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Biologia1 (8º ano) 

 

01. Nos mamíferos, incluindo o homem, o percurso 
do ar inspirado, nos pulmões é: 

a) Bronquíolos > brônquios > alvéolos 
b) Brônquios > bronquíolos > alvéolos 
c) Alvéolos > brônquios > bronquíolos 
d) Bronquíolos > alvéolos > brônquios 

e) Bronquíolos  
 

02. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em 
2015, indicam que o número de fumantes no 
Brasil caiu nos últimos nove anos. No entanto, o 
país ainda apresenta cerca de milhões de 
habitantes sujeitos a um maior risco de 

desenvolvimento de diversos tipos de câncer, 
doenças pulmonares e cardiovasculares devido 
ao tabagismo. 
 

Entre as principais doenças pulmonares 
relacionadas ao cigarro está o enfisema, que é 
uma irritação respiratória crônica, de lenta 

evolução, na qual as paredes internas dos 
alvéolos pulmonares são destruídas. O indivíduo 
que sofre de enfisema apresenta respiração 
ofegante, com chiado e falta de ar, que se 
agravam à medida que a doença avança. 
 

Os sintomas do enfisema estão diretamente 
relacionados à função das estruturas pulmonares 
que são afetadas por essa doença. A função 
principal dessas estruturas é: 
a) produzir muco para revestir as vias aéreas e 

garantir a umidificação e purificação do ar 

inalado.    

b) facilitar a passagem do ar até os 
bronquíolos, onde ocorre o processo de 
hematose.    

c) permitir que ocorram as trocas gasosas 
entre o sangue e o ar que foi inalado.    

d) promover o movimento de inspiração e 
expiração do ar.    

e) sustentar a estrutura interna dos pulmões.    
 

03. Na figura, uma demonstração feita com garrafa 

pet, tubos e balões de borracha simula o 
funcionamento do sistema respiratório humano. 

 

 
 

Sobre o sistema respiratório humano e as 
estruturas que o representam na demonstração, 
é correto afirmar que: 
a) o movimento da mão esticando a borracha 

corresponde ao relaxamento do diafragma, 
em resposta a estímulos de 
quimiorreceptores localizados no bulbo, que 
detectam a baixa concentração de no sangue 
e promovem a inspiração. 

b) o movimento da mão esticando a borracha 

corresponde à contração do diafragma, por 
ação do bulbo quando o pH do sangue 
circulante diminui em razão da formação de 
ácido carbônico no plasma. 

c) a garrafa pet corresponde à pleura, 
membrana dupla que envolve os pulmões e 
que apresenta quimiorreceptores sensíveis à 

variação de oxigênio e gás carbônico nos 
capilares alveolares, desencadeando os 
movimentos de inspiração e expiração. 

d) a garrafa pet corresponde à parede da caixa 
torácica que, ao manter o volume torácico 
constante, permite que os pulmões, 
representados pelos balões, se inflem na 

inspiração e se esvaziem na expiração, 
expulsando o ar rico em gás carbônico 

e) os tubos que penetram na garrafa 
correspondem à traqueia e aos brônquios 
que, embora não apresentem movimentos 
de contração e relaxamento, favorecendo a 

movimentação do ar nas vias respiratórias, 
possuem válvulas que impedem a mistura do 
ar rico em oxigênio com o ar rico em gás 
carbônico.  
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04. Em muitos animais, o sistema respiratório e o 

sistema circulatório apresentam relação funcional 
entre si. Em relação aos dois sistemas, considere 
as proposições a seguir. 
 
I. Hematose é a transformação do sangue 

venoso em arterial. 

II. O sangue que chega aos pulmões é sangue 
arterial e rico em oxigênio. 

III. A veia pulmonar transporta sangue venoso 
do pulmão ao coração. 

IV. A artéria pulmonar transporta sangue 
venoso até o pulmão. 

 

Estão corretas apenas: 
a) I e II.    

b) II e III.    
c) II e IV.    
d) III e IV.    
e) I e IV.    

 

05. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em 
2015, indicam que o número de fumantes no 
Brasil caiu nos últimos nove anos. No entanto, o 
país ainda apresenta cerca de milhões de 
habitantes sujeitos a um maior risco de 
desenvolvimento de diversos tipos de câncer, 

doenças pulmonares e cardiovasculares devido 
ao tabagismo. 
Entre as principais doenças pulmonares 
relacionadas ao cigarro está o enfisema, que é 

uma irritação respiratória crônica, de lenta 
evolução, na qual as paredes internas dos 
alvéolos pulmonares são destruídas. O indivíduo 

que sofre de enfisema apresenta respiração 
ofegante, com chiado e falta de ar, que se 
agravam à medida que a doença avança. 
 
Os sintomas do enfisema estão diretamente 
relacionados à função das estruturas pulmonares 
que são afetadas por essa doença. A função 

principal dessas estruturas é: 
a) produzir muco para revestir as vias aéreas e 

garantir a umidificação e purificação do ar 
inalado. 

b) facilitar a passagem do ar até os 

bronquíolos, onde ocorre o processo de 

hematose - trocas gasosas entre o sangue e 
o ar que foi inalado. 

c) permitir que ocorra a hematose - as trocas 
gasosas entre o sangue e o ar que foi 
inalado. 

d) promover o movimento de inspiração e 
expiração do ar. 

e) sustentar a estrutura interna dos pulmões 
durante os movimentos respiratórios 
(processo conhecido como hematos. 

 

06. A figura abaixo mostra uma estrutura muito 

importante do sistema respiratório. Observe a 
figura e marque a alternativa que indica 
corretamente o nome dessa parte do sistema 
respiratório e os processos que nela ocorrem: 

 

 
 

Ilustração de uma porção do sistema respiratório 

 
a) A figura representa os brônquios, estruturas 

responsáveis por captar o ar atmosférico e 
transferi-lo para o sangue. 

b) A figura ilustra os bronquíolos, estruturas 
responsáveis por fazer a filtração e o 
aquecimento do ar inspirado. 

c) A figura representa os alvéolos pulmonares, 
local onde ocorre o processo de hematose, 
ou seja, a passagem de gás oxigênio para o 
sangue e de gás carbônico do sangue para 
os pulmões. 

d) A figura representa os pulmões, estruturas 
responsáveis por absorver o gás carbônico 

do ar atmosférico e transferi-lo para o 
sangue através do processo de hematose. 

e) Cordas vocais, local em que o som é 
produzido, por meio da passagem do ar que 
vibra as cordas vocais. 

 

Biologia 02 (8º ano) 
. 
01. A membrana plasmática tem como principal 

função selecionar as substâncias e partículas que 
entram e saem das células. Para sua proteção, a 
maioria das células apresenta algum tipo de 
envoltório. Nos animais esse envoltório é 

denominado glicocálix e nos vegetais é 
denominado parede celulósica.  
Em relação às células animais, é correto afirmar-
se que o glicocálix: 
a) Compreende o conjunto de fibras e 

microvilosidades que revestem as células das 
mucosas. 

b) É representado pelo arranjo de estruturas 
como interdigitações e desmossomos 
fundamentais à dinâmica celular. 

c) É composto exclusivamente pelos lipídios e 
proteínas presentes nas membranas dessas 
células. 

d) Pode ser comparado a uma manta, formada 

principalmente por carboidratos, que protege 
a célula contra agressões físicas e químicas 
do ambiente externo. 

e) É formado por uma bicamada lipídica com 
proteínas periféricas e integrais  
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02. Um aluno recebeu uma lâmina para ser 

examinada ao microscópio, a fim de identificar a 
que organismo o material pertencia. As 
características que o aluno analisou são 
apresentadas na tabela abaixo, onde ( + ) 
representa a presença e( - ) representa a 
ausência da característica. 

 

 
 

Assinale a alternativa correta que indica o 
organismo a que pertence o material analisado. 
a) vírus 

b) bactéria 
c) fungo 
d) animal 
e) vegetal 

 
03. Em relação às células animais, denomina-se 

glicocálix: 
a) os microvilos das células que revestem o 

intestino delgado; 
b) todas as células acinosas de glândulas 

secretoras; 
c) o colo do espermatozoide; 
d) a estrutura lipoproteica das membranas 

celulares; 
e) uma camada com proteínas e carboidratos 

que recobre a membrana plasmática. 
 
04. Enquanto assistia a um documentário com sua 

mãe, João ouviu o locutor mencionar que o 
fenótipo de alguns seres pode ser vantajoso ou 

desvantajoso na luta pela sobrevivência. 

Podemos dizer ao João que o fenótipo: 
a) É o conjunto de características de um 

indivíduo. 
b) É o conjunto total de características de um 

indivíduo. 

c) Influi no genótipo, transmitindo a este as 
suas características. 

d) É o conjunto de características decorrentes 
da ação do genótipo. 

e) É o conjunto de características decorrentes 
da ação do ambiente. 

 

05. Um casal normal teve dois filhos normais e um 

filho com albinismo, doença genética 
condicionada por um único par de alelos e 
caracterizada pela ausência de pigmentação na 
pele, cabelo e olhos. Com base nesse caso, é 
correto afirmar: 
a) A anomalia é condicionada por um gene 

dominante. 
b) A probabilidade de o casal ter um próximo 

filho albino é de 50%. 
c) Os pais são homozigotos. 
d) O gene para a anomalia é recessivo. 
e) Todos os filhos normais são heterozigotos. 

 
06. A análise de grupos sanguíneos é uma maneira 

simples de se esclarecer casos de paternidade 

duvidosa. Esse tipo de teste permite provar, em 
alguns casos, que determinada pessoa não pode 
ser o pai de uma criança, o que ocorre em 
apenas uma das situações abaixo: 

a) Mulher do grupo A, homem do grupo B, 
criança do grupo O. 

b) Mulher do grupo B, homem do grupo AB, 
criança do grupo O. 

c) Mulher do grupo AB, homem do grupo A, 
criança do grupo B. 

d) Mulher do grupo O, homem do grupo A, 

criança do grupo A. 
e) Mulher do grupo A, homem do grupo A, 

criança do grupo A.  
 

 
 

 


