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1. A reprodução é a capacidade de um ser vivo de produzir descendentes, ou seja, de propagar a sua 

espécie. Por muito tempo, acreditou-se que micro-organismos eram incapazes de se reproduzir, 

entretanto, hoje se sabe que até mesmo bactérias apresentam reprodução. Nesses organismos, 

geralmente, observa-se a divisão de uma célula em duas, em um tipo de reprodução conhecido como 

a) reprodução assexuada. 

b) partenogênese. 

c) conjugação. 

d) reprodução sexuada. 

e) enxertia. 

 

2. Ao analisar alguns anfíbios em seu momento de reprodução, percebeu-se que alguns realizam 

fecundação externa. Um aluno, então, concluiu que se tratava de uma reprodução assexuada. O 

aluno está correto? 

a) Sim, pois na reprodução sexuada obrigatoriamente devem ocorrer relações sexuais. 

b) Sim, pois o contato com os gametas ocorreu fora do corpo do animal. 

c) Não, pois a reprodução assexuada é exclusiva das bactérias. 

d) Não, pois, em uma reprodução sexuada, é necessária apenas a combinação do material genético. 

e) Não, pois mesmo que não ocorra transferência de material genético, para haver reprodução 

sexuada, basta apenas que exista um macho e uma fêmea. 

 

3. (Fuvest) Qual dos seguintes eventos ocorre no ciclo de vida de toda espécie com reprodução 

sexuada? 

a) Diferenciação celular durante o desenvolvimento embrionário. 

b) Formação de células reprodutivas dotadas de flagelos. 

c) Formação de testículos e de ovários. 

d) Fusão de núcleos celulares haploides. 

e) Cópula entre macho e fêmea. 

 

4. Quando falamos em reprodução sexuada, podemos afirmar com certeza que: 



a) existem dois organismos envolvidos. 

b) apenas um organismo é necessário. 

c) existe o envolvimento de dois gametas. 

d) existe um organismo hermafrodita envolvido. 

e) não haverá variabilidade genética. 

 

5. Na reprodução sexuada, percebe-se o envolvimento dos gametas. Sobre eles, marque a alternativa 

incorreta. 

a) A fecundação sempre ocorrerá com a união de gametas de indivíduos diferentes. 

b) Em humanos, o gameta masculino é o espermatozoide. 

c) Quando os gametas se unem na reprodução sexuada, temos o evento da fecundação. 

d) Plantas também produzem gametas. 

e) Os seres humanos produzem dois tipos de gameta. 

 

6. Sobre a reprodução assexuada, marque a alternativa incorreta: 

a) A reprodução assexuada não envolve gametas. 

b) Bactérias reproduzem-se por reprodução assexuada. 

c) Alguns animais podem reproduzir-se assexuadamente. 

d) A reprodução assexuada aumenta variabilidade genética. 

e) A partenogênese é um exemplo de reprodução assexuada. 

 

7. As hidras apresentam uma forma peculiar de reprodução assexuada. Nesses organismos, forma-se 

uma massa de células dividindo-se por mitose, gerando uma pequena hidra que se separa do 

organismo parental e inicia a vida livre. Esse processo é conhecido como 

a) Divisão binária. 

b) Partenogênese. 

c) Multiplicação vegetativa. 

d) Brotamento. 

e) Divisão múltipla. 

 

8. (FEI-SP) Alguns seres vivos reproduzem-se assexuadamente. Uma forma de reprodução rápida e 

fácil. A desvantagem desse modo de reprodução é que: 

a) Não cria variação genética. 

b) Cria variação genética. 

c) “Consome” energia. 

d) Os descendentes não são duplicatas dos pais. 

e) Os descendentes só se reproduzem sexuadamente. 

Bons estudos!!! 


