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AVALIAÇÃO DE BIOLOGIA 
 

1) A respeito dos vírus e bactérias é correto afirmar: 

01) Enquanto que o vírus caracteriza-se por não possuir células, as bactérias apresentam apenas uma célula, sendo 

também consideradas procariontes.  

02) Hepatite, febra amarela e rubéola são exemplos de viroses, por isso não podem ser tratadas com antibióticos.  

04) Chama-se bacteriófago, a bactéria que parasita qualquer tipo de vírus. Nesse processo ocorrem dois ciclos: 

lítico e lisogênico.   

08) Assim como o vírus que tem seu material genético envolto por uma cápsula, algumas bactérias também 

apresentam essa estrutura, o que dificulta a atuação dos leucócitos.  

16) Bacilos, vibriões e cocos são algumas das principais formas de bactérias.  

SOMA:________ 

 

2) Assinale a(s) proposição(ões) que indica(m) CORRETAMENTE doença(s) causada(s) por BACTÉRIA.  

01) Raiva (hidrofobia) 

02) AIDS 

04) Cólera 

08) Leptospirose 

16) Tuberculose 

32) Dengue  

64) Febre amarela 

SOMA:________ 

 

3) (UFPR) O conhecimento da biodiversidade é fundamental para sua conservação e para o uso sustentável. No 

entanto, a biodiversidade sobre a Terra é tão grande que, para estudá-la, faz-se necessário nomeá-la. Os seres 

vivos não podem ser discutidos ou tratados de maneira cientifica sem que sejam denominados e descritos 

previamente. Os nomes dão um significado universal de comunicação, uma linguagem essencial do conhecimento 

da biodiversidade, servindo também como um banco de dados único de informação. É inerente ao ser humano a 

necessidade de organização dos objetos em grupos, simplificando a informação a fim de facilitar seu 

entendimento. Nesse caso se insere a classificação biológica. 

Considere as afirmativas a seguir, corretamente com o texto acima. 

1. As categorias de classificação são em ordem hierárquica: Reino, Filo, Família, Ordem, Classe, Gênero e 

Espécie. 

2. Os seres vivos estão distribuídos nos seguintes reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animália. 

3. A partir do texto deduz-se que as regras de nomenclatura garantem uma única linguagem universal da 

informação biológica. 

4. O processo de identificação de um ser vivo consiste em estabelecer uma correlação de identidade entre o 

exemplar, objeto da identificação, e aquele que já foi classificado, definindo assim seu nome científico. 

Assinale a alternativa correta. 

a) 2 e 3 são verdadeiras. 

b) 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

c) 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

d) 1 e 2 são verdadeiras. 

e) 1 e 4 são verdadeiras. 

 

 



4) Considerando o sistema binomial de nomenclatura, o nome científico correto do gato doméstico é escrito do 

seguinte modo: 

a) FELIS CATUS. 

b) Felis Catus. 

c) Felis catus. 

d) FELIS catus. 

e) felis catus. 

 

5) (MACK-SP) Sobre os vírus marque a alternativa correta  

O material hereditário dos retrovírus é o (1). Esses vírus apresentam uma enzima, a transcriptase reversa, capaz 

de produzir moléculas de (2) a partir de (3). Indique a alternativa que preenche de forma adequada as lacunas 1,2 

e 3. 

a) RNA – RNA – DNA 

b) DNA – RNA – DNA 

c) RNA – DNA – RNA 

d) DNA – DNA – RNA 

e) DNA – RNA – RNA 

 

6)  Penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto em 1928 por Alexander Fleming na Inglaterra, que observou 

que determinadas bactérias eram incapazes de sobreviver num prato de cultura contendo um bolor facilmente 

encontrado no pão. Nos anos seguintes, cientistas desenvolveram um método para purificar a penicilina a partir 

desse bolor. Atualmente sabe-se que esse antibiótico é capaz de romper a parede celular de determinadas 

bactérias, em virtude da penetração de líquidos nessa estrutura. Sobre a parede celular presente nas bactérias 

pode-se afirmar que 

a) a dupla camada de fosfolipídios é responsável por garantir a rigidez dessa estrutura.  

b) assim como os vegetais, a parede celular é composta basicamente por celulose. 

c) é uma estrutura complexa formada por peptidioglicano que conferem forma às bactérias.  

d) a presença de vacúolos bacterianos na parede favorece a comunicação com o meio. 

e) ocorre com obrigatoriedade em todas as espécies de bactérias. 
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