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Orientações gerais:  

 Este trabalho contém 20 questões: 15 abertas e 5 fechadas no valor total de 20 pontos. As respostas 

deverão ser redigidas à mão e entregues no dia da prova de recuperação. 

 O Aluno deverá orientar seus estudos pelo livro didático de Ciências e as anotações feitas no 

caderno, sendo também interessante, a pesquisa em outros meios de informação.  

 Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça as provas e os 

exercícios dados durante o ano.  

 

Unidade 2 - Alimentos e sistema digestório 

 

Questão 01. “Os seres vivos necessitam de um suprimento de energia capaz de manter sua afetividade 

metabólica. Essa energia é extraída dos alimentos, que podem ser produzidos pelos próprios organismos, no 

caso dos autótrofos, ou obtidos a partir de uma fonte orgânica externa, no caso dos heterótrofos."  
              PAULINO, W. R. Biologia Atual. Ed. Ática, 1996. p. 296.  
 

Com relação a esse assunto, JULGUE as afirmativas a seguir em verdadeiro (V) ou falso (F).  

 

(    ) A mastigação, a deglutição e os movimentos peristálticos constituem a digestão química. 

(    ) A digestão do amido é rápida e ocorre em dois momentos: na boca, pela ação da amilase salivar e no 

estômago, sob a ação das proteases. 

(    ) A bile não tem enzimas, mas apresenta sais biliares, que emulsificam os lipídios, transformando-os em 

gotículas menores que facilitam a digestão das gorduras. 

(    ) Os nutrientes digeridos são absorvidos principalmente no intestino delgado, onde as células epiteliais 

das vilosidades apresentam expansões – as microvilosidades –, que aumentam, consideravelmente, a 

superfície de absorção dos nutrientes. 

  

ASSINALE a sequência correta: (Valor: 1,0 ponto) 

 

A) V-F-V-F 

B) F-F-V-F 

C) F-F-V-V 

D) V-V-F-F 

E) F-V-F-V 

 

Questão 02. Sobre o sistema digestório, RESPONDA: (Valor: 1,0 ponto) 

A) Em que órgão do sistema digestório ocorre a maior parte da absorção do alimento? 

B) Qual tipo de alimento começa a ser digerido já na boca e que enzima realiza esse processo? 

 

 

Unidade 3 - Sistema respiratório 

 

Questão 03. Qual é a diferença entre respiração pulmonar e respiração celular? (Valor: 1,0 ponto) 

 

Questão 04. IDENTIFIQUE qual estrutura é comum ao sistema respiratório e digestório e EXPLIQUE 

sua importância. (Valor: 1,0 ponto) 

 



Questão 05. Sobre o sistema respiratório, RESPONDA: (Valor: 1,0 ponto) 

A) O que ocorre com o oxigênio e o gás carbônico do sangue quando esse último passa pelos alvéolos?  

B) Como se chama esse processo? 

 

 

Unidade 4 - Sistema cardiovascular 

 

Questão 06. O coração é o órgão responsável por impulsionar o sangue para todo o organismo. Sobre esse 

sistema de impulsão, RESPONDA: (Valor: 1,0 ponto) 

A) O sangue que chega ao coração pelo lado esquerdo é rico ou pobre em oxigênio? E o que chega ao 

coração pelo lado esquerdo? 

B) O que são sístoles e diástoles? 

 

Questão 07. Sobre os componentes do sangue, RESPONDA: (Valor: 1,0 ponto) 

A) Quais são as células de defesa do organismo e quais são as formas de ação dessas células? 

B) Qual a função das hemácias? Qual substância presente na alimentação é fundamental para a 

produção das hemácias? 

 

Questão 08. (UEGO) No circuito completo do sistema cardio-circulatório do homem, o sangue passa, 

alternadamente, pela alça sistêmica e alça pulmonar. O sangue, bombeado para a alça pulmonar pelo 

coração direito, retoma dos pulmões para o coração esquerdo que o bombeia para a alça sistêmica. A 

respeito do sistema cardiovascular: (Valor: 1,0 ponto) 

Com relação a esse assunto, JULGUE as afirmativas a seguir em verdadeiro (V) ou falso (F). 

 

(    ) O circuito coração-pulmão-coração é chamado grande circulação. 

(    ) O coração quando bombeia sangue encontra-se em diástole. 

(    ) O átrio esquerdo recebe sangue oxigenado dos pulmões pelas veias pulmonares. 

(    ) As válvulas existentes no coração são responsáveis pela condução do sangue em uma só direção. 

(    ) Os vasos que saem do coração são chamados arteriais e transportam sangue arterial.  

 

ASSINALE a sequência correta: 

A) F-F-V-V-F 

B) F-V-F-V-F 

C) V-F-V-F-V 

D) V-F-F-V-V 

E) F-V-V-F-V 

 

Questão 09. RELACIONE os elementos sangüíneos da coluna da esquerda com a definição na coluna da 

direita. (Valor: 1,0 ponto) 

I. glóbulos vermelhos (hemácias) 

II. glóbulos brancos (leucócitos) 

III. plaquetas 

 

(    ) participam na coagulação sangüínea 

(    ) participam no transporte de oxigênio 

(    ) participam na defesa imunológica do organismo 

ASSINALE a ordem correta dos parênteses: 

 

A) I – II – III 

B) III – I – II 

C) I – III – II 

D) III – II – I 

E) II – I – III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidade 5 - Sistema urinário 

 

Questão 10. EXPLIQUE a formação da urina INDICANDO todas as estruturas presentes em um néfron. 

(Valor: 1,0 ponto) 

 

Questão 11. Quando uma pessoa realiza um esforço físico prolongado ou quando a temperatura do 

ambiente está alta, a sudorese (produção de calor) contribui com a regulação da temperatura do corpo, 

evitando que ela aumente. Nessas situações é comum a urina se tornar menos volumosa e mais concentrada. 

RESPONDA: (Valor: 1,0 ponto) 

A) Qual o nome do fluido formado pelo filtrado no final do trajeto no interior dos rins e que passa pelas 

vias urinárias? 

B) A grande produção de suor tem alguma relação com a produção menos volumosa de urina? Por quê? 

C) Como as glândulas sudoríparas contribuem para a manutenção da temperatura do nosso corpo nos 

dias quentes? 

 

 

Unidade 7 - Sistema nervoso e órgãos sensoriais 

 

Questão 12. A queratina é uma das proteínas mais abundantes de nosso corpo. Ela está presente na 

superfície de nossa pele, na constituição dos pelos e das unhas. (Valor: 1,0 ponto) 

A) CITE uma função da queratina presente na pele. 

B) QUAL camada da pele apresenta queratina?  

C) EXPLIQUE como ocorre a formação das camadas mais externas da epiderme. 

 

Questão 13. (UFMT) A ozonosfera é uma das principais barreiras de proteção contra a excessiva radiação 

ultravioleta que traz sérios prejuízos aos seres vivos. Em relação à pele humana, é correto afirmar que a 

incidência excessiva dos raios UV agride as células podendo provocar alterações genéticas com danos 

profundos na: (Valor: 1,0 ponto) 

A) Endoderme, camada mais interna da 

pele. 

B) Hipoderme, camada localizada após a 

epiderme. 

C) Epiderme, camada superficial da pele. 

D) Ectoderme, camada mais externa da pele. 

E) Mesoderme, camada abaixo da endoderme.  

 

Questão 14. Em relação à gustação, RESPONDA: (Valor: 1,0 ponto) 

A) Quais os quatro tipos básicos de sensações gustatórias? 

B) Como conseguimos identificar determinado sabor? 

 

Questão 15. EXPLIQUE como ocorre, em uma pessoa, a percepção do som de uma música, por exemplo. 

(Valor: 1,0 ponto) 

 

Questão 16. IDENTIFIQUE no olho humano: (Valor: 1,0 ponto) 

A) O “branco dos olhos” 

B) A “cor dos olhos” 

C) O trajeto da luz emitida por um objeto até a retina. 

 

Questão 17. Observe a imagem e RESPONDA:  

(Valor: 1,0 ponto)  

A) DÊ os nomes das estruturas indicadas pelas setas. 

B) EXPLIQUE como é feita a transmissão nervosa. 

 

Questão 18. Em um ato reflexo estão envolvidas estruturas como órgãos receptores, nervos sensoriais ou 

sensitivos, nervos motores e órgãos efetores. RESPONDA: (Valor: 1,0 ponto) 

A) Cite um exemplo de órgão receptor de estímulo ambiental nos seres humanos. 

B) Qual a função de um nervo sensitivo. 

C) Qual a função de um nervo motor. 

 



Questão 19. EXPLIQUE o processo de "luta e fuga".(Valor: 1,0 ponto) 

 

Questão 20. Com relação ao sistema nervoso, pode-se afirmar: (Valor: 1,0 ponto) 

I. As meninges – a duramáter, a aracnóide e a piamáter – envolvem o encéfalo e a medula espinhal. 

II. As reações de luta-e-fuga são controladas pelo sistema simpático. 

III. O sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático inervam apenas órgãos do sistema digestório, 

do respiratório e do excretor. 

IV. A sinapse ocorre entre dois axônios de neurônios distintos. 

 

ASSINALE a alternativa correta: 

A) todas. 

B) apenas I. 

C) apenas II e III. 

D) apenas I, II e IV. 

E) apenas I e II  

 

 


