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QUESTÃO 7
(PUC- Campinas-SP) Considere os seguintes músculos:

I. lisos, responsáveis pelo peristaltismo;

II. estriados, responsáveis pelos movimentos do esqueleto;

III. cardíaco, responsável pelos movimentos de sístole e diástole.

Precisam estar dispostos em pares antagônicos para serem eficientes em sua função

a) I, somente.

b) II, somente.

c) I e III, somente.

d) II e III, somente.

e) I, II e III.
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• Alternativa “B”. 

• Os músculos estriados atuam em movimentos antagônicos, sendo 
que um exemplo clássico ocorre entre o bíceps e o tríceps. 
Enquanto o bíceps está contraído, o tríceps está distendido. Esse 
antagonismo faz com que o antebraço seja puxado.
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QUESTÃO 8
Denominamos de articulações os locais onde dois ossos encontram-se. As 
articulações podem ser móveis ou não, sendo que, no primeiro caso, elas 
permitem o movimento dos ossos. Esse movimento ocorre suavemente 
sem que ocorra o desgaste dos ossos graças à presença de:

a) tecido muscular nas suas extremidades.
b) tecido nervoso nas suas extremidades.
c) tecido epitelial nas suas extremidades.
d) tecido cartilaginoso nas suas extremidades.
e) tecido adiposo nas suas extremidades.
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• Alternativa “D”.

•  A presença de cartilagens e alguns líquidos nas articulações 
permite um deslizamento com pouco atrito entre os ossos, 
evitando assim o desgaste entre eles.
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QUESTÃO 9
Sabemos que os músculos esqueléticos são os músculos associados com os 
movimentos do nosso corpo e a postura. Sobre esse tecido, marque a 
alternativa incorreta.

a) Exercícios físicos estão relacionados com o aumento da massa muscular.
b) Os músculos esqueléticos são ligados aos ossos pelos tendões.
c) De maneira geral, os músculos esqueléticos realizam movimentos 
antagônicos.
d) O músculo esquelético apresenta contração involuntária.
e) O músculo esquelético é constituído principalmente pelo miócito. 
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• Alternativa “D”.

•  O músculo estriado esquelético possui contração voluntária, ou 
seja, somos nós que controlamos esse movimento. Os músculos 
lisos e cardíaco, por sua vez, apresentam contração involuntária.
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QUESTÃO 10
Uma pessoa adulta possui 206 ossos que, em conjunto, formam o esqueleto. Esses ossos podem 
ser classificados, de acordo com seu formato, em longos, curtos, laminares, irregulares e 
sesamoides.

Marque a alternativa que indica corretamente o nome de um osso longo, um laminar e um 
irregular, respectivamente.

a) Fíbula, ossos do crânio e vértebras.

b) Ossos do carpo, escápula e úmero.

c) Patela, úmero e ossos do crânio.

d) Rádio, vértebras e escápula.

e) Ossos do crânio, ossos do carpo e vértebras.
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• Alternativa “A”. 

• Os ossos longos podem ser definidos como aqueles que 
apresentam um comprimento maior que a largura. Já os laminares 
são aqueles que possuem pouca espessura. Os ossos irregulares, 
por sua vez, são aqueles que não apresentam forma definida.
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REVISÃO DE SISTEMAS
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O corpo humano é uma máquina extremamente complexa que pode ser 
estudada em diferentes níveis. Analise as alternativas abaixo e marque 
aquela que indica corretamente a sequência dos níveis de organização do 
corpo humano:

a) célula → sistemas → tecidos → órgãos → organismo

b) célula → tecidos → órgãos → sistemas → organismo

c) célula → órgãos → tecidos → sistemas → organismo

d) tecidos → órgãos → sistemas → célula → organismo

e) tecidos → órgãos → célula → sistemas → organismo
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• Alternativa “B”

• A célula é a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Um 
conjunto de células semelhantes forma um tecido. Os tecidos 
unem-se formando órgãos. Um conjunto de órgãos forma os 
sistemas. Os sistemas, por sua vez, formam um organismo.
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(UNESP – CAIPIMES -2013)
RESPIRAÇÃO É O FENOMENO PELO QUAL OCORRE O TRANSPORTE DE 
OXIGENIO AS CELULAS DO ORGANISMO E SE ELIMINA O DIOXIDO DE 
CARBONO PARA O EXTERIOR. AS SUAS ETAPAS SÃO:

a)Inspiração e expiração
b)ventilação, difusão e perfusão
c)Trocas gasosas e perfusão tecidual
d)Impulsos procedentes do centro respiratório e ventilação

13



A respiração tem objetivo de fornecer oxigênio e remover dióxido de carbono
A) INCORRETA – trata-se dos movimentos musculares para entrada e saída dos pulmões
B) CORRETA -  a respiração é a troca de gases entre as células do organismo e a 
atmosfera.
A ventilação é o processo que ocorre para a condução do ar da atmosfera ate os 
alvéolos. 
A difusão é a troca gasosa que ocorre entre a membrana alvéolo-capilar e o sangue.
A perfusão é o transporte de oxigênio e gas carbônico através dos tecidos e líquidos 
corporais .
C) INCORRETA – falta o processo de difusão
D) INCORRETA – O centro respiratório tem a função de regular os movimentos 
respiratórios, quando os parâmetros estão alterados.
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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.
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• Alternativa “C”.

• O tecido ósseo, responsável por formar os ossos, é um tipo 
especial de tecido conjuntivo. Além do tecido ósseo, o tecido 
adiposo, cartilaginoso, propriamente dito e hematopoiético são 
tipos de tecido conjuntivo.
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O corpo humano apresenta vários órgãos, os quais estão 
interligados formando sistemas. O esôfago é um órgão que faz 
parte de qual sistema?

a) Respiratório
b) Digestório
c) Excretor
d) Endócrino
e) Reprodutor
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• Alternativa “B”

• O esôfago é um órgão do sistema digestório que garante o 
transporte do bolo alimentar até o estômago.
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(UNISC) O tecido conjuntivo é um componente extremamente importante na 
formação do corpo humano. A classificação dos tipos de tecidos conjuntivos 
baseia-se, principalmente, na substância intercelular desse tecido e, em 
alguns casos, nas células que o compõem. Qual dos tecidos abaixo citados 
tem sua classificação baseada no tipo de células que o formam?

a) Tecido conjuntivo denso modelado
b) Tecido conjuntivo elástico
c) Tecido mucoso
d) Tecido conjuntivo adiposo
e) Tecido conjuntivo frouxo
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• Alternativa “D”

• O tecido conjuntivo adiposo apresenta essa denominação em 
virtude da presença de células adiposas, células ricas em 
gordura. A classificação dos outros tecidos citados é feita 
utilizando como critério as fibras neles encontradas.

20



(UFPR) Para facilitação de seu estudo, muitas vezes o corpo humano é dividido em 
sistemas. Entretanto as funções fisiológicas desempenhadas pelo corpo não estão 
dissociadas e ocorrem por meio da integração desses diferentes sistemas. Sobre os 
sistemas circulatório, respiratório e imunológico, considere as seguintes afirmativas:

1. O oxigênio (O2), assimilado pelo corpo por meio das trocas gasosas realizadas pelo 
sistema respiratório, é distribuído pelas hemácias presentes no sangue, ligado a 
moléculas de hemoglobinas, desempenhando papel importante no processo de 
produção de energia da maioria das células do corpo.

2. As artérias são vasos que transportam o sangue proveniente do coração, podendo, 
inclusive, transportar sangue venoso, como no caso das artérias pulmonares.
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3. O timo, o baço e os linfonodos fazem parte do sistema linfático, que, 
entre outras funções, desempenha papel importante no sistema de 
defesa do corpo humano.

4. O sistema circulatório é composto pelo sistema sanguíneo, que 
transporta o oxigênio, e pelo linfático, responsável pelo transporte de 
CO2.



Assinale a alternativa correta.

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
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• Alternativa “C”

• A afirmação 4 está incorreta, pois o sistema circulatório garante o 
transporte de oxigênio e de gás carbônico. O sistema linfático, 
por sua vez, garante, o transporte de linfa, líquido com 
composição semelhante à do líquido intersticial.
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