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Ficha de Verificação da aprendizagem 

Grupo I (1ª parte) 

 

Assinale as afirmações verdadeiras (V) ou falsas (F). Justifique  a sua opção 

 

1. O fenótipo é o conjunto de caraterísticas potenciais de um indivíduo. 

2. O genótipo é equivalente ao fenótipo. 

3. O fenótipo é o conjunto de caraterísticas que se manifestam como resultado da 

interacção genótipo-meio. 

4. A hereditariedade específica é o conjunto de caraterísticas comuns aos indivíduos de 

uma espécie e que os diferencia de todos os outros indivíduos da mesma espécie. 

5. A hereditariedade individual designa as predisposições e caraterísticas que diferenciam 

os indivíduos de uma espécie dos indivíduos de outra espécie. 

6. Segundo o preformismo o nosso desenvolvimento individual está predeterminado em 

virtude do nosso programa genético. 

 

GRUPO II 

Das questões que se seguem selecione a alternativa correcta. 
 

1. Os cromossomas são as estruturas mais importantes da célula porque: 

A. Asseguram os nutrientes fundamentais para a sua manutenção; 

B. São responsáveis pela transmissão da informação hereditária; 

C. Estabelecem a comunicação entre o núcleo e os genes; 

D. Asseguram a interacção entre a hereditariedade e o meio. 

2. O cariótipo designa: 

A. O número e a forma dos cromossomas característicos de uma espécie; 

B. O núcleo das células responsáveis pela informação genética; 

C. O processo de divisão celular; 

D. O gâmeta masculino. 

3. Diz-se que um gene é dominante quando: 

A. Produz efeito se presente nos dois alelos; 

B. Orienta o processo de divisão das células sexuais; 

C. Produz efeito se presente num dos alelos; 

D. Organiza a acção dos genes de desenvolvimento. 

4. O fenótipo é o conjunto das determinações genéticas herdadas. Esta afirmação 

é: 

A. Verdadeira, o fenótipo é o conjunto da carga hereditária transmitida pelos 

progenitores; 

B. Falsa, o fenótipo é o conjunto de caraterísticas observáveis num indivíduo e 

resulta da interacção do genótipo e do meio; 

C. Verdadeira, o fenótipo corresponde à informação genética específica de cada 

espécie; 

D. Falsa, o fenótipo resulta da alteração das informações genéticas que ocorrem 

por mutação. 

5. A meiose é o processo que: 

A. Assegura a passagem dos carateres hereditários de pais para filhos; 

B. Subdivide as células do ovo para dar lugar ao organismo; 

C. Promove a organização da relação com o meio ambiente; 

D. Reduz o número de cromossomas das células sexuais para metade. 

6. O preformismo é uma teoria que defende  a interacção da hereditariedade e o 
meio na constituição e no comportamento dos seres humanos. Esta afirmação é: 

A. Verdadeira, o preformismo acentua a importância do meio no desenvolvimento 

e formação do sujeito; 

B. Falsa, o preformismo acentua a dimensão genética, hereditária e não tem em 

conta o papel do ambiente; 

C. Verdadeira, o preformismo defende a interacção entre as orientações existentes 

no óvulo e o meio; 

D. Falsa, o preformismo defende que o desenvolvimento depende das orientações 

pré-determinadas no espermatozóide. 



 

GRUPO III (2ª parte) 

 

 

Assinale as afirmações verdadeiras (V) ou falsas (F). Justifique  a sua opção 

 

 

7. Segundo a teoria epigenética, o nosso desenvolvimento é modelado pela 

experiência, estimulado pelo meio, resultando a aquisição de novas competências 

da ação de factores externos. 

8. O indivíduo humano é o ser que possui o programa genético mais aberto e flexível,  

mas tem de construir os comportamentos que a herança genética não lhe deu. 

9. Um comportamento geneticamente influenciado é um comportamento que não tem 

de ser aprendido. 

10. Estamos sujeitos a três tipos de influências que condicionam os indivíduos que 

somos: a influência genética, a ambiental e o que fazemos de nós próprios. 

 

 

Grupo IV 

Das questões que se seguem selecione a alternativa correta. 
 

 

7. Identifica nas afirmações que se seguem as que se referem à ontogénese e as que se 

relacionam com a filogénese: 

1. Conjunto e processos biológicos de evolução dos seres vivos; 

2. História evolutiva de uma espécie; 

3. Desenvolvimento do indivíduo desde a fecundação ao estado adulto; 

4. História evolutiva de um indivíduo. 

A. 1 e 2, filogénese; 3 e 4 ontogénese; 

B. 1 e 3 ontogénese; 2 e 4 filogénese; 

C. 1 e 4 ontogénese; 2 e 3 filogénese; 

D. 1 e 2 ontogénese; 3 e 4 filogénese. 

8. A ontogénese reflecte o efeito: 

A. Das relações entre os cromossomas homólogos; 

B. Das interacções genéticas e do meio ambiente; 

C. Das atividades resultantes da lei da recapitulação; 

D. Das ações da selecção natural. 

9. A neotenia designa: 

A. O inacabamento biológico do ser humano ao anscer; 

B. O programa de desenvolvimento definido pela espécia; 

C. As capacidades intelectuais inatas; 

D. A relação entre a ontogénese e a filogénese. 

10. Distinguem-se geralmente três tipos de neurónios: 

A. Eferentes, gliais e de conexão; 

B. Aferentes, eferentes e de conexão; 

C. Sinápticos, aferentes e eferentes; 

D. Eferentes, neurotransmissores e de conexão. 

11. Designa-se por influxo nervoso: 

A. A fenda sináptica que separa dois neurónios; 

B. A corrente constituída por impulsos nervosos e que circula no sistema nervoso; 

C.  A corrente produzida pelas células gliais; 

D. Os impulsos nervosos produzidos pelo núcleo dos neurónios. 
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