
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre – disciplina :Biologia  

Conteúdo: 
Evolução Biológica II: teoria sintética ou moderna da evolução, mutação, isolamento 

geográfico, isolamento reprodutivo, evidências do processo evolutivo 

Fotossíntese: pigmentos da fotossíntese, reação química (etapa fotoquímica e 

etapa química), plantas C3 e C4, fatores que influenciam a fotossíntese 

Crescimento Vegetal: hormônios vegetais 

 

1-A teoria sintética ou teoria moderna da evolução é a mais consistente do que a 

teoria da evolução elaborada por Darwin, principalmente porque ele não teve 

condições, em sua época, de explicar a ocorrência da: 

a) seleção natural. 

b) mutação gênica.  

c) migração. 

d) adaptação ao meio. 

e) transmissão das características adquiridas. 

2-Assinale a afirmativa correta, considerando a Teoria Sintética da Evolução.  

a) A variabilidade genética é prejudicial para indivíduos de uma mesma população.  

b) A seleção natural garante a sobrevivência exclusiva dos indivíduos mais fortes.  

c) A universalidade do código genético é uma evidência de que todas as formas de 

vida estão evolutivamente correlacionadas.  

d) O sucesso reprodutivo do indivíduo é independente das características do meio 

ambiente.  

e) A evolução transforma indivíduos inferiores em indivíduos superiores. 

3-A teoria sintética da evolução ou neodarwinismo admite como principais fatores 

evolutivos: 

I - mutação 

II - lei do uso e desuso 

III - recombinação gênica 
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IV - seleção natural 

Estão corretas: 

a) apenas I, II e III. 

b) apenas I, II e IV. 

c) apenas I, III IV. 

d) apenas II, III e IV. 

e) I, II, III e IV.  

4-A Teoria Sintética da Evolução é: 

a) um outro nome da teoria de Darwin. 

b) um outro nome da teoria de Lamarck. 

c) uma mistura das teorias de Darwin e Lamarck. 

d) um desenvolvimento da teoria de Darwin, incluindo conceitos mais recentes. 

e) um desenvolvimento das teorias de Darwin e de Lamarck, excluindo delas os 

conceitos conflitantes.  

5-Os processos evolutivos dos seres vivos estão fundamentados em três 

mecanismos básicos, conforme representados no esquema a seguir. Um deles (I) 

representa a única fonte de variabilidade nova. Esta variabilidade é aumentada pelo 

segundo (II) e diminuída pelo terceiro (III). 

 

Assinale a alternativa que corresponde aos números I, II e III, respectivamente: 

a) Mutação, seleção natural, recombinação. 

b) Recombinação, deriva gênica, migração. 

c) Mutação, recombinação, seleção natural.  

d) Seleção natural, migração, recombinação. 

e) Recombinação, seleção natural, mutação. 

6-Um estudante levantou algumas hipóteses para explicar porque em alguns rios de 

caverna os peixes são cegos. Qual delas está de acordo com a teoria sintética da 

evolução? 

a) No ambiente escuro das cavernas, os olhos se atrofiaram como conseqüência da 
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falta de uso. 

b) Os olhos, sem utilidade na escuridão das cavernas, se transformaram ao longo do 

tempo em órgãos táteis. 

c) No ambiente escuro das cavernas, os peixes cegos apresentaram vantagens 

adaptativas em relação aos não cegos.  

d) A falta de luz nas cavernas induziu mutação deletéria drástica que levou 

à regressão dos olhos num curto espaço de tempo. 

e) A falta de luz nas cavernas induziu mutações sucessivas que ao longo de muitas 

gerações levaram à regressão dos olhos. 

7- A propriedade de “captar vida na luz” que as plantas apresentam se deve à 

capacidade de utilizar a energia luminosa para a síntese de alimento. A organela (I), 

onde ocorre esse processo (II), contém um pigmento (III) capaz de captar a energia 

luminosa, que é posteriormente transformada em energia química. As indicações I, II 

e III referem-se, respectivamente a: 

a. Mitocôndria, respiração, citocromo. 

b. Cloroplasto, fotossíntese, citocromo. 

c. Cloroplasto, respiração, clorofila. 

d. Mitocôndria, fotossíntese, citocromo. 

e. Cloroplasto, fotossíntese, clorofila. 

 

8-A fotossíntese é um processo que ocorre em alguns organismos autotróficos como 

forma de obtenção de alimento. Para a realização desse processo, vários fatores 

são necessários, como um pigmento de cor verde denominado de: 

a) carotenoide. 

b) clorofila. 

c) flavonoide. 

d) xantofila. 

e) eritrofila. 



9-O processo de fotossíntese é considerado em duas etapas: a fotoquímica ou fase 

de claro e a química ou fase de escuro. Na primeira fase NÃO ocorre: 

a) produção de ATP. 

b) produção de NADPH. 

c) produção de O2. 

d) fotólise da água. 

e) redução do CO2. 

10-Sobre o processo de fotossíntese, é correto afirmar que: 

a) O CO2 é fonte de carbono para a síntese de matéria orgânica e fonte de O2 para a 

atmosfera. 

b) A água é fonte de H+ para a síntese de NADPH2 e de O2 para a atmosfera. 

c) O NADPH2 é fonte de energia para a conversão do CO2 em matéria orgânica. 

d) O ATP é doador de energia para a quebra da molécula de água, que, por sua vez, 

fornece O2 para a atmosfera. 

e) A conversão de CO2 em matéria orgânica produz energia que é acumulada pelo 

ATP. 

11-Os fatores externos limitantes da fotossíntese são: 

a) Concentração de O2. 

b) Concentração de dióxido de carbono, água, oxigênio e luz. 

c) Concentração de O2, água, oxigênio, luz e temperatura. 

d) Concentração de dióxido de carbono, água, luz e temperatura. 

e) Clorofila, água e luz. 

12- A fotossíntese é de fundamental importância para a manutenção do equilíbrio 

biológico da Terra. Através desse processo, pode-se dizer que a planta, exceto: 

a) Transforma matéria mineral em orgânica. 



b) Contribui para manter, mais ou menos, constante a taxa de CO2 e O2 nos diversos 

ecossistemas. 

c) Garante a nutrição direta e indireta para os seres vivos. 

d) Estimula a quimiossíntese na região equatorial, garantindo vegetação mais 

exuberante. 

13- Um estudante de fisiologia vegetal realizou o seguinte experimento: manteve 

uma planta por determinado tempo em ambiente com temperatura e concentração 

de gás carbônico constantes e aumento gradativo de intensidade luminosa; 

decorrido o tempo previsto, o estudante observou que a taxa de fotossíntese: 

a) Aumentou até atingir o ponto de saturação luminosa, permanecendo inalterada a 

partir desse momento. 

b) Não sofreu nenhuma alteração. 

c) Aumentou até atingir o ponto de saturação luminosa e depois começou a diminuir. 

d) Aumentou indefinidamente. 

e) Diminuiu gradativamente. 

14- Certas plantas desenvolvem-se bem em lugares sombrios ou no interior de 

residências, provavelmente porque: 

a) São muito competitivas em relação à luz solar. 

b) Têm pequeno porte ou são rasteiras. 

c) Têm baixo ponto de compensação. 

d) A superfície de suas folhas é grande e delicada. 

e) São características de campos cerrados. 

15- Quando um caule é iluminado unilateralmente, ele apresenta fototropismo 

positivo devido ao acúmulo de auxinas que provoca aumento da 



a) distensão celular no lado não iluminado. 

b) divisão celular no lado não iluminado. 

c) distensão celular no lado iluminado. 

d) divisão celular no ápice do caule. 

e) divisão celular no lado iluminado. 

 

16-Dentre os fitormônios conhecidos, o etileno é um dos principais responsáveis 

pelo amadurecimento dos frutos. Para evitar que os frutos amadureçam durante o 

transporte, um produtor que queira exportar mamões para outro Estado deve 

a) utilizar carros frigoríficos com baixas temperaturas e altas taxas de CO‚. 

b) armazenar os frutos em temperaturas elevadas e com altas taxas de O‚. 

c) diminuir a concentração de CO‚ no interior dos carros frigoríficos. 

d) manter os veículos de transporte em temperatura ambiente. 

e) colocar alguns frutos já maduros entre os outros ainda verdes. 

17- Sabe-se que os hormônios vegetais são substâncias orgânicas, simples ou 

complexas, que atuam em baixíssimas concentrações, que estimulam, inibem ou 

modificam, de algum modo, processos fisiológicos específicos e que atuam à 

distância ou não do seu local de síntese. Associe a segunda coluna de acordo com a 

primeira e assinale a opção que contém a sequência correta. 

I.   Auxina 

II.    Giberelina 

III.   Ácido abscísico 

IV.   Etileno 

V.    Citocinina 

(  ) divisão e crescimento celular 

(  ) amadurecimento de frutos 

(  ) estímulo à germinação de sementes 

(  ) alongamento de caule e tropismos 



(  ) inibição da germinação de sementes 

a)      V, II, III, IV, I 

b)     II, V, I, IV, III 

c)      V, IV, II, I, III 

d)     V, IV, III, I, II 

e)      II, I, IV, V, III 

18-Carros frigoríficos são usados para transportar frutos a grandes distâncias sem 

que amadureçam. Isso é possível, pois a baixa temperatura: 

a)      Acelera o processo de respiração e aumenta a auxina. 

b)     Inibe a síntese do gás etileno e reduz a respiração. 

c)      Aumenta a quantidade de ácidos e interrompe a fotossíntese. 

d)     Inibe a decomposição de clorofila e aumenta a produção de etileno. 

e)      Inibe a respiração e acelera a fotossíntese. 

19-Observe a frase abaixo e em seguida assinale a alternativa que contém as 

palavras que a completam: 

“A ____________ é um hormônio vegetal que estimula o alongamento celular do 

________ e da raiz, atua no __________ e no geotropismo, e no desenvolvimento 

de ________.” 

a)      Citocinina, caule, fotoperiodismo, folhas. 

b)     Auxina, caule, fototropismo, frutos. 

c)      Giberelina, fruto, amadurecimento dos frutos, folhas, 

d)     Auxina, ápice, caule, folhas. 



e)      Giberelina, caule, ápice, frutos. 

20-As plantas, assim como os animais, possuem em seu corpo substâncias que 

regulam seu desenvolvimento e crescimento: os hormônios. Entre as alternativas a 

seguir, marque aquela que indica corretamente o nome do hormônio vegetal 

relacionado com o fechamento estomático: 

a) Auxina. 

b) Citocinina. 

c) Ácido abscísico. 

d) Etileno. 

e) Giberelina. 
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