
 

ATIVIDADES DE BIOLOGIA 

 

1. São muitas as discussões sobre a origem da vida no planeta Terra. Os estudos 

sobre o assunto evidenciam a importância dos avanços tecnológicos e das 

pesquisas para o aprimoramento das hipóteses sobre a origem da vida. Porém, 

após alguns séculos de estudos, apesar de consideráveis avanços, ainda existem 

muitas perguntas sem respostas. Temos duas principais teorias que hoje são as 

mais acreditadas, uma religiosa, Criacionismo, e uma científica, Evolução 

Química. Discorra brevemente sobre esta. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

2.  As células são estruturas conhecidas como unidades estruturais e funcionais dos 

organismos vivos. Elas são formadas basicamente por substâncias orgânicas e 

inorgânicas. Cite e classifique-as. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 

 

3.  Os lipídeos são moléculas apolares que não se dissolvem em solventes polares 

como a água. Muitas pessoas pensam que os lipídios trazem apenas malefícios à 

saúde e que podem ser facilmente excluídos da nossa alimentação. Entretanto, 

essa substância orgânica é essencial para o organismo. Justifique essa afirmativa. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. O corpo humano é constituído basicamente de água, sais minerais e 

macromoléculas como carboidratos, proteínas e lipídios. Entre as afirmativas 

abaixo, assinale a que não está relacionada com as propriedades das proteínas: 

 

a) Colágeno, queratina e actina são exemplos de proteínas com função de 

constituição e estruturação da matéria viva. 

b) São constituídas por vários aminoácidos unidos por ligações peptídicas. 
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c) Quando submetidas a elevadas temperaturas, sofrem o processo de 

desnaturação. 

d) Fornecem energia para as células e constituem os hormônios esteroides. 

e) São catalisadores de reações químicas e participam do processo de defesa 

como anticorpos contra antígenos específicos. 

  

5. As substâncias que se destinam a fornecer energia, além de serem responsáveis 

pela rigidez de certos tecidos, sendo mais abundantes nos vegetais, são os 

______________ sintetizados no processo de ________________. 

 

a) lipídios, fotossíntese. 

b) ácidos nucleicos, autoduplicação. 

c) ácidos nucleicos, fotossíntese. 

d) álcoois, fermentação. 

e) carboidratos, fotossíntese. 

 

6. Sabemos que o amido é um carboidrato, importante substância de reserva 

encontrada em plantas e algumas algas. Qual sua classificação e como essa 

molécula age no organismo?   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. As vitaminas são classificadas em dois grandes grupos: hidrossolúveis e 

lipossolúveis. As primeiras são aquelas que se dissolvem em água, enquanto as 

lipossolúveis dissolvem-se em lipídios e outros solventes. Informe essas 

vitaminas classificando-as. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________ 

 

8. As vitaminas são substâncias orgânicas essenciais ao metabolismo humano e 

precisam ser obtidas a partir dos alimentos ingeridos. A vitamina D, obtida do 

óleo de fígado, fígado e gema de ovo, atua no (a) 

 

a) coagulação do sangue, evitando hemorragias. 

b) metabolismo do cálcio e do fósforo, prevenindo o raquitismo. 

c) respiração celular, garantindo a tonalidade saudável da pele. 

d) sistema nervoso involuntário, evitando o escorbuto. 

 

9. Os ácidos nucleicos são macromoléculas que compõem o material genético de 

todos os seres vivos. Sobre os ácidos nucleicos, assinale o correto: 

a) O DNA é replicado por meio de um processo denominado transcrição gênica. 

b) O RNA mensageiro (RNAm) é sintetizado a partir do RNA (RNAt). 

c) Uma cadeia polipeptídica é o resultado da união de aminoácidos em função 

da sequência de códons do RNA mensageiro. 



d) Os vírus são seres unicelulares e seus ácidos nucleicos são muito importantes 

para estudos microbiológicos. 

 

10. A maior parte dos seres vivos é constituída por água, responsável por 70 a 85% 

de sua massa. Além de ser solvente universal, o que permite a ocorrência das 

reações químicas, quais as funções que essa substância essencial exerce no 

organismo dos seres vivos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. Os sais minerais são substâncias essenciais ao bom funcionamento do 

metabolismo, a falta deles ou excesso podem desenvolver doenças. Podemos 

definir a anemia como uma doença em que a quantidade de hemoglobina no 

sangue está baixa. A hemoglobina é um pigmento responsável pelo transporte de 

oxigênio e é composta principalmente por: 

 

a) Cloro. 

b) Cálcio. 

c) Magnésio. 

d) Iodo. 

e) Ferro. 

  

12. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre sais minerais, associe as colunas 

abaixo: 

            1- Ferro; 

            2- Flúor; 

            3- Magnésio. 

            ( ) Participa da composição da hemoglobina. 

            ( ) Fortalece dentes. 

            ( ) Forma a clorofila. 

 


