
EXERCÍCIOS DE GERAIS – 7ºAno 

 

1) Complete os espaços em branco tornando as sentenças corretas.  

a) A ____________ é a menor parte viva dos seres vivos.  

b) Animais e vegetais são constituídos por várias células por isso são considerados seres 

___________________________.  

c) Os vegetais são considerados seres _______________ pois produzem seu próprio alimento 

através da fotossíntese. Outros seres vivos são considerados _______________ que não 

conseguem produzir seu próprio alimento. 

 

2) Assinale com um (X) a única alternativa correta.  

a) Os grupos de células que se reúnem para executar uma determinada função são chamados:  

( ) sistemas  ( ) órgãos  ( ) tecidos   ( ) organismos 

 

b) Processo pelo qual os seres vivos conseguem obter a energia dos alimentos.  

( ) Respiração celular   ( ) Fotossíntese   ( ) Quimiossíntese  ( ) Fermentação 

 

3) Sou unicelular e não tenho núcleo, meu DNA está espalhado pelo citoplasma. Posso ter a 

forma de bacilos, cocos ou vibriões, entre outras. Na cadeia alimentar, sou decompositor. 

Sou 

a) bactéria. b) fungo. c) protozoário.   d) vírus. 

 

3) Como podemos diferenciar as características de grupo e as características exclusivas. 

 

 

 

 

4) O que são organismos híbridos? 

 

 

 

5) O cão doméstico (“Canis familiaris”), o lobo (“Canis lupus”) e o coiote (“Canis latrans”) 

pertencem a uma mesma categoria taxonômica. Esses animais fazem parte de um(a) mesmo(a). 

a) gênero   b) espécie  c) subespécie 

d) raça    e) variedade 

 

6) Quais são as categorias taxonômicas em que são classificados os seres vivos? Qual é a maior  

delas?  

 

 

 

7) De acordo com o sistema binominal de nomenclatura dos seres vivos, criado por Lineu em 

1735, qual o nome escrito corretamente: 

a) Homo Sapiens (homem)   c) panthera tigres (tigres) 

b) Vulpes vulpes (raposa vermelha)  d) Felis catus (gato) 

 

 

8) O lobo-guará e a onça-parda são dois exemplares da nossa fauna que estão ameaçados de 

extinção. A tabela a seguir mostra as principais categorias taxonômicas a que pertencem, 

analise-as e responda às questões: 

 
 

a) Qual o gênero a que pertence o lobo-guará? ________________________  

b) A que família pertence a onça-parda? _____________________________  

c) A que ordem pertence o lobo-guará? _____________________________  

d) Quais categorias taxonômicas o lobo-guará e a onça-parda apresentam em comum?  

__________________________________________________________ 



9) Um aluno de ciências, ao estudar, se deparou com dois nomes científicos: 

Canis familiaris (cão doméstico), Canis lupus (lobo). Após analisar os nomes, ele percebeu que 

apesar de pertencerem a espécies diferentes, o cão doméstico e o lobo apresentam grau de 

parentesco. Você concorda com o aluno? Justifique.  

 

 

10) Qual a diferença entre o criacionismo e o transformismo no que diz respeito à formação das 

espécies? 

 

 

 

 

 

11) Sabemos que Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros estudiosos que compreenderam 

que o meio poderia de alguma forma influenciar na evolução dos seres vivos. Apesar de algumas 

conclusões errôneas, esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva. 

Marque a alternativa que indica os dois pontos principais da teoria que ficou conhecida por 

lamarckismo. 

a) Seleção natural e mutação. 

b) Lei do uso e desuso e seleção natural. 

c) Lei do uso e desuso e lei da necessidade. 

d) Lei da herança dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso. 

 

12) Sabemos que a seleção natural é um ponto importante da teoria criada por Charles Darwin. 

Marque a alternativa incorreta a respeito da ideia de seleção natural: 

a) Segundo a teoria da seleção natural, o mais forte sobrevive. 

b) Segundo Darwin, os organismos estão constantemente lutando pela sobrevivência e apenas os 

mais aptos sobrevivem. 

c) Os seres mais aptos possuem maior chance de reproduzir-se e deixar descendentes. 

d) Superbactérias são um exemplo clássico de seleção natural, pois são mais adaptadas. 

 

13) Leia atentamente as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso, 

CORRIGINDO as alternativas erradas:  

(  ) As principais teorias evolucionistas foram propostas por Galileu Galilei e Jean-Baptiste 

Lamarck.  

(  ) O autor do livro “A origem das espécies” foi Charles Darwin.  

(  ) O uso continuado de um órgão faz com que ele se desenvolva bastante.  

(  ) Todas as espécies evoluem ao longo do tempo.  

(  ) A lei do Uso e Desuso foi proposta por Pasteur.  

(  ) A genética explica o surgimento das adaptações hereditárias.  

 

14) Assinale a alternativa correta e justifique: 

As evidências destacadas por Darwin em Galápagos permitiram a ele elaborar uma 

teoria sobre as espécies que sobreviveram em determinada região, com características 

específicas, originadas da adaptação aos recursos que o local oferece.  

São da mesma espécie, indivíduos  

a) capazes de se intercruzarem e produzirem descendentes férteis.  

b) capazes de se intercruzarem, gerando quaisquer tipos de descendentes.  

c) capazes de se intercruzarem, sem necessariamente gerarem descendentes.  

d) semelhantes, mas diferentes no aspecto reprodutivo da espécie.  

 

 

15) Para o crescimento do pescoço das girafas, temos duas propostas.  

a) Explique a proposta de Darwin.  

 

 

  

b) Por que Lamarck não estava totalmente errado em sua teoria?  

 


