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Exercícios Propostos para Recuperação e Fixação de Conteúdo 

Ciências da Natureza - Biologia 

 

Série/Ano Capítulo Atividades sugeridas do 

livro 

Outras atividades 

(vídeos/links) 

3ª série 

Unid.14 - Cap.43 (Proteínas) - tópicos 

1 a 4 

PSA 1 a 4; TSC 1 a 3, 5 a 

7,10 

Listas sobre proteínas 

disponibilizadas 

semanalmente, ao longo 

de maio e junho, no 

Plurall. 

Unid.19 – Cap. 55 (Fisiologia) Lista a parte  

Unid.21 - Cap.61 (Evolução) - tópicos 

1 e 2 

PSA 2, 3, 4, 8, 10, 11 e 12. 

TSC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 

Refazer avaliações e 

arquivos enviados via 

Plurall ao longo do ano. 

Unid.20 - Cap.62 (Intr. à Genética) - 

tópicos 1, 2, 6 e 7 

PSA 2, 6, 8 e 14.  

TSC 1, 2, 4, 6, 7 e 8. 

Refazer avaliações e 

arquivos enviados via 

Plurall ao longo do ano. 
 
 

FISIOLOGIA 
 

1. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Esses vasos podem ser 

classificados em três tipos distintos: artérias, veias e capilares. Sobre as artérias, marque a alternativa correta: 

A  Atuam transportando exclusivamente sangue oxigenado. 

B  Atuam transportando exclusivamente sangue rico em gás carbônico. 

C  Atuam transportando sangue do coração para outras partes do corpo. 

D  Atuam transportando sangue de diversas partes do corpo em direção ao coração. 

 

2. Quais características permitem que os mamíferos tenham circulação completa, ou seja, sem mistura de sangue oxigenado 

e sangue rico em gás carbônico? 

A  Coração com três cavidades bem delimitadas e a presença de uma única aorta que não permitem a mistura do sangue. 

B  Os ventrículos são separados parcialmente pelo septo de Sabatier e possuem duas aortas que impedem a mistura do 

sangue rico em gás carbônico. 

C  O sangue passa apenas uma vez pelo coração, impedindo assim que o sangue se misture. 

D  O coração possui uma completa separação entre os ventrículos e existe apenas uma aorta, o que impede a mistura do 

sangue. 
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3. (UFPE) Com relação à função de artérias e veias na circulação humana, analise a figura e as proposições a seguir: 

 
Esquema da circulação do sangue no corpo humano 

1) Artérias pulmonares (1) levam aos pulmões o sangue vindo do corpo. 

2) Veias pulmonares (2) trazem para o coração o sangue oxigenado nos pulmões. 

3) Artéria aorta (3) leva o sangue oxigenado a todas as partes do corpo. 

4) Veias cavas (4) trazem o sangue rico em gás carbônico do corpo ao coração. 

 

Estão corretas: 

A  1, 2, 3 e 4. 

B  1, 2 e 3 apenas. 

C  1 e 3 apenas. 

D  2 e 4 apenas. 

E  2, 3 e 4 apenas. 

 

4. (Uerj) Artérias são vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para os tecidos, enquanto veias trazem o 

sangue para o coração. 

Admita, no entanto, que as artérias fossem definidas como vasos que transportassem sangue oxigenado e as veias, vasos 

que transportassem sangue desoxigenado. Nesse caso, a artéria e a veia que deveriam inverter suas denominações, no ser 

humano, seriam, respectivamente, as conhecidas como: 

A  renal e renal. 

B  aorta e cava. 

C  coronária e porta. 

D  pulmonar e pulmonar. 

 

5. Após sofrer hematose nos pulmões, o sangue retorna ao coração via veias pulmonares. Ele chega ao órgão pelo: 

A  átrio direito. 

B  átrio esquerdo. 

C  ventrículo direito. 

D  ventrículo esquerdo. 

E  capilar esquerdo. 
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BIOQUÍMICA 
 

1.  Marque a alternativa que melhor define uma proteína. 

A  Proteínas são moléculas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. 

B  Proteínas são polímeros de aminoácidos. 

C  Proteínas são uma associação entre ácidos graxos e álcool. 

D  Proteínas são polímeros de nucleotídeos. 

E  Proteínas são formadas por uma dupla camada de fosfolipídios. 

 

2. Uma proteína que se apresenta como uma sequência de aminoácidos está em sua estrutura: 

A  primária. 

B  secundária. 

C  terciária. 

D  quaternária. 

E  quinária. 

 

3. Qual das funções abaixo não correspondem a uma função desempenhada por proteínas? 

A  Atuam como catalisadoras de reações químicas. 

B  Promovem o transporte de substâncias, como é o caso da hemoglobina. 

C  Atuam na defesa do organismo (anticorpos). 

D  Principais macronutrientes utilizados na síntese de ATP. 

E  Promovem movimento e contração de determinadas estruturas. 

 

4. Marque a única alternativa que não indica um exemplo de proteína. 

A  Queratina 

B  Colágeno 

C  Hemoglobina 

D  Miosina 

E  Quitina 

 

5. (Unicentro) As proteínas são macromoléculas formadas pela união de várias moléculas menores. Elas participam da 

composição de muitas estruturas dos seres vivos, têm função metabólica, de defesa, reguladora e energética. Sobre as 

proteínas, assinale a alternativa incorreta. 

A  As proteínas podem ser chamadas de polinucleotídeos quando são pequenas. 

B  As enzimas aumentam a velocidade das reações químicas, sendo influenciadas pela temperatura e pelo pH. 

C  A ligação peptídica é caracterizada pela reação do grupo amina de um aminoácido com o grupo carboxila de outro, 

sendo liberada uma molécula de água. 

D  A desnaturação é um fato de inativação das proteínas, podendo ser provocada por altas temperaturas. 

E  A troca de um aminoácido na hemoglobina gera hemácias em forma de foice, doença chamada de anemia 

falciforme. 

 
 

 

 

 

 

 


