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Questão 01  
João e José foram ao Estádio do Morumbi assistir a um 
jogo de futebol. Pouco antes do início do jogo, ambos 
foram ao sanitário do estádio e urinaram. Durante o 
primeiro tempo do jogo, João tomou duas latinhas de 
refrigerante e José, duas latinhas de cerveja. No intervalo 
da partida, ambos foram novamente ao sanitário e 
urinaram; antes do término do jogo, porém, José precisou 
urinar mais uma vez. Sabendo-se que ambos gozavam de 
boa saúde, responda às seguintes questões. 
 
Por que o fato de José ter ingerido bebida alcoólica fez 
com que ele urinasse mais vezes que João? 
 
Questão 02  
A ilustração abaixo resume a atuação dos diferentes tipos 
de radiação UV sobre a pele humana. 

 

 
 

a) Explique como nosso pele consegue se proteger desse 
tipo de radiação. 
b) Cite o tipo de célula presente em maior quantidade na 
hipoderme e explique a importância dessa camada para a 
adaptação de animais ao clima frio. 
 
Questão 03  
Considere uma área de floresta amazônica e uma área de 
caatinga de nosso país. Se, num dia de verão, a 
temperatura for exatamente a mesma nas duas regiões, 
37ºC, e estivermos em áreas abertas, não sombreadas, 
teremos a sensação de sentir muito mais calor e de 
transpirar muito mais na floresta do que na caatinga. 

 
Considerando tais informações, responda: 
 
Qual a principal função do suor em nosso corpo? Onde 
ele é produzido? 
 
 
Questão 04  

Analise o esquema abaixo que representa as estruturas 
que compõem o nosso sistema urinário para responder ao 
que se pede: 
 

 
A) Identifique as estruturas numeradas de 1 a 4. 
B) Qual a função de cada uma das estruturas 
identificadas no item anterior? 
 
Questão 05 
Analise a figura abaixo e responda: 

 
Quais os tipos de tecidos formam cada camada da pele? 
Qual a importância dos pelos presentes sobre o corpo 
dos mamíferos? 
 
Questão 06 
O gráfico abaixo mostra a porcentagem de fibras 
musculares esqueléticas de contração rápida e de 
contração lenta nos músculos das pernas de três pessoas 
(X, Y e Z) com diferentes tipos de atividade física. 
 

 
 
Com base no gráfico, calouros do curso de Educação 
Física tiveram que realizar uma análise básica e identificar 



qual dos gráficos (X, Y ou Z) correspondem aos atletas 
representados nas figuras abaixo: 
 
 

Atleta 01                                                       

 
Atleta 02 

 
a) Imagine que você seja um dos alunos calouros e 
responda ao questionamento com base nos 
conhecimentos que você possui sobre nosso tecido 
muscular. Explique sua resposta. 
b) Qual desses atletas está sujeito a sofrer fadiga 
muscular mais rapidamente? Por que ocorre a fadiga 
muscular? 
 
Questão 07 
Júlia nunca se preocupou em manter uma postura 
adequada ao se sentar em sala de aula. Mesmo com os 
alertas de seu professor de ciências sobre as possiveis 
consequencias dessa atitude para sua coluna vertebral. 
Após alguns anos mantendo esse comportamento Júlia 
começou a sentir dores na região inferior de sua coluna, 
como mostrado no esquema abaixo. Considerando seus 
conhecimentos sobre nosso sistema esquelético, o 
descrito acima e a analise da figura, responda o que se 
pede: 

 
Item A: A coluna compõe o 
esqueleto axial do 
organismo. Cite dois outros 
tipos de ossos que também 
compoem essa porção do 
nosso esqueleto. 
Item B: Qual o provavel 
problema apresentado por 
Júlia?  
Item C: Caso ocorra um 
lesão nos osso que formam 
a coluna é possivel que 
ocorra sua cicatrização? 
Caso seja possível, 
explique como poderia 
ocorrer essa reconstrução 
óssea. 

 

Questão 08 
A figura abaixo representa a estrutura de um osso do 
corpo humano, analise-a e responda ao que se pede: 

 
 

a) Como é classificado o tipo de osso mostrado na figura? 
Por que ele tem tal classificação? 
b) Qual tecido preenche as lacunas do osso esponjoso 
presente nas epífises? Qual a sua importância? 
c) O que preenche o interior do canal ósseo? 
 
Questão 09 
Os músculos das pernas da galinha apresentam uma 
coloração escura e são de contração lenta. A coloração 
escura destas fibras musculares deve-se à presença de 
um pigmento que se liga ao oxigênio chamado: 
 
a) Melanina 
b) Mioglobina. 
c) Ferritina. 
d) Hemoglobina. 
 
Questão 10 
Considere os tipos de fibras musculares e as ações a 
seguir: 
 

 
I. cardíaca 
II. esquelética 
III. lisa 

 
a) contração involuntária e lenta. 
b) contração voluntária, força variável. 
c) contração involuntária e rápida. 
 

 
Assinale a alternativa que associa corretamente os tipos 
de fibras musculares com sua respectiva ação. 
 
a) Ia, IIb, IIIc 
b) Ia, IIc, IIIb 
c) Ib, IIc, IIIa 
d) Ic, IIb, IIIa 
 

Questão 11 
Durante uma competição de natação Ana Júlia reclamou 
de dores e precisou deixar a prova. Após uma análise 
mais detalhada do que havia acontecido, foi constatada 
uma tendinite, Assim foi recomendado que ela evitasse 
por um período, realizar atividades físicas intensas. As 
dores que ela sentiu ocorreram pois os tendões: 
 
a) unem dois ossos. 
b) unem os músculos aos ossos. 
c) revestem os músculos. 
d) fazem parte do sistema nervoso do corpo. 
 



Questão 12 
Gabriel estava andando de bicicleta quando de repente 
viu um carro a sua frente...vishi já era tarde demais e ele 
se chocou conta o carro quebrado assim seu fêmur. 
Considerando o quadro clinico de Gabriel podemos 
concluir que: 
 
a) o local da fratura não irá sangrar, pois os ossos são 
avasculares. 
b) o osso de Gabriel não vai cicatrizar, pois ossos não 
regeneram. 
c) ocorrerá risco de uma hemorragia interna, visto que os 
ossos são vasculares. 
d) a fratura só será reparada com cirurgia, pois o fêmur é 
um osso irregular. 
 
Questão 13  
O sistema locomotor é formado por ossos, músculos e 
articulações, sendo responsável por garantir nosso 
deslocamento. O sistema esquelético está mais voltado 
para a função de sustentação do corpo e é formado pelos 
ossos, que compõem nosso esqueleto. O esqueleto 
humano é dividido em esqueleto axial e apendicular. A 
respeito do esqueleto axial, marque a alternativa correta. 
 
a) O esqueleto axial é formado pelos ossos dos membros. 
b) A coluna, formada por vinte vértebras, é uma das 
partes que compõem o esqueleto axial. 
c) O crânio é uma das partes do esqueleto axial e possui 
como função principal proteger o cérebro. 
d) A coluna vertebral é dividida em apenas três porções: 
cervical, toráxica e lombar. 
 
Questão 14 
As articulações são estruturas que conectam um osso ao 
outro. Algumas permitem a movimentação desses ossos 
(articulações móveis), outras não (articulações imóveis). 
Todas as articulações citadas a seguir são ditas móveis, 
exceto: 
 
a) articulações do ombro. 
b) articulações do joelho. 
c) articulações do cotovelo. 
d) articulações do crânio. 
 
Questão 15 
Bom, devemos fazer um fechamento geral do que foi 
trabalhado até aqui nesse bimestre. Assim analisem as 
alternativas abaixo, julgue-as em verdadeiras (V) ou 
falsas (F) e depois faça a correção daquelas que vocês 
julgarem como erradas. 
 
A – (     ) O tipo sanguíneo O é considerado doador 
universal por não possuir anticorpos em seu plasma. 
B – (     ) A eritroblastose fetal ocorre quando o sangue 
Rh- da mãe, combate as hemácias Rh+ do filho. 
C – (     ) A anemia consiste no baixo número de 
hemácias, o que compromete a coagulação sanguínea. 
D – (     ) Os anticorpos são produzidos pela terceira linha 
específica de defesa de nosso organismo. 
E – (     ) As vacinas consistem na injeção de antígenos 
potentes em nosso organismo. 
F – (     ) O leite materno representa uma forma passiva 
de imunização de nosso organismo. 
G – (     ) Os rins são órgãos que formam a urina a partir 
da filtragem de nosso sangue. 
H – (     ) A micção consiste no ato involuntário de urinar. 
I – (     ) A urina armazenada na bexiga urinária é 
eliminada pelo ureter. 
J – (     ) Animais que excretam uma maior quantidade de 
acido úrico, conseguem reter mais água no organismo. 
K – (     ) A epiderme é constituída por tecido epitelial 
vascularizado. 
L – (     ) As queimaduras de segundo grau podem 
promover o descolamento da epiderme da derme que 
causa bolhas. 

M – (     ) A hipoderme além de reter calor no organismo 
protege nossa pele contra a radiação U.V. do sol. 
N – (     ) Os músculos esqueléticos possuem contração 
fraca e involuntária. 
O – (     ) A fadiga muscular ocorre quando a falta de 
oxigênio nos músculos, o que leva ao acumulo de ácido 
acético. 
P – (     ) O fêmur é classificado como osso longo e possui 
em seu interior medulas ósseas vermelha e amarela. 

 
 


