


1. (G1 - cps 2019) Nos oceanos são encontradas as mais diferentes formas de

vida, desde organismos microscópicos, de enorme importância para os ciclos

biogeoquímicos, até gigantes cetáceos como, por exemplo, as baleias-azuis.

Fazendo parte da biodiversidade oceânica, estão incluídos vários mamíferos,

como as focas e os leões-marinhos; os répteis, como as tartarugas e as

serpentes-marinhas; além dos peixes, crustáceos, moluscos, estrelas e ouriços-

do-mar, águas-vivas, corais, anêmonas-do-mar e esponjas, como também muitos

outros tipos de organismos e muitas espécies de algas clorofiladas, que

interagem entre si nas teias alimentares.
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Essa grande quantidade de seres submarinos variam em tamanho e forma,

habitam diferentes locais dos oceanos e apresentam adaptações específicas, que

os diferenciam dos seres vivos encontrados no ambiente terrestre.

Sobre a biodiversidade marinha, é correto afirmar que

a) os cetáceos e os répteis possuem diversas adaptações ao modo de vida

essencialmente aquático, tais como: corpo alongado e hidrodinâmico; capacidade de

depositar ovos com casca e espessa camada de gordura.

b) as esponjas são animais aquáticos, porosos, filtradores, pois absorvem minúsculas

partículas de matéria orgânica dissolvidas na água, que circulam através das

cavidades internas que as esponjas possuem.
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c) os crustáceos, os moluscos, as estrelas-do-mar, os ouriços-do-mar e as águas-

vivas são invertebrados de corpo mole, com dois pares de antenas e sem

apêndices locomotores.

d) os organismos citados não dependem da presença de luz para sobreviver, pois

todos são incapazes de produzir seus próprios alimentos.

e) os animais aquáticos relacionados no texto possuem brânquias para realizar as

trocas gasosas, o que impede a morte por asfixia.
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2. (G1 - ifpe 2019) Pesquisadores do Instituto de Física (IFSC) da Universidade de São

Paulo (USP) de São Carlos (SP) criaram um extrato a partir do açafrão da terra,

também conhecido como cúrcuma, que mata em 3 horas a larva do transmissor da

dengue e outras doenças. A curcumina, que dá cor ao açafrão, foi sintetizada em um

extrato bem concentrado que reage em contato com o sol. “Após as larvas comerem a

curcumina, em contato com o oxigênio presente no ambiente e uma iluminação,

ocorre uma reação de dentro para fora, destruindo essas larvas”, explicou a

pesquisadora do IFSC/USP, Natália Inada.

USP de São Carlos produz extrato à base de açafrão que mata larva do Aedes aegypti em 3 horas. 

G1 – São Carlos e Araraquara. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-

regiao/noticia/2019/05/01/usp-de-sao-carlos-produz-extrato-a-base-de-acafrao-que-mata-larva-

do-aedes-aegypti-em-3-horas.ghtml>. Acesso em: 06 maio 2019 (adaptado). 
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O organismo destacado no texto refere-se à fase jovem de um  

a) inseto.    

b) crustáceo.    

c) molusco.    

d) anelídeo.    

e) verme.   
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3. (G1 - ifpe 2019) A Entomologia Forense é um ramo da ciência que auxilia nas

investigações criminais, estimando principalmente o intervalo pós-morte (IPM), que é

o intervalo de tempo entre a morte e a data em que o cadáver foi encontrado. Em 19

de abril de 2004, os corpos de 26 homens foram encontrados na floresta da reserva

indígena do Parque Nacional Aripuanã, no estado de Rondônia. Para auxiliar na

elucidação do período exato do crime, foram coletadas, durante a necropsia, 320

larvas dos corpos. No laboratório, as larvas que estavam em terceiro ínstar evoluíram

para pupas em 58 horas e, para adultos, em 110,5 horas. Pela idade estimada das

larvas, foi estimado que o intervalo pós-morte mínimo foi de 5-7 dias.
VIANA, Eliane Nogueira. Entomologia forense: aplicações legais e casos publicados no Brasil. 

Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,entomologia-forense-aplicacoes-

legais-e-casos-publicados-no-brasil,31738.html >. Acesso em: 09 out. 2018 (adaptado). 
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No texto, foram destacados animais que são utilizados na Entomologia Forense,

em perícias criminais. Sobre esses animais, é CORRETO afirmar que as palavras

destacadas no texto se referem a diferentes estágios de desenvolvimento de

a) ácaros, que podem se alimentar de pele humana.

b) vermes, como os platelmintos, que são parasitas de outros animais.

c) minhocas, que atuam na decomposição dos animais, enriquecendo o solo.

d) insetos, que apresentam metamorfose completa em seu desenvolvimento.

e) escorpiões, que podem se alimentar de animais mortos.
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4. (G1 - cftrj 2019) Com base na biodiversidade encontrada no planeta Terra e

exposta no Museu Nacional, podemos classificar os seres vivos em diversos filos.

A partir de suas características principais, NÃO se pode afirmar que:
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a) a figura 1 representa o filo Arthropoda, classe Insecta, que é composto por animais

com pernas articuladas, exoesqueleto quitinoso e corpo dividido em cabeça, tórax e

abdome.

b) a figura 2 representa o filo Porífera, que é o composto de seres marinhos e de água

doce, com estrutura corpórea simples, sem tecidos diferenciados.

c) a figura 3 representa o filo Cnidaria, composto basicamente de dois tipos

morfológicos de indivíduos, as medusas e os pólipos, que possuem tentáculos e

cnidócitos.

d) a figura 4 representa o filo Chordata, classe Amphibia, cujos seres foram os primeiros

vertebrados a conquistarem o ambiente terrestre, não dependendo mais do ambiente

aquático para sobreviverem.
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5. (G1 - cps 2019) Os primeiros animais surgiram nos mares e eram invertebrados de

corpo mole. À medida que o tapete verde se desenvolvia sobre a Terra, outro grupo de

criaturas vivas – os artrópodes – chegava do mar para desfrutar dessa nova e enorme

massa de alimentos. Os primeiros artrópodes que emergiram foram talvez os

miriápodes primitivos, que atingiam aproximadamente dois metros de comprimento e

apresentavam até duzentas patas. Depois vieram as lacraias, as aranhas e os

escorpiões. Tempos depois, surgiram as libélulas gigantes, um dos primeiros insetos a

voar, com até setenta centímetros de envergadura. O voo foi, talvez, desenvolvido para

que esses insetos escapassem dos animais predadores, que os espreitavam no chão.

As baratas, os gafanhotos e os grilos também faziam parte dos conjuntos de primeiros

insetos que apareceram.
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Considerando os animais citados no texto, podemos afirmar que

a) todos possuem asas, corpo mole e segmentado.

b) as lacraias apresentam endoesqueleto calcário e patas articuladas.

c) os gafanhotos, os grilos e as aranhas possuem um par de antenas e quatro pares

de patas.

d) as libélulas possuem exoesqueleto, três pares de patas e corpo segmentado em

cabeça, tórax e abdome.

e) as baratas, as aranhas e os escorpiões apresentam glândulas de veneno,

exoesqueleto e corpo não segmentado.
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6. (G1 - ifce 2019) Criada por Satoshi Tajiri, em 1994, a saga dos desenhos animados

japoneses Pokémon se tornou sucesso nos anos 90 e se mantém como febre entre os

jovens até os dias de hoje. Um dos Pokémons mais famosos, o Pikachu, parece ter sido

inspirado em uma espécie animal comum na Austrália, conhecida como gambá de

rabo de andorinha. Essa espécie é formada por animais marsupiais que vivem em

bosques, se alimentam de eucalipto e têm hábitos noturnos. Durante o

desenvolvimento embrionário, esses animais apresentam notocorda e tubo nervoso,

entretanto, nascem precocemente e concluem seu desenvolvimento em uma bolsa no

corpo materno.
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Tendo em vista as características mencionadas no texto, os animais marsupiais

pertencem ao táxon dos

a) artrópodes.

b) moluscos.

c) cordados.

d) nematoides.

e) anelídeos.
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7. (G1 - utfpr 2018) Assinale a alternativa correta.

Uma pessoa que tenha alergia a crustáceos vai a um restaurante onde servem frutos

do mar.

Ela pode consumir apenas pratos com:

a) mexilhões e lulas.

b) lagostas e polvos.

c) caranguejos e camarões.

d) ostras e lagostas.

e) caranguejos e polvos.
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