
 

 

Tarefa 10 professor Lúcio 
 
01. (G1 - utfpr 2018)  A respeito das plantas, 

assinale a alternativa correta.  
a) Organismos quimiossintetizantes 

microscópicos fazem parte desse grupo.     
b) Pteridófitas são totalmente adaptadas a 

ambientes terrestres e secos.    
c) Flor e fruto estão presentes no grupo das 

gimnospermas e angiospermas.     
d) Musgos e hepáticas são exemplos de 

pteridófitas.     
e) Briófitas são dependentes de ambientes 

úmidos para sua reprodução.     
  
02. (Ufrgs 2017)  As cervejas artesanais estão 

ganhando mercado no Rio Grande do Sul. Elas 
são produzidas com Água + Malte + Lúpulo + 
Levedura, e o malte é, principalmente, obtido a 
partir do trigo, da cevada ou do centeio. 
Assinale a alternativa correta a respeito das 
espécies, a partir das quais se produz o malte.  
a) Essas espécies são avasculares e 

apresentam esporângios.    
b) Essas espécies apresentam reservas 

nutritivas nos dois cotilédones.    
c) As folhas dessas espécies têm nervuras 

paralelas a uma nervura central.    
d) Essas espécies apresentam caules dos tipos 

bulbos e tubérculos.    
e) As flores femininas dessas espécies reúnem-

se em estróbilos.    
  
03. (Udesc 2017)  Flores desprovidas de pétalas 

coloridas, sem nectários com grande produção de 
grãos de pólen, os quais são pequenos e leves, 
caracterizam plantas com polinização do tipo:  
a) entomófila    
b) ornitófila    
c) artificial    
d) anemófila    
e) hidrófila    

  
04. (G1 - utfpr 2016)  A respeito da cana-de-açúcar, 

muito utilizada na produção de açúcar, bebidas 
alcoólicas e etanol (biocombustível), podemos 
afirmar que:  
a) possui raiz do tipo tubérculo, cheio de 

reservas nutritivas.    
b) é uma gimnosperma, pois não possui flores 

nem sementes.    
c) o açúcar acumulado nas folhas é produzido 

através da quimiossíntese, processo de 
síntese sem necessidade de luz.    

d) é uma monocotiledônea com caule do tipo 
colmo cheio, onde acumula material 
nutritivo.    

e) é uma dicotiledônea, possui raiz axial e 
tuberosa.    

  

05. (Acafe 2014)  Assinale a alternativa correta que 
completa as lacunas da frase a seguir. 
 
A polinização consiste no transporte do grão de 
pólen desde a antera até o estigma. Quando essa 
é processada pela ação _________, é 
denominada polinização _________. Neste caso, 
as glândulas odoríferas estão _____________ e 
o nectário está ________________.  
 
a) do vento - anemófila - ausentes - ausente    
b) dos insetos - entomófila - presentes - 

ausente    
c) dos morcegos - quiropterófila - presente - 

presente    
d) das aves - falenófila - ausentes - presente    

  
06. (Fuvest 2018)  Analise as três afirmações sobre o 

controle da respiração em humanos. 
 
I. Impulsos nervosos estimulam a contração do 

diafragma e dos músculos intercostais, 
provocando a inspiração. 

II. A concentração de dióxido de carbono no 
sangue influencia o ritmo respiratório. 

III. O ritmo respiratório pode ser controlado 
voluntariamente, mas na maior parte do 
tempo tem controle involuntário. 

 
Está correto o que se afirma em  
a) I, apenas.    
b) I e III, apenas.    
c) III, apenas.    
d) II e III, apenas.    
e) I, II e III.     

  
07. (Uscs - Medicina 2016)  Em um acidente de 

trabalho, um homem teve seu tórax perfurado e 
o ferimento permaneceu aberto até que fosse 
levado ao hospital. Ao chegar ao hospital, 
constatou-se que nenhum órgão vital fora 
atingido e que os músculos respiratórios 
respondiam aos estímulos para inspirar e expirar. 
Ainda assim, o ar que chegava aos pulmões era 
insuficiente e o homem apresentava quadro 
característico de asfixia. 
a) Quais são os músculos que participam dos 

movimentos que levam à ventilação 
pulmonar? 

b) Explique por que, no acidente descrito, a 
perfuração no tórax comprometeu a 
ventilação pulmonar.   

  
08. (G1 - cotuca 2020)  O mergulho livre ou 

mergulho em apneia pode ser muito perigoso se 
não praticado com responsabilidade, pois, apesar 
da respiração poder ser interrompida de forma 
voluntária, o controle dos movimentos 
respiratórios é involuntário. Sobre o mecanismo 
de controle da respiração, assinale a alternativa 
correta:   
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a) Os movimentos respiratórios são controlados 
pelo bulbo, órgão presente no tronco 
encefálico humano. O bulbo aumenta a 
frequência dos movimentos respiratórios 
quando há queda do oxigênio sanguíneo.    

b) Os movimentos respiratórios são controlados 
na ponte, órgão presente no cérebro 
humano. A ponte aumenta a frequência dos 
movimentos respiratórios quando há queda 
do oxigênio no sangue.    

c) Os movimentos respiratórios são controlados 
pela ponte, órgão presente no cérebro 
humano. A ponte aumenta a frequência dos 
movimentos respiratórios quando há 
aumento do gás carbônico sanguíneo.    

d) Os movimentos respiratórios são controlados 
pela ponte, órgão presente na medula 
espinal. A ponte aumenta a frequência dos 
movimentos respiratórios quando há queda 
do gás oxigênio sanguíneo.     

e) Os movimentos respiratórios são controlados 
pelo bulbo, órgão presente no tronco 
encefálico humano. O bulbo aumenta a 
frequência dos movimentos respiratórios 
quando há queda do pH sanguíneo.     

  
09. (G1 - cps 2018)  Uma importante adaptação ao 

frio é a capacidade de hibernação de alguns 
mamíferos, como certos morcegos e marmotas, 
em épocas de muito frio. A hibernação é 
semelhante a um sono profundo, com a 
manutenção da taxa metabólica em níveis muito 
baixos. Com esse artifício, esses animais 
conseguem suportar as condições adversas do 
inverno, principalmente a escassez de comida, 
uma vez que o metabolismo reduzido diminui o 
consumo de energia e eles podem viver à custa 
da gordura armazenada no corpo. 
É correto afirmar que durante a hibernação, a 
taxa metabólica atinge níveis muito baixos 
porque  
a) a frequência cardíaca e a frequência 

respiratória ficam reduzidas, sendo que a 
temperatura do corpo desses animais se 
mantém semelhante à do período sem 
hibernação.    

b) a frequência cardíaca e a frequência 
respiratória ficam aceleradas, sendo que a 
temperatura do corpo desses animais se 
mantém semelhante à do período sem 
hibernação.    

c) a frequência cardíaca e a frequência 
respiratória ficam reduzidas, sendo que a 
temperatura do corpo desses animais 
diminui muito, abaixo da temperatura do 
período sem hibernação.    

d) a frequência cardíaca fica acelerada, a 
frequência respiratória fica reduzida e a 
temperatura do corpo desses animais 
diminui muito, abaixo da temperatura do 
período sem hibernação.    

e) a frequência cardíaca fica reduzida, a 
frequência respiratória fica acelerada e a 
temperatura do corpo desses animais 
aumenta muito, acima da temperatura do 
período sem hibernação.     

  

10. (Unicid - Medicina 2016)  A figura representa um 
modelo artificial para demonstrar como ocorrem 
os movimentos respiratórios no ser humano. 
Uma garrafa tem seu fundo cortado e substituído 
por uma borracha, no interior dela há uma 
bexiga amarrada em um tubo oco que atravessa 
uma rolha acoplada à boca da garrafa. 

 

 
 

a) A bexiga interna e a borracha do fundo da 
garrafa representam no experimento, 
respectivamente, quais órgãos do sistema 
respiratório? 

b) A inspiração e expiração são controladas 
pelo bulbo. Qual o principal estímulo que faz 
com que o bulbo aumente a frequência 
respiratória? Indique como fica a pressão 
interna nos pulmões durante a expiração.  


