
Colégio Ressurreição Nossa Senhora 

Revisão Bimestral Geral de Ciências – 8º ano A/B - manhã 

Prof.: Mauro Rezende Tavares 

Questão 01  
Na charge ao lado temos a nítida demonstração de preocupação da lesma com o sal que 
cai sobre sua cabeça, e não é para menos, pois esses animais respiram pela “pele” que 
deve estar sempre úmida e hidratada. Assim considerando o que estudamos sobre os 
transportes que ocorrem através da membrana das células, explique a mensagem da 
charge. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Questão 02 
Leia os quadrinhos abaixo e responda: 

 
 
a) O trecho “você leva metade dos cromossomos” refere-se a que tipo de divisão celular? Explique sua resposta para 
validar sua questão. 
b) Em que processo biológico esse tipo de divisão está envolvido? 
 
Questão 03  
A evolução dos homens foi marcada por um serie de transformações físicas e comportamentais que levaram a 
adaptação ao ambiente e à consolidação de nossa espécie no planeta. Assim lembre-se de tudo que discutimos sobre o 
assunto e aponte três importantes modificações físicas (anatômicas) sofridas pelos homens em seu processo evolutivo 
e explique como cada uma das características citadas contribuíram para nosso sucesso evolutivo. 
 
Questão 04  
Existe um tipo de troca entre a célula e o meio que ocorre contra o gradiente de concentração e no qual é necessária a 
existência de uma proteína carregadora, cuja ativação depende de gasto de energia. 
 
Esse tipo de troca é denominado: 
 
a) Difusão. 
b) Difusão facilitada. 
c) Pinocitose. 
d) Fagocitose. 
e) Transporte ativo. 
 
Questão 05 
Analise os esquemas abaixo que mostram o número de cromossomos de diferentes células e depois responda aos 
questionamentos que seguem: 

 
Item A: Embaixo de cada tipo celular existe uma linha 
em branco. Escreva nelas a classificação das células 
mostradas de acordo com seu número cromossômico 
(1n, 2n, 3n). 
Item B: Qual(is) célula(s) pode(m) sofrer meiose? 
Justifique. 
Item C: Escolha uma das células representadas acima 
e esquematize sua mitose. 
 



Questão 06 
O esquema a seguir mostra uma célula animal (humana), vista ao microscópio eletrônico, 
com algumas estruturas em destaque.  
 
Dentre as estruturas em destaque assinale aquela que representa respectivamente as 
organelas responsáveis pela produção de energia e pela divisão celular em nossas 
células: 
 
(Dados: I – Retículo endoplasmático, II – Complexo de Golgi, III – Lisossomos, IV – 
Centríolos, V – Mitocôndrias) 
 
a) III e IV 
b) V e I 
c) V e IV 
d) I e II 
e) III e V 
 
 

 
Questão 07 
Analise a reportagem abaixo que explica como ocorre o processo de osmose em nossas células. 

 
 
Considerando toda a descrição acima e seus conhecimentos sobre os transportes que acontecem através das 
membranas, responda aos itens abaixo: 
 
Item A: Na casa de Maria diariamente é feita uma salada de alface durante o almoço que é sempre temperada com um 
pouco de sal. Ao longo de várias semanas Maria observou que após algum tempo, depois da adição do sal, as folhas de 
alface murchavam. Intrigada com o fenômeno Maria resolveu procurar uma explicação com seu professor de ciências. 
Escreva a explicação cientifica que o professor de Maria deveria lhe dar sobre sua dúvida. 
Item B: O que poderia acontecer com as células do nosso sangue, caso fosse injetada água pura em nossas veias, 
causando assim a diluição no sangue. 
 
Questão 08 
Analise o esquema abaixo que mostra tipos de transportes de substâncias que podem acontecer em nossas células. 
Após sua analise e de acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, responda o que se pede: 
 



Quais dos processos de transporte celular demonstrados 
acima são classificados como passivos e ativos? Explique 
esses dois tipos de classificação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questão 09 
O tecido muscular é constituído por células alongadas, em forma de fibras, que se dispõem agrupadas, em forma de 
fibras, que são agrupadas em feixes. Essas células são capazes de se contrair e conferem ao tecido muscular a 
capacidade de movimentar o corpo. Em nosso corpo possuímos três tipos de tecidos musculares que se diferenciam de 
acordo com sua organização, localização e função em nosso corpo. Abaixo temos um esquema mostrando esses três 
tipos de tecidos musculares e os locais onde podemos encontrá-los em nosso corpo. De acordo com a análise do 
esquema e com seus conhecimentos, responda o que se pede: 
 

 
 
A) Qual o tipo de músculo mostrado em A, B e C, respectivamente? 
B) Qual(is) desse(s) tipos musculares apresentam contração involuntária? 
C) Cite os locais onde podemos encontrar cada um desses tipos de músculos em nosso organismo. 
 
Questão 10 
A seguir, pode-se observar a representação esquemática de uma membrana plasmática celular e de um gradiente de 
concentração de uma pequena molécula "X" ao longo dessa membrana. 
 

Com base nesse esquema, considere as seguintes afirmativas: 
 
I. A molécula "X" pode se movimentar passivamente do meio extracelular 
para o citoplasma. 
II. A difusão aconteceria com gasto de energia. 
III. O transporte da substância pode ser facilitado pela proteína mostrada 
no esquema. 
IV. O transporte ativo da molécula "X" ocorre do meio extracelular para o 
citoplasma. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

 
Questão 11 
Responder à questão a partir da figura que representa um organismo unicelular eucariota durante o processo de 

alimentação. 
 
 
O processo acima representado é denominado: 
 
a) clasmocitose. 
b) pinocitose. 
c) fagocitose. 
d) exocitose. 



e) citocinese. 
 
Questão 12 
Três lâminas de tecido animal foram deixadas num laboratório após uma aula. Como não apresentavam anotação 
alguma, um estudante decidiu observá-las ao microscópio a fim de identificá-las. Durante sua observação, fez as 
seguintes anotações. 
 
Lâmina I – Células justapostas, pouco material intercelular. 
Lâmina II – Pouca matriz intercelular e células alongadas e ramificadas que transmitem impulsos. 
Lâmina III – Células alongadas e contráteis com pouca substância intercelular. 
 
Qual das alternativas apresenta a sequência exata dos tecidos observados em cada lâmina, respectivamente: 
 
a) Tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso. 
b) Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular. 
c) Tecido muscular, tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo. 
d) Tecido epitelial, tecido nervoso, tecido muscular. 
 
Questão 13 
O esquema abaixo é representativo de um epitélio de revestimento estratificado. Pode-se observar que as camadas 
superiores, em contato com o meio externo, são compostas por células cada vez mais achatadas. Além disso, essas 
células achatadas geralmente estão mortas e descamam do tecido. Um exemplo desse tipo de epitélio é encontrado no 
esôfago de animais carnívoros. 

 
Qual o principal motivo que leva essas células a morrerem e descamarem do 
epitélio? 
 
a) O atrito causado pelos componentes de meio externo que entram em contato 
com o epitélio. 
b) A distância dessas células em relação às fontes de oxigênio e alimento, 
trazidos pelos tecidos que estão abaixo do epitélio. 
c) O contato com o meio externo, que leva a uma hiperoxigenação das células. 
d) A justaposição das células, que cria uma falta de espaço para que todas se 
acomodem na superfície do epitélio. 
 
 
 

Questão 14 
As glândulas multicelulares se formam a partir da proliferação celular de um tecido e, após a sua formação ficam imersas 
em outro tecido, recebendo nutrientes e oxigênio. De acordo com o tipo de secreção que é produzido, as glândulas são 
classificadas basicamente em endócrinas e exócrinas. Entretanto, existe uma glândula que possui duas partes, uma 
exócrina e outra endócrina. 
 
 A figura abaixo mostra um esquema comparativo da formação de dois tipos de glândulas. 

 
 
Com base na figura, assinale a opção que identifica, respectivamente, o tecido de onde as glândulas se originam, a 
glândula I, a glândula II e um exemplo de uma glândula exócrina. 
 
a) Tecido epitelial, glândula exócrina, glândula endócrina e glândula salivar. 
b) Tecido conjuntivo, glândula exócrina, glândula endócrina e tireoide. 
c) Tecido epitelial, glândula endócrina, glândula exócrina e pâncreas. 
d) Tecido conjuntivo simples, glândula endócrina, glândula exócrina e paratireoide. 


