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Querido(a) aluno(a), 

Você está recebendo um roteiro de estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua 

efetiva recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  

Desejamos-lhe um ótimo resultado e pedimos a Deus que o ilumine! 

ESSE ROTEIRO NÃO DEVERÁ SER DEVOLVIDO E NEM CORRIGIDO EM SALA DE AULA. 

 
PROGRAMA DA PROVA 

 

Capítulo 02 - A vida e o ser humano 

1. Seres vivos e não vivos - 40 

1.2. Teoria Celular - 44 a 47 

1.3. Estrutura celular - 47 a 49 

1.4. Mas, afinal, o que é vida - 50 a 52. 

1.5. Vírus: entre o vivo e o não vivo - 53 a 54 

 

2. A constituição do corpo humano - 54 

2.1. Os órgãos e sistemas - 55 a 58 

2.2. Os tecidos - 59 a 66 

2.3. A célula e suas organelas - 66 a 74 (somente as organelas que diferem animais e vegetais e mitocôndrias) 

Capítulo 03 - Movimentação e coordenação  

1. O esqueleto - página 04 a 17 

2. Os músculos - página 18 a 24. 

3. Percepção e interpretação do meio - página 24 até 26 

4. A visão- página 26 até 37 

5. O sistema nervoso- página 37 até 51. 

 

QUESTÕES PARA ESTUDO 

Leia o texto com atenção aos textos e responda: 

O QUE É UM SER VIVO? 

Há muitos tipos de seres vivos no planeta, mas você já parou para pensar o que todos eles têm em comum?  

Os cientistas, concordam que os seres vivos apresentam certas características comuns, como composição química, 



metabolismo, ciclo de vida e organização celular.  

• Composição química: todos os seres vivos têm composição química semelhante como, por exemplo, a água, 
açúcares, proteínas e ácidos nucleicos.  

• Metabolismo: é o conjunto de processos químicos realizados pelos seres vivos para obter energia, formar suas 
estruturas e realizar funções vitais, como respiração, crescimento e reprodução.  

• Ciclo de vida: todo ser vivo tem seu ciclo de vida, que inclui etapas como nascimento, crescimento, reprodução e 
morte. A reprodução permite que originem descentes, ou seja, novos seres vivos.  

• Organização celular: todo ser vivo é formado por uma ou mais estruturas vivas chamadas de células.  

Os seres vivos podem ser formados por uma única célula, chamados de unicelulares, como por exemplo, uma 
bactéria, ou podem ser formados por duas ou mais células, chamados de multicelulares ou pluricelulares, como 
por exemplo, o ser humano, que é formado por várias células. Agora que já sabemos o que os seres vivos têm em 
comum, vamos estudar um pouco mais do que é célula e como esse conceito surgiu.  

TEORIA CELULAR 

Em 1665, o cientista inglês Robert Hooke observou cortes de cortiça (casca de árvores), usando um microscópio 

simples. Hooke percebeu que o material era formado por pequenas “caixinhas” vazias que chamou de célula (do 

latim cellula, que significa pequeno compartimento). Após essa descoberta, diversos estudos foram realizados a 

fim de observar as células em outros seres vivos. Mathias Schleiden (1804-1881) e Theodor Schwann (1810-1882) 

propuseram a teoria celular. Essa teoria afirma que todos os seres vivos são formados por células. Em 1855 

Rudolph Virchow (1821-1902), deu um passo adiante, declarando que a célula poderia apenas surgir de outra 

célula preexistente. Que significa que a célula pode se dividir e originar novas células. Assim a célula passou a ser 

considerada como a menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo.  

ESTRUTURA DAS CÉLULAS 

A maioria das células é formada basicamente por membrana plasmática, material genético e citoplasma. A 

membrana plasmática é muito fina e envolve a célula. É através dela que ocorre a comunicação do interior da 

célula com o meio externo, por meio do controle da entrada e da saída de determinadas substâncias. O material 

genético corresponde às estruturas responsáveis pelas instruções de funcionamento da célula e do próprio 

organismo. Essas informações são hereditárias. Em muitos seres vivos, o material genético é formado por 

filamentos de DNA. O citoplasma é formado por um líquido viscoso chamado de citosol, constituído por água, 

proteínas, gorduras e açúcares que preenchem a célula. Nele estão presentes os organoides (também chamados 

de organelas), estruturas menores que realizam funções específicas na célula.  

APÓS A LEITURA DO TEXTO, VAMOS RESPONDER EM SEU CADERNO AS ATIVIDADES ABAIXO:  

1) Quais são as principais características que permitem classificar algo como ser vivo?  

2) As observações feitas por Schleiden e Schwann levaram à elaboração da teoria celular. O que propõe essa 

teoria?  

3) Indique as estruturas celulares numeradas e cite as suas funções: 



 

4) Assinale V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas:  

A. (__) A célula é constituída de membrana celular, citoplasma e núcleo.  
B. (__) A célula é a maior unidade estrutural e funcional de um ser vivo.  
C. (__) No citoplasma encontram estruturas menores que realizam funções especificas na célula.  
D. (__) As células são originadas a partir de outras células que se dividem.  
E. (__) Os seres unicelulares, isto é, são constituídos por uma única célula. 
 

5) Assinale a alternativa CORRETA:  

(A) A estrutura de uma célula é somente membrana plasmática.  

(B) As células só são encontradas em animais.  

(C) Todos os seres vivos possuem muitas células, ou seja, todos são multicelulares.  

(D) Os seres vivos podem ser tanto unicelulares (única célula) como multicelulares (várias células).  

 

6) Assinale a alternativa correta. O que é formado por um líquido viscoso chamado de citosol, constituído por 

água, proteínas, gorduras e açúcares que preenchem a célula:  

(A) Núcleo.  

(B) Membrana Plasmática.  

(C) Citoplasma.  

(D) Material genético.  

 

7) Assinale a afirmação que NÃO faz parte da teoria celular:  

(A) Os seres vivos são formados por células.  

(B) Schleiden e Theodor Schwann propuseram a teoria celular.  

(C) Toda célula surgede outra célula preexistente.  

(D) As células não são vivas. 

 

8) (UECE-2002) - As fibras musculares associam-se em feixes, constituindo os músculos. A sua contração possibilita 

a realização de movimentos no corpo. Os movimentos peristálticos são produzidos por tecidos musculares do(s) 

tipo(s).  

a) estriado esquelético  

b) liso c) estriado cardíaco  

d) estriado esquelético, liso e estriado cardíaco  

9-(Unicamp 2014) - O tecido muscular cardíaco apresenta fibras:  



a) lisas, de contração voluntária e aeróbia  

b) lisas, de contração involuntária e anaeróbia  

c) estriadas, de contração voluntária e anaeróbia  

d) estriadas, de contração involuntária e aeróbia.  

 

10-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. 

 

11 - Analise as alternativas a seguir e marque aquela que NÃO descreve uma função do sistema nervoso.  

a) ( ) captar e interpretar estímulos do ambiente.  

b) ( ) transportar informações.  

c) ( ) criar respostas por meio de movimentos, sensações ou constatações.  

d) ( ) transportar de nutrientes e oxigênio para o corpo.  

e) ( ) controlar a atividade dos músculos. 

  

12 - O sistema nervoso é dividido entre sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP). Assinale 

a alternativa que contém os órgãos que fazem parte desses sistemas.  

a) ( ) SNC: encéfalo e medula espinhal; SNP: nervos e gânglios nervosos.  

b) ( ) SNC: cérebro e neurotransmissores SNP: tronco encefálico e raízes dorsais.  

c) ( ) SNC: nervos e gânglios nervosos; SNP: encéfalo e medula espinhal.  

d) ( ) SNC: cérebro e cerebelo; SNP: diencéfalo e medula espinhal.  

e) ( ) SNC: cérebro e cerebelo; SNP células nervosas e neurotransmissores.  

 

13 - Qual dos seguintes comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso?  

a) ( ) Salivar ao sentir o aroma de comida gostosa.  

b) ( ) Levantar a perna quando o médico toca com martelo no joelho do paciente.  

c) ( ) Piscar com a aproximação brusca de um objeto.  

d) ( ) Retirar bruscamente a mão ao tocar um objeto muito quente.  

e) ( ) Preencher uma ficha de identificação.  

 

14 - O cérebro é uma parte do encéfalo que corresponde a aproximadamente 80% dessa estrutura e apresenta 

uma grande quantidade de sulcos e depressões. Marque a alternativa que indica corretamente algumas das 

funções principais do cérebro:  

a) ( ) O cérebro relaciona-se com a coordenação dos movimentos, equilíbrio e postura.  

b) ( ) O cérebro relaciona-se com a regulação das funções cardiovasculares, controla a respiração e os reflexos de 

tosse e espirro.  

c) ( ) O cérebro é responsável por processar os impulsos motores e regular a temperatura corpórea.  

d) ( ) O cérebro relaciona-se com a linguagem, comportamento emocional e raciocínio.  

e) ( ) O cérebro é responsável por controlar a audição, pressão arterial e respiração. 

 

 


