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VALOR: 20 PONTOS 
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SÉRIE: 8º ANO 
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01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
 

 Cap. 3 – Puberdade e adolescência. Sistema Reprodutor Masculino. 

 Cap. 4 – Conhecendo o Sistema Reprodutor Feminino 

 Cap. 5 – Reprodução: da fecundação ao Nascimento 

 Cap. 6 – Métodos contraceptivos e DSTs 

 Cap. 7 – Conceitos básicos de Genética 

 Cap. 8 – Introdução à Genética Mendeliana 

 Cap. 10 – A Alimentação 

 Cap. 14 – O sangue 

 Cap. 16 – Distribuição da matéria-prima para a produção de energia 

 Cap. 17 –   Sistemas imunológico e linfático 

 Cap. 18 – Sistema excretor 

 Cap. 20 – Sistema endócrino 

 Cap. 22 – Visão 

 Cap. 23 – Audição, equilíbrio e fonação 

 Cap. 27 – Sistema muscular 

 

 

 

02. ORIENTAÇÕES 

 Este trabalho contém 20 questões: 15 abertas e 5 fechadas no valor total de 20 pontos. As respostas deverão 

ser redigidas à mão e entregues no dia da prova de recuperação. 

 O Aluno deverá orientar seus estudos pelo livro, e as anotações feitas no caderno, sendo também 

interessante, a pesquisa em outros meios de informação.  

 Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça as provas e os exercícios 

dados durante o ano.  

 O trabalho deve conter todos os dados de identificação do aluno. 

 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 

▪ Trabalho – Valor: 20 pontos 

  Data de entrega: 16/12/2019 (no dia da prova final de Ciências). 

 

▪ Prova – Valor: 80 pontos 

  A prova constará de 20 questões, sendo 15 questões discursivas e 5 objetivas. 

 



QUESTÃO 01 – VALOR: 1,0 PONTOS 

 

Observe com atenção a imagem do sistema reprodutor masculino: 

IDENTIFIQUE os órgãos colocando a letra correspondente entre os parênteses. Depois, relacione as colunas de 

acordo com a respectiva função de cada estrutura: 

 

 
 

I. Canais que conduzem os espermatozoides para o encontro com os líquidos produzidos pela próstata e 

vesículas seminais, fundindo-se ao ducto ejaculatório.  

II. Glândulas masculinas responsáveis por produzir espermatozoides e o hormônio sexual testosterona.  

III. Órgão copulador, capaz de sofrer ereção. Elimina o esperma por meio da ejaculação. 

IV. Glândula responsável por produzir um líquido que compõe o esperma e protege os espermatozoides da 

acidez da vagina. 

V. Canal de comunicação com o ambiente externo, responsável pela eliminação de urina e esperma.  

VI. Local de amadurecimento dos espermatozoides, responsável por dar mobilidade a essas células. 

VII. Glândula responsável por produzir um líquido que compõe o esperma e nutre os espermatozoides, 

fornecendo açúcar necessário para a produção de energia. 

 

Assinale a afirmativa que apresenta a ordem correta das associações: 

 

A) F – II; G – III; B – IV; E – V, A – I; D – IV; C – VII. 

B) E – II; F – III; A – IV; D – V; B – I; G – VII; C – VI. 

C) F – III; G – V; B – VI; E – I, A – II; C – IV; D – VII.                                               

D) E – III; F – V; A – VI; D – I; B – II; G – IV; C – VII. 

E) F – III; G – V; B – VI; E – I, A – II; C – VII; D – IV. 

 

 

QUESTÃO 02 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 

Métodos contraceptivos são mecanismos químicos, físicos ou fisiológicos utilizados por casais férteis que não 

desejam ter filhos. Sobre os métodos contraceptivos, assinale a alternativa incorreta. 

 

A) DIU e espermicidas correspondem a barreiras químicas. 

B) Os métodos cirúrgicos conhecidos como laqueadura e vasectomia são métodos que impedem a nidação, 

ou seja, mesmo que o óvulo seja fecundado, não haverá implantação do embrião no útero.                          

C) Os métodos conhecidos como tabelinha e Billings são naturais ou comportamentais, pois não fazem uso 

de nenhum tipo de procedimento cirúrgico ou substância química. 

D) Os preservativos masculino e feminino constituem-se do único método contraceptivo que evita também 

as doenças sexualmente transmissíveis. 

E) Os contraceptivos de emergência não podem ser usados com frequência, pois possuem altas doses de 

hormônios. 

 

(     ) Pênis  

(     ) Uretra  

(     ) Epidídimo  

(     ) Ductos deferentes  

(     ) Testículos  

(     ) Próstata  

(     ) Vesícula seminal  

 

BlueRingMedia/Shutterstock.com 

 



QUESTÃO 03 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 

Observe o esquema que mostra um ciclo 

menstrual de 28 dias, comparando o ciclo 

ovulatório ao ciclo uterino. As modificações 

que ocorrem dentro dos ovários – no 

amadurecimento de um ovócito e no 

revestimento do útero, espessando o 

endométrio – são controladas por níveis 

diferentes de diversos hormônios ao longo 

do ciclo menstrual.  

  

Designua/Shutterstock.com 

 

Sobre os hormônios que atuam durante o ciclo menstrual, analise as afirmativas: 

 

I. O hormônio folículo estimulante (FSH), produzido pela hipófise, age nos ovários no início do ciclo, 

provocando o amadurecimento de um ovócito. 

II. O hormônio luteinizante (LH) é responsável pela ovulação no 14º dia do ciclo, liberando o ovócito 

maduro diretamente no útero para ser fecundado. 

III. Durante todo o ciclo menstrual, os níveis de estrógeno permanecem altos para estimular o espessamento 

e a vascularização do endométrio. 

IV. A progesterona é o principal hormônio responsável pela manutenção do endométrio. Durante a 

gravidez, seus níveis devem permanecer altos; quando eles caem, ocorre a menstruação. 

 

Assinale a afirmativa correta:  

 

A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.                                            

C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

 

QUESTÃO 04 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 

Um senhor de 56 anos de idade, procurando cuidar da saúde, procurou um médico a fim de fazer alguns exames de 

rotina. Como de costume, o médico solicitou um hemograma, um exame que analisa as células do sangue, como 

um dos indicadores de saúde do paciente. A tabela a seguir exemplifica resumidamente os resultados desse exame: 

 

Células Quantidade Valores de referência 

Hemácias 4,70 milhões/mm
3
 3,90 a 5,30 milhões/mm

3
 

Leucócitos 22 mil/mm
3
 36 a 110 mil/mm

3
 

Plaquetas 330 mil/mm
3
 130 a 450 mil/mm

3
 

 

Com base nos resultados obtidos, assinale a alternativa que determina uma possível enfermidade apresentada por 

esse paciente. 

 

A) O paciente está com anemia. 

B) O paciente apresenta deficiências nos processos de coagulação do sangue. 

C) O paciente necessita de transfusão sanguínea. 

D) O paciente apresenta dificuldades no transporte de gases. 

E) O paciente apresenta deficiências nos processos de defesa do organismo.                              



QUESTÃO 05 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 

Observe com atenção a imagem a seguir, que mostra a movimentação do braço: 

 
Disponível em: <http://rladeiratriatlo.blogspot.com/2011/01/musculos-esqueleticos.html>. Acesso em: 11 ago. 

2018. 

 

De acordo com o tipo de musculatura que atua nesse movimento, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. Ao se contrair, a musculatura esquelética puxa o osso ao qual está conectada.  

II. Os músculos lisos trabalham aos pares: enquanto um músculo está contraído, o outro permanece 

relaxado.  

III. O movimento antagônico corresponde ao movimento contrário (ou inverso) realizado por um par de 

músculos esqueléticos. 

IV. O músculo cardíaco realiza movimentos antagônicos responsáveis por manter o batimento do coração.   

 

Qual(is) está(ão) correta(s)?  

 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas.                                                                   

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 

E) I, III e IV, apenas. 

 

 

 

QUESTÃO 06 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 

(Uninove - Medicina 2016modificada) O sistema genital masculino é formado por glândulas (próstata, vesiculares 

e bulbouretrais), testículos no interior do escroto, epidídimos, ductos deferentes, pênis e uretra. 

 

A) Qual destes órgãos produz a testosterona? Qual é o papel da testosterona na puberdade? 

B) A vasectomia é um método contraceptivo cirúrgico, não reversível naturalmente. Descreva o principio 

de funcionamento: 

 da vasectomia  

 

 da camisinha 

 

 da laqueadura tubária

 

 

QUESTÃO 07 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 

(Udesc 2010 modificada) O ciclo reprodutivo feminino inicia na puberdade, e mensalmente cada ciclo culmina com 

a menstruação. O ciclo de fertilidade termina por volta dos 50 anos de idade.  

 

Em relação à informação acima:  

 

A) Como é denominado o início do ciclo de fertilidade feminino na puberdade? DESCREVA-O. 

B) O que é menstruação e por que ocorre?  

C) Por que ocorre a menopausa?   

http://rladeiratriatlo.blogspot.com/2011/01/musculos-esqueleticos.html


QUESTÃO 08 – VALOR: 1,0 PONTOS 

 

(Udesc 2009) Os hormônios controlam os processos reprodutivos nos mamíferos, assim como em outros 

vertebrados. Alguns hormônios são produzidos pelas glândulas do aparelho reprodutor, como os ovários nas fêmeas 

e os testículos nos machos. 

 

Em relação ao enunciado: 

 

A) Que órgãos constituem o aparelho reprodutor feminino dos mamíferos? 

B) Que hormônios reprodutivos são produzidos pelo ovário? Qual a sua função? 

  

 

 

QUESTÃO 09 – VALOR: 1,0 PONTOS  
Fonte: https://www.sprweb.com.br/mod_app/index.php 

(imagem nº: 21240) 

 

(Unesp 1998)  Observe o esquema que representa parte do 

sistema reprodutor feminino. 

 

Momentos após a ejaculação, vários espermatozoides 

percorrem a mucosa do útero e dirigem-se para uma das 

trompas. Alguns destes espermatozoides encontram o óvulo 

e liberam enzimas que enfraquecem as barreiras que o 

envolvem. Um espermatozoide entra em contato com a 

superfície do óvulo, e as membranas celulares e os núcleos 

de ambos se fundem. 

 

A) Descreva os fenômenos ocorridos em I, II, II e IV respectivamente. 

B) Explique a importância da fase IV para a nova vida em formação.  

 

 

QUESTÃO 10 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 

Sobre os conceitos básicos de genética, RESPONDA: 

A) Diferencie os termos: 

 Homozigoto X Heterozigoto 

 Genótipo X Fenótipo 

 Gene dominante X Gene recessivo 

B) Observe as imagens: 

  
Fonte: https://www.todamateria.com.br/celulas-haploide-e-diploide/   

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/gametogenese.htm 

 

DESCREVA o processo de fecundação humana, destacando também o número de cromossomos das células 

envolvidas. 



 

QUESTÃO 11 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 

Resolva os problemas abaixo sobre a transmissão de características hereditárias: 

 

A) (Fuvest) Considere os seguintes cruzamentos para ervilha, sabendo que V representa o gene que 

determina cor amarela dos cotilédones e é dominante sobre o alelo v, que determina cor verde. 

 

I. VV x vv II. Vv x Vv III. Vv x vv 

 

Em qual dos cruzamentos acima serão obtidos apenas ervilhas  heterozigotas para esta característica? 

Explique. 

 

B) Em um experimento, ao cruzar plantas puras de flores roxas com plantas puras de flores brancas, 

obteve-se 100% de plantas com flores roxas em F1. Levando em consideração que o experimento 

obedece à Primeira Lei de Mendel, represente as proporções obtidas na descendência do cruzamento de 

duas flores roxas da geração F1. 

 

 

 

QUESTÃO 12 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 

Quando você tem uma dieta saudável, correta e balanceada, seu organismo responde. Seu humor melhora, seu sono 

passa a ser mais agradável, sua disposição é maior em relação a atividades e sua imunidade aumenta 

consideravelmente. 

 

A) Relacione indicadores que podemos utilizar para escolher bem os seguintes alimentos:  Carnes, peixes, 

frutas e legumes, alimentos embalados. 

B) Descreva cada uma das formas de conservação dos alimentos abaixo: Resfriamento, Congelament, 

Pasteurização, Desidratação. 

C) Explique como ocorre os seguintes tipos de distúrbios alimentares: Desnutrição, Obesidade, Anorexia e 

Bulimia. 

 

 

QUESTÃO 13 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 

Sobre o sangue, RESPONDA: 

 

A) O sangue realiza funções importantes em nosso corpo. Explique como são realizadas as funções do 

sangue: 

 Coagulação do sangue 

 Transporte de gases 

 Transporte de resíduos celulares 

 Transporte de nutrientes 

 Defesa do organismo 

B) O sangue é formado pelo plasma e pelos elementos figurados. Explique a importância das hemácias, 

dos glóbulos brancos e das plaquetas para o nosso corpo.  

C) Os grupos sanguíneos do Sistema ABO podem ser: “A”, “B”, “AB” e “O”. Elabore um  quadro, 

destacando para cada grupo, os aglutinogênios e as aglutininas presentes. 

D) Para o Sistema ABO descreva o sistema de doação de sangue. 

 

 

QUESTÃO 14 – VALOR: 1,0 PONTOS 

 

Descreva como os sistemas Digestório, Circulatório e Respiratório trabalham de maneira integrada na distribuição 

de matéria prima para a produção de energia que ocorre na mitocôndria. (Explique o papel de cada sistema e da 

mitocôndria neste processo). 



QUESTÃO 15 – VALOR: 1,0 PONTOS 

 

O sistema imunológico, sistema imune ou imunitário é um conjunto de elementos que interagem entre si e têm 

como objetivo defender o corpo contra doenças, vírus, bactérias, micróbios e outros. 

O sistema imunológico humano serve como uma proteção, um escudo ou uma barreira que nos protege de seres 

indesejáveis, os antígenos, que tentam invadir o nosso corpo. Assim, representa a defesa do corpo humano. 

Entre as possibilidades de defesa interna, temos a inflamação, a febre e a ação dos glóbulos brancos. 

 

A) Descreva a ação dos glóbulos brancos na fagocitose e na produção e anticorpos. 

B) A imunidade adquirida, que envolve a produção de linfócitos com memória contra antígenos 

específicos, pode ocorrer de maneira passiva ou ativa. Diferencie a forma de imunização e de atuação do 

soro e da vacina. 

 

QUESTÃO 16 – VALOR: 1,0 PONTOS 

 

Sobre o sistema excretor, RESPONDA: 

 

A) Caracterize o termo “Homeostase”, destacando o papel do sistema Excretor neste processo. 

B) Explique a importância da água para o bom funcionamento do sistema excretor. 

C) Utilize o esquema para descrever o processo de formação da urina desde sua formação no néfron até a 

eliminação para o meio externo. 

        
Fonte: https://www.anatomiaemfoco.com.br/sistema-urinario/   https://beduka.com/blog/materias/biologia/resumo-

do-sistema-excretor/ 

 

 

 

QUESTÃO 17 – VALOR: 1,0 PONTOS 

 
Fonte: 

http://fisicaolhohumanond.blogspot.com/2012/03/formacao-

da-imagem-no-olho-humano.html 

 

Explique como ocorre a formação da imagem, destacando 

o papel da luz neste processo e o nome das estruturas 

envolvidas. 

 

QUESTÃO 18 – VALOR: 1,0 PONTOS 

 

Como ouvimos? 

 

Explique como ouvimos, descrevendo o 

caminho percorrido pelo som na orelha humana. 

 

 

 

 
Fonte: http://surdez.org.br/como_escutamos.asp 

 



QUESTÃO 19 – VALOR: 1,0 PONTOS 

 

Relacione cada glândula da imagem à sua função 

no corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://descomplica.com.br/blog/biologia/mapa-mental-controle-endocrino/ 

 

 

 

 

QUESTÃO 20 – VALOR: 1,0 PONTOS 

 

Sobre o sistema muscular, RESPONDA: 

 

A) Em relação aos movimentos, os músculos são divididos em grupos. Caracterize os 3 tipos de músculo 

do corpo humano, com base no tipo de contração e localização no corpo. 

B) Descreva o movimento antagônico dos músculos bíceps e tríceps do braço. 

 

 

 


