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Atividade extra
Questão 1

Organismos que podem gerar seu próprio alimento usam uma fonte de energia alternativa, como o sol.

Como exemplo de seres autotróficos, podemos citar:

a. tigres e onças.

b. vacas e ovelhas.

c. plantas e vegetais.

d. baleias e golfinhos.

Questão 2

Organismo que não possui a capacidade de gerar seu próprio alimento deve se alimentar para conseguir mo-

léculas grandes.

Estes organismos são conhecidos como:

a. canibais.

b. omnívoros.

c. autotróficos.

d. heterotróficos.



Questão 3

A luz do sol é necessária para que a primeira fase da fotossíntese aconteça.

Qual é o nome dado as organelas (pequenos compartimentos) presentes no interior de algumas células de 

plantas e de outros organismos que realizam a fotossíntese?

a. Retículo endoplasmático

b. Complexo de Golgi

c. Mitocôndrias

d. Cloroplastos

Questão 4

O nucleotídeo responsável pelo armazenamento de energia entre as ligações dos fosfatos é conhecido como 

adenosina trifosfato.

Qual é a sigla para este nucleotídeo?

a. ADP

b. ATP

c. NADP

d. NADPH

Questão 5

As unidades que se associam para formar uma cadeia de DNA são chamadas nucleotídeos. Este por sua vez é 

formado por fosfato, pentose e base nitrogenada.

Quais são os nomes das quatro bases nitrogenadas?

Questão 6

As primeiras moléculas autorreplicadoras de RNA passavam suas características, incluindo a capacidade repro-

dutiva, para suas moléculas descendentes. Mais tarde, organismos complexos adquiriram mutações e desenvolveram 

novos conjuntos de funções biológicas além da reprodução.
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Enquanto o DNA passou a ter um papel central na herdabilidade e na mutabilidade, que classe de substâncias 

ficou responsável pela manutenção (homeostase) e pela reprodução do sistema?

Questão 7

Uma propriedade importante dos sistemas biológicos, ou seja, dos organismos que regulam o seu ambiente 

interno de forma a mantê-lo estável e funcionando é atingida com a ação de enzimas proteicas que funcionam como 

as operárias dos sistemas biológicos.

Essa propriedade é conhecida como:

a. metabolismo.

b. catabolismo.

c. homeostase.

d. anabolismo.  

Questão 8

Um organismo requer fluxo constante de energia para sobreviver e proliferar. De um ponto de vista energético, 

as reações químicas podem ser divididas em dois grupos básicos e complementares.

Formam o conjunto das reações metabólicas do organismo o:

a. anabolismo e catabolismo.

b. metabolismo e anabolismo.

c. catabolismo e metabolismo.

d. heterotrofismo e Autotrofismo.

Questão 9

As plantas não se alimentam como os animais, mas elas conseguem energia para as reações anabólicas.

O processo pelo qual elas conseguem tal feito é pelo:

a. catabolismo.

b. fotossíntese.

c. anabolismo.

d. homeostase.
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Questão 10

A fotossíntese é o combustível que mantém a diversidade biológica.

Os organismos fotossintéticos conseguem fabricar moléculas grandes por meio de outros tipos de energia e 

por isso são chamados:

a. heterotróficos.

b. autotróficos.

c. catabólicos.

d. anabólicos.
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Gabarito

Questão 1

A      B     C    D

Questão 2

A      B     C    D

Questão 3

A      B     C    D

Questão 4

A      B     C    D

Questão 5

Adenina, Timina, Citosina e Guanina.

Questão 6

As Enzimas proteicas.
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Questão 7

A      B     C    D

Questão 8

A      B     C    D

Questão 9

A      B     C    D

Questão 10

A      B     C    D


