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1ª AVALIAÇÃO DE BIOLOGIA 

 

CAPÍTULOS 28 – AFINAL, O QUE SÃO OS GENES? 

 

I) Para começar, assistam ao vídeo “O que são enzimas?” (± 2 minutos) para ter uma ideia da 

importância e funcionamento desse grupo de substâncias. Depois, assistam “O que é o gene? Como 

funciona e quais as suas funções” (± 5 minutos) que explica os genes de maneira simples. 

 

O que são enzimas? 

https://www.youtube.com/watch?v=noUFyMAf64M 

O que é o gene? Como funciona e quais as suas funções 

https://www.youtube.com/watch?v=E6DPIgLqdCo 

 

II) Leiam o conteúdo completo do capítulo 28 da apostila: páginas 6-12, 15-18, 20-28, 35-43 

 

III) Leitura complementar. 

Enzimas: natureza e ação nos alimentos, Food Ingredients Brasil nº 16 – 2011 

https://revista-fi.com.br/upload_arquivos/201606/2016060933630001465318851.pdf 

Mutações gênicas e cromossômicas, por Roberta das Neves 

http://educacao.globo.com/biologia/assunto/hereditariedade/mutacoes-genicas-e-

cromossomicas.html 

 

IV) Seguem algumas outras sugestões de vídeos: 

 

Enzimas - Bioquímica | Biologia com Samuel Cunha 

https://www.youtube.com/watch?v=oxrKW1XJ7Kc 

O que é DNA? Como funciona e quais as suas funções 

https://www.youtube.com/watch?v=yUPy5yh-2jI 

A descoberta da estrutura de dupla hélice do DNA | Khan Academy 

https://www.youtube.com/watch?v=ljd6Mn0IuFg 

Mutações gênicas - Brasil Escola 

https://www.youtube.com/watch?v=0d_2J1b7G9g 

Mutações cromossômicas - Brasil Escola 

https://www.youtube.com/watch?v=Kb_uiUCAW4o 

 

V) Com base no conteúdo dado em aula e revisado nos tópicos deste roteiro, realizem os exercícios 

abaixo do capítulo 19 da apostila: 

1, 2 – página 13 

4 – página 19 

8 – página 20 

9, 10 – página 29 

12 – página 31 

13 – página 32 

15, 16 – página 33 

18 – página 34 

19, 21 – página 46 

24, 25 – página 48 

26 – página 49 
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CAPÍTULOS 34 – ECOLOGIA: A SÍNTESE DO FENÔMENO BIOLÓGICO 

 

I) Para começar, assistam ao vídeo “A relação do homem com a natureza e o meio ambiente que o 

rodeia” (± 3 minutos) para ter uma ideia da importância de cuidar do meio ambiente. 

 

A relação do homem com a natureza e o meio ambiente que o rodeia 

https://www.youtube.com/watch?v=wcBwFCVC1R0 

 

II) Leiam na apostila 34 os tópicos “Pensamento ecológico” e “Relações tróficas”: páginas 6-11, 14-21 

 

III) Leitura complementar. 

 

Ecologia, por Vanessa dos Santos 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ecologia.htm 

Habitat e nicho ecológico, por Vanessa dos Santos 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/habitat-nicho-ecologico.htm 

Cadeia alimentar, por Vanessa dos Santos 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/cadeia-alimentar.htm 

Pirâmides ecológicas, por Vanessa dos Santos 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/piramides-ecologicas.htm 

 

IV) Seguem algumas sugestões de vídeo aula sobre Ecologia: 

 

Conceitos Básicos Da Ecologia - Biologia - Prof. Kennedy Ramos 

https://www.youtube.com/watch?v=w8zHbA3CSBo&t=1238s 

Cadeia e Teia Alimentar - Ecologia - Prof. Kennedy Ramos 

https://www.youtube.com/watch?v=FgwWb_WVRYk 

Pirâmides Ecológicas - Ecologia | Biologia com Samuel Cunha 

https://www.youtube.com/watch?v=Ihp38SxezhM 

 

V) Com base no conteúdo dado em aula e revisado nos tópicos deste roteiro, realizem os exercícios 

abaixo do capítulo 34 da apostila: 

 

1, 2 – página 12 

3, 4, 5 – página 13 

7, 8 e 9 – página 22 

11, 12 e 13 – página 23 

15 – página 24 

 

 

 

 

Bons Estudos! 
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REVISÃO DE BIOLOGIA 

 

1- Observe a figura a seguir e responda: 

 

 
 

a) O que são os itens A, B e C? 

________________________________________________________________________________ 
 

b) Qual o nome do modelo criado por Fischer, demonstrado neste esquema? 
________________________________________________________________________________ 
 

c) Explique o modelo da ação enzimática proposto por Fisher em 1894. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2- O que são estruturas primárias e terciárias de uma proteína? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3- Diferencie DNA, gene, genoma e cromossomo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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4- Analise o experimento ao lado e explique por que ocorreu a fermentação na situação A, mas 
não na situação B? 
 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
5- Relacione a síndrome genética a sua característica cromossômica e clínica: 

 

A) de Down 

B) de Edwards 

C) de Klinefelter 

D) de Patau 

E) de Turner 

( ) Monossomia do X, características sexuais secundárias femininas pouco 
evidentes 

( ) Três cromossomos sexuais (XXY), homem com algumas características 
sexuais secundárias femininas 

( ) Trissomia do 13, cérebro pequeno e anomalia cardíaca 

( ) Trissomia do 18, malformações congênitas generalizada 

( ) Trissomia do 21, comprometimento intelectual 

 

6- Explique por que a pirâmide de energia nunca é invertida e dê um exemplo com 4 níveis 

tróficos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



7- Analisando o código genético e o gene abaixo, responda: 

 

 

 

 

GENE 

 
AUG CCU GUA ACU AAG 

UUU AGG CCA UCG UGA 

 

 

 

 

 

 

a) Qual será a sequência de aminoácidos da proteína codificada pelo este gene? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Qual a sequência de aminoácidos será formada caso ocorra uma mutação do tipo deleção 

da 10ª e 11ª base? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8- A cobra-coral - Erythrolamprus aesculapii - tem hábito diurno, alimenta-se de outras cobras 

e é terrícola, ou seja, caça e se abriga no chão. A jararaca - Bothrops jararaca - tem hábito 

noturno, alimenta-se de mamíferos e é terrícola. Ambas ocorrem, no Brasil, na floresta pluvial 

costeira. Essas serpentes disputam o mesmo nicho ecológico? Justifique: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Leia com atenção o texto a seguir e responda as questões 9 e 10. 

 

 “Todo ano o ciclo da vida se repete no Pantanal Matogrossense. Durante a estação das chuvas, os 

rios transbordam e alagam os campos onde se formam banhados, lagoas e corixos temporários. O 

gado é levado em comitivas para as partes altas. Aproveitando a inundação, os peixes saem dos rios 

e espalham-se por toda a área inundada. Quando as chuvas param e os rios voltam a seus leitos, 

milhões de peixes ficam aprisionados nas lagoas. É um banquete para aves, jacarés e ariranhas. Os 

pastos, renovados pela matéria orgânica trazida pela água, crescem verdes atraindo cervos, capivaras 

e outros animais que convivem com o gado, os quais, por sua vez, atraem onças e jaguatiricas.” 

(Revista VEJA, 02 de junho de 1999) 



9- Construa uma teia alimentar com base nas informações obtidas no texto. 

 

 

 

 

 

 

10- Quais animais compartilham o mesmo nicho ecológico? Justifique 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


