
 

 

Lista de Conteúdos para o Exame Final - 2018 

Professora: Alexandra Machado Vasilich e Betina Kappel Pereira  Ano:8°Ano 

Componente Curricular: Ciências da Natureza Turmas: 18 A, B, C e D 

 

Lista dos conteúdos  

- Células e Tecidos; 

- Nutrição; 

- Digestão; 

- Circulação; 

- Respiração; 

- Excreção; 

- Sistema Nervoso; 

- Sistema Endócrino; 

- Puberdade e Gestação (Sistema Reprodutor); 

 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO 

 

1) Os seres vivos necessitam de energia para cumprir seu ciclo vital. Essa energia é passada ao 

ser vivo, pela alimentação. Quanto à alimentação, os seres vivos podem ser autotróficos ou 

heterotróficos. 

 Baseado nesta afirmação diferencie os seres vivos abaixo ilustrados quanto ao tipo de alimentação e 

explique. 

 
___________________________________________________________________________________ 

2) Observe os desenhos abaixo e responda o que for solicitado: 

 
 



 

a) Liste as organelas que existem na célula vegetal e não estão presentes na célula animal: 

 

b) Qual a função dos cloroplastos nas células vegetais? 

 

c) Explique, baseado nas características celulares, por que um animal não pode ser autotrófico. 

_______________________________________________________________________________ 

3)Em ecologia, os seres vivos se organizam no ambiente nos seguintes níveis: organismo, população, 

comunidade, ecossistema, biosfera. Esses níveis estão de certa forma, contidos uns nos outros. Um nível 

maior sempre contém um menor. Relacione cada nível com suas respectivas definições e assinale a 

sequência correta. 

1. Célula 

2. Tecido 

3. Organismo 

4. Órgão 

5. Sistema 

a. Unidade fundamental que forma a maioria dos seres vivos. 

b. Formado por vários tecidos que, juntos, realizam determinada função. 

c. Agrupamento de células especializadas em determinada função. 

d. Formado por vários órgãos que trabalham harmoniosamente desempenhando uma função no 

organismo. 

e. Conjunto de sistemas. 

(A) 1.b, 2.a, 3.c. 4.d e 5.e 

(B) 1.a, 2.c, 3.b, 4.e e 5.d 

(C) 1.a, 2.c, 3.e, 4.b e 5.d 

(D) 1.d, 2.b, 3.c, 4.a e 5.e 

 

4) Os círculos a seguir representam os níveis de organização de um organismo humano.  

 

a) Escreva nos interior de cada um deles o nível de organização correspondente, do menos     abrangente 

para o mais abrangente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

5) As células são as menores unidades vivas de um organismo e estão presentes em todos os seres, com 

exceção dos vírus. Elas podem ser classificadas em procarióticas e eucarióticas se levarmos em 

consideração a ausência ou presença: 

(A) de parede celular. 

(B) de organelas celulares. 

(C) de carioteca. 

(D) de membrana plasmática. 

(E) de citoplasma. 

_____________________________________________________________________________________ 

6) Sabemos que as células vegetal e animal apresentam algumas diferenças básicas entre si. A 

presença de plastos, por exemplo, é uma característica típica da célula vegetal. Baseando-se nos seus 

conhecimentos sobre os plastos, marque a alternativa incorreta: 

(A) Plastos relacionam-se com a fotossíntese. 

(B) Alguns plastos acumulam carotenoides. 

(C) Os plastos relacionam-se com o equilíbrio osmótico. 

(D) O cloroplasto é um exemplo de plasto. 

(E) Plastos que não possuem pigmento são denominados leucoplastos. 

 

_________________________________________________________________________________ 

7) Para realizar as suas atividades, a célula necessita de energia. Qual é a organela encarregada de 

extrair energia a partir dos nutrientes e do oxigênio: 

(A) ribossomo. 

(B) retículo endoplasmático. 

(C) centríolo. 

(D) mitocôndria.  

_________________________________________________________________________________ 

8) Que parte da célula controla a entrada e a saída de substâncias? 

(A) citoplasma. 

(B) núcleo. 

(C) membrana plasmática. 

(D) mitocôndria. 

_________________________________________________________________________________ 

9)      Os tecidos são importantes, e possuem funções distintas. São exemplos de tecido: Ósseo, Muscular, 

Epitelial, Adiposo, Sanguíneo. Cite a função de 3 tipos de tecidos. 

_______________________________________________________________________________________ 

10)      Os tecidos são grupos de células especializadas e semelhantes entre si, e que desempenham 

funções especificas nos organismos. Em quais partes do corpo podemos encontrar o tecido cartilaginoso? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

11)       Qual dos seguintes tecidos é capaz de realizar as funções de proteção, absorção e secreção: 

a)      Tecido conjuntivo denso 

b)      Tecido epitelial 

c)       tecido nervoso 

d)      Tecido ósseo 

e)      Nenhum desses tecidos 

f)       E) tecido muscular 

____________________________________________________________________________________ 

12) Uma das particularidade do tecido nervoso poderia ser a capacidade de: 



a)      Contrair. 

b)      Produzir calor. 

c)      Crescimento. 

d)      Memorização. 

e)      Nenhuma das anteriores 

_____________________________________________________________________________________ 

13) O tecido epitelial é caracterizado por apresentar células aderidas uma às outras. Essa dinâmica celular 

permite ao tecido a realização de importantes funções ao organismo. Qual das alternativas abaixo 

apresenta algumas das principais funções desempenhadas pelo tecido epitelial? 

a)      Percepção de sensações e preenchimento 

b)      Preenchimento e revestimento 

c)      Condução de impulsos e proteção 

d)      Proteção e percepção de sensações 

e)      Revestimento e condução de impulsos. 

____________________________________________________________________________________ 

14)  O armazenamento de cálcio no organismo se processa principalmente no tecido: 

a)      Tecido conjuntivo denso 

b)      Tecido ósseo 

c)      Tecido adiposo 

d)      Tecido cartilaginoso 

____________________________________________________________________________________ 

 

15)  Os epitélios de revestimento podem ser classificados em relação ao número de camadas celulares e à 

forma das células presentes. Existem epitélios que apresentam apenas uma simples camada de células, 

entretanto, estas estão dispostas em diferentes alturas, conferindo ao tecido a impressão de que se trata de 

um epitélio formado por mais de uma célula. Esse tipo de tecido epitelial, em relação ao número de 

camadas celulares, recebe o nome de: 

a)      Tecido epitelial simples estratificado 

b)      Tecido epitelial cúbico 

c)      Tecido epitelial de transição 

d)      Tecido pseudoestratificado 

e)      Tecido epitelial estratificado 

_____________________________________________________________________________________ 

16) Uma das características presentes nos tecidos epiteliais é a ausência de vasos sanguíneos, em razão 

disso a nutrição das células epiteliais é feita através de qual dos processos apresentados abaixo? 

a)      Osmose 

b)      Difusão 

c)      Transporte Ativo 

d)      Fagocitose 

e)      Pinocitose 

____________________________________________________________________________________ 

17) Sobre os tecidos epiteliais NÃO é CORRETO afirmar que: 

a)      Sempre se apoiam sobre tecido conjuntivo. 

b)      Não apresentam vascularização. 

c)      São sempre formados por células pavimentosas dispostas em camadas. 

d)      São separadas dos tecidos conjuntivos por membranas acelulares. 

e)      São nutridos por difusão. 

 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

18) Com relação ao tecido epitelial, analise os itens I, II e III e assinale a alternativa correta: 

I. Possui células justapostas, com pouca ou nenhuma substância intercelular. 

II. Desempenha as funções de proteção, revestimento e secreção. 

III. É rico em vasos sanguíneos, por onde chegam o oxigênio e os nutrientes para suas células. 

a)      somente I e III são verdadeiros 

b)      somente II e III são verdadeiros 

c)      somente I e II são verdadeiros 

d)      somente um deles é verdadeiro 

e)      todos são verdadeiros 

 

21) O que pode acontecer conosco quando se ingere mais calorias que o necessário? 

(A) Anemia 

(B) Anorexia 

(C) Obesidade  

(D) Perda de peso 

 

22) Alimentos como macarrão, arroz, batata, bolos e biscoitos são ricos em: 

(A) Lipídeos 

(B) Vitaminas 

(C) Amido 

(D) Proteínas 

 

23) O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, está presente em grande quantidade de 

frutas, verduras e legumes. É essencial para a nossa saúde e cumpre importantes funções em nosso 

organismo, como 

(A) fornecer grande quantidade de energia. 

(B) possibilitar a absorção de cálcio. 

(C) contribuir para o bom funcionamento do sistema urinário. 

(D) possibilitar a absorção de ferro 

 

24) Quando apresentamos algum problema de saúde, como a diabetes (doença caracterizada pela elevação 

da concentração de glicose no sangue), devemos ter cuidado na hora de ingerir certos tipos de 

alimentos.Para uma pessoa com diabetes, uma atitude adequada ao se alimentar é 

(A) analisar os alimentos e escolher os mais proteicos. 

(B) ingerir apenas alimentos de origem vegetal. 

(C) analisar os nutrientes contidos nos alimentos. 

(D) ingerir apenas alimentos industrializados. 

____________________________________________________________________________________ 

25) Para que os músculos se desenvolvam normalmente, é necessária a ingestão de uma grande 

quantidade de proteínas na alimentação. Assinale a opção abaixo que contém somente alimentos ricos em 

proteínas. 

(A) Carne e ovos 

(B) Macarrão e legumes 

(C) Legumes e Verduras 

(D) Pão e verduras 

 

26) Nas prateleiras de supermercados, encontramos várias embalagens de alimentos com frases como 

“Contém fibras” ou “Rico em fibras”. Fibras são 

(A) proteínas presentes em alimentos vegetais. 

(B) lipídios encontrados principalmente em óleos vegetais. 

(C) são carboidratos constituídos principalmente por celulose. 

(D) são ácidos nucléicos provenientes principalmente de DNAs 

 



27) Os rótulos dos alimentos apresentam várias informações que são úteis aos consumidores. Abaixo, são 

apresentadas as informações nutricionais de uma gelatina comum e uma 

gelatina light. 

 

Gelatina Sabor Morango 

Quantidade por porção (3,5 g ou 1 colher de chá) 

Valor energético 49 kcal = 206 kJ 

Carboidratos 12 g 

Proteínas 1,4 g 

Sódio 38 mg 

 

 

Gelatina Sabor Morango Light 

Quantidade por porção (3,5 g ou 1 colher de chá) 

Valor energético 9 kcal = 38 kJ 

Carboidratos 0,9 g 

Proteínas 1,4 g 

Sódio 86 mg 

 

Neste caso, pode-se afirmar que a gelatina light apresenta 

(A) menos calorias e menos sódio. 

(B) menos calorias e mais sódio. 

(C) menos proteínas e mais calorias. 

(D) menos proteínas e mais carboidratos. 

 

28) Explique por que a gelatina light, mesmo tendo uma quantidade bem menor de açúcar, deve ser 

consumida com moderação. 

 

29) Correr, estudar e dançar são atividades que necessitam de muita energia e que podemos realizar 

graças às nossas células que trabalham sem parar. Ao conjunto de reações químicas que ocorrem ao nível 

das células chamamos de 

 

(A) multiplicação celular. 

(B) metabolismo celular. 

(C) respiração celular. 

(D) digestão celular.  

 

30)Durante as aulas assistimos uma parte do documentário; Muito além do peso, neste descobrimos que 

além de uma boa alimentação as crianças necessitam realizar atividades físicas, como jogar bola e pular 

corda. Explique esta afirmação. 

 

31) Diferencie óleos e gorduras, quanto a origem e estado físico. 

 

32)Num restaurante que oferece comida do tipo prato feito, havia à disposição dos fregueses um cardápio 

que permitia a escolha de um alimento de cada opção para compor o prato. 

Opções Alimentos 

1 Macarrão, batata frita, arroz, farofa 

2 Alface, agrião, couve à mineira 

3 Cenoura, beterraba, chuchu, couve flor 

4 Feijão preto, lentilha 

5 Bife acebolado, linguiça frita, filé de frango 

6 Ovo frito 

 

Lembrando que, por meio de nossas escolhas alimentares, melhoramos nossas defesas e nos protegemos 

das doenças, um cardápio com uma combinação adequada e balanceada de alimentos seria 



(A) arroz, batata frita, bife, ovo frito, farofa. 

(B) macarrão, linguiça frita, couve à mineira. 

(C) alface, cenoura, beterraba, arroz, feijão, filé de frango. 

(D) macarrão, lentilha, arroz, bife. 

 

33)Um sistema é formado por órgãos que realizam funções complementares. Tudo o que comemos 

passa, por exemplo, por um grande circuito que é o sistema digestório. Durante o percurso, o alimento 

faz paradas em alguns órgãos e passa direto por outros, recebendo algumas substâncias. Nomeie de 

acordo com o esquema, o percurso do alimento:   

 

 

                                                                  1._____________________________ 

                                                                  2._____________________________ 

                                                                  3._____________________________ 

                                                                  4._____________________________ 

                                                                  5._____________________________ 

                                                                  6._____________________________ 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34)Forme palavras com as letras embaralhadas, de acordo com os conceitos abaixo:  

a) Os alimentos são desdobrados em partículas menores e misturados com a saliva 

G T M S Ç 

Ã A A I O ______________ 

 

b) O bolo alimentar passa para a faringe e desta para o esôfago. 

E I U O Ã 

Ç G D L T __________ 

 

C) Os movimentos executados pelo esôfago, estômago e intestino no processo digestivo. 

S T P R S L T 

O I Á  I   E C_____________ 

 

35)O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, está presente em grande quantidade de 

frutas, verduras e legumes. É essencial para a nossa saúde e cumpre importantes funções em nosso 

organismo. Baseado na afirmação, explique por que devemos comer feijão associado a uma fruta cítrica. 

 

36) Nas prateleiras de supermercados, encontramos várias embalagens de alimentos com frases como 

“Contém fibras” ou “Rico em fibras”. Fibras são 

(A) proteínas presentes em alimentos vegetais. 

(B) lipídios encontrados principalmente em óleos vegetais. 

(C) são carboidratos constituídos principalmente por celulose. 

(D) são ácidos nucléicos provenientes principalmente de DNAs 

 

 

 

 



 

37) Associe as colunas. 

(A) Fígado             (    )Absorve a água e os sais minerais 

(B) Estômago                     (    ) É considerada uma glândula mista. 

(C) Pâncreas                      (    )  Produz uma secreção rica em enzimas    digestivas.  

(D) Intestino Grosso      (    ) Cortam e trituram os alimentos. 

(E) Esôfago     (    )Produz a bile que auxilia na digestão das gorduras. 

(F) Intestino delgado       (    )É por onde ocorre a eliminação das fezes 

(G) Ânus                (    )Nele tem lugar a digestão química e mecânica dos alimentos. 

(H) Dentes                (    )Conduz os alimentos ao estômago. 

 

38) O pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano. Entre as funções do 

fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância que atua emulsificando gorduras. Essa 

substância recebe o nome de: 

a) Tripsina 

b) Bile 

c) Amilase 

d) Lipase 

e) pepsina 

 

39) Utilizando um dos termos do quadro abaixo, complete as afirmações: 

Proteínas Lipídeos Glicídios Vitaminas Fibras 

alimentares 

Fibras 

alimentares 

Energética Reguradora Alimentos Nutrientes 

a) As_____________são indispensáveis para formação dos tecidos do organismo. 

b) Os_____________são nutrientes com função_________________, pois fornecem uma 

reserva energética que protege o organismo do frio. 

c) As_____________são nutrientes indispensáveis ao bom funcionamento do organismo e 

proteção contra algumas doenças. 

d) Uma alimentação rica em _______________favorece o bom funcionamento do intestino 

grosso através do aumento do bolo alimentar. 

 

OBS: Não é necessário utilizar todos os termos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40) Observe a imagem abaixo e responda as questões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

a) Para que órgãos o sangue que está no ventrículo esquerdo do coração é enviado quando se 

contrai? 

b) Esse sangue é venoso ou arterial? 

 

 

41)Assinale com V a frase que define Veia e A a frase que define Artéria: 

 

a) Vasos sanguíneos que só transportam sangue arterial. (     ) 

b) Vasos sanguíneos que só transportam sangue venoso. (     ) 

c) Vasos sanguíneos que levam sangue do coração para todos os órgãos do corpo. (    ) 

d) Vasos sanguíneos que levam sangue dos órgãos do corpo para o coração. (     ) 

 

 

42) O sangue é considerado um tecido conjuntivo cujos componentes podem ser separados por meio de um 

processo chamado centrifugação. De acordo com este processo, constata-se que o sangue é formado 

  

 a) apenas por componentes celulares que realizam diversas funções.   

 b) por elementos figurados (células e fragmentos) e plasma, composto por 91% de água e substâncias 

dissolvidas (nutrientes, gases e excretas).  

c) por um líquido claro, composto por água e substâncias tóxicas, e apenas leucócitos.  

d) por glóbulos vermelhos, ricos em ferro, e água, rica em substâncias obtidas durante a digestão. 

 

43) Em que sentido as artérias pulmonares transportam o sangue? Que tipo de sangue é transportados 

por elas? 

 

 

44)O esquema mostra o circuito completo que o sangue realiza no corpo e que pode ser dividido em 

duas etapas: pequena e grande circulação. O circuito que caracteriza a grande circulação é  

 

 

a) sangue arterial      ventrículo esquerdo capilares do corpo 

sangue venoso         átrio direito.  

 

b) sangue venoso       ventrículo direito    pulmões           

sangue arterial           átrio esquerdo.  

 

c) átrio direito         sangue venoso        pulmões      átrio 

esquerdo           sangue arterial.  

 

d) átrio esquerdo         sangue venoso          corpo          

sangue arterial                 átrio direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

45) Leia atentamente o texto abaixo e responda o que for solicitado: 

“ Em condições de esforço físico, a pressão arterial de uma pessoa pode aumentar. Porém, quando o 

exercício termina, a pressão volta rapidamente para os níveis considerados normais. Assim essa pessoa não 



é considerada, evidentemente hipertensa. ” Explique o que é pressão arterial e quando uma pessoa pode ser 

considerada hipertensa. 

 

46) Durante as aulas discutimos a importância das enzimas no sistema digestório. Realize o 

preenchimento das lacunas relacionando enzimas, nutrientes e alimento: 

 

ENZIMA NUTRIENTE ALIMENTO 

 Amido  

Protease  Carne 

Lactase   

 

 

 

47) Uma pessoa fez uma refeição da qual constavam as substâncias I, II e III. Durante a digestão ocorreram 

os seguintes processos: na boca iniciou-se a digestão de II; no estômago iniciou-se a digestão de I e a de II 

foi interrompida; no duodeno ocorreu digestão das três substâncias. Com base nesses dados, é possível 

afirmar corretamente que I, II e III são, respectivamente:  

a) carboidrato, proteína e lipídio.  

b) proteína, carboidrato e lipídio.  

c) lipídio, carboidrato e proteína.  

d) carboidrato, lipídio e proteína.  

e) proteína, lipídio e carboidrato. 

___________________________________________________________________________________

______ 

48)Durante as aulas analisamos as diferenças entre soros e vacinas, preencha o quadro abaixo de acordo 

com o que for solicitado: 

 

Característica Soro Vacina 

Produção  

 

 

 

 

 

 

Duração da 

Imunização 

conferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicações para 

uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49) O tecido sanguíneo é formado pelo plasma, substância formada principalmente por água e proteínas, 

e três tipos de elementos figurados. Marque a alternativa em que estão indicados esses elementos: 

 

a) Hemácias, neurônios, hormônios. 

b) Plaquetas, anticorpos, neurônios. 

c) Miócitos, fibrócitos e hemácias. 

d) Plaquetas, hemácias e leucócitos. 



e) Fibrócitos, hemácias e leucócitos. 

 

 

 

 

50) Imagine que você realizou um exame de sangue, nele você percebeu que houve uma grande queda no 

número de plaquetas. Essa baixa nos níveis desse elemento figurado pode levar você a um quadro de: 

a) Insuficiência Renal 

b) Acidose 

c) Hemorragia. 

d) Leucopenia. 

e) Anemia 

 

 

51) Encontram-se listadas abaixo algumas propriedades, características ou funções dos elementos 

figurados do sangue humano. Associe um número a cada uma, utilizando o seguinte código: 

I.Referente a hemácias 

II.Referente a leucócitos 

III.Referente a plaquetas 

Associe o elemento a função abaixo citada:  

(      )Transporte de oxigênio 

(      ) Defesa fagocitária e imunitária 

(      ) Coagulação do sangue 

(      ) Riqueza em hemoglobina 

 

52) O que acontece com a hemoglobina liberada pelas hemácias mortas? 

 

53) Por que é importante que a coagulação sanguínea ocorra rapidamente em caso de ferimento com 

rompimento de vasos? 

 

54) Uma das formas de tratamento da Leucemia (doença maligna originada na medula óssea), é o 

transplante de medula. Explique a função da medula no sistema sanguíneo. 

______________________________________________________________________________________ 

 

55) A tabela a seguir apresenta os resultados de exames de sangue realizados em uma mulher. 

 

 Resultados Valor em pessoas saudáveis 

Número de hemácias 3,0 milhões/mm3 4,5 a 5,1 milhões/mm3 

Número de leucócitos 8000/mm3 4000 a 10000/mm3 

Número de plaquetas 265000/mm3 130000 a 370000/mm3 

Hemoglobina 9g/dL 12 a 16 g/dL 

 

Com base nos resultados do exame, que problema de saúde essa mulher deve ter? 

 

 

56).Utilize as palavras abaixo para completar as frases: 

                         Vírus- Coágulo – Hemoglobina – Veia cava – Plasma – Capilares 

 

a. Os _________________ são agentes infecciosos combatidos por anticorpos produzidos pelos 

leucócitos. 



b. Os ___________________ são misturas de proteínas , células sanguíneas e plaquetas que 

recobrem lesões dos vasos sanguíneos. 

c. A____________________ transporta o gás oxigênio para as células. 

d. A____________________ é o vaso sanguíneo que despeja sangue venoso no átrio direito do 

coração. 

e. O ___________________ é a parte líquida do sangue onde são encontradas inúmeras 

substâncias. 

f. Os tecido são irrigados por vasos sanguíneos extremamente finos, 

chamados____________________. 

 

 

57) O gás carbônico (CO2) é o gás eliminado através da expiração dos seres vivos, é considerado um 

poluente quando produzido em excesso através da grande circulação de automóveis e processos que 

envolvam combustão. È também, um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa. Cite a principal 

troca gasosa que ocorre durante a nossa respiração, cite os principais problemas de saúde ocasionados por 

este poluente. 

 

 

 

 

 

 

 

58) Durante uma aula de Ciências sobre respiração, a professora ditou um texto introdutório. Como um 

grupo de colegas conversava enquanto ela ditava, o texto de João Vitor, um dos alunos, ficou incompleto: 

“Depois que o ar chega aos alvéolos pulmonares, o gás ____I__ sai dos alvéolos e vai para o sangue, 

enquanto o gás ___II___ sai do sangue e passa para os alvéolos. Este processo é chamado _____III____. 

Começa, então, uma importante viagem. Para chegar até as células, o gás é transportado por uma proteína, 

chamada hemoglobina. Lá chegando, o gás passa para a célula ocorrerá a respiração celular.” 

 

 Para completar o texto corretamente, I, II e III devem ser substituídos, respectivamente, por  

A) carbônico, oxigênio, carboidrato.  

(B) nitrogênio, trocas gasosas, oxigênio.  

(C) oxigênio, carbônico, hematose.  

(D) oxigênio, glicose, energia. 

 

 

59) Um dos meios de se avaliar o estado de saúde de um indivíduo é através do hemograma, exame de 

sangue que separa e quantifica seus diferentes componentes. A tabela abaixo indica os valores normais dos 

elementos figurados: Hemácias - 4.500.000 a 5.700.00/mm³; Leucócitos – 6.000 a 10.000/mm³; Plaquetas – 

150.000 a 450.000/mm³. De acordo com o médico, um paciente que estava com falta de ar, cansaço, dor de 

cabeça, tontura e com a contagem baixa de hemácias tem  

 

(A) infecção, pois as hemácias são responsáveis pela defesa do corpo.  

(B) hemofilia, pois as hemácias realizam a coagulação do sangue.  

(C) alergia, pois os glóbulos vermelhos atacam os alérgenos. 

(D) anemia, pois as hemácias fazem o transporte de gás oxigênio e de CO2.                                                                  

 

60) Apesar do avanço que a medicina vem apresentando no início do século XXI, ainda nos deparamos 

com grandes desafios na área da medicina preventiva. Devemos ficar atentos ao calendário de vacinas e às 

campanhas de vacinação, já que as vacinas  

 

(A) introduzem medicamentos que matam os micróbios invasores.  

(B) facilitam a destruição dos invasores com a introdução de células fagocitárias.  

(C) introduzem, no corpo, anticorpos já prontos, diminuindo o trabalho das células. 

(D) estimulam a produção de anticorpos pelo corpo, ficando a pessoa imunizada. 

 



 

61) A figura abaixo mostra uma estrutura muito importante do sistema respiratório. Observe a figura e 

marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa parte do sistema respiratório e os processos 

que nela ocorrem. 

 

a) A figura representa os brônquios, estruturas responsáveis por captar o ar atmosférico e transferi-lo 

para o sangue. 

b) A figura ilustra os bronquíolos, estruturas responsáveis por fazer a filtração e o aquecimento do ar 

inspirado. 

c) A figura representa os alvéolos pulmonares, local onde ocorre o processo de hematose, ou seja, a 

passagem de gás oxigênio para o sangue e de gás carbônico do sangue para os pulmões. 

d) A figura representa os pulmões, estruturas responsáveis por absorver o gás carbônico do ar 

atmosférico e transferi-lo para o sangue através do processo de hemat 

 

 

 

 

 

62)Camila e Pedro estavam andando de bicicleta. Camila é uma menina diabética e comentou com 

Pedro: 

- Tenho que tomar cuidado, a contagem de plaquetas em meu sangue é baixa. 

Explique ´por que Camila deve tomar cuidado para não cair e se cortar. Qual o problema ocasionado 

pela baixa contagem de plaquetas? 

 

63) O pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano. Entre as funções do 

fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância que atua emulsificando gorduras. Essa 

substância recebe o nome de: 

f) Tripsina 

g) Bile 

h) Amilase 

i) Lipase 

j) pepsina 

 

64) Em relação aos elementos figurados do sangue são feitas três afirmativas: 

I. Os leucócitos são os elementos figurados mais numerosos na corrente sanguínea e desempenham 

importante papel na defesa do organismo. 

II. As hemácias são elementos figurados presentes na circulação que desempenham importante papel no 

transporte de gases. 

III.  As plaquetas são os elementos figurados menos numerosos presentes na circulação e estão 

envolvidas nos processos de coagulação sanguínea.  

 

Assinale:  

(    ) se somente II estiver correta;    

(    ) se somente I e II estiverem corretas; 



(    ) se I, II e III estiverem corretas;    

(    ) se somente II e III estiverem corretas; 

 

 65)  É comum vermos em túneis placas com os dizeres: “Em caso de congestionamento, desligue os 

motores.” Nas construções modernas cada vez mais há a preocupação com o sistema de ventilação 

dentro dos túneis. Isto se deve a um gás inodoro, expelido pelos escapamentos dos carros, por queima de 

carvão, lenha e outras combustões, e que quando inspirado em ambientes fechados pode levar a morte.  

O gás citado no texto é o: 

a) Gás carbônico      b) Monóxido de carbono        c) Nitrogênio      d) gás hidrogênio 

 

_______________________________________________________________________________ 

66) A pele é um órgão que realiza várias funções, como proteger células da radiação ultravioleta, defender 

o organismo de micro-organismos causadores de doenças, produzir vitamina D, entre outras. Dentre as 

estruturas presentes na pele, as que contribuem para o equilíbrio da temperatura do corpo são  

 

(A) melanina. 

(B) glândulas sebáceas.  

(C) papilas táteis.  

(D) glândulas sudoríparas 

 

67) É função da pele  

(A) auxiliar na circulação da linfa.  

(B) acelerar o metabolismo de gordura.  

(C) revestir o organismo.  

(D) produzir vitamina C. 

 

68) A pele é uma barreira de proteção para o nosso organismo. Ela protege da saída de água e da entrada 

de micro-organismos. Ao mesmo tempo faz a comunicação entre o meio externo e o interior do corpo. 

Quais estruturas são responsáveis pela comunicação entre o meio externo e o interno:  

(A) Neurônios sensitivos e poros das glândulas sudoríparas  

(B) Poros das glândulas sudoríparas e vasos sanguíneos  

(C) Neurônios motores e vasos sanguíneos 

 (D) Neurônios motores e poros das glândulas sudorípara. 

 

 

69) 

“Na nossa pele há um tipo de célula conhecida como melanócito, que é responsável pela produção e 

acúmulo de melanina. Apesar de parecer nome de menina charmosa, a melanina é um pigmento. Isso quer 

dizer que ela dá a coloração típica de cada indivíduo (uns bem branquinhos, outros morenos, outros 

negros etc.).”  http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista/revista-chc-2009/208/ai-ui-estou-

ardendo/?searchterm=cor%20da%20pele  

 

Diante dessa informação, explique a razão pela qual nossa pele escurece quando em contato com o sol.  

 

 

70) Maria e sua mãe foram à feira para comprar peixe. O feirante embrulhou o pacote e a mãe da Maria 

já ia abrindo a carteira para pagá-lo, quando Maria anunciou: – Mamãe, não leve este peixe porque não 

está fresco! A explicação de como Maria identificou que o peixe estava inadequado ao consumo é a 

seguinte:  

(A) A qualidade dos alimentos só pode ser percebida através da visão.  

(B) A qualidade dos alimentos pode ser percebida através de vários sentidos.  

(C) A qualidade dos alimentos somente é percebida através do olfato.  

(D) A qualidade dos alimentos somente é percebida através do tato.  

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista/revista-chc-2009/208/ai-ui-estou-ardendo/?searchterm=cor%20da%20pele
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista/revista-chc-2009/208/ai-ui-estou-ardendo/?searchterm=cor%20da%20pele


 

 

71) O nosso sistema respiratório é a porta de entrada de ar, junto com o ar podem entrar impurezas, 

micróbios e substâncias capazes de prejudicar nossa saúde. 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os cuidados que devem  

ser tomados para evitar doenças no trato respiratório: 

a) evitar locais fechados e pequenos, com pouca ventilação. 

b) não fumar nem respirar a fumaça de cigarro. 

c) evitar aglomerações de pessoas 

d) não realizar exercícios físicos que aumentem a capacidade respiratória. 

 

72)  O sangue, ao circular pelo corpo de uma pessoa, entra nos rins pelas artérias renais e sai deles pelas 

veias renais. O sangue das artérias renais 

 

a) é mais pobre em amônia do que o sangue das veias renais, pois nos rins ocorre síntese dessa 

substância pela degradação de uréia. 

b) é mais rico em amônia do que o sangue das veias renais, pois nos rins ocorre degradação dessa 

substância que se transforma em uréia. 

c) é mais pobre em uréia do que o sangue das veias renais, pois os túbulos renais secretam essa 

substância. 

d) é mais rico em uréia do que o sangue das veias renais, pois os túbulos renais absorvem essa 

substância. 

e) tem a mesma concentração de uréia e de amônia que o sangue das veias renais, pois essas substâncias 

são sintetizadas no fígado. 

 

73)  Observe a imagem e responda: 

  

a. Qual a principal diferença entre glândulas exócrinas e endócrinas? (0,1) 

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

  

b) Baseado na sua resposta na questão A, qual grupo de glândulas estão representadas na imagem?(0,09) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

  

c) Nomeie as glândulas ilustradas(0,03 cada acerto): 

A__________________________________________________ 

  

B__________________________________________________ 

  

C__________________________________________________ 

  

D__________________________________________________ 

  

E__________________________________________________ 

  

F__________________________________________________ 

  

G__________________________________________________ 

 

  



 
___________________________________________________________________________ 

74) Considere as seguintes funções do sistema endócrino: 

 1- controle do metabolismo do açúcar. 

 2- preparação do corpo para situações de emergência. 

 3- controle de outras glândulas endócrinas. 

As glândulas que correspondem a essas funções são, respectivamente: 

  

a) salivar, tireóide, hipófise. 

b) pâncreas, hipófise, tireóide. 

c) tireóide, salivar, adrenal. 

d) salivar, pâncreas, adrenal. 

e) pâncreas, adrenal, hipófise. 

___________________________________________________________________________________ 

75)O hormônio folículo-estimulante induz as células foliculares a liberar estrógeno, responsável pelo 

crescimento do endométrio. As estruturas relacionadas com a descrição acima são: 

  

a) hipófise, tireóide e testículo. 

b) hipófise, ovário e útero. 

c) tireóide, supra-renal e útero. 

d) pâncreas, ovário e supra-renal. 

e) pâncreas, tireóide e testículo. 

___________________________________________________________________________________ 

76) Num ciclo menstrual de 28 dias, a ovulação normalmente ocorre: 

  

a) no primeiro dia da menstruação. 

b) ao redor do 14º dia após o início da menstruação. 

c) no último dia da menstruação. 

d) ao redor do 7º dia após o início da menstruação. 

e) ao redor do 28º dia após o início da menstruação. 

___________________________________________________________________________________ 

77)A liberação dos hormônios Antidiurético (ADH), adrenalina e insulina é efetuada, respectivamente, 

pelas glândulas endócrinas: 

  

a) hipófise, pâncreas e supra-renais. 

b) pâncreas, supra-renais e hipófise. 

c) pâncreas, hipófise e supra-renais. 

d) hipófise, supra-renais e pâncreas. 



e) supra-renais, hipófise e pâncreas. 

 

___________________________________________________________________________________ 

78) A concentração de glicose é mantida praticamente constante no sangue devido à ação de três 

hormônios. 

  

a) insulina, adrenalina e glucagon.  

b) insulina,triiodotironina e tiroxina. 

c) insulina,adrenalina e tiroxina. 

d) insulina, tiroxina e glucagon. 

e) insulina, glucagon e triiodotironina. 

___________________________________________________________________________________ 

79) Os hormônios gonadotróficos ou sexuais, que entram em atividade no período da pré-adolescência 

para regerem a vida sexual, agem especificamente sobre as glândulas sexuais, determinando seu 

crescimento e maturação normal. Indiretamente, são responsáveis pelos caracteres sexuais secundários. 

A glândula que produz estes hormônios chama-se: 

  

a) pâncreas. 

b) supra-renal. 

c) timo. 

d) tireóide. 

e) hipófise. 

 

80)  

ÓRGÂO                                   

a) Ovários                      

b)Tubas uterinas                          

c) Vagina                      

d) Útero                          

 

REFERÊNCIA 

(      ) Canal que recebe o pênis durante o ato sexual. 

(      ) Órgão que aumenta de tamanho durante a gravidez. 

(      ) Glândula onde ocorre a produção de gametas. 

(      ) Por onde o óvulo desloca após a ovulação rumo ao útero. 

___________________________________________________________________________________ 

81) A gravidez na adolescência é uma das preocupações existentes em nosso país. Para que a 

adolescente engravide é necessário que ela ovule e seu gameta, que tem um curto período de vida, 

seja fecundado por um espermatozoide. 

A ovulação ocorre quando está extremamente elevado o teor do hormônio 

A) folículo estimulante. 

B) gonadotrofina coriônica. 

D) progesterona. 

_____________________________________________________________________________________ 

82) Relacione as colunas: 

ÓRGÂO                                   

a) Testículos              

b) Pênis                        

c) Uretra                      

d) Epidídimo                

e) Próstata                    

f) Vesículas seminais  

 

REFERÊNCIA 

(        ) Produz secreção viscosa alcalina que faz parte do esperma. 



(        ) Glândulas sexuais masculinas que produzem os espermatozoides. 

(        ) Produzem secreção nutritiva para os espermatozoides. 

(        ) Local onde os espermatozoides acabam de se formar. 

(        ) Órgão que fica ereto quando o homem se excita durante o ato sexual. 

(        ) Canal do homem que faz parte do sistema excretor e reprodutor. 

 

 

83) A ovulação é um fenômeno que s caracteriza pela liberação do ovulo pelo ovário. Uma vez 

liberada, a célula se dirigirá para a tuba uterina. Isso ocorre aproximadamente, na metade do ciclo 

menstrual, por volta do 14° dia. Que evento ocorre no momento da ovulação? 

A) Descamação do endométrio. 

B)Diminuição das taxas hormonais. 

C)Fechamento do folículo ovariano. 

D)Formação do corpo lúteo. 

_______________________________________________________________________________________ 

84) Assinale a opção correta: 

a- Os espermatozóides são formados: 

(    ) nos testículos   (    ) na próstata      (    ) no pênis 

b- Função destinada à conservação da espécie: 

(     ) nidação      (    ) puberdade   (     ) reprodução 

c- A modificações morfológicas, funcionais e psicológicas por que as crianças passa  para se tornarem 

adultas constituem a: 

(    ) fecundação   (    ) puberdade   (    ) maturidade 

d- O desenvolvimento dos órgãos sexuais é regulado por hormônios: 

(    ) da hipófise      (    ) dos ovários    (    ) dos testículos 

e- Liga o embrião à placenta: 

(    ) feto      (     ) cordão umbilical      (    ) líquido amniótico 

_____________________________________________________________________________________ 

85) Responda as sentenças com uma palavra: 

 

a- Hormônio produzido pelo ovário:______________ 

b-Tensão Pré  - Menstrual:____________________ 

c- Bolsa(saco) onde fica alojado o testículo: ______ 

d- Fase em que a mulher não apresenta ciclos menstruais:_______ 

e- Hormônio masculino produzido nos testículos : ______________ 

f- Quantas semanas dura aproximadamente a gestação normal na espécie humana:_____ 

86) Nomeie os órgãos do sistema reprodutor indicados nas figuras abaixo: 
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