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1. Lê o texto seguinte e observa as figuras. 

 

O equilíbrio do organismo é assegurado por um conjunto de reações metabólicas em que são 

utilizados vários reagentes, entre eles os nutrientes e o oxigénio, resultando dessas reações substâncias 

que se podem tornar tóxicas. A obtenção dos nutrientes é assegurada pelo sistema digestivo, enquanto a 

entrada de oxigénio se faz através do sistema respiratório. Os nutrientes e o oxigénio são distribuídos pelo 

organismo e as substâncias tóxicas são retiradas das células através do sistema circulatório e do sistema 

linfático (figura 1). 

O sangue, formado por um líquido onde se encontram células em suspensão é bombeado pelo 

coração e circula em vasos sanguíneos, enquanto a linfa ocupa os espaços entre as células (figura 2) e 

circula em vasos linfáticos. Para além do referido, os constituintes do sangue e da linfa têm outras 

funções, como a representada na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Defesa do organismo. 

Figura 1 Sistema circulatório e sistema linfático. 

Figura 2 Sangue observado ao microscópio (ampliação: 160x). 



 

 

1.1 Faz a legenda dos números (de 1 a 9) das figuras 1 e 2. 

1.  _______________________________________    6. ___________________________________________  

2.  _______________________________________    7. ___________________________________________  

3.  _______________________________________    8. ___________________________________________  

4.  ________________________________________   9. ___________________________________________  

5.  _______________________________________   

 

1.2 Identifica os fluidos (A, B, C e D) representados nas figuras 1 e 2. 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

1.3 Identifica possíveis substâncias representadas pelas letras X e Y (figura 1). 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

1.4 Para cada uma das afirmações seguintes, seleciona a única opção que permite obter uma afirmação correta. 

1.4.1 O organismo é fundamentalmente constituído por células _________________ que se caracterizam por 
_________________. 

a. estaminais (...) ter determinada forma e função 

b. estaminais (...) se diferenciarem em qualquer tipo de célula 

c. especializadas (...) ter determinada forma e função 

d. especializadas (...) se diferenciarem em qualquer tipo de célula 

 

1.4.2 A estrutura representada pelo número 7 tem como função _________________. 

a. bombear o sangue para os ventrículos durante a sístole auricular 

b. impedir a mistura de sangue venoso com sangue arterial 

c. bombear o sangue para fora do coração durante a sístole ventricular 

d. impedir o refluxo sanguíneo 

 

1.4.3 A estrutura representada pelo número 6 tem como função _________________. 

a. contribuir para o deslocamento do sangue no seu regresso ao coração 

b. impedir o refluxo sanguíneo entre os ventrículos e as aurículas 

c. impedir o refluxo sanguíneo entre as artérias e os ventrículos 

d. impedir a mistura de sangue venoso com sangue arterial 
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1.4.4 Na figura 2 não é visível um dos elementos celulares do sangue, as ____________________ que são 
responsáveis __________________. 

a. plaquetas (...) pela coagulação do sangue 

b. plaquetas (...) pela deposição de colesterol 

c. proteínas (...) pela coagulação do sangue 

d. proteínas (...) pela deposição do colesterol 

 

1.4.5 O fluido B é constituído por plasma e _____________ e é responsável pelo transporte de ____________. 

a. leucócitos (...) nutrientes 

b. leucócitos (...) substâncias tóxicas 

c. hemácias (...) nutrientes 

d. hemácias (...) substâncias tóxicas 

 

1.4.6 O fluido D é essencialmente constituído por ________________ e, por isso, encarrega-se da distribuição 
de ______________ pelo organismo. 

a. água (...) calor 

b. água (...) oxigénio 

c. hemácias (...) calor 

d. hemácias (...) oxigénio 

 

1.4.7 Nos gânglios linfáticos regista-se elevada quantidade de _______________, responsáveis ___________. 

a. hemácias (...) pela defesa do organismo 

b. hemácias (...) pelo transporte de gases respiratórios 

c. leucócitos (...) pela defesa do organismo 

d. leucócitos (...) pelo transporte de gases respiratórios 

 

1.4.8 O fluido A ocupa o espaço ______________ e forma-se a partir do fluido _______________. 

a. extracelular (...) B 

b. extracelular (...) C 

c. intracelular (...) B 

d. intracelular (...) C 

 

1.4.9 Na figura 3 encontra-se representada a _____________________, fenómeno em que ocorre a digestão 
de _______________________. 

a. diapedese (...) nutrientes 

b. diapedese (...) microrganismos patogénicos 

c. fagocitose (...) nutrientes 

d. fagocitose (...) microrganismos patogénicos 

 

 

 



 

 

1.5 Estabelece a correspondência correta entre cada uma das descrições relativas à função dos órgãos, 
expressas na coluna A e o número da figura 1, que consta da coluna B. 

 

COLUNA A COLUNA B 

A. Transporte de sangue venoso para os pulmões. 

B. Transporte de sangue arterial bombeado pelo ventrículo esquerdo. 

C. Transporte de sangue venoso para a aurícula direita. 

D. Transporte de sangue arterial para a aurícula esquerda. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1.6 A imagem da figura 2 foi obtida através da utilização do microscópio. 

Para cada uma das afirmações seguintes, seleciona a única opção que permite obter uma afirmação correta. 

 

1.6.1 Observa a estrutura representada pelo número 9, na figura 2. Tendo em conta as características da 
imagem observada ao microscópio, a posição original desta estrutura na lâmina seria a representada 
pela letra ________________. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Caso se aumentasse a ampliação da observação da figura 2, observar-se-ia ____________________. 

a. menos células e menos ampliadas 

b. menos células, mas mais ampliadas 

c. mais células, mas menos ampliadas 

d. mais células e mais ampliadas 
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Grupo II 

 

1. Lê o texto seguinte. 

 

Perigos do mergulho 

Como a principal dificuldade do ser humano ao 

submergir em água é o facto de não conseguir respirar 

naturalmente, tem de recorrer a uma das possíveis formas 

de mergulho: 

• a imersão em apneia, na qual o indivíduo tem de suster a 

respiração, o que apenas possibilita uma curta permanência 

debaixo de água, no máximo de 2 a 3 minutos; 

• a imersão com escafandro, na qual se recorre a um equipamento autónomo com garrafas de ar 

comprimido que permitem ao indivíduo respirar no interior da água, o que favorece uma permanência 

muito mais prolongada debaixo de água. No entanto, a imersão provoca um outro problema – o aumento 

da pressão ambiental que vai aumentando rapidamente à medida que o indivíduo vai submergindo. De 

facto, enquanto ao ar livre e ao nível do mar o organismo se encontra submetido à pressão de uma 

atmosfera (760 mmHg), a 10 m de profundidade essa pressão duplica e a cada 10 m de descida soma-se 

outra atmosfera de pressão, enquanto na subida ocorre o contrário. 

Quando um mergulhador realiza uma imersão em apneia, o efeito da pressão ambiental sobre as 

cavidades do corpo constituídas por paredes elásticas faz com que o seu volume diminua. Esta diminuição 

do volume do tórax proporciona a redução do tamanho dos pulmões no interior da cavidade: a 10 m de 

profundidade, o volume dos pulmões reduz-se para metade; a 20 m, para 1/3… Na subida ocorre o 

contrário, regressando a dimensões normais ao ar livre, à medida que a pressão intratorácica se equivale à 

da exterior. Por outro lado, quando se realiza mergulho com garrafas de ar comprimido, a pressão 

intratorácica e a do interior dos alvéolos pulmonares mantêm-se ao nível da pressão ambiental sem que o 

volume dos pulmões seja alterado. Ao subir com os pulmões cheios de ar comprimido, o mergulhador 

deve fazê-lo lentamente, de modo a conseguir controlar a sua respiração e equilibrar a pressão 

intrapulmonar com a ambiental, que vai progressivamente diminuindo, sendo necessário que as suas 

expirações sejam mais prolongadas do que as inspirações. Caso o mergulhador, enquanto sobe, não 

expulse o ar comprimido presente nos seus pulmões, pode ocorrer um excesso de expansão pulmonar e 

uma possível rutura dos septos alveolares e capilares. 

 

1.1 Para cada uma das afirmações seguintes, seleciona a única opção que permite obter uma afirmação correta. 

1.1.1 Quando se mergulha em apneia o volume dos pulmões ___________________, uma vez que o ar que 
contêm ______________________. 

a. aumenta (...) comprime-se 

b. aumenta (...) expande-se 

c. diminui (...) comprime-se 

d. diminui (...) expande-se 

 



 

 

1.1.2 Num mergulho com garrafas de ar à medida que aumenta a profundidade o volume dos pulmões 
______________, e o consumo de gás que está na garrafa _______________. 

a. diminui (...) aumenta 

b. mantém-se (...) aumenta 

c. mantém-se (...) diminui 

d. diminui (...) diminui 

 

1.2 Explica como é que uma subida não controlada após um mergulho com garrafa a profundidades elevadas 
pode causar consequências na capacidade de desempenhar tarefas que exijam esforço físico. 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

1.3 Apesar de, regra geral, uma pessoa apenas conseguir estar debaixo de água dois ou três minutos, o recorde 
mundial de permanência nestas condições é superior a 20 minutos. Para atingir este recorde, o atleta efetuou 
as últimas inspirações recorrendo a uma garrafa com oxigénio puro e permaneceu imóvel durante todo o 
tempo. 

1.3.1 Explica por que razão o recordista efetuou os procedimentos referidos. 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

1.3.2 Ao fim de algum tempo o recordista começou a sentir contrações relacionadas com alterações do pH do 
sangue. Explica o processo referido. 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

2. Estabelece a correspondência correta entre as estruturas expressas na coluna A e a respetiva função que consta 
da coluna B. 

COLUNA A COLUNA B 

A. Epiglote 

B. Laringe 

C. Pleura 

D. Costelas 

E. Diafragma 

F. Alvéolos 

G. Traqueia 

1. Evitar que os alimentos entrem na traqueia. 

2. Órgão onde circula o ar e que se ramifica em duas vias. 

3. Local onde ocorrem trocas gasosas entre os pulmões e o sangue. 

4. Revestir os pulmões e fazê-los aderir à caixa torácica. 

5. Local onde o sangue arterial passa a sangue venoso. 

6. Proteger os pulmões e o coração. 

7. Músculo que separa o tórax do abdómen e que contrai durante a inspiração. 

8. Conduzir o ar e alojar as cordas vocais. 

9. Local onde ocorre a hematose tecidual. 
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3. Na figura 1 encontram-se representadas as trocas gasosas que ocorrem ao nível das estruturas A e B do 
organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Identifica as estruturas A e B. 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

3.2 Indica como se designam as trocas gasosas que ocorrem ao nível das estruturas A e B. 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

3.3 Para cada uma das afirmações seguintes, seleciona a única opção que permite obter uma afirmação correta. 

3.3.1 A PO2 é _________________ na estrutura A, o que se deve à quantidade deste gás presente no ar 
______________. 

a. elevada (...) expirado 

b. reduzida (...) expirado 

c. elevada (...) inspirado 

d. reduzida (...) inspirado 

 

3.3.2 Na estrutura B, os valores de PO2 e PCO2 relacionam-se com o _______________________ que ocorre 
______________________. 

a. consumo de CO2 e libertação de O2 (...) nas trocas gasosas 

b. consumo de CO2 e libertação de O2 (...) na respiração celular 

c. consumo de O2 e libertação de CO2 (...) nas trocas gasosas 

d. consumo de O2 e libertação de CO2 (...) na respiração celular 

 

Figura 1 



 

 

3.3.3 Os gases deslocam-se dos locais onde a pressão é __________________. Assim, o CO2 desloca-se 
______________. 

a. menor para os locais onde a pressão é maior (...) do sangue para a estrutura A. 

b. menor para os locais onde a pressão é maior (...) da estrutura A para o sangue. 

c. maior para os locais onde a pressão é menor (...) do sangue para a estrutura A. 

d. maior para os locais onde a pressão é menor (...) da estrutura A para o sangue. 

 

3.3.4 Na veia cava a _______________ é 40 mmHg, o que significa que este gás se difundiu _____________ 
entre os capilares e a estrutura B. 

a. PCO2 (...) parcialmente 

b. PCO2 (...) totalmente 

c. PO2 (...) parcialmente 

d. PO2 (...) totalmente 

 

3.3.5 As pessoas que vivem em locais de altitude elevada __________________. 

a. produzem um maior número de hemácias para compensar a falta de oxigénio no ar 

b. não apresentam quaisquer diferenças em relação às pessoas que vivem ao nível do mar 

c. apresentam sintomas de fadiga pois as suas células acedem a uma reduzida quantidade de oxigénio 

d. necessitam de mais oxigénio do que as pessoas que vivem ao nível do mar 

 

 

 

 


