
 

 

Tarefa 15 professor Lúcio 
 

01. (Enem 2019) A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de 
impacto ambiental, destacam-se o césio-137 e o estrôncio-90. A maior contribuição de radionuclídeos 
antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes 
nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio-90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias 
alimentares e, em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato e 
substituir cálcio em diversos processos biológicos. 

 
FIGUEIRA, R. C. L.; CUNHA, I. I. L. A contaminação dos oceanos por radionuclídeos antropogênicos. Química Nova, n. 

21, 1998 (adaptado). 
 

Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o 
estrôncio-90 será acumulado predominantemente?  
a) Cartilaginoso.     
b) Sanguíneo.     
c) Muscular.     
d) Nervoso.     
e) Ósseo.     

  

02. (G1 - cps 2018)  Um professor de Biologia explicou aos seus alunos que após a mastigação, o alimento é 
engolido e passa para a faringe e, depois, para o esôfago. Nesse momento, uma pequena estrutura de 
cartilagem que funciona como uma “válvula” recebe estímulo nervoso para obstruir a entrada da laringe e 
impedir que o alimento siga pelo sistema respiratório. Quando ocorre um descontrole dos reflexos que 
fecham a laringe, nós engasgamos, mas um novo reflexo provoca tosse e ajuda a desobstruir o sistema 
respiratório. 
O nome da estrutura de cartilagem descrita pelo professor é  
a) epiglote.    
b) cárdia.    
c) piloro.    
d) glote.    
e) ceco.    

  
03. (Uerj 2017) No processo evolutivo de algumas espécies de primatas, destacam-se diferentes formas de 

movimentação e de distribuição da musculatura, conforme se observa a seguir. 

 
 

Em relação aos demais primatas, a diferença na distribuição da musculatura da espécie humana favoreceu 
a seguinte atividade:  
a) ocupação das árvores    
b) alimentação herbívora    
c) locomoção quadrúpede    
d) manipulação de objetos    
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04. (Uerj 2017)  As células musculares presentes nas asas das aves migratórias possuem maior concentração 
de determinada organela, se comparadas às células musculares do restante do corpo. Esse fato favorece a 
utilização intensa de tais membros por esses animais. 
Essa organela é denominada:  
a) núcleo    
b) centríolo    
c) lisossoma    
d) mitocôndria    

  
05. (Famerp 2017)  Durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, várias modalidades esportivas foram acompanhadas 

por pesquisadores e fisiologistas, que analisaram o desempenho dos atletas e coletaram dados para 
estudos sobre o rendimento dos músculos, como os destacados na imagem. 

 

 
 

a) Cite o tipo de músculo que se destaca na imagem. Classifique essa musculatura quanto à forma de 
contração. 

b) A fosfocreatina e a mioglobina são substâncias encontradas nas células musculares. Explique a função 
da fosfocreatina e da mioglobina na contração muscular.  

 


