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GABARITOS DOS EXERCÍCIOS DE REVISÃO

BIOLOGIA

1-a) Autótrofos- são os seres vivos que produzem o seu próprio alimento, ou seja, são capazes de
sintetizar  compostos  orgânicos  a  partir  de  compostos  inorgânicos  através  de  fotossíntese  ou
quimiossíntese.
b)  Eucarioto-  ser  vivo cujas células possuem núcleo definido,  ou seja,  o material  genético está
envolvido por uma membrana nuclear.
c) Heterótrofos- são os seres vivos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento e por
isso necessitam ingerir ou absorver moléculas orgânicas pré-formadas de outros seres vivos, para
obtenção de energia e síntese das biomoléculas de que necessitam.
d) Procarioto- ser vivo cujas células não apresentam núcleo.

2- (  ) (X) (X) (  ) (X).

3-a) Procarioto e unicelular.
b)Unicelular e parede celular.

4-Na reprodução sexuada há união de parte do material genético de dois indivíduos, gerando um
zigoto  único  geneticamente.  A  reprodução  assexuada  gera  indivíduos  idênticos  ao  organismo
original.

5-Os fenômenos físicos são formados por sistemas menos complexos se comparados aos químicos,
que  requerem  um  grau  de  abstração  muito  grande,  seguidos  pelos  fenômenos  biológicos
extremamente complexos.
6- Metáfase.
7- Crossing Over.
8-a)  Na  intérfase,  representada  pela  letra  A.
b) Em A, B, C e D, cada célula possui duas cópias do gene H. Já na fase E, cada célula possui uma
cópia do gene H.
9-C D A B.
10-  A reprodução é um processo através da qual os seres vivos produzem descendentes, dando
continuidade à sua espécie. Importância: A preservação e continuidade da espécie.

LITERATURA

1. Referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais
2. Literatura é a arte da palavra: a afirmação de Mahatma Gandhi confirma que a arte literária como
a recriação da realidade, a transformação da realidade em obra de arte.
3. O texto literário é o texto que altera, recria, modifica a realidade; sua principal função é a função
estética e nele predominam a conotação e a subjetividade. Já o texto não literário é o que copia,
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imita, reproduz a realidade sua principal função é a utilitária e nele predominam a denotação e a
objetividade.
4. Provocar a reflexão sobre essa realidade
5. a) Paráfrase.  “Minha terra é a Penha”, “Minha terra tem horrores/que não encontro em outro
lugar”
b) O texto 2 retrata o medo da violência na Penha, no RJ.
6. A função emotiva. E o uso da 1ª pessoa.
7. Porque mostra o pintor no momento da criação
8. Tornar público os seus pensamentos
9. Intertextualidade
10.  a)  Funções emotiva  e  fática.  O primeiro  porque o  filho  demonstra  o  que sente  pelo  pai  e
surpreende a mãe e segundo porque a mãe questiona o pai sobre essa demonstração de afeto.
b) Pois eles não convivem para serem tão íntimos. O natural seria o distanciamento entre ambos,
visto que eles só se veem uma vez ao ano.

ED. FÍSICA

1- Ocorre quando a pessoa inala, ingere alguma substância tóxica ou entra em contato direto na
pele.
2- Contato com substâncias corrosivas, Ingestão de alimentos estragados,  produtos de limpeza,
plantas e etc.
3- Lesão da pele ao redor da boca, Náusea e vômito,  hálito com odor estranho, queixa de dor
abdominal etc.
4- É um distúrbio alimentar, no qual uma pessoa oscila entre a ingestão exagerada de alimentos
com um sentido de perda de controle sobre a alimentação.
5- Genético, psicológico, traumático, familiar, sociais e cultural.
6- É um distúrbio que provoca uma perda de peso acima do que é considerado saudável, para a
idade e altura.
7- 1-3x3 / 1-4x2 / 1-5x1 / 1-6x0.
8- 2 Minutos.
9- Handebol.
10- 6x0.


