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Instruções: 

 Copiar pergunta e responder a caneta em folha de papel oficio ou A4. 
 Imagens poderão ser recortadas e coladas no trabalho, porém a escrita deve ser 

feita toda a mão. 
 Este roteiro contempla o conteúdo trabalhado no 2o trimestre e tem como objetivo 

auxiliá-lo em seus estudos. Faça as questões da forma mais completa possível, 
seu esforço será sua recompensa! 
 
 

 
 
Conteúdo: 
 

Genética/ Biotecnologia/ Engenharia Genética/ Cadeias e teias alimentares/ Relações 

ecológicas/ Origem da vida/ Evolução. 

 

 

Bons estudos! 



 
 
 
Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal (CcMm) case-se com 
um homem de olhos claros e míope (ccmm). Sabendo que os olhos escuros e a 
visão normal são determinados por genes dominantes (C e M), marque a 
alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e 
visão normal. 
 
 
 
 
Por sua capacidade de cortar o DNA em pontos específicos, são utilizadas enzimas 
de restrição na engenharia genética, originando fragmentos dessa molécula. 
Explique o que são as enzimas de restrição e como atuam essas ferramentas 
genéticas. 
 
 

 

A Embrapa possui uma linhagem de soja transgênica resistente ao herbicida 
IMAZAPIR. A planta está passando por testes de segurança nutricional e 
ambiental, processo que exige cerca de três anos. Uma linhagem de soja 
transgênica requer a produção inicial de 200 plantas resistentes ao herbicida e 
destas são selecionadas as dez mais “estáveis”, com maior capacidade de gerar 
descendentes também resistentes. Esses descendentes são submetidos a doses 
de herbicida três vezes superiores às aplicadas nas lavouras convencionais. Em 
seguida, as cinco melhores são separadas e apenas uma delas é levada a testes 
de segurança. Os riscos ambientais da soja transgênica são pequenos, já que ela 
não tem possibilidade de cruzamento com outras plantas e o perigo de polinização 
cruzada com outro tipo de soja é de apenas 1%. 

Explique, segundo o texto, o motivo da soja transgênica apresentar baixo risco 
ambiental. 
 

 

Testes de paternidade comparando o DNA presente em amostras biológicas são 

cada vez mais comuns e são considerados praticamente infalíveis, já que 

apresentam 99,99% de acerto. Nesses testes podem ser comparados fragmentos 

do DNA do pai e da mãe com o do filho. Um teste de DNA foi solicitado por uma 

mulher que queria confirmar a paternidade dos filhos. Ela levou ao laboratório 

amostras de cabelos dela, do marido, dos dois filhos e de um outro homem que 

poderia ser o pai. Os resultados obtidos estão mostrados na figura abaixo. 

 

Questão 03:                                                                                                            Valor: 3,0 

Questão 04:                                                                                                            Valor: 3,5 

Questão 02:                                                                                                            Valor: 2,5 

Questão 01:                                                                                                            Valor: 2,5 



 
 

A) Que resultado a análise mostrou em relação à paternidade do Filho 1? E do 

Filho 2? Justifique.  

B) Num teste de paternidade, poderia ser utilizado apenas o DNA mitocondrial? Por 

quê? 

 

 

Esforços de cientistas criaram a primeira rosa do mundo com pigmento para cor 

azul. Anteriormente, rosas de coloração azul já eram produzidas através de 

cruzamento, mas não eram consideradas azuis verdadeiras. Segundo o jornal The 

Japan Times on line, de 1º-.07.2004, a técnica recentemente utilizada consistiu no 

seguinte: o gene da enzima que produz o pigmento azul, delfinidina, foi extraído do 

amor-perfeito e ativado nas rosas. 

 

Qual é a relação entre esta técnica recente para a produção de flores azuis e 

aquela empregada para a produção de alimentos transgênicos? 

 

 

Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, 
estamos informando respectivamente, 

A)      Nicho ecológico e habitat. 
B)      Habitat e nicho ecológico. 
C)       Habitat e biótopo. 
D)      Nicho ecológico e ecossistema. 
E)      Habitat e ecossistema. 
 
 
 
 

Questão 05:                                                                                                            Valor: 2,5 

Questão 06:                                                                                                            Valor: 1,5 



 

 

O cogumelo shitake é cultivado em troncos, onde suas hifas nutrem-se das 
moléculas orgânicas componentes da madeira. Uma pessoa, ao comer cogumelo 
shitake, está se comportando como: 

A)      Produtor. 
B)      Consumidor primário. 
C)      Consumidor secundário. 
D)      Consumidor terciário. 
E)      Decompositor. 
 

 

Uma grande área de vegetação foi devastada e esse fato provocou a emigração de 
diversas espécies de consumidores primários para uma comunidade vizinha em 
equilíbrio. Descreva o efeito que esta emigração pode gerar. 

 

 

 Marque a alternativa INCORRETA: 

A)      O conjunto de todos os organismos de um ecossistema com o mesmo tipo de 
nutrição constitui um nível trófico ou alimentar. 
B)      O conjunto de florestas, campos, desertos e outros grandes ecossistemas 
forma a biosfera: conjunto de regiões do planeta em condições de sustentar a vida 
de forma permanente. 
C)       Os ecossistemas são unidades funcionais onde os componentes bióticos e 
abióticos se interagem e estão inseparavelmente relacionados. 
D)      Os seres heterótrofos são em sua maioria organismos que produzem o 
próprio alimento, dependendo dessa forma de outros seres vivos para manterem-
se vivos. 
E)      Populações que habitam a mesma área mantém entre si várias relações e 
formam um novo nível de organização chamado de comunidade, biocenose, biota 
ou comunidade biótica. 
 

 

A ovelha Dolly, primeiro clone animal oficialmente declarado, após adulta foi 

acasalada com um macho não aparentado. Desse cruzamento resultou o 

nascimento de um filhote com características “normais”. Descreva detalhadamente 

como ocorre a técnica de clonagem. 

 

Questão 07:                                                                                                            Valor: 1,5 

Questão 08:                                                                                                            Valor: 2,5 

Questão 09:                                                                                                            Valor: 1,5 

Questão 10:                                                                                                            Valor: 3,5 



 

 

Observe o esquema abaixo que mostra os componentes de um ambiente onde 
vivem sapos e depois marque a alternativa que contém os números de 
componentes bióticos e abióticos, respectivamente. 

 

Cite quais são os componentes bióticos e abióticos desse ecossistema. 

 

 

Marque a alternativa que contenha os organismos indispensáveis para manter um 
ecossistema: 

A)      Carnívoros e herbívoros. 
B)      Produtores e herbívoros. 
C)       Produtores e decompositores. 
D)      Produtores, herbívoros e decompositores. 
E)      Produtores, carnívoros e decompositores. 
 

 

Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de DNA 
recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia 
Celular da Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a iniciativa privada. Os 
pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la 
capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior 
quantidade e em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo 
método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de 
animais abatidos. 
Ciência Hoje, 24 abr. 2001. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br 
(adaptado).  
A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem, como 
consequência, 
 

Questão 11:                                                                                                            Valor: 1,5 

Questão 12:                                                                                                            Valor: 1,5 

Questão 13:                                                                                                            Valor: 1,5 



A) o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas 
suíno. 
B) a seleção de microrganismos resistentes a antibióticos. 
C) o progresso na técnica da síntese química de hormônios. 
D) impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. 
E) a criação de animais transgênicos. 

 

Acredita-se que os organismos semelhantes a bactérias heterotróficas anaeróbicas 

tenham sido os primeiros seres vivos a surgirem na face da Terra. Apresente duas 

justificativas para essa hipótese.  

 

 
Aquecimento já provoca mudança em gene animal. Algumas espécies animais 
estão se modificando geneticamente para se adaptar às rápidas mudanças 
climáticas no espaço de apenas algumas gerações, afirmam cientistas. 

 
                ("Folha de S.Paulo", 09.05.2006.) 

 

O texto pressupõe uma interpretação darwinista ou lamarckista do processo 
evolutivo? Justifique. 

 

Questão 14:                                                                                                            Valor: 3,0 

Questão 15:                                                                                                            Valor: 3,0 


