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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS JUNIOR 

MANHÃ   TURMA _________ ABEL NETO 

TRABALHO PARA RECUPERAÇÃO OPCIONAL - BIOLOGIA II  

 

01. (Famerp 2018) Paramécios, tripanossomos e leishmanias são protozoários que se locomovem de forma autônoma em seu 
hábitat. Paramécios vivem em água doce e tripanossomos e leishmanias são parasitas humanos. 
 
a) Quais são as estruturas locomotoras desses protozoários? 
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
b) Se colocados em um tubo de ensaio contendo água destilada, o tripanossomo sofre lise celular, e o paramécio não. Explique 
por que o paramécio não sofre lise celular.  
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
   

02. (Unesp 2016) Um estudante coletou água de um lago e a separou em duas amostras de volumes iguais, A e B. Em ambas 
observou, ao microscópio, paramécios vivos, nos quais se destacavam seus vacúolos contráteis, como mostra a figura. 
 

 
 
Analisando os paramécios de ambas as amostras, o estudante não notou qualquer diferença. Em seguida dobrou a quantidade de 
líquido em ambas as amostras, adicionando água pura à amostra A e solução saturada de NaCℓ  à amostra B. Passados alguns 
minutos, voltou a observar os paramécios. 
 
Em termos de volume celular e atividade dos vacúolos, que diferenças o estudante deve ter observado nos paramécios da 
amostra A, após a adição da água, e nos paramécios da amostra B, após a adição da solução saturada de NaC ?ℓ  Justifique sua 
resposta.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

03. O personagem Bob Esponja, do desenho animado criado pelo biólogo marinho Stephen Hillenburg, representa um animal do Filo 
Porifera conhecido popularmente como esponja. 
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Para tornar esse desenho mais divertido e atraente, Stephen colocou nessa esponja várias características humanas, tais como 
boca, pernas, braços, olhos e dentes, que não condizem com a realidade desse animal na natureza. Se o Bob Esponja não 
andasse, falasse, dançasse ou comesse, seria, com certeza, muito sem graça. Sendo assim, muitos conceitos biológicos estão 
distorcidos nesse desenho animado. 
As esponjas verdadeiras são animais porosos, aquáticos, fixos, isolados ou coloniais e possuem diversas formas, cores e 
tamanhos. A água penetra no corpo dos poríferos através de inúmeros poros, sendo esta a característica a que se refere o nome 
desses animais. 
 
Comparando as esponjas verdadeiras com o personagem Bob Esponja, cite algumas características das esponjas verdadeiras 
que se comparadas com as descritas como sendo do personagem não seriam viáveis. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

04. Diversas espécies de seres vivos se reproduzem assexuadamente quando o ambiente é favorável e estável. Quando as 
condições ambientais se tornam desfavoráveis, esses organismos passam a se reproduzir sexuadamente. Os Poríferos também 
são animais que possuem essa versatilidade quanto ao tipo de reprodução. Nesses animais existe um processo de reprodução 
denominado Gemulação, explique-o e diga qual a importância desse procedimento para esses animais. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

05. (Ueg 2012) No Brasil, são registradas diferentes espécies de Leishmania, parasitas de humanos e animais, que causam doenças 
conhecidas como leishmanioses. Acerca das leishmanioses, são apresentadas duas situações para análise.  
 
Situação 1  
“Leishmaniose deixa Goiânia em alerta Em menos de um mês 13 cães foram contaminados na capital. Secretaria Municipal de 
Saúde investiga o avanço da doença”.  
 
Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/notícia/2011/07/leishmaniose-deixa-goiania-em-alerta.htmI>. Acesso em: 30 set. 2011. 
  
Situação 2  
Representação gráfica do efeito das medidas profiláticas no controle das leishmanioses humana e canina no Vale do Rio Doce, 
MG, Brasil, no período de 1965 a 1978.  
 

 
 
Após a leitura e a análise das situações apresentadas, responda ao que se pede.  
 
a) Em relação à situação 1, qual o papel do cão no ciclo da leishmaniose?  
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________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
c) Quais as medidas profiláticas poderiam ter sido adotadas no controle da leishmaniose, conforme a situação 2?  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
   

06. (Unicamp 2006) Alguns protistas e algumas células eucarióticas apresentam, na superfície externa, cílios ou flagelos, que 
desempenham importantes funções, como o deslocamento. Considere os seguintes protozoários e células eucarióticas: 
'Paramecium', 'Euglena', 'Trypanosoma', espermatozoide e células de tecido epitelial. 
a) Quais dessas células apresentam cílios? E quais apresentam flagelos? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
b) A ameba não apresenta cílios ou flagelos. Como esse organismo unicelular se desloca?  
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

07. A evolução biológica é o processo através do qual ocorrem as transformações nos seres vivos e é entendida como o conjunto de 
mudanças cumulativas que ocorrem ao longo do tempo em uma população, relacionando-se com a forma de adaptação ao 
ambiente. Em relação aos animais o aumento da complexidade de um filo em relação ao outro é notório. Compare evolutivamente 
o filo Cnidário em relação ao Porífero em relação sua complexidade estrutural. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

08. (Ufu 2015)  A figura representa, esquematicamente, o ciclo de vida de Schistosoma mansoni. 
 

 
 
A partir da análise do ciclo, considere as afirmativas a seguir.  
 
I. A larva do esquistossomo que penetra ativamente pela pele ou pela mucosa das pessoas, infestando-as, é um protozoário 
flagelado denominado cercária.  
II. Na profilaxia dessa doença é importante construir redes de água e esgoto, exterminar o caramujo hospedeiro, bem como evitar 
o contato com águas possivelmente infestadas por cercárias.  
III. O caramujo Biomphalaria representa o hospedeiro intermediário das larvas ciliadas (miracídios). Estas originam, de modo 
assexuado, larvas dotadas de cauda (as cercárias).  
IV. A esquistossomose é ocasionada pela presença da larva do Schistosoma mansoni, e a infestação do homem é ocasionada 
pela ingestão de ovos do parasita liberados nas fezes de pessoas infectadas.  
 
Assinale a alternativa que apresenta, apenas, as afirmativas corretas.  
a) II e III e IV.    
b) I e IV.    
c) I, II e III.    
d) II, III.    
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09. (Pucrs 2015)  Leia as informações e complete os parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso). 
 
A taxa de morte precoce causada por doenças contagiosas diminui nas populações humanas que contam com saneamento 
básico. Populações pobres, porém, ainda sofrem com endemias contagiosas. Conhecidas como doenças negligenciadas, elas 
podem ser tratadas, mas o tratamento não está disponível nas áreas mais pobres do mundo. Sobre algumas dessas doenças, 
apresentam-se as informações a seguir. 
 
(     ) A esquistossomose, causada por parasitos platelmintos, pode ser diagnosticada no exame de fezes.  
(     ) A erradicação de caramujos, hospedeiros intermediários, reduziria as taxas de esquistossomose.  
(     ) Tanto o mal de Chagas como a malária poderiam ser controlados com inseticidas tóxicos ao barbeiro.  
(     ) O uso de fármacos pode melhorar problemas crônicos do coração causados pelo mal de Chagas.  
 
O preenchimento correto dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) V – V – V – F    
b) V – F – F – F    
c) V – V – F – V    
d) F – F – V – V    
e) F – F – F – V    
   

10.  (G1 - cps 2015) Observe a tirinha que mostra imagens vistas ao microscópio. 
 

 
 
Sobre o ser vivo apresentado na tirinha, é correto afirmar que  
a) é pluricelular e microscópico.    
b) realiza a reprodução por meio do processo de fagocitose.    
c) apresenta tecidos especializados à obtenção de alimento.    
d) é autótrofo, pois se alimenta de fungos, bactérias e de outros microrganismos.    
e) forma pseudopodes ou falsos-pés, relacionados à movimentação e a obtenção de alimento.    

 
 


