
 

 
 

 

LISTA DE CONTEÚDOS E EXERCÍCIOS 
EXAME FINAL 2019 

 

Professor: Jerônimo Loureiro Ano: 8⁰ Ano EF 

Componente curricular: Ciências Turmas: 18A, 18B, 18C, 18D, 18E.  

 

Conteúdos: 

 

 Corpo Humano; 

 Citologia; 

 Histologia; 

 Anatomia; 

 Fisiologia; 

 Nutrição; 

 Reprodução; 

 Hereditariedade; 

 Patologias; 

 Sistema Muscular; 

 Sistema Esquelético; 

 Sistema Digestório; 

 Sistema Circulatório; 

 Sistema Linfático; 

 Sistema Respiratório; 

 Sistema Tegumentar; 

 Sistema Nervoso. 

 

Exercícios: 

 

1. Descreva a função de cada parte estrutural da célula: 
 

a) Membrana Plasmática: 
b) Citoesqueleto: 
c) Citoplasma: 
d) Núcleo: 
e) Organelas: 

 
2. Sabemos que as Mitocôndrias são as organelas responsáveis pela geração de energia 

celular através da utilização do oxigênio. Compreendendo esta informação responda, em 
quais células encontraremos um número maior de Mitocôndrias nas células do tecido 
muscular ou nas células do tecido esquelético? Justifique sua resposta. 

 
3. Cite o nome de 3 doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). 

 



 

 
 

4. Como são chamados os gametas masculino e feminino? 
 

5. Para que o nosso corpo permaneça saudável, é necessário oferta-lo diariamente um número 
variado de nutrientes. Uma dieta completa é composta por vitaminas, minerais, lipídios, 
carboidratos e proteínas. Conforme experimento realizado em laboratório, aprendemos que 
os alimentos nem sempre contemplam todos os nutrientes necessários. Levando em 
consideração as macromoléculas abaixo relacione a primeira coluna com a segunda, de 
acordo com o tipo de nutriente predominante em cada alimento. 

 
 

a) Lipídio                             
b) Carboidrato                     
c) Proteína 

 
 
 
 

6. Analisando a ordem de menor para maior tamanho dos níveis de organização estrutural do 
corpo humano assinale a alternativa correta: 

 
a) Célula, Átomo, Órgão, Sistema, Corpo. 
b) Célula, Órgão, Átomo, Sistema, Corpo. 
c) Átomo, Célula, Órgão, Sistema, Corpo. 
d) Átomo, Célula, Órgão, Corpo, Sistema. 

 
7. A afirmação abaixo faz referencia a qual sistema do corpo humano?  

“Capta estímulos do ambiente, interpreta-os e responde a eles de forma adequada”. 
 
a) Sistema Nervoso. 
b) Sistema Digestório. 
c) Sistema Respiratório. 
d) Sistema Circulatório. 

 
8. Quantos cromossomos existem em cada célula reprodutiva (gameta)? 

 
a) 13 
b) 46 
c) 23 
d) 26 
 

9. Por que as células reprodutivas (gametas) possuem a metade do número de cromossomos 
que as demais células que constituem o corpo humano (células somáticas)? 
 

10. Escreva ao final de cada frase o nome das estruturas e organelas a que cada afirmativa se 
refere. 

 
Delimita o espaço celular, controla a entrada e saída de substâncias na célula. 
____________________. 
Organela que participa da síntese de proteínas. ____________________. 
Organela que participa da digestão celular. ____________________. 
Organela que participa da respiração celular. ____________________. 

 

(   ) Macarrão 
(   ) Carne 
(   ) Pão 
(   ) Manteiga 
(   ) Leite 
(   ) Ovo 
(   ) Azeite de Oliva 



 

 
 

11. O Sistema respiratório é responsável pela troca dos gases entre a corrente sanguínea e o 
meio externo (ambiente). Isso acontece através da ventilação pulmonar (entrada e saída de 
ar nos pulmões). Como é chamada a região dos pulmões que acontecem estas trocas 
gasosas? 
 
a) Diafragma. 
b) Pleura. 
c) Alvéolos. 
d) Traqueia. 

 
12. Para sobreviver, o corpo humano necessita de determinadas substâncias, como os 

nutrientes retirados dos alimentos. Para que esses nutrientes sejam absorvidos pelo corpo e 
utilizados por nossas células, os alimentos precisam ser digeridos, ou seja, quebrados em 
substâncias que possam ser absorvidas pelo corpo. Descreva o nome de 3 nutrientes e 
suas respectivas funções no nosso corpo. 

 
13. A__________________ é o nome do tipo de divisão celular que ocorre quando as novas 

células da nossa pele substituem aquelas que perdemos periodicamente. 
 

14.  O que é o processo da menstruação? Escreva o que você sabe sobre ele. 
 

15.  Por quais estruturas e órgãos do nosso sistema digestório passam os alimentos que 
ingerimos ao longo da nossa digestão? Determine a ordem correta. 

 
a) Boca, Faringe, Traqueia, Estômago, Intestino Delgado, Intestino Grosso. 
b) Boca, Faringe, Esôfago, Estômago, Intestino Delgado, Intestino Grosso. 
c) Boca, Estômago, Esôfago, Faringe, Intestino Delgado, Intestino Grosso. 
d) Boca, Faringe, Esôfago, Estômago, Intestino Grosso, Intestino Delgado. 

 
16.  A Bronquite é uma inflamação que ocorre em qual estrutura do sistema respiratório? 

 
a) Pleura. 
b) Alvéolo. 
c) Brônquio. 
d) Nariz.  

 
17.  Para que uma pessoa possa dançar ela precisará de oxigênio sendo transportado para os 

mais variados músculos do seu esqueleto. Pois, este elemento é um dos que possibilita a 
geração de energia necessária para que os músculos se ativem continuamente. Em qual 
célula do sangue o oxigênio é transportado para que este processo descrito aconteça? 
 
a) Leucócito (glóbulos brancos). 
b) Hemácia (glóbulos vermelhos). 
c) Plaquetas. 
d) Neurônios. 
 

18. Assinale a alternativa que corresponda ao tipo de célula sanguínea responsável pela 
coagulação do sangue no caso do rompimento de algum tecido: 
 
a) Hemácia (glóbulos vermelhos) 
b) Plaqueta 
c) Leucócito (glóbulos brancos) 
d) Nenhuma das alternativas 



 

 
 

 
19. Assinale a alternativa que corresponda ao tipo de Circulação sanguínea que transporta 

sangue do coração para os órgãos e tecidos de regiões mais distantes do corpo: 
 
a) Circulação Sistêmica 
b) Circulação Coronária 
c) Circulação Pulmonar 
d) Nenhuma das alternativas 

 
20. Após realizarmos o teste de Tipagem Sanguínea utilizando uma amostra de sangue do 

professor Jerônimo, concluímos que o seu tipo sanguíneo é A. Caso ele necessite receber 
sangue em algum momento de sua vida de qual grupo sanguíneo ele pode receber. 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) A e O 
b) AB e A 
c) B e O 
d) AB e B 

 
21. Como são denominadas as Câmaras Cardíacas. 

 
a) Veia e Artéria 
b) Átrio e Ventrículo 
c) Vaso e Capilar 
d) Miocárdio e Pericárdio 

 
22. Complete a sentença (preenchendo os espaços em branco) sobre o sistema circulatório: 

 
Através das _______________________o corpo transporta o sangue rico em oxigênio. Já 
através das_____________________ o corpo transporta o sangue pobre em oxigênio, mas 
rico em dióxido de carbono.  
 

23. Observamos no gráfico abaixo que a linha correspondente ao ritmo cardíaco de um atleta 
em exercício sofre alterações similares a linha correspondente a sua ventilação pulmonar. 
Explique com suas palavras por que este processo acontece.  

 

 
 

24. A Hipertensão Arterial é uma doença que pode ser agravada caso a pessoa diagnosticada 
com ela aumente a ingestão de: 
 
a) Líquidos 
b) Carboidratos 
c) Vitaminas 
d) Sais minerais 

 



 

 
 

25. Descreva o nome das oito estruturas indicadas na figura abaixo: 

 
 

26.  Para que uma pessoa possa ser doadora de sangue ela não pode: 
 
a) Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização). 
b) Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. 
c) Estar bem alimentada. 
d) Ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores. 

 
27.  Cite e explique as informações que você sabe sobre três doenças do sistema respiratório: 

 
28.  Cite e explique as informações que você sabe sobre três doenças do sistema circulatório: 

 
29.  Por que a ingestão exagerada de gordura saturada e gordura Trans pode causar o que 

chamamos de infarto cardíaco? 
 

30. O Sistema Linfático é composto por um conjunto de vasos cujo principal função é: 
 
a) Coletar a linfa presente nos tecidos e leva-la para a corrente sanguínea. 
b) Coletar o sangue rico em gás carbônico e leva-lo até os pulmões. 
c) Produzir os Glóbulos Vermelhos do sangue. 
d) Participar do processo digestório através da produção do suco gástrico. 

 
31. Assinale a alternativa onde TODOS os órgãos listados pertencem ao Sistema Linfático: 

 
a) Tonsilas, Coração, Timo, Baço, Linfonodos. 
b) Pâncreas, Tonsilas, Timo, Baço, Linfonodos. 
c) Tonsilas, Vasos Linfáticos, Timo, Baço, Linfonodos. 
d) Traqueia, Brônquios, Tonsilas, Baço, Vasos Linfáticos. 

 
32. O que é e onde ocorre a Leucemia? 

 
33. O que são Sinapses? 

 
34. Escreva o que você sabe sobre a Meningite. 

 
 



 

 
 

 
35. O que acontece com as moléculas do gás oxigênio chegando aos tecidos musculares?  

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Chegando aos tecidos musculares o gás oxigênio é transferido para o interior dos 
Miócitos por meio da permeabilidade seletiva da Membrana Plasmática, lá, através da 
ação dos Ribossomos ele gera energia. 

b)  Chegando aos tecidos musculares o gás oxigênio é transferido para o interior dos 
Miócitos por meio da permeabilidade seletiva da Membrana Plasmática, lá, através da 
ação das Mitocôndrias ele gera energia. 

c) Chegando aos tecidos musculares o gás oxigênio é transferido para o interior dos 
Osteócitos por meio da permeabilidade seletiva da Membrana Plasmática, lá, através da 
ação dos Lisossomos ele gera energia. 

d) Chegando aos tecidos musculares o gás oxigênio é transferido para o interior dos 
Leucócitos por meio da permeabilidade seletiva da Membrana Plasmática, lá, através da 
ação dos Ribossomos ele gera energia. 

 
36. É função dos Granulócitos: 

 
a) Liberar a Histamina que promove a inflamação, participando do sistema de defesa do 

organismo. 
b) Transportar oxigênio, participando da respiração celular. 
c) Compor a estrutura da pele, formando o tecido epitelial. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
37. Como se chama a proteína que ESTRUTURA as unhas e pelos do nosso corpo? 

Assinale a alternativa correta: 
 
a) Melanina. 
b) Queratina. 
c) Derme. 
d) Poro. 

 
38. Em qual camada do Tecido Epitelial realizamos a nossa reserva de lipídio: 

 
a) Derme. 
b) Epiderme. 
c) Camada Muscular. 
d) Hipoderme. 

 
39. Como é denominada a região do osso onde são produzidas as células sanguíneas? 

 
a) Região do Osso Compacto. 
b) Região do Osso Poroso. 
c) Região da Epífise. 
d) Região da Medula Óssea. 

 
40. Quantos ossos possui o corpo humano? 

 
a) 56 
b) 206 
c) 106 
d) 74 



 

 
 

41. Analise a imagem abaixo e assinale a alternativa que indica a ordem e o nome das 
respectivas camadas do Tecido Epitelial indicadas pelos números 1, 2, 3 e 4. 

 
a) 1. Derme, 2. Epiderme, 3. Hipoderme, 4. Camada Muscular. 
b) 1. Epiderme, 2. Hipoderme, 3. Derme, 4. Camada Muscular. 
c) 1. Epiderme, 2. Derme, 3. Hipoderme, 4 Camada Muscular. 
d) 1. Derme, 2. Hipoderme, 3. Epiderme, 4. Camada Muscular. 

 
42. Sabemos que os tecidos musculares se classificam em três tipos: Liso, Cardíaco e 

Esquelético. Respectivamente, são órgãos constituídos por estes tecidos: 
 
a) Esôfago, Coração e Bíceps. 
b) Traqueia, Coração e Bíceps. 
c) Esôfago, Coração e Úmero. 
d) Traqueia, Coração e Fêmur. 

 
43. Um dos mecanismos do sistema de defesa do nosso corpo ocorre através da ação de 

proteínas denominadas de Anti-corpos. Como estas estruturas realizam seu trabalho? 
 

44. Observe o esqueleto abaixo e aponte com uma seta descrevendo o nome dos ossos do 
esqueleto axial e dos ossos do esqueleto apendicular: Observação: Escreva o nome do 
osso e o tipo de esqueleto que ele pertence (axial ou apendicular). 

 

 
 

45. Sabemos que no corpo humano, em nossas articulações, possuímos estruturas fibrosas, 
cartilaginosas e líquidas. Relate um exemplo para cada descrevendo informações que 
você saiba sobre cada uma delas, como por exemplo, sua função e localização. 

 

1 

2 

3 

4 



 

 
 

46. Relacione o Lobo Cerebral a sua respectiva função, escrevendo seu número na lacuna em 
branco. 
 

1. Lobo Frontal. 
2. Lobo Parietal. 
3. Lobo Temporal. 
4. Lobo Occipital. 
(   ) Coordenar os sentidos e integra-los as ações e reações do corpo. 
(   ) Coordenação da percepção visual. 
(   ) Elaborar planos e funcionamento de músculos. 
(   ) codificação das lembranças, ponte entre visão, audição e linguagem. 

 
47. Assinale a alternativa que corresponda ao nome das estruturas neuronais apontadas pelas 

setas. 
 

 
a) 1. Axônio. 2. Dendritos. 3. Corpo Celular. 4 Terminações do Axônio. 
b) 1. Dendritos. 2. Axônio. 3. Corpo Celular. 4. Terminações do Axônio. 
c) 1. Corpo Celular. 2 Terminações do Axônio. 3. Axônio. 4. Dendritos. 
d) 1.  Corpo Celular. 2. Axônio. 3. Terminações do Axônio. 4. Dendritos. 

 
48. A Melatonina é um Neurotransmissor que é liberado quando: 
 
a) Fazemos atividade física. 
b) Expressamos gratidão. 
c) Tomamos sol e dormimos em ambiente bem escuro. 
d) Comemos alimentos ricos em Triptofano. 
 
49. O Cerebelo tem a função de: 
 
a) Realizar memória e pensamento. 
b) Ligar o Cérebro à Medula Espinhal e realizar movimentos involuntários. 
c) Regular o equilíbrio do corpo e proporcionar tônus muscular. 
d) Ligar o Cérebro aos Nervos Periféricos. 
 
50. Neurotransmissor que reduz o estresse, facilita a cognição, aprendizagem, criatividade e 

memória. 
 
a) Endorfina. 
b) Dopamina. 
c) Oxitocina. 
d) Adrenalina. 

    1. 
      2. 

3. 

         4. 


