
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
Faça a avaliação com calma e atenção. 

Abraço, Gel. 
  
1) Considere os seguintes materiais: gás oxigênio, água do mar, refrigerante e cloreto de sódio. 
 
a) Quais desses materiais são substâncias puras? 

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Quais desses materiais são misturas? 

______________________________________________________________________________________________ 

 
2) O sangue é uma substância pura simples, substância pura composta, mistura homogênea ou mistura heterogênea? 

______________________________________________________________________________________________ 

 
3) Explique o que é fase de uma mistura. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
4) Diferencie substâncias puras simples de substâncias puras compostas. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
5) Defina alotropia. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
6) Para estudar as principais características das células, o professor de Ciências solicitou que os alunos examinassem 
e citassem as principais estruturas de quatro tipos de células diferentes observadas em desenhos esquemáticos: uma 
bactéria, um fungo, uma célula de um pedaço de folha retirado de uma roseira e uma célula de um pedaço de 
músculo retirado de um mamífero. Entre as estruturas citadas pelos alunos destacaram-se: mitocôndrias, 
cloroplastos, parede celular e membrana nuclear. Considerando os quatro tipos de células observadas é correto 
afirmar que  
 
a) a célula vegetal possui apenas a membrana nuclear e os cloroplastos das estruturas citadas.  
b) a célula animal possui apenas os cloroplastos e as mitocôndrias das estruturas citadas. 
c) a bactéria e a célula vegetal possuem todas as estruturas citadas.  
d) a célula vegetal possui todas as estruturas citadas. 
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7) Assinale a alternativa que completa corretamente e, na ordem, as lacunas do texto a seguir.   
 

Um grupo de _____________ diferenciadas e dotadas de propriedades semelhantes constitui os _____________. No 
organismo  humano, distinguem-se quatro tipos básicos de tecidos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular 
e tecido nervoso. [...] Os tecidos também se agrupam em nosso organismo. Um agrupamento de tecidos que interage 
forma um _________. [...] Vários órgãos interagem no corpo humano, desempenhando determinada função no 
organismo. Esse conjunto de órgãos associados forma um ______________. O conjunto de sistemas funciona, 
harmonicamente, para manter a sobrevivência do _______________. [...] 

 
a) células – tecidos – sistema – órgão – organismo. 
b) células – tecidos – órgão – organismo – sistema. 
c) células – tecidos – órgão – sistema – organismo. 
d)  células – tecidos – organismo – órgão – sistema. 
 
8) Esse tipo de célula apresenta o material genético protegido pelo envoltório nuclear. 
 
a) Procarionte. 
b) Unicelular. 
c) Eucarionte. 
d) Pluricelular. 
 
9) O tipo de célula que apresenta o material genético disperso no citoplasma é: 
 
a) Procariótica. 
b) Pluricelular. 
c) Eucariótica animal. 
d) Eucariótica vegetal. 
 
10) Os organismos formados por apenas uma célula, são chamados de: 
 
a) Unicelulares. 
b) Pluricelulares. 
c) Procariontes. 
d) Eucariontes. 
 
11) Assinale a alternativa que indica estruturas presentes em uma célula eucariótica vegetal. 
 
a) Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. 
b) Parede celular, cloroplasto e vacúolo. 
c) Membrana plasmática, mitocôndrias e núcleo. 
d) Parede celular e cloroplasto. 
 
12) Nome do organoide que contém enzimas oxidases cuja função é oxidar os ácidos graxos para a síntese de 
colesterol. 
 
a) Ribossomo. 
b) Peroxissomos. 
c) Mitocôndria. 
d) Centríolo. 
 
13) Os ossos são revestidos externamente por uma membrana fina de tecido conjuntivo, chamada: 
 
a) Medula óssea vermelha. 
b) Medula óssea amarela. 
c) Periósteo. 
d) Epífise. 
 
14) As articulações que permitem amplos movimentos são chamadas de: 
 
a) Móveis. 
b) Semimóveis. 
c) Imóveis. 
d) Planas. 
 
15) Essa cintura fornece apoio para a parte superior do corpo. Ela é chamada de: 
 
a) Escapular. 
b) Pélvica. 
c) Móvel. 
d) Imóvel. 
 



16) O nome do maior osso do corpo humano é o: 
 
a) Fêmur. 
b) Rádio. 
c) Ulna. 
d) Tíbia. 
 
 
17) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. 
 
O esqueleto _____________é formado pelos ossos do crânio, da caixa torácica e da coluna vertebral, constituindo em 
torno de 80 ossos. 
 
a) Periférico. 
b) Axial. 
c) Móvel. 
d) Semimóvel. 
 
 
18) Entre essas estruturas, a função desempenhada pelos ribossomos é: 
 
a) Síntese de proteínas. 
b) Formação de cílios e flagelos. 
c) Síntese de lipídeos. 
d) Respiração celular. 
 
 
19) A principal função das mitocôndrias é: 
 
a) Produção de energia. 
b) Síntese de proteínas. 
c) Formação de cílios e flagelos. 
d) Síntese de lipídeos. 
 
 
20) Dentre as funções vitais, manter o organismo em contato com o meio externo é classificada como: 
 
a) Função de relação. 
b) Função de nutrição. 
c) Função de reprodução. 
d) Função de digestão 
 


