
 

 

TM 09 - 8º ANO - HELCIO – BIOLOGIA 
 
 
Biologia 01.  
01. Leia o trecho com atenção: O coração apresenta quatro câmaras, duas aurículas e dois ventrículos e, nesse 

caso, não se misturam sangue arterial e venoso. A circulação é dupla, o que permite melhor controle da 
pressão arterial. O sistema circulatório é mais eficiente, possibilitando uma chegada rápida dos alimentos 
aos tecidos, garantindo, assim, o controle da temperatura corpórea. Um animal que se relaciona com o 
trecho descrito é o: 
a) jacaré. 
b) ornitorrinco. 
c) tubarão. 
d) sapo. 
e) estrela-do-mar. 

 
02. Relacione as descrições dos Sistemas Circulatórios com seus respectivos Filos animais: 

I. Ausente. O alimento é distribuído diretamente da cavidade gastrovascular. 
II. Ausente. O alimento é distribuído pelo intestino muito ramificado. 
III. Ausente. O alimento é distribuído pelo fluido da cavidade pseudocelomática. 
IV. Presente. Do tipo fechado, com vasos pulsáteis e sangue dotado de pigmentos respiratórios. 
V. Presente. Do tipo aberto, com coração e vasos sanguíneos, onde circula o fluido celômico. 

 
P = Artrópodes 
S = Nematelmintos 
Q = Anelídeos 
T = Platelmintos 
R = Moluscos 
U = Cnidários 

 
Assinale a opção que contém as associações corretas: 
a) I-P ; II-Q ; III-R ; IV-T ; V-U    
b) I-U ; II-T ; III-S ; IV-Q ; V-P    
c) I-P ; II-Q ; III-R ; IV-S ; V-T    
d) I-P ; II-Q ; III-R ; IV-U ; V-T    
e) I-U ; II-T ; III-R ; IV-Q ; V-S    

 
03. O sangue arterial circula de maneira independente do sangue venoso. Assinale a alternativa que tem 

exemplos de animais com este tipo de coração. 
a) sabiás - jararacas - rãs e salmões.    
b) jacarés - pardais - cavalos e leões.    
c) sapos - tainhas - tartarugas e hipopótamos.    
d) tigres - salamandras - cobras e bagres.    
e) gorilas - tubarões - lagartixas e golfinhos.    

 
04. O sistema circulatório no reino animal desempenha um importante papel no transporte de substâncias. 

Com relação a este sistema, assinale a alternativa que contém apenas animais cujo sistema circulatório é 
do tipo fechado. 
a) polvo, marisco, borboleta e abelhas.    
b) água viva, esponjas, sanguessuga e lambari.    
c) minhocas, pinguim, leão e jacaré.    
d) centopeia, aranhas, escorpiões e opiliões.    
e) camarão, lagosta, gatos e ursos.    
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05. Um fóssil de Gliptodonte, animal pré-histórico que pesava 1,5 tonelada, foi encontrado na Fronteira Oeste 
do RS. A descoberta chamou a atenção dos paleontólogos pelo bom estado de conservação do animal, que 
tinha comprimento de 3m e compunha a chamada megafauna, de grandes mamíferos que há cerca de 10 
mil anos se extinguiu, no período do Pleistoceno. Essa extinção ainda possui motivos controversos - um dos 
mais apontados são as mudanças climáticas - mas sabe-se que abriu espaço para outras espécies, muitas 
das quais de porte bem menor do que as ancestrais.  

 

 
 

Em relação ao tamanho, sabe-se que a taxa de consumo de oxigênio em relação à massa corpórea é muito 
mais alta no mamífero pequeno que no grande. Por exemplo, 1g de tecido de um camundongo consome 
oxigênio numa taxa até 100 vezes maior que 1g de tecido de um elefante. Esse elevado consumo de 
oxigênio do animal pequeno requer um maior suprimento desse elemento para os tecidos. Assim sendo, 
espera-se que mamíferos menores apresentem: 
a) Maior frequência cardíaca e menor frequência respiratória que mamíferos maiores. 
b) Menor frequência cardíaca e maior frequência respiratória que mamíferos maiores. 
c) Menor frequência cardíaca e menor frequência respiratória que mamíferos maiores. 
d) Maior frequência cardíaca e maior frequência respiratória que mamíferos maiores. 
e) Frequência cardíaca e respiratória igual à dos mamíferos maiores. 

 
06. Observe a imagem abaixo: 
 

 
 

Os produtos light são considerados mais saudáveis que as suas versões originais devido à redução de um 
elemento relacionado à pressão osmótica que, em excesso, é prejudicial à saúde pois 
a) o sódio em excesso está relacionado ao aumento da pressão arterial ao aumentar o volume de sangue 

nos vasos sanguíneos. 
b) o sódio em excesso está relacionado à diminuição da pressão sanguínea, podendo ocasionar um 

quadro de pressão baixa. 
c) as calorias em excesso ocasionam o aumento da pressão arterial por reduzir o volume de sangue nos 

vasos sanguíneos. 
d) as calorias em excesso estão relacionadas ao aumento do colesterol HDL, chamado de “colesterol 

ruim”. 
e) as gorduras trans em excesso ocasionam um aumento do colesterol LDL, chamado de “colesterol 

bom”, mas que em excesso é prejudicial. 
 
 
 
 
 
 



Exercícios Complementares 
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Biologia 02. 
 
01. Na espécie humana, é conhecida a trissomia do cromossomo 21 (síndrome de Down), que é um dos 

menores cromossomos da espécie. Em relação ao cromossomo sexual X são conhecidos casos de recém-
nascidos do sexo feminino com trissomia, tetrassomia e até pentassomia desse cromossomo. A que se 
deve esse fato? 
a) Ao cromossomo X ser um dos menores cromossomos do conjunto haploide 
b) Ao cromossomo X ser basicamente formado por heterocromatina com poucos genes estruturais 
c) Ao cromossomo X não ter uma pequena parte homóloga ao cromossomo Y, o que evita a permuta 

gênica entre eles 
d) Aos cromossomos X menos um serem inativados ainda na fase do desenvolvimento embrionário 
e) Ao cromossomo X ser o cromossomo com maior quantidade de ADN repetitivo, o chamado ADN lixo 

 
02. Um médico analisando gêmeos monozigóticos, constatou que um deles era menino e o outro menina. A 

análise cromossômica dos gêmeos indicou que o menino era normal, porém a menina era portadora da 
síndrome de Turner. 

 
Tal fato deve-se à perda de 
a) um cromossomo X na gametogênese da mãe das crianças. 
b) um cromossomo Y na gametogênese do pai das crianças. 
c) um cromossomo sexual, X ou Y, na gametogênese do pai ou da mãe das crianças. 
d) um cromossomo X quando da divisão mitótica do zigoto. 
e) um cromossomo Y quando da divisão mitótica do zigoto. 

 
03. No interior da Bahia uma mãe levou sua filha de 14 anos pela primeira vez ao médico. A mãe explicou que 

não morava muito longe da cidade grande, por isso sua filha não teve acompanhamento médico durante a 
vida, nem mesmo na hora do seu parto. Depois de alguns anos a mãe começou a reparar que havia algo 
de errado com sua filha, além de uma baixa estatura, seu pescoço apresentava pregas cutâneas. 
Desconfiada a médica pediu uma ultrassonografia do ovário e descobriu que ela tinha ovário atrofiado. A 
médica então pediu um exame cromossômico e chegou ao diagnóstico final de uma síndrome. Qual foi 
provável a síndrome diagnosticada? 
a) Síndrome de Down. 
b) Síndrome do triplo X. 
c) Síndrome de Patau. 
d) Síndrome de Turner. 
e) Síndrome do duplo Y. 

 
04. Responder à questão com base no cariótipo (conjunto de cromossomas) humano representado abaixo. 
 

 
 

O cariótipo é de um indivíduo do sexo com síndrome de: 
a) feminino - Klinefelter 
b) masculino - Klinefelter 
c) masculino - Down 
d) feminino - Turner 
e) masculino - Turner  
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05. Uma senhora está grávida e deseja adquirir conhecimento a respeito da saúde do seu futuro bebê. Após 
um exame, ela fica sabendo que seu filho terá uma mutação cromossômica. 

 

 
 

As mutações cromossômicas que correspondem ao resultado da divisão celular em 1 e 2 
são,respectivamente 
a) trissomia e haploidia. 
b) diploidia e haploidia. 
c) trissomia e monossomia. 
d) tetrassomia e trissomia. 
e) trissomia e diploidia. 

 
06. 

COLUNA I 
1. Filamento unitário, desespirilizadoe distendido que constitui o cromossomo. 
2. Estrutura relacionada com a formaçãodo nucléolo. 
3. Cada um dos elementos duplicados de um mesmo cromossomo, e que se encontram unidos pelo 

centrômero  
4. Estrutura situada na constrição primária do cromossomo, através da qual este se prende às fibrilas 

dofuso acromático. 
 
COLUNA II 
A. Centrômero 
B. Cromonema 
C. Satélite 
D. Cromátides 

 
A ordem contendo a associação corretas das colunas é: 
a) 1A; 2C; 3B; 4D 
b) 1B; 2A; 3D; 4C 
c) 1B; 2C; 3D; 4A 
d) 1C; 2B; 3A; 4D 
e) 1D; 2C; 3C; 4A 

 
 
 
 


