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Lê atentamente as perguntas e assinalas as respostas correctas nos locais a isso destinados. 

1. O sistema nervoso desempenha importantes funções de coordenação 

do nosso organismo. A figura ao lado mostra um esquema de um a 

célula típica desse sistema. As expressões que se seguem são relativas à 

propagação do impulso nervoso numa destas células. 

I. Substâncias químicas são libertadas na extremidade do axónio 

II. O impulso propaga-se pelo axónio 

III. O Impulso propaga-se pelas dendrites 

IV. O impulso nervoso chega ao corpo celular 

1.1. A sequência correta dos acontecimentos mencionados é: 

 IV-II-III-I 

 III-IV-II-I 

 III-II-I-IV 

 I-II-III-IV 

1.2. O axónio corresponde na figura à letra_____, enquanto a sinapse se dá no local assinalado pela letra _____.  

 ….A.…C 

 ….D…..C 

 ….A…..E 

 ….C…..E 

1.3. No encéfalo humano o ____ estabelece a ligação com a espinal medula e o ____  coordena o equilíbrio do corpo. 

 …bolbo raquidiano …..hipotálamo…. 

 ….hipotálamo …… cérebro….. 

 ….hipotálamo …..cerebelo…. 

 ….bolbo raquidiano ….cerebelo…. 

1.4. O sistema nervoso somático…. 

 ….transmite ordens do sistema nervoso central aos músculos 

 ….controla as funções básicas e involuntárias do organismo 

 …. prepara o organismo para responder a situações de stress 

 …. é composto pelo encéfalo e a espinal medula 

2. Hormonas são substâncias químicas produzidas por células ou por glândulas localizadas em várias regiões do corpo e 

que entrando na corrente sanguínea produzem efeito em locais-alvo.  

2.1.  A hormona que regula a utilização da glicose pelas células é a ___________, que é produzida por células ________. 

 …..adrenalina….. da tiroide….. 

 …..insulina ……. do pâncreas…. 

 …..insulina …… do fígado…… 

 …..adrenalina…… da hipófise ….. 

2.2. No sistema hormonal… 

 ….a comunicação é feita através de neurónios 

 …. as hormonas atuam perto do local onde são produzidas 

 …a ação das hormonas é rápida e duradoura 

 …. a ação das hormonas é lenta e duradoura 
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3. Os alimentos fornecem-nos nutrientes essenciais para a realização das funções vitais como as proteínas, os glícidos, 
os lípidos ou a água. 

3.1. Depois de ingeridos e antes de serem absorvidos, os nutrientes são submetidos a um processo de _________ na 

qual intervêm ___________ . 

 ….digestão….. enzimas. 

 …..eliminação …..órgãos. 

 ….. defecação ….. os intestinos 

 ……desidratação …..os intestinos 

3.2. Os glícidos são nutrientes ___________ que desempenham essencialmente uma função ___________. 

 ….minerais….plástica 

 ….orgânicos …..reguladora 

 …..orgânicos…..energética 

 ….minerais …..energética 

4. O sistema digestivo é constituído por um tubo percorrido pelos alimentos, e 
por glândulas anexas que participam na digestão química com diversos sucos. A 
figura ao lado representa um esquema do sistema digestivo humano. 

 

4.1. O quilo forma-se no órgão do tubo digestivo assinalado pelo número _____  
que também produz ______________. 

 …..3…..suco gástrico 

 …..6…..suco intestinal 

 …..3……suco pancreático 

 …..6…..bílis 

4.2. A absorção dos nutrientes para o sangue dá-se no órgão assinalado pelo 
número …. 

 4 

 3 

 6 

 7 

4.3. À saída do estômago o alimento passa para o _______________ onde é 
descarregado _________. 

 ….. o fígado …… a bílis. 

 ….o intestino grosso ……o suco intestinal 

 ….. o duodeno ……o suco pancreático 

 …..o fígado …… o suco gástrico 

4.4.  Os números ______________ representam glândulas anexas 

 1, 4 e 8 

 1, 3 e 5 

 3, 4 e 5 

 1, 6 e 8 

5. Uma alimentação equilibrada é importante para uma vida e crescimento saudável. 

As proporções em que devemos ingerir os diversos tipos de alimentos estão 

representadas num círculo a que chamamos de “roda dos alimentos”, e que se 

encontra esquematizado ao lado. 

 

5.1. As letras A, B, C e D correspondem respetivamente as proporções de…. 

 Gorduras, hidratos de carbono, vegetais e laticínios 

 Gorduras, leguminosas, vegetais, hidratos de carbono 

 Laticínios, Hidratos de carbono, leguminosas, gorduras 

 Gorduras, laticínios, vegetais e hidratos de carbono 
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6. O esquema da figura ao lado, representa o sistema circulatório humano.  

 

6.1. Existe sangue arterial em…. 

 A, B, H, J 

 C, J, A, G 

 B, G, C, D,  

 C, D, I, G 

6.2. A artéria aorta está representada pela letra__________ e a veia pulmonar pela 
letra _________. 

 ….J…..H 

 …..H…..G 

 …..I…..G 

 …..H…..J 

6.3. A aurícula onde circula sangue venoso tem a letra _______  sendo em  _____ 

que o sangue ganha oxigénio e perde CO2. 

 ….A…….E….. 

 …..C……F…… 

 …..B……E…… 

 ……D……F…… 

6.4. Na circulação sistémica….. 

 ….o sangue passa de venoso a arterial 

 ….o sangue sai pela veia cava e entra pela artéria aorta. 

 …o sangue sai do ventrículo esquerdo e entra na aurícula direita. 

 ….o sangue realiza a hematose pulmonar. 

 

7. O sangue é um fluido corporal essencial para as funções vitais do nosso 

organismo. A figura ao lado representa a composição do sangue humano 

visto ao microscópio. 

 

7.1. A fração identificada pela letra A representa aproximadamente _____ do 

volume do sangue e denomina-se ________ 

 ….45%.....hemácias 

 …..60%.....leucócitos 

 …..55%......plasma 

 …..50%.....hemácias 

7.2. As células identificadas pelos números 6, 5 e 2 desempenham funções de 

___________________ e, ao contrário das células da fração C 

identificadas pelo nº 1 _______________ . 

 ….defesa do organismo …….não têm núcleo 

 …..defesa do organismo ….. têm núcleo. 

 …..transporte de oxigénio ……não têm núcleo. 

 ……transporte de oxigénio …..têm núcleo. 

7.3. As plaquetas sanguíneas desempenham funções de …. 

 ….defesa do organismo contra infeções 

 ….coagulação sanguínea 

 ….transporte de nutrientes 

 ….transporte de oxigénio 
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8. O sistema respiratório humano é constituído pelas vias 

respiratórias e pelos pulmões, locais onde se dão as trocas 

gasosas entre o ar e o sangue. A imagem ao lado representa 

o sistema respiratório. 

 

8.1.  O ar é _____________quando o músculo assinalado com 

o número 10 __________ saindo com  ______oxigénio. 

 ….expirado….relaxa….menos… 

 …..expirado….contrai….mais…. 

 ……inspirado…..relaxa….menos…. 

 …..inspirado…..contrai…..mais….. 

8.2. A epiglote está assinalada na figura com o número 

____enquanto as cordas vocais se encontram na ______, 

estrutura que tem na imagem o nº _______ 

 …..4……..laringe…….1 

 …..6……faringe…..2 

 …..2……laringe…..6 

 …..2…..faringe……6 

8.3. A traqueia….. 

 …possui anéis de cartilagem formando um O à sua volta 

 …ramifica-se em dois bronquíolos 

 ….localiza-se entre o esófago e a espinal medula 

 ….localiza-se abaixo da laringe 

9. A imagem ao lado representa uma 

ampliação dos alvéolos pulmonares, 

com a representação das trocas que 

aí se efetuam entre o sangue que 

circula nos capilares e o ar que se 

encontra no interior dos alvéolos. 

 
9.1. A letra X do esquema representa o _______ enquanto o sangue venoso se encontra do lado do capilar assinalado 

com a letra ______. 

 ……Oxigénio…….B 

 …..Oxigénio…..A 

 ….Dióxido de Carbono…..B 

 …..Dióxido de Carbono…..A 

9.2. A membrana que envolve os pulmões denomina-se….. 

 ….diafragma 

 …..alvéolos pulmonares 

 ….pleura 

 ….palato 

 


