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Sistema Endócrino 8º ANO – BIOLOGIA – FERESIN 
 

Semana 30 – Atividades 
 
01. Assinale a afirmativa incorreta. 

a) As glândulas paratireoides secretam hormônios responsáveis pelo crescimento do corpo e pela 
absorção de água nos rins. 

b) A calcitonina, atuante no controle da quantidade de cálcio no sangue, é produzida pela glândula 
tireóidea. 

c) A hipófise é uma glândula controlada pelo sistema nervoso e uma de suas funções é secretar o 
hormônio responsável pela estimulação da produção de leite nas mulheres. 

d) As características sexuais secundárias femininas são desenvolvidas pela atuação de hormônios 
produzidos pelos ovários. 

e) O pâncreas produz os hormônios insulina e glucagon, responsáveis pelo controle do nível de 
glicose no sangue. 

 
02. Em relação ao sistema endócrino, são feitas as afirmações abaixo. Assinale a alternativa correta. 

a) As suprarrenais secretam a adrenalina, principalmente em situações de estresse.    
b) A hipófise é uma região do sistema nervoso localizada na base do encéfalo, que secreta 

hormônios que controlam o funcionamento do hipotálamo.    
c) O hipotálamo é responsável pela secreção de hormônios T3 e T4.    
d) A tireoide localiza-se no pescoço e é responsável pela secreção do hormônio tiroxina, que inibe a 

remoção de cálcio dos ossos e a saída deste para o plasma.    
e) As paratireoides localizam-se na região posterior da tireoide e secretam o hormônio do 

crescimento (GH). 
 
03. João teve um tumor na tireoide e precisou remover, integralmente, essa glândula. Ele faz reposição 

hormonal via medicamentos. Caso não fizesse o tratamento, qual seria seu comprometimento? 
a) Diminuição da concentração de glicose no sangue. 
b) Diminuição da taxa metabólica basal. 
c) Aumento dos ritmos cardíaco e respiratório. 
d) Aumento da síntese de testosterona. 

 
04. Um hormônio foi injetado na circulação sanguínea de uma pessoa. O gráfico mostra como a 

concentração de cálcio no sangue variou ao longo do tempo após a injeção. 
 

 
 

É correto afirmar que o hormônio injetado na circulação sanguínea dessa pessoa foi  
a) o glucagon. 
b) a tiroxina (T4). 
c) o paratormônio. 
d) a calcitonina. 
e) a adrenalina. 

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

05. Os seres humanos possuem diversas glândulas endócrinas, algumas delas podem inclusive produzir 
mais de um tipo de hormônio. Associe o hormônio à glândula. 
 

Coluna A      Coluna B 
 

I. Prolactina     (     ) Suprarrenal 
II. Adrenalina     (     ) Pâncreas 
III. Progesterona    (     ) Tireoide 
IV. Tiroxina (T4)    (     ) Ovários 
V. Insulina      (     ) Hipófise 
 
Assinale a alternativa que indica a associação correta, de cima para baixo.  
a) III – IV – II – I – V    
b) II – V – IV – III – I    
c) I – III – IV – II – V    
d) V – II – I – III – IV    
e) II – IV – V – III – I    

 
06. A respeito do controle da glicemia sanguínea, considere as seguintes afirmativas: 

I. O aumento da glicemia (glicose) sanguínea é o estímulo necessário para a secreção de insulina 
pelo pâncreas. 

II. A função da insulina é degradar a glicose presente no sangue, diminuindo sua concentração. 
III. Longos períodos de jejum estimulam a secreção do glucagon, responsável por aumentar a 

quebra do glicogênio do fígado e liberação da glicose para o sangue. 
IV. No diabetes tipo I, ocorre a destruição das células produtoras de insulina. 
 
Estão corretas as afirmativas  
a) I, II, III e IV.    
b) I, III e IV apenas.     
c) I, II e III apenas.     
d) I e III apenas.    
e) II e IV apenas.    

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

pelas glândulas endócrinas: 
a) hipófise, pâncreas e suprarrenais. 
b) pâncreas, suprarrenais e hipófise. 
c) pâncreas, hipófise e suprarrenais. 
d) hipófise, suprarrenais e pâncreas. 
e) suprarrenais, hipófise e pâncreas. 

 


