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5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
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Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: bernardohf@hotmail.com 
 

01) O organismo A é um parasita intracelular constituído por uma cápsula protéica que envolve a molécula de 
ácido nucléico. O organismo B tem uma membrana lipoprotéica revestida por uma parede rica em polissacarídeos 
que envolvem um citoplasma, onde se encontra seu material genético, constituído por uma molécula circular de 
DNA. Esses organismos são, respectivamente: 

 
a) uma bactéria e um vírus. 
b) um vírus e um fungo. 
c) uma bactéria e um fungo. 
d) um vírus e uma bactéria. 
e) um vírus e um protozoário. 
 
02) As cianobactérias antes eram denominadas algas azuis. Elas compreendem organismos: 

 
a) procariotas, autótrofos, providos de pigmentos fotossintetizantes não acondícionados no interior de organelas. 
b) procariotas, heterótrofos, com mitocôndrias sintetizando compostos orgânicos. 
c) eucariotas, autótrofos, com pigmentos fotossintetizantes dispersos no citoplasma. 
d) eucariotas, heterótrofos, tendo cloroplastos como organela de síntese de compostos orgânicos. 
e) eucariotas, mas sem revestimento nuclear e com pigmentos fotossintetizantes associados a pregas de 
membranas existentes no citoplasma. 
 
03) Existe no reino monera uma grande diversidade de bactérias com processos metabólicos muito distintos, tanto 
em relação a produção de matéria orgânica (autótrofos e heterótrofos) quanto ao uso da mesma (aeróbios e 
anaeróbios). Em relação a reprodução, a diversidade também está presente. 
 
a) O que diferencia basicamente a reprodução sexuada da assexuada, principalmente quando observamos esses 
fenômenos em bactérias? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
b) Cite e explique um tipo de reprodução sexuada que ocorra em bactérias. 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Nota 

Professor(a): Bernardo 

Data: 30/03/2020 

Aluno(a):                                                                             Turma: 

Matéria: Biologia 

Ano: 2º Ano E.M. 

Valor: 1,8 

2º Teste – 1º Bim 


