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BIOLOGIA -3º ANO 

 

Atividade para segunda-feira (18 de maio de 2020) – 1 AULA 

 

ECOLOGIA – BIOLOGIA 2 

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

- Fazer a leitura das páginas 21 a 23. 

- Resolver os exercícios das páginas 12 a 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correção da atividade referente ao dia 13/05 

- Resolver os exercícios das páginas 12 a 17. 

 

ECOLOGIA: 

-Página 12 

Exercício 7 

C 

Exercício 8 

Não. A pirâmide de energia nunca é invertida devido à redução do fluxo de energia 

de um nível trófico a outro. 

Exercício 9 

RESPOSTA PESSOAL. 

 

Exercício 10 

a) A produtividade primaria refere-se à quantidade total de matéria orgânica 

fixada pelos produtores a fotossíntese. A atividade fotossintética libera O2   

como subproduto. Assim, por, meio do volume de oxigênio produzido, tem-se 

uma avaliação da produtividade primária. 

b) Os principais organismos aquáticos responsáveis pela produtividade primária 

são as algas microscópicas, ou fitoplâncton. 
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Avaliação de Biologia 
1) Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 

(1) mecanorreceptores 

(2) termorreceptores 

(3) quimiorreceptores 

(4) fotorreceptores 

(5) fonorreceptores 

(    ) estimulados por vibrações de alta freqüência 

(    ) estimulados por toque e principalmente pressão 

(    ) sensíveis á luz ( cones e bastonetes) 

(    ) estimulados por agentes químicos 

(    ) perecebem variações de temperatura ( frio e calor) 

 

2) Complete o quadro a seguir; 

Receptores táteis Sensação 

Terminações nervosas livres  

Corpúsculos de Paccini  

Corpúsculos de Ruffini  

Corpúsculos de Krause  

Corpúsculos de Meissner  

 

3)  Responda: 

Quais seriam alguns efeitos benéficos da liberação de ADRENALINA na circulação, em situações de grande tensão 

emocional? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4) Com relação ao controle hormonal do homem, pode-se afirmar que: 

01) o gigantismo e o nanismo são provocados por disfunção da hipófise. 

02) a adição de iodo ao sal de cozinha pode diminuir a incidência de hipertireoidismo. 

04) a descalcificação dos ossos pode resultar de uma disfunção das paratireóides. 



08) uma disfunção da ilhotas da Langerhans do pâncreas pode influir no metabolismo dos lipídios. 

(             ) SOMA 

 

5) (FAAP-SP) Ao levarmos um susto, uma substancia produzida nas supra-renais é liberado na corrente circulatória, 

provocando aumento  de batimentos cardíacos, elevação da pressão sanguínea, dentre outros efeitos. Essa substancia é: 

a) adrenalina 

b) acetilcolina 

c) insulina 

d) progesterona 

e) testosterona 

 

6) UFCE – O sistema nervoso central é formado apenas: 

a) pela medula 

b) pelo encéfalo 

c) pela medula, pelos nervos e pelos gânglios. 

d) pelo encéfalo, pelos nervos e pelos gânglios. 

e) pelo encéfalo e pela medula. 

 

7) Cefet-MG – A imagem seguinte mostra o esquema do arco reflexo. 

 

Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/>.  

Acesso em: 2 set. 2011. 

     Sobre esse fenômeno, é correto afirmar 

que: 

a) ocorre de forma voluntária. 

b) resulta na formação de memória. 

c) relaxa a musculatura representada. 

d) é controlado pelo sistema nervoso central. 

e) necessita de informações vindas do 

cérebro. 

 

 

 

 

 



8)  De repente parece que os pés perdem o apoio e o mundo gira, deixando o corpo desorientado no espaço. Não 

raro a tontura é acompanhada de um zumbido chato, surdez, náuseas, vômito, suor frio e palpitações. Para quem 

tem labirintite, como chamamos os distúrbios que acometem o labirinto, uma estrutura dentro da orelha, esses 

sintomas são familiares. 

M de Mulher Saúde. Disponível em: <http://mdemulher.abril.com.br/saude/reportagem/alimenta-

saude/alimentos-interferem-crises-labirintite-636676.shtml>. Acesso em: 23 jan. 2014. 

 

 
 

O labirinto (indicado na ilustração) é um órgão situado na orelha interna que se relaciona ao equilíbrio do corpo. 

Relacione o receptor postural com esse órgão do encéfalo e explique quais são as estruturas envolvidas. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

9) Luciana, com 28 anos, apresenta ciclo menstrual normal e em seu período fértil engravida. A gravidez 

transcorre tranquila até o parto. Após o nascimento da criança ela consegue amamentar o bebê. Quais são os 

hormônios associados a cada fase do período reprodutivo dessa mulher na sequência correta em que são 

secretados em seu organismo? 

a) LH, antidiurético, ocitocina e prolactina. 

b) LH, gonadotrofina, ocitocina e prolactina. 

c) FSH, somatotrofina, gonadotrofina e LH. 

d) FSH, gonadotrofina, ocitocina e prolactina. 

e) Somatotrofina, LH, gonadotrofina e ocitocina.

 

 

 

 

 

10) Em novembro de 2012 a International Diabetes Federation publicou seu Atlas: IDF DIABETES ATLAS 5th- 

Edition 2012 Update.  

Essa atualização mostra os seguintes destaques: 

1 . Há no mundo 371 milhões de pessoas portadoras de diabetes com idades entre 20 e 79 anos. 

2. O número de pessoas portadoras de diabetes é crescente em todos os países. 

3. Cinquenta por cento das pessoas portadoras de diabetes desconhecem essa condição. 

4. O Brasil ocupa a 4ª posição entre os países com maior prevalência de diabetes: 13.4 milhões de pessoas 

portadoras. Isso corresponde a aproximadamente 6.5% da população entre 20 e 79 anos de idade. 

Disponível em: <http://www.diabetes.org.br/>. Acesso em: 23 jan. 2014. 

 

O diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela deficiência no funcionamento da seguinte glândula do 

sistema endócrino: 

a) hipófise. 

b) paratireoide. 

c) pâncreas. 

d) tiroide. 

e) suprarrenal 
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