
 

 

 

 
Exercícios de Revisão do 4º Bimestre 2013 

 

1.  A celulose (C6H10O5)n é um hidrato de carbono que entra na constituição: 

a) da clorofila.  b) da parede celular dos vegetais. 

c) das células adiposas. d) do citoplasma celular dos animais. 

                                           e) das hemácias. 

 

2- Na figura a seguir, as duas soluções de concentrações diferentes estão separadas por 

uma membrana que, através da osmose, tende a igualar suas concentrações. Os 

números 1, 2 e 3 representam, respectivamente: 

 

a) Solução hipotônica, solução hipertônica e membrana semipermeável. 

b) Solução isotônica, solução hipertônica e membrana impermeável. 

c) Solução hipertônica, solução hipotônica e membrana permeável. 

d) Solução hipotônica, solução isotônica e membrana impermeável. 

e) Solução hipertônica, solução isotônica e membrana impermeável. 

 

 

 

3- É prática comum temperarmos a salada com sal, pimenta-do-reino, vinagre e azeite, 

porém, depois de algum tempo, observamos que as folhas vão murchando. Isto se explica 

porque:  

a) O meio é mais concentrado que as células. 

b) O meio é menos concentrado que as células. 

c) O meio apresenta concentração igual à das células do vegetal. 
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d) As células do vegetal ficam túrgidas quando colocadas em meio hipertônico. 

e) Por uma razão diferente das citadas acima. 

 

4- Considerando-se uma solução de NaCI a 0,9% isotônica para hemácias humanas, 

quando essas hemácias forem mergulhadas em solução hipertônica de NaCI a 1,1%, 

espera-se: 

a) Nenhuma modificação da forma e volume das células. 

b) Um pequeno aumento no volume das hemácias. 

c) Um rompimento (hemólise) de todas as células. 

d) Uma redução no volume das células. 

 

5- A fim de estudar possíveis diferenças entre a osmose nas células animais e nas 

vegetais, foram colocadas hemácias no frasco A e células vegetais no frasco B, 

igualmente cheios com água destilada. 

Transcorrido algum tempo após o início do experimento, pôde-se verificar lise celular no 

frasco A, mas não no frasco B. Tal fato pode ser explicado pela presença, em células 

vegetais, da seguinte estrutura: 

a) Retículo endoplasmático. 

b) Membrana plasmática. 

c) Parede celular. 

d) Cloroplasto. 

e) Vacúolo. 

 

6- O esquema a seguir representa a concentração de íons dentro e fora dos glóbulos 

vermelhos. 

A entrada de K+ e a saída de Na+ dos glóbulos vermelhos podem ocorrer por: 

a) Transporte passivo. 

b) Plasmólise. 

c) Osmose. 

d) Difusão. 

e) Transporte ativo. 

 

 

7- Fagocitose é: 

a) Englobamento de partículas sólidas grandes pela célula. 

b) Englobamento de partículas líquidas pela célula. 



c) Processo de formação de membranas. 

d) Um tipo de exocitose. 

e) Um mecanismo de difusão por membranas. 

 

8- Através da pinocitose a célula: 

a) Elimina dejetos. 

b) Engloba material líquido. 

c) Se divide, formando duas células - filhas. 

d) Assume movimentos amebóides. 

e) Engloba bactérias patogênicas. 

 

9- O termo ciclose é empregado para designar: 

a) Movimentos citoplasmáticos que não acarretam alterações da forma celular e que 

podem arrastar determinadas estruturas e inclusões. 

b) Uma estrutura circular dos cromossomos de bactérias. 

c) Uma série de movimentos circulares de hemácias em torno de coágulos. 

d) A formação de anéis nos cromossomos de certas moscas. 

 

10- “Na célula nervosa, ao contrário do corpo celular, o axônio não apresenta substância 

de Golgi nem retículo endoplasmático rugoso. Além disso, há pouquíssimos ribossomos 

no axônio.” 

O texto acima permite deduzir que o axônio é uma região do neurônio que: 

a) Apresenta intensa síntese de lipídios. 

b) Dispõe de numerosos grânulos glicídios. 

c) Provavelmente é inativa para síntese protéica. 

d) Apresenta uma intensa síntese de hormônios. 

e) Provavelmente é muito ativa para síntese protéica. 

 

11- No desenho abaixo, a região onde se verifica a maior síntese protéica é apontada 

pela seta: 



 

a) 1.  b) 2.  c) 3.  d) 4.  e) 5. 

 

12- Qual a alternativa da tabela abaixo cujos termos preenchem corretamente a frase 

seguinte? 

Os lisossomos têm como função ...I... e são produzidos na organela chamada ...II... 

 

 I II 

a) Síntese de proteínas Cloroplasto 

b) Síntese de açúcares Cloroplasto 

c) Digestão intracelular Retículo endoplasmático 

d) Síntese de proteínas Retículo endoplasmático 

e) Digestão intracelular Complexo de Golgi 

 

13- A função de transporte no interior da célula é exercida: 

a) Pelos lisossomos. 

b) Pelos ribossomos. 

c) Pelas mitocôndrias. 

d) Pelo retículo endoplasmático. 

e) Pelo complexo de Golgi. 

 

14- Um material sintetizado por uma célula é “empacotado” para ser secretado para o 

meio externo no: 

a) Retículo endoplasmático.  b) Complexo de Golgi. 

c) Lisossomo.    d) Nucléolo.          e) Vacúolo secretor. 

 

15- Fornecendo-se um aminoácido X radiativo a uma célula que o utiliza para fabricar o 

material de secreção, após um certo tempo observar-se-ão sinais de radiatividade, 

notadamente: 

a) No núcleo.  b) Na cromatina.  c) Nos fagossomos. 



d) Na membrana plasmática.    e) No complexo de Golgi. 

 

16- Uma célula animal que sintetiza, armazena e secreta enzimas, deverá ter bastante 

desenvolvidos o: 

a) Retículo endoplasmático granular e o complexo de Golgi. 

b) Retículo endoplasmático agranular e o complexo de Golgi. 

c) Retículo endoplasmático granular e os lisossomos. 

d) Complexo de Golgi e os lisossomos. 

e) Complexo de Golgi e o condrioma. 

 

17- Considere as seguintes funções atribuídas a uma organela celular: 

I. Armazenamento de substâncias 

II. Secreção celular 

III. Formação de lisossomos 

 

Essa organela é: 

a) Plasto.  b) Mitocôndria.  c) Complexo de Golgi. 

d) Retículo endoplasmático.   e) Vacúolo. 

 

18- Observe a figura abaixo: 

 

A organela citoplasmática envolvida no processo nela esquematizado é denominada: 

a) Ribossomo.  b) Lisossomo.  c) Centríolo. 

d) Mitocôndria.  e) Cloroplasto. 

 

19- Considere a seguinte situação: 

“Enzimas líticas, sintetizadas por grânulos ribonucleoprotéicos, são armazenadas em um 

conjunto de sáculos ou cisternas. Posteriormente, essas enzimas são encontradas no 



interior de vesículas cuja ação fisiológica é manifestada na digestão de partículas 

englobadas pela célula. Todo mecanismo é dependente de energia da respiração.” 

 

Qual das estruturas abaixo não está associada ao processo apresentado? 

a) Centríolo.  b) Mitocôndria.  c) Ribossomo. 

d) Lisossomo. e) Complexo de Golgi. 

 
 
EXERCÍCIOS 
 

1.      Dois  indivíduos  foram   analisados   em   apenas   um   caráter  e   concluiu-se   
que   sua constituição genética é: 

 

 
II 
  
a) Que tipos de gametas produz o indivíduo l?  
R:somente gametas do tipo A 
b) Que tipos de gametas produz o indivíduo II?  
R: somente gametas do tipo a 
 
2. Na espécie humana, o gene a impede a síntese dos pigmentos que dão cor à 
pele. Pessoas que têm os genes aa são albinas (sem pigmentação). O alelo A 
está presente nas pessoas de pigmentação normal. 
 
a) Quais são os genótipos possíveis para esse par de alelos? 
R: AA, Aa, Aa (pigmentação normal), aa (albino) 
b) Complete o esquema:  
P -    AA x aa 
G -  A x a 
F1 - Aa 
 
c) Quais são os fenótipos dos pais no esquema? 
R: AA (normal) x aa (albino) 
 
d) Qual o fenótipo dos filhos F1 no esquema? 
R: normais 
 
e) Complete o seguinte esquema.    
P -       Aa   x   Aa 
G -     A e a    A e a 
F2 -    AA, 2Aa e aa 



3. José Rui, normal quanto à pigmentação da pele, é casado com Helena, também 
normal para este caráter. O casal tem uma filha normal e outra albina. Qual o 
genótipo do casal para o caráter considerado? Como pode ser o genótipo da filha 
normal? 
Genótipo do casal: Aa x Aa 
Genótipo da filha normal: AA (1/3) ou Aa (2/3) 
 
4. Luciana, de olhos castanhos, tem uma filha de olhos azuis. Quai o genótipo de 
Luciana, sabendo que a cor castanha é dominante sobre a cor azul? 
Genótipo de Luciana: Aa 
 
5. Em cajus, o gene que determina a cor vermelha do pseudocarpo é dominante 
sobre o que determina a cor amarela. Do cruzamento entre cajueiros heterozigotos, 
obtiveram-se 80 novas plantas. Dessas, espera-se que o número de plantas com 
caju vermelho seja: 
b)  40 
d)  60 
c)   50 
e)   80 
a)   20 
  
6. O gene autossômico, que condiciona pelos curtos em cobaias, é dominante em 
relação  ao gene que determina pelos longos. Do cruzamento de cobaias 
heterozigotas nasceram 300 cobaias, das quais 240 tinham pelos curtos. Entre as 
cobaias de pelos curtos, qual o número esperado de heterozigotos? 
Genótipo de cobaias de pelo curto: AA, Aa, Aa. Portanto, de 240 de pelos curtos 2/3 
é heterozigota. Logo, 240 x 2/3 = 160. 
 
7. A palavra "albinismo" se refere a um grupo de condições herdadas. Pessoas com 
albinismo têm pouca ou nenhuma pigmentação em seus olhos, pele ou cabelo. Elas 
herdaram um gene que não permite que produzam a quantidade usual de um 
pigmento chamado melanina. Uma pessoa a cada 17.000 tem algum tipo de 
albinismo, que afeta pessoas de todas as etnias. A maior parte das crianças com 
albinismo nasce de pais que têm cor de cabelos e de olhos normal para seu grupo 
étnico. Supondo que, em uma família na qual os pais são normais (não albinos), 
tenham nascido uma criança normal e outra albina, faça o que se pede: 
 
Determine os genótipos de todos os membros dessa família. Quando existirem dois 
genótipos possíveis, cite ambos. 
 Pai (Aa) x Mãe (Aa) 
 Filho normal (Aa ou AA) 
 Filho albino (aa) 
 
b) Existe algum membro dessa família que seja, com toda certeza, homozigoto? Se 
existir, cite quem é. 
Sim, a criança albina é homozigota 
  
c) Qual a probabilidade deste casal ter um outra criança albina? Demonstre o 
cruzamento. 
     Aa x Aa – a chance de nascer uma criança aa é de 1/4. 
 
8. Quando Mendel cruzou plantas de ervilha apresentando vagens de coloração 
verde com plantas de vagens de coloração amarela, obteve na primeira geração 
(F1), todos os 



descendentes de coloração verde. Na segunda geração (F2) obteve 428 verdes e 
152 amarelas. De acordo com essas informações, qual das afirmações abaixo está 
incorreta? Justifique-a. 
I.     O caráter é controlado por um par de genes. 
lI.    O alelo dominante do gene se expressa ern cor verde. 
llI.   Os indivíduos que apresentavam vagens de coloração verde em F2 são 
heterozigotos. (errado, pois as vagens verdes tambpem podem ser homozigotas 
dominante) 
IV.  As   plantas   com   vagens   verdes   ou   amarelas  da   geração   parental   
devem   ser 
homozigotos. 
IV. A expressão do alelo recessivo do gene desaparece apenas ern F1. 
 

EXERCÍCIOS 

 

1. A galactosemia é uma doença genética causada por um gene autossômico recessivo 

em humanos. Indivíduos galactosêmicos apresentam, entre outras manifestações, a 

incapacidade de degradar a lactose existente no leite materno. Considerando os 

símbolos G e g, para representar os alelos dominantes e recessivos, respectivamente, 

responda: 

a) Qual seria o fenótipo de indivíduos: 

GG: normal 

Gg: normal  

gg: galactosêmico 

 

b) Qual seria o resultado percentual fenotípico do cruzamento entre um indivíduo 

galactosêmico com um indivíduo normal, filho de um galactosêmico? Construa a 

genealogia. 

  

 Aa x aa – esperasse 50% de filhos normais e 50% de filhos afetados 

 O fato de o indivíduo parental normal ser filho de um galactosêmico, não altera sua 

constituição genotípica. Se ele é normal, seu genótipo é aa. 

 

 

 

 

2. No homem, a ausência de pigmentação da pele ou albinismo é um caráter 

condicionado por um gene recessivo e pigmentação normal, pelo seu alelo dominante. 

Uma mulher com pigmentação normal, cujo pai é albino, casa-se com um homem albino. 

Que tipos de filhos este casal pode ter? Construa a genealogia. 

 

Genótipos: 

Mulher – Aa (seu pai lhe enviou o alelo a. 

Homem – aa. 

Filhos: podem ser normais (AA ou Aa) ou 

afetados (aa). 



 

3. Um homem sardento, heterozigoto para este caráter, casou com uma mulher sardenta. O 

casal teve dois fiíhos: um com sardas e o outro sem sardas. Pergunta-se: Qual o caráter 

dominante e quais os genótipos dos indivíduos envolvidos no problema. Construa a 

genealogia. 

Pais iguais (sardentos) e um filho diferentes (sem sardas). Portanto, a característica ter 

sardas é dominante. Construa a genealogia. 

 

4. Um casal de olhos castanhos tem um filho de olhos azuis e outro de olhos castanhos. Este 

último casou-se com uma mulher de olhos azuis e tem quatro filhos, todos de olhos 

castanhos. 

Pergunta-se qual o caráter dominante e quais os genótipos das pessoas envolvidas no 

problema. 

 

 

 

5. Quatro famílias em que aparece um mesmo caráter foram analisadas. 

Alguém concluiu que o caráter em questão é dominante. A conclusão está: 

 a)  certa 

b) errada, devido ao observado na família no 3. 

c) errada, devido ao observado na família no 1. 

d) errada, devido ao observado na família de 2. 

e) errada, devido ao observado na família de 4. 

 

6. (Unifor-CE) No heredograma abaixo, os indivíduos representados por símbolos escuros 

são portadores de um caráter condicionado por um único par de genes. Quantos indivíduos 

desse heredograma são heterozigotos? 

 

Olhos castanhos – dominante 

Olhos azuis – recessivos 

Primeiro casal (heterozigotos), filho de 

olho azul (aa), filho de olhos castanhos 

(AA), sua esposa (aa) e seus filhos (todos 

Aa) 



 

Todos os indivíduos com símbolos brancos.  

 

7. (UEL-PR) O heredograma a seguir representa a herança de um par de genes entre os 

quais há dominância. Os símbolos escuros representam indivíduos que exibem a 

característica recessiva. 

 

 

Nesse heredograma não se pode determinar o genótipo do indivíduo: 

a) 1 

b) 3 

c) 5 

d) 6 

e) 7 

 

8. (Vunesp-SP) Na genealogia abaixo, os indivíduos representados em preto apresentam uma 

anomalia condicionada por um gene autossômico recessivo, enquanto os outros exibem 

fenótipo normal. 

 



     

 

 

 

 

 

Examinando a genealogia, quais indivíduos são obrigatoriamente heterozigotos? 
Resposta: Todos da segunda geração. 
 

Prof.º Mário César Castro 2013 
 


