
 

 

TM 25 - 8º ANO - HÉLCIO – BIOLOGIA 
 

Biologia 1 
 
01. Sabemos que o esqueleto de um adulto e o de uma criança apresentam algumas diferenças. A respeito do 

esqueleto humano nas diferentes fases da vida, marque a alternativa correta. 
a)  O esqueleto de um adulto apresenta aproximadamente 150 ossos. 
b)  Em uma criança, observa-se um número maior de ossos, que, posteriormente, serão absorvidos pelo 

corpo. 

c)  No adulto, observa-se um número menor de ossos, pois, à medida que ocorre o desenvolvimento, 

muitos ossos unem-se. 
d)  Em uma criança existe menor ossos, pois, nessa fase, essas estruturas são constituídas por cartilagem. 
e) Em crianças e adultos encontramos o mesmo número de ossos. 
 

02. Os ossos são responsáveis, além da sustentação do corpo, pela produção de células sanguíneas, proteção 
de órgãos vitais e armazenamento de sais minerais. Esses órgãos são formados por tecido ósseo, um tipo 

de tecido 
a)  epitelial. 
b)  muscular. 
c)  conjuntivo. 
d)  nervoso. 
e)  adiposo. 

  
03. De acordo com o seu formato, os ossos são comumente classificados em longos, curtos, planos, irregulares 

e sesamoides. Analisando as alternativas a seguir, marque aquela em que é citado um osso irregular. 

a)  Tarso. 
b)  Ulna. 
c)  Patela. 
d)  Carpo. 

e)  Vértebras. 
 
04. O esqueleto humano pode ser dividido em axial e apendicular. Entre os ossos citados a seguir, marque o 

único encontrado no esqueleto apendicular. 
a) Crânio. 
b)  Costelas. 
c)  Esterno. 

d)  Rádio. 
e)  Vértebras. 

 
05. Analise as alternativas a seguir e marque aquela em que encontramos apenas ossos que fazem parte do 

tronco. 
a)  Patela, ulna e clavícula. 

b)  Ulna, fêmur e fíbula. 
c)  Maxilar, vértebras e rádio. 
d)  Esterno, costelas e vértebras. 
e)  Clavícula, occipital e esterno. 

 
Biologia 2 
 

01. Os métodos contraceptivos garantem a proteção contra uma gravidez indesejada. Apesar de prevenir a 
gravidez, eles, normalmente, não garantem proteção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 
Marque a alternativa que indica corretamente o nome de um método que garante proteção contra IST. 
a)  DIU 
b)  Pílula do dia seguinte 
c)  Diafragma 

d)  Camisinha 

e)  Coito interrompido 
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02. As pílulas anticoncepcionais combinadas apresentam dois hormônios sintéticos que impedem a ovulação e 

promovem o espessamento do muco cervical. Os hormônios presentes nas pílulas anticoncepcionais 
combinadas são: 

a)  Testosterona e progesterona 
b)  Testosterona e adrenalina 
c) Adrenalina e noradrenalina 
d)  Progesterona e estrogênio 
e)  Estrogênio e adrenalina 

 

03. Os métodos contraceptivos podem ser classificados em: métodos de barreira, dispositivo intrauterino, 
métodos hormonais, métodos cirúrgicos e métodos. naturais ou de abstinência periódica. Qual dos métodos 
a seguir é considerado um método de barreira? 
a)  Vasectomia 
b)  Laqueadura 
c)  Tabelinha 
d)  Diafragma 

e)  Anticoncepcional injetável 
 
04. (UEPA.) Leia o texto a seguir para responder a esta questão. 

Atualmente, os casais buscam métodos anticoncepcionais que lhes permitam um planejamento 
familiar, com um determinado número de filhos. Nos países em desenvolvimento, com altos níveis de 
pobreza, existem dificuldades no controle da gravidez, pois faltam programas de orientação sexual, 
educacional e condições de acesso aos métodos contraceptivos. Dentre esses métodos, alguns são 

combinações de hormônios que impedem a maturação dos folículos e a ovulação; outros são cirúrgicos, 
impedindo a fecundação do ovócito, e ainda há os que também servem como prevenção contra doenças 
sexualmente transmissíveis (DSTs). 

Adaptado de BIOLOGIA: Seres Vivos, volume 2, Cesar e Sezar, 2009. 

 
Os métodos contraceptivos tratados no texto são, respectivamente: 
a)  Preservativo (camisinha), pílulas anticoncepcionais e dispositivo intrauterino. 

b)  Preservativo (camisinha), laqueadura e pílulas anticoncepcionais. 

c)  Tabela, dispositivo intrauterino e laqueadura. 
d)  Pílulas anticoncepcionais, laqueadura e preservativo (camisinha). 
e)  Pílulas anticoncepcionais, laqueadura e tabela. 

 
05. (Cefet-SP) Contracepção significa impedir a formação da célula ovo ou zigoto. Um dos métodos utilizados 

é a vasectomia ou esterilização cirúrgica masculina, no qual corta e amarra os canais deferentes. É um 

método regulamentado pela Constituição Federal por meio da Lei 9.263, de 1996, artigo 226. A 
esterilização cirúrgica masculina é um método que: 
a)  Favorece a participação masculina no planejamento familiar. 
b)  Constitui uma proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis. 
c)  Interfere na capacidade sexual masculina. 
d)  O homem deixa de ser fértil devido à paralisação da produção de espermatozoides pelos testículos. 

e)  Inibe a produção do hormônio testosterona pelos testículos. 
 
 

 
 


