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 1º ROTEIRO SEMANAL DE BIOLOGIA 

 

I) Leia as páginas dos capítulos que se referem aos conteúdos abaixo: 

 

Seguem algumas sugestões de vídeos aulas: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vsRN64p5_qs (Características dos seres vivos) 

https://www.youtube.com/watch?v=kKoO5I73F3E (Os Três Domínios dos Seres Vivos) 

https://www.youtube.com/watch?v=XjZL1ZQ81Nc (Método científico) 

https://www.youtube.com/watch?v=EkRs9kL5Kw4 (Mitose e meiose) 

 

II) Revisem (tanto pelo livro quanto pelo caderno) os exercícios trabalhados em Biologia I e II. 

 

III) O exercício abaixo é referente aos conteúdos trabalhados em Biologia I e II em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1º trimestre 

https://www.youtube.com/watch?v=vsRN64p5_qs
https://www.youtube.com/watch?v=kKoO5I73F3E
https://www.youtube.com/watch?v=XjZL1ZQ81Nc
https://www.youtube.com/watch?v=EkRs9kL5Kw4


“Sem limite para crescer” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Colégio: _________________________________________________________ 

Nome: _____________________________________________ 
 

nº _______ 
 

Professor (a): ____________________________ Série: 1ª Turma: 3101 

Data: ____/____/2020   Desconto Ortográfico: ________ 
 

REVISÃO DE BIOLOGIA 

 

1- Defina os termos: 

a) Autótrofo ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

b) Eucarioto ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

c) Heterótrofo ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

d) Procarioto _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2-Leia o texto a seguir com atenção. 

 

 "No esforço para entender a realidade, somos um homem que tenta compreender o mecanismo de 

um relógio fechado. Ele vê o mostrador e os ponteiros, escuta o tique-taque, mas não tem como abrir 

a caixa. Sendo habilidoso, pode imaginar o mecanismo responsável pelo que ele observa, mas nunca 

estará seguro de que sua explicação é a única possível." 
 

(Essas palavras foram ditas pelo cientista Albert Einstein, referindo-se ao caminho das descobertas científicas, e 

extraídas do livro FAVARETO, J. A. "Biologia." 1 ed. São Paulo: Moderna. v. único, p. 2.) 

 

Em relação à ciência e ao método científico, assinale a(s) proposição(ões) corrreta(s) e justifique as 

falsas: 

 

( ) A ciência pode ser entendida como um contingente aleatório e estático do conhecimento, 

baseado em observação, experimentação e generalização. 

( ) Uma vez levantada, por indução, uma hipótese para explicar um fenômeno, os cientistas fazem 

uma dedução, prevendo o que pode acontecer se sua hipótese for verdadeira. 

( ) Os experimentos, capazes de testar as hipóteses formuladas, devem lidar com uma parte do 

problema de cada vez e ser cuidadosamente controlados. 

( ) Confirmados os resultados, eles devem ser publicados em jornais diários locais, de grande 

circulação, para que possam ser analisados e criticados pela população em geral, constituindo-se, 

então, em leis científicas. 

( ) As conclusões do método científico são universais, ou seja, sua aceitação não depende do 

prestígio do pesquisador, mas de suas evidências científicas. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3- Cite duas características para cada domínio abaixo: 

 

a) Bactéria 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b) Archea 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4- Explique por que os organismos que se reproduzem sexuadamente apresentam maior variabilidade 

genética em relação aos organismos que se reproduzem assexuadamernte? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5- Explique o fato de a Física ter sido a primeira Ciência Natural a se desvencilhar da filosofia 

aristotélica, seguida da Química e, por fim, da Biologia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6- Em que etapa da mitose os cromossomos estão mais condensados, possibilitando sua melhor 

visualização? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7- Durante a Prófase I da meiose, ocorre um evento responsável pela variabilidade genética, como 

esse evento é conhecido? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



8- (Fuvest 2003) A sequência de eventos cromossômicos que ocorrem na duplicação de uma célula 

somática animal está representada nos desenhos a seguir 

 

 
 

a) Em qual das fases representadas ocorre a duplicação do DNA? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b)  Considere um gene autossômico H. Quantas cópias desse gene existem no final da fase A? Na 

fase B? Na fase C? Na fase D? Em cada uma das células formadas na fase E? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9- Relacione as colunas: 

 

ÓRGÃO 

a) Ovários 

b) Tubas uterinas 

c) Vagina 

d) Útero 

REFERÊNCIA 

( ) Canal que recebe o pênis durante o ato sexual. 

( ) Órgão que aumenta de tamanho durante a gravidez. 

( ) Glândula onde ocorre a produção de gametas. 

( ) Por onde o óvulo desloca após a ovulação rumo ao útero. 

 

10- O que é reprodução e qual sua importância para os seres vivos? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


