
 

 

TM 09 - 8º ANO - HELCIO – BIOLOGIA 
 
Gabarito 
Biologia 01 
01. Resposta: B 

Gabarito Comentado: 
O ornitorrinco é um mamífero e, portanto, apresenta coração dividido em 4 cavidades. Isto possibilita um 
sistema circulatório mais eficiente, garantindo o controle da temperatura corpórea. 

 
02. Resposta: B 

Gabarito Comentado: 
O único animal dos citados que tem sistema circulatório fechado é o anelídeo. E o único pseudocelomado é 
o nematelminto. A questão poderia ser definida apenas analisando esses dois critérios. 

 
03. Resposta: B 

Gabarito Comentado: 
A circulação dupla e completamente separada ocorre no coração dos répteis crocodilianos (jacarés e 
crocodilos), bem como em todas as aves e mamíferos. 

 
04. Resposta: C 

Gabarito Comentado: 
Apresentam sistema circulatório fechado os representantes dos filos anelídeos (minhocas, sanguessugas, 
nereis etc.) e do subfilo Craniados do filo cordados (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos). 

 
05. Resposta: D 

Gabarito Comentado: 
Sendo a demanda de oxigênio de um animal de pequeno porte, maior do que a de um de grande porte, 
espera-se uma frequência respiratória maior para suprir tal demanda. Da mesma forma, uma maior 
frequência respiratória elevaria a frequência cardíaca. 

 
06. Resposta correta: A 

A ingestão de grandes quantidades de sódio é prejudicial para o aumento da pressão arterial, conhecido 
como hipertensão, à medida que este soluto promove um aumento da pressão osmótica sanguínea, 
aumentando o volume de água nos capilares e, portanto, a pressão só mesmo. 

 
 
Gabarito 
Biologia 02 
 
01. Resposta: D 

Gabarito Comentado: 
A síndrome de Down é uma aneuplodia causada pela não-disjunção do cromossomo 21 durante a meiose 
gamética, levando a uma trissomia desse conjunto cromossomial. 

 
02. Resposta: E 

Gabarito Comentado: 
Como os gêmeos são monozigóticos vieram a partir da fecundação de um único espermatozoide. Dessa 
forma, para o menino ser normal e a menina portadora da síndrome de Turner deve ter ocorrido uma 
mitose anômala nos blastômeros que geraram o zigoto da menina, devido a perda de um cromossomo Y, 
fazendo com que o menino fosse XY, e a menina X0. 

 
03. Resposta: D 

Gabarito Comentado: 
A síndrome diagnosticada é a síndrome de Turner, onde ocorre a falta do cromossomo sexual X. Dentre os 
sintomas o afetado apresenta baixa estatura, ovário atrofiados e pregas no pescoço cutânea. 
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04. Resposta: B 
Gabarito Comentado: 
A síndrome de Klinefelter configura uma aneuploidia cromossômica caracterizada pela presença do 
cromossomo X em dupla dose junto ao cromossomo Y, configurando um conjunto cromossomial igual a 44, 
XXY. 

 
05. Resposta: C 

Gabarito Comentado: 
Em [1] ocorre uma trissomia, porque a célula apresenta 3 copias do cromossomo maior. Em [2], a 
monossomia e' caracterizada pela presença de 1 cópia do maior cromossomo 

 
06. Resposta correta: C 

A ordem correta é: 1B; 2C; 3D; 4A. 
 


