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Respostas às questões das atividades
biologia
biologia das células

Unidade A 
Capítulo 1  Biologia e ciência

  Questões objetivas

 1. d 

 2. a

 3. b

 4. c

 5. d

 6. a

 7. c

 8. b

 9. b

 10. d

 11. c

  Questões discursivas

 12. a) A hipótese testada por Jenner foi que a varíola bovina protege contra a varíola hu-

mana, ou seja, se uma pessoa contrair varíola bovina ela se torna imune à varíola 

humana.

 b) Ele inoculou, em uma criança de oito anos, material retirado de erupções cutâneas 

das mãos de uma ordenhadora atacada por varíola bovina. Após dois meses, repetiu o 

procedimento com material coletado de erupções cutâneas de uma pessoa atacada 

por varíola humana. Como Jenner previra, a criança não desenvolveu a forma grave 

da doença.

 13. a) A provável hipótese testada foi a de que alguns aminoácidos são essenciais à sobre-

vivência das larvas.

 b) O controle experimental era representado pelo grupo de larvas alimentado com dieta 

completa (com todos os 20 tipos de aminoácidos naturais, além de água, sais, açú-

cares e vitaminas). A importância do grupo de controle é que ele permitiu verificar 

se possíveis alterações na taxa de sobrevivência das larvas realmente deviam-se à 

falta de certos aminoácidos em sua dieta e não a algum outro fator.

 c) A variável testada nos grupos experimentais foi a ausência de determinados aminoá-

cidos na dieta das larvas.

 d) As conclusões são: 1. Nem todos os aminoácidos são fundamentais à sobrevivência, 

os grupos que não receberam glutamina e glicina tiveram comportamento semelhan-

te ao do grupo de controle; 2. Alguns aminoácidos são essenciais, isto é, sem eles 

as larvas não sobrevivem ou a sobrevivência é muito pequena (entre aminoácidos 

testados: valina, leucina e isoleucina).

  QUESTÕES PARA PENSAR E DISCUTIR  
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 14. De acordo com o Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa, ciência refere-se a: 
“1. Conhecimento. 2. Saber que se adquire pela leitura e meditação; instrução, erudi-
ção, sabedoria. 3. Conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado 
objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e 
um método próprio. 4. Soma de conhecimentos práticos que servem a um determinado 
fim. 5. A soma de conhecimentos humanos considerados em conjunto. 6. Processo 
pelo qual o homem se relaciona com a natureza visando à denominação dela em seu 
próprio benefício”. Tecnologia refere-se a: “1. Conjunto de conhecimentos, especial-
mente princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade. 2. 
A totalidade desses conhecimentos”.

As definições acima poderão servir de referência para que a professora ou o professor 
estabeleçam comparações com a lista obtida pelos estudantes em sua pesquisa.

 15. Chama-se Renascimento o movimento de revolução intelectual e artística que surgiu 
na Europa, a partir do século XIV. No pensamento renascentista, o ser humano deixou 
de se ver apenas como criatura e passou a desempenhar um papel criador, sentindo-se 
capaz de vencer diferentes obstáculos. A natureza foi dessacralizada e a humanidade 
passou a julgar que poderia dominá-la e manipulá-la como bem entendesse. A invenção 
da imprensa, a divulgação de textos impressos e a descoberta de novas culturas pelos 
europeus também contribuíram para que se instaurasse uma nova visão de mundo. 
A partir do Renascimento, surgiram novas formas de pensar, como o racionalismo, 
segundo o qual o conhecimento surge da atividade racional, e o experimentalismo, que 
busca o conhecimento por meio de experiências; essas ideias forneceram a base para o 
desenvolvimento do conhecimento científico. Copérnico (1473-1543), Kepler (1571-1630) 
e Galileu (1564-1642), na Astronomia; Vesalius (1514-1564), Miguel Servet (1509-1553) e 
Ambroise Paré (1509-1590), na Anatomia, são alguns dos nomes de destaque na ciência 
do Renascimento.


