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Grupo I 

Para cada um dos itens, SELECIONE a alternativa CORRETA. 

 

 

 
1. A estrutura responsável pela informação genética é o: 

A. Zigoto; 

B. Gene; 

C. Genótipo; 

D. Ribossoma. 

2. A hereditariedade individual refere-se ao processo de transmissão de caraterísticas: 

A. Psicológicas individuais; 

B. Biológicas da espécie; 

C. Fisiológicas individuais; 

D. Neurológicas da espécie. 

3. O fenótipo é o conjunto: 

A. Das caraterísticas físicas e psicológicas observáveis em cada pessoa; 

B. Do material genético contido nos 23 pares de cromossomas de cada célula; 

C. Dos diferentes traços de personalidade herdados dos progenitores; 

D. Das caraterísticas genéticas próprias da espécie e da família de origem. 

4. O ADN que constitui os genes é o código de transmissão genética específico da 

espécie humana. Esta afirmação é: 

A. Falsa, o código genético depende dos diferentes traços tipos sanguíneos; 

B. Verdadeira,  o código genético é constituído pelos cromossomas; 

C. Falsa, o ADN é o código universal de transmissão genética; 

D. Verdadeira, o ADN é um código variável de espécie para espécie. 

 

5. A hereditariedade específica garante que os indivíduos sejam diferentes numa 

mesma espécie. Esta afirmação é: 

A. Verdadeira, ela garante que cada família tenha caraterísticas biológicas próprias; 

B. Falsa, ela garante as caraterísticas comuns aos indivíduos da mesma espécie; 

C. Verdadeira, ela determina as caraterísticas comuns da herança cultural; 

D. Falsa, ela determina as caraterísticas particulares de cada indivíduo. 

 

6. A hereditariedade está sujeita à influência do meio ambiente. Esta afirmação é: 
A. Verdadeira, o organismo é um sistema aberto e adaptativo; 

B. Falsa, o organismo evolui independentemente do meio; 

C. Verdadeira, o meio ambiente é determinante face à hereditariedade; 

D. Falsa, o meio é modelado por factores hereditários pessoais. 

7. Considere as seguintes caraterísticas de estruturas importantes no processo de 

transmissão genética. Selecione, depois, a alternativa que as identifica corretamente. 

1. É a estrutura que contém a informação genética; 

2. É o conjunto de genes que a pessoa herda; 

3. É a substância química que contém os elementos do código genético. 

 

A. 1. Gene;  2. ADN; 3. Genótipo; 

B. 1. ADN; 2. Genótipo; 3. Gene; 

C. 1. Gene; 2. Genótipo; 3. ADN; 

D. Genótipo; 2. Gene; 3. ADN. 

v.s.f.f. 



8. Considere as seguintes caraterísticas de diferentes tipos de gémeos. Selecione, depois, 

a alternativa que as identifica corretamente. 

1. Os embriões resultam de diferentes óvulos fecundados por diferentes 

espermatozóides; 

2. Os indivíduos são semelhantes como dois irmãos nascidos em tempos distintos. 

3. Os fetos apresentam uma estrutura genética idêntica. 

 

A. 1. e 2. gémeos monozigóticos; 3. gémeos dizigóticos; 

B. Gémeos monozigóticos; 1. e 3. gémeos dizigóticos; 

C. 1. e 3. gémeos monozigóticos; 2. gémeos dizigóticos; 

D. 3. gémeos monozigóticos; 1 e 2. gémeos dizigóticos. 

 

9. Analise as afirmações que se seguem, sobre engenharia genética. Selecione, depois, a 

alternativa que as identifica corretamente. 

1. As células estaminais adultas podem originar qualquer tipo de célula; 

2.  Foi retirado de um outro; 

3. Um organismo geneticamente modificado resulta da manipulação dos seus genes. 

A. 1. verdadeira; 2. e 3. são falsas; 

B. 2. e 3. são verdadeiras; 1. é falsa; 

C. 2. é verdadeira; 1. e 3. são falsas; 

D. 1. e 3. são verdadeiras; 2. é falsa. 

 

10. Analise as afirmações que se seguem, sobre caraterísticas do programa genético da 

espécie humana. Selecione, depois, a alternativa que as identifica corretamente. 

 

1. A complexidade humana resulta da abertura do programa genético à moldagem do 

meio; 

2. O património genético representa um conjunto de potencialidades e não de 

determinismo; 

3. A programação genética determina o comportamento durante o período de 

desenvolvimento. 

A. 2. é verdadeira; 1. e 3. são falsas; 

B. 2. e 3. são verdadeiras; 1. é falsa; 

C. 3. é verdadeira; 1.e.2. são falsas; 

D. 1. e 2. são verdadeiras; 3. é falsa. 

 

 

Grupo II 

 

 

 O código genético transmite uma mensagem que, sendo permanente, permite a 

mudança. 

1. Desenvolva o tema analisando: 

- o papel do ADN no processo hereditário; 

 

O slogan «Todos diferentes, todos iguais» manifesta uma das caraterísticas  

fundamentais da espécie humana. 

2. Desenvolva o tema analisando: 

- os mecanismos da hereditariedade específica e individual; 

- o papel da diversidade biológica e cultural na vida dos seres humanos. 
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