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Lista de Exercícios:
1. (Vunesp-SP) A sequência indica os crescentes níveis de organização
biológica:

célula → I → II → III → população → IV → V → biosfera.

Os níveis II, III e IV correspondem, respectivamente, a:

a) órgão, organismo e comunidade.

b) tecido, organismo e comunidade.

c) órgão, tecido e ecossistema.

d) tecido, órgão e bioma.

e) tecido, comunidade e ecossistema



2. (PUC-RS) Dá-se o nome de organismo autótrofo ao ser vivo que:

a) é capaz de sintetizar seus próprios alimentos a partir de glicose e
aminoácidos.

b) não realiza fotossíntese.

c) depende de outro organismo vivo para a obtenção de alimento.

d) é capaz de utilizar substâncias em decomposição para a sua
alimentação.

e) é capaz de sintetizar seu próprio alimento a partir de substâncias
químicas inorgânicas.



3. Associe os seres vivos relacionados na coluna 1 com suas 
respectivas características na coluna 2:

1. Vegetal ( ) pluricelular eucarionte e heterótrofo, com

nutrição por absorção

2. Animal ( ) unicelular, procarionte, autótrofo por

quimiossíntese e/ou fotossíntese

3. Protista ( ) pluricelular, eucarionte e autótrofo por

fotossíntese

4. Fungo ( ) unicelular ou pluricelular, eucarionte,

heterótrofo, com nutrição por absorção

5. Bactéria ( ) unicelular, eucarionte, heterótrofo, com

nutrição por digestão



A sequência correta é:

a) 2, 5, 1, 4 e 3 

b) 2, 3, 1, 5 e 4 

c) 4, 3, 2, 1 e 5 

d) 4, 5, 1, 2 e 3 

e) 2, 3, 1, 4 e 5



4. (Fuvest) Leia o texto a seguir, escrito por Jacob Berzelius em 1828.

``Existem razões para supor que, nos animais e nas plantas, ocorrem milhares
de processos catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que,
no futuro, descobriremos que a capacidade de os organismos vivos produzirem
os mais variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico de
seus tecidos.''

A previsão de Berzelius estava correta, e hoje sabemos que o ``poder
catalítico'' mencionado no texto deve-se:

a) aos ácidos nucléicos.

b) aos carboidratos.

c) aos lipídios.

d) às proteínas.

e) às vitaminas.



5. Analise a seguinte experiência. PRIMEIRA ETAPA Procedimento: Em dois
tubos de ensaio, numerados como I e II, acrescenta-se:

TUBO I - água oxigenada + dióxido de manganês

TUBO II - água oxigenada + fígado Resultado obtido: formação de borbulhas
nos dois tubos.

Conclusão: desprendimento de gás oxigênio proveniente da decomposição da
água oxigenada devido ao dióxido de manganês (Tubo I) e alguma substância
liberada pelo fígado (Tubo II)



SEGUNDA ETAPA

Procedimento: adição de nova quantidade de água oxigenada nos dois tubos
da primeira etapa desta experiência.

Resultado obtido: novo despreendimento de borbulhas (gás oxigênio) nos
dois tubos.

Conclusão: O dióxido de manganês (Tubo I) e a substância liberada pelo fígado
(Tubo II) não foram consumidas nas reações da primeira etapa da experiência.
Com base nesta experiência podemos concluir que o dióxido de manganês e a
substância liberada pelo fígado são:



a) enzimas. 

b) catalisadores. 

c) ionizadores.

d) substâncias orgânicas. 

e) substâncias inorgânicas.


