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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 

9º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - BIOLOGIA 

 

PROF. SURALHA 

 
1.  Considere o diagrama a seguir 
 

 
 
No diagrama, as letrasA, B eC substituem, respectivamente: 
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Assinale a alternativa que faz a relação correta entre a organela celular e a sua função.  
 

a) Mitocôndria – Respiração Celular  
b) Lisossomos – Permeabilidade Seletiva  
c) Vacúolo – Armazenamento de DNA  
d) Complexo Golgiense – Síntese de proteínas  
e) Cloroplastos – Transporte de aminoácidos  

 
3. As organelas citoplasmáticas são estruturas celulares especializadas na realização de funções específicas. Na coluna da esquerda, 

encontram-se organelas celulares e, na coluna da direita, importantes processos fisiológicos relacionados a elas. Marque a 
sequência que representa a correlação entre as duas colunas. 
 

Organelas Processos fisiológicos 
1 – Ribossomo  
2 – Retículo endoplasmático 
liso  
3 – Lisossomo  
4 – Mitocôndria  
5 – Cloroplasto 

A – Respiração celular  
B – Síntese de lipídios  
C – Síntese de proteínas  
D – Pinocitose, fagocitose e exocitose 
E – Realização da fotossíntese  

 
a) 1A, 2B, 3D, 4C, 5E   
b) 1B, 2D, 3E, 4A, 5C   
c) 1C, 2B, 3D, 4A, 5E   
d) 1C, 2B, 3A, 4D, 5E   
e) 1D, 2A, 3C, 4B, 5E  
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4. O retículo endoplasmático e o complexo de Golgi são organelas celulares cujas funções estão relacionadas da seguinte forma: o 
complexo de Golgi   

a) recebe proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático.   
b) envia proteínas, nele sintetizadas, para o retículo endoplasmático.   
c) envia polissacarídeos, nele sintetizados, para o retículo endoplasmático.   
d) recebe monossacarídeos sintetizados no retículo endoplasmático, para o qual envia polissacarídeos.   
 

5. 

 
Analise a figura anterior e assinale a alternativa INCORRETA.  
a) A estrutura representada apresenta dupla membrana com poros que permitem a passagem de algumas moléculas.  
b) A cromatina é constituída por moléculas de DNA enroladas em torno de histonas e pode apresentar-se em níveis variados de 
condensação.  
c) Durante a divisão celular, a cromatina se desenrola das histonas para que possa ocorrer a duplicação do DNA.  
d) Cromatina e cromossomos são encontrados em fases diferentes, na interfase e na divisão celular, respectivamente.  
 

6. Os _1__ são organelas esféricas que atuam na oxidação de algumas substâncias orgânicas. Nesse processo, é produzido peróxido 
de hidrogênio, um subproduto que causa danos à célula e, portanto, deve ser degradado. No interior dessas organelas, 
encontramos uma sustância capaz de transformar o peróxido de hidrogênio em água e que é chamada de _2_. 
a) Qual organela está representada pelo número 1?  
______________________________________________________________________ 
 
b) Qual processo substitui o número 2? 
____________________________________________________________________ 
 

7. Em células eucariotas, a cromatina pode se apresentar como eucromatina, uma forma não espiralada, ou como heterocromatina, 
uma forma muito espiralada. Na metáfase, muitas regiões de eucromatina se transformam em heterocromatina, formando 
cromossomos bastante espiralados, conforme mostra o esquema. 
 

 
 
Considerando uma mitose típica, a formação do cromossomo bastante espiralado favorece o seguinte processo:  
a) transcrição dos genes pela RNA polimerase  
b) distribuição do DNA para células-filhas  
c) síntese de proteínas nos ribossomos  
d) redução do cariótipo original  
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8. A análise citogenética realizada em várias células de um mamífero permitiu elaborar o seguinte esquema: 

I. Ele representa:  
a) o fenótipo do organismo.  
b) o genoma de uma célula haploide.  
c) o genoma de uma célula diploide.  
d) os cromossomos de uma célula haploide.  
e) os cromossomos de uma célula diploide.  
 
 II. Como são classificados esses cromossomos? 
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

9.As células somáticas do nosso corpo possuem, em seu núcleo, cromossomos em pares homólogos. Por causa dessa característica, 
as células somáticas são denominadas de: 
a) haploides. 
b) diploides. 
c) triploides. 
d) tetraploides. 
e) pentaploides. 
 

10. Observe os cariótipos abaixo: 
 

 
 
Caracterize cada uma das síndromes acima, identificando o cromossomo afetado e se ele é sexual ou autossômico. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 


