercostais relaxam e o diafragma contrai. 

c) Músculos intercostais e o diafragma relaxam. 

d) Músculos intercostais e o diafragma contraem. 

12-Sabemos que o sangue é composto por uma porção líquida, o plasma, e algumas 

células e fragmentos celulares. Esse sangue circula sempre dentro dos vasos 

sanguíneos, caracterizando um sistema circulatório fechado. A respeito dos vasos 

sanguíneos, marque a alternativa incorreta: 

a) As artérias levam o sangue do coração para outras partes do corpo. 

b) Os vasos sanguíneos de diâmetro microscópio são chamados de capilares 

sanguíneos. 

c) As veias são vasos sanguíneos responsáveis por levar o sangue de diversas 

partes do corpo para o coração. 

d) As artérias apresentam parede relativamente fina quando comparadas à das 

veias. 

e) As paredes das artérias e veias são constituídas por três camadas de tecidos, 

denominadas túnicas. 

13-Desde 500 a.C estuda-se o sangue. O grego Alcmaeon foi o primeiro a fazer 

distinção entre veias e artérias, mas só em 1628 foi publicado o primeiro trabalho 

científico de Willian Harvey que mostra a circulação do sangue, bombeada pelo 

coração. O sangue arterial após a hematose percorre:  

A) veias pulmonares → átrio direito → valva atrioventricular esquerda → ventrículo 

direito  →artéria cava  

B) veias pulmonares → átrio direito → valva atrioventricular direita → ventrículo 

direito →artéria cava  



C) veias pulmonares → átrio esquerdo → valva atrioventricular esquerda 

→ventrículo esquerdo → artéria aorta 

D) artérias pulmonares → átrio direito → valva atrioventricular direita → ventrículo 

direito → veia pulmonar  

E) artérias pulmonares → átrio esquerdo → valva atrioventricular esquerda → 

ventrículo esquerdo → veia aorta 

14-Com relação à função de artérias e veias na circulação humana, analise a figura 

e as proposições a seguir: 

 

Esquema da circulação do sangue no corpo humano 

1. Artérias pulmonares (1) levam aos pulmões o sangue vindo do corpo. 

2. Veias pulmonares (2) trazem para o coração o sangue oxigenado nos pulmões. 

3. Artéria aorta (3) leva o sangue oxigenado a todas as partes do corpo. 

4. Veias cavas (4) trazem o sangue rico em gás carbônico do corpo ao coração. 

Estão corretas: 

a. 1, 2, 3 e 4. 

b. 1, 2 e 3 apenas. 

c. 1 e 3 apenas. 

d. 2 e 4 apenas. 

e. 2, 3 e 4 apenas. 

 

15-Se pudéssemos marcar uma única hemácia do sangue de uma pessoa, quando 

de sua passagem por um capilar sanguíneo do pé, e seguir seu trajeto pelo corpo a 

partir dali, detectaríamos sua passagem, sucessivamente, pelo interior de: 



a) artérias ->  veias -> coração -> artérias -> pulmão -> veias -> capilares. 

b) artérias -> coração -> veias -> pulmão -> veias -> coração -> artérias -> 

capilares. 

c) veias -> artérias -> coração -> veias -> pulmão -> artérias -> capilares. 

d) veias -> pulmão -> artérias -> coração -> veias -> pulmão -> artérias -> capilares. 

e) veias -> coração -> artérias -> pulmão -> veias -> coração -> artérias -> 

capilares. 

 16-Sabemos que a urina é formada nos rins, mais precisamente nos néfrons. O 

processo inicia-se com a filtração do sangue na região: 

a) da cápsula renal. 

b) do túbulo renal. 

c) do túbulo contorcido proximal. 

d) da alça néfrica. 

e) do túbulo contorcido distal. 

17-A reabsorção de água pelos rins é controlada hormonalmente. Esse hormônio 

atua nos túbulos néfricos e nos ductos coletores, aumentando sua capacidade de 

reabsorção de água quando nosso organismo necessita dessa substância. 

Marque a alternativa que indica corretamente o nome desse hormônio. 

a) Testosterona. 

b) Estrogênio. 

c) Ocitocina. 

d) Vasopressina. 

e) Somatotrofina. 

 

18-O filtrado glomerular ou urina inicial é formado por água, ureia, sais, glicose, 

aminoácidos, entre outras substâncias. O filtrado glomerular é resultado do 

processo: 



a. de filtração, onde parte do plasma contido nos capilares do glomérulo sai para a 

cápsula renal. 

b. de filtração, onde algumas substâncias são absorvidas no túbulo renal. 

c. de filtração, processo que ocorre no túbulo renal. 

d. de reabsorção, onde algumas substâncias são absorvidas pelos capilares. 

e. de reabsorção, onde parte da água é absorvida pelos túbulos renais. 

 

19-No filtrado glomerular, algumas substâncias úteis ao nosso organismo, como a 

glicose, saem dos álveos em direção à cápsula renal. Entretanto, essas substâncias 

são reabsorvidas na região do néfron denominada: 

a. glomérulo renal. 

b. cápsula renal. 

c. túbulo renal. 

d. bexiga. 

e. uretra. 

 

20-Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais. A 

função desses aparelhos é: 

a. oxigenar o sangue desses pacientes, uma vez que uma menor quantidade de gás 

oxigênio é liberada em sua corrente sanguínea. 

b. Nutrir o sangue desses pacientes, uma vez que sua capacidade de absorver 

nutrientes orgânicos está diminuída. 

c. Retirar o excesso de gás carbônico que se acumula no sangue desses pacientes. 

d. Retirar o excesso de glicose, proteínas e lipídios que se acumula no sangue desses 

pacientes. 

e. Retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumula no sangue 

desses pacientes. 

 

 

 

 



GABARITO 

1-c  11-D 

2-a  12-D 

3-e  13-C 

4-d  14-A 

5-e  15-B 

6-d  16-A 

7-a  17-D 

8-e  18-A 

9-a  19-C 

10-e  20-E 


