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Questão 01)Uma pessoa apresenta uma rara doença que provoca 
alterações significativas em suas funções hepáticas. Assinale o 
mecanismo abaixo que poderia ser diretamente afetado no organismo 
dessa pessoa. 
A) Digestão de proteínas no estômago. 
B) Digestão de carboidratos no duodeno. 
C) Produção de suco pancreático. 
D) Produção de bile. 
E) Produção de suco gástrico. 
 
Questão 02) O coração é um órgão muscular responsável por 
impulsionar o sangue na circulação sanguínea. Em aves e mamíferos, o 
coração apresenta 
A) duas cavidades: um átrio e um ventrículo. 
B) quatro cavidades: dois átrios e dois ventrículos. 
C) três cavidades: dois átrios e um ventrículo. 
D) três cavidades: um átrio e dois ventrículos. 
E) apenas um átrio. 
 
Questão 03) De um modo geral, os sistemas circulatórios dos animais 
podem ser classificados como abertos a fechados. Sobre esses sistemas, 
é correto afirmar que:  
A) a circulação aberta, caracterizada pela presença de coração com 

apenas três cavidades (dois átrios e um ventrículo), é exclusiva de 
vertebrados;  

B) a circulação aberta, caracterizada pela presença de coração com 
apenas três cavidades (dois átrios e um ventrículo), é exclusiva de 
invertebrados;  

C) a circulação fechada, exclusiva de vertebrados, é caracterizada pela 
presença de um coração com quatro cavidades (dois átrios e dois 
ventrículos);  

D) a circulação fechada, exclusiva de invertebrados, é caracterizada 
pela presença de um coração com quatro cavidades (dois átrios e 
dois ventrículos);  

E) a circulação aberta, exclusiva de invertebrados, é caracterizada por 
incluir etapas nas quais o sangue flui fora de vasos sanguíneos. 

 
Questão 04) O sistema cardiovascular é responsável por garantir o 
transporte de sangue pelo corpo, permitindo, dessa forma, que nossas 
células recebam nutrientes e oxigênio. Analise as frases e complete as 
lacunas com os termos apropriados listados abaixo  
 
A_____________ sai do ventrículo direito transportando sangue 
__________(que vai ao pulmão realizar hematose). O _______esquerdo 
recebe sangue rico em ______________, proveniente dos _________, 
enquanto o __________________ recebe sangue rico em 
______________, proveniente do ____________, 
 
A) Artéria aorta, arterial. Átrio, oxigênio, pulmões, átrio esquerdo, gás 

carbônico, resto do corpo. 
B) Artéria pulmonar, venoso. Átrio, oxigênio, pulmões, átrio direito, gás 

carbônico, resto do corpo. 
C) Artéria pulmonar, arterial. Átrio, oxigênio, resto do corpo, átrio 

esquerdo, gás carbônico, pulmões. 
D) Artéria pulmonar, venoso. Átrio, oxigênio, pulmões, átrio direito, 

oxigênio, resto do corpo. 
E) Artéria aorta, venoso. Átrio, oxigênio, pulmões, átrio direito, gás 

carbônico, pulmões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 05) O esquema abaixo mostra, de forma simplificada, o caminho 
do sangue no corpo humano, indicado por setas. As câmaras cardíacas 
estão legendadas por AD (átrio direito), AE (átrio esquerdo), VD 
(ventrículo direito) e VE (ventrículo esquerdo) e os principais vasos 
sanguíneos estão numerados de 1 a 4. 
 

 
Fonte da ilustração: www.planetabio.com 
 
A artéria aorta e as veias cavas estão representadas, respectivamente, 
pelos números 
A) 2 e 1. 
B) 4 e 3. 
C) 4 e 2. 
D) 2 e 3. 
E) 1 e 3. 
 
Questão 06) O esquema abaixo representa, de forma simplificada, o 
coração humano. Há grandes vasos que levam sangue dos órgãos e 
tecidos para o coração e outros que levam sangue desse órgão para 
outras partes do corpo. 
 

 
 
No coração humano 
A) a entrada de sangue rico em oxigênio se dá pelas veias cavas. 
B) a entrada de sangue pobre em oxigênio se dá pela artéria pulmonar. 
C) a saída de sangue rico em oxigênio se dá pela artéria aorta. 
D) a saída de sangue pobre em oxigênio se dá pelas veias pulmonares. 
 
Questão 07) São exemplos de estruturas do sistema respiratório 
humano:  
A) faringe, pâncreas e alvéolos.  
B) laringe, pulmões e faringe.  
C) traqueia, rins e brônquios.  
D) pulmões, esôfago e fossas nasais. 
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Questão 08) Analise as três afirmações sobre o controle da respiração 
em humanos. 
 
I. Impulsos nervosos estimulam a contração do diafragma e dos músculos 
intercostais, provocando a inspiração. 
II. A concentração de dióxido de carbono no sangue influencia o ritmo 
respiratório. 
III. O ritmo respiratório pode ser controlado voluntariamente, mas na 
maior parte do tempo tem controle involuntário. 
 
Está correto o que se afirma em 
A) I, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I, II e III. 
 
Questão 09)Analise a seguinte reação química que ocorre no sangue 
humano. 
 

CO2 + H2O     H2CO3     H+ + 
3HCO  

 
Essa reação química corresponde à principal forma de transporte 
A) do gás carbônico. 
B) do elemento oxigênio. 
C) do ácido lático. 
D) da carboemoglobina. 
E) da carboxiemoglobina. 
 
Questão 10) A figura ilustra o processo da hematose em mamíferos. 
 

 
(http://profs.ccems.pt. Adaptado.) 

 
Os algarismos 1 e 2 indicam o processo de ______________. 
O algarismo 3 representa o ____________ . O algarismo 4 indica o fluxo 
sanguíneo bombeado pelo ___________e o 5 indica o fluxo sanguíneo 
com destino ao ____________. 
 
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as 
lacunas do texto. 
A) transporte ativo de gases – epitélio simples capilar – átrio esquerdo 

– ventrículo direito 
B) osmose sanguínea de gases – endotélio capilar – ventrículo 

esquerdo – átrio esquerdo 
C) difusão facilitada de gases – epitélio alveolar – ventrículo esquerdo 

– átrio direito 
D) difusão simples de gases – endotélio capilar – ventrículo direito – 

átrio esquerdo 
E) transporte passivo de gases – epitélio alveolar – átrio direito – 

ventrículo esquerdo 

RESPOSTAS: 
Q.01-D Q.02-B Q.03-E Q.04-B Q.05-B 
Q.06-C Q.07-B Q.08-E Q.09-A Q.10-D 
 

 
 
 
 

 


