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1. Estabeleça as correspondências possíveis entre os termos/expressões da coluna I e as expressões da coluna II. 

Coluna I Coluna II 

A. Sinapse 

B. Potencial de Acção 

C. Neurotransmissor 

D. ADH 

E. Neurónio 

1. Mensageiro Químico 

2. Condução unidireccional do impulso entre dois neurónios 

3. Fibra Nervosa 

4. Inversão acentuada das cargas eléctricas na membrana nos neurónios 

5. Célula com receptores específicos para uma dada hormona 

6. Intervém na osmorregulação 

7. Célula Nervosa 

 

2. Observe a figura ao lado, que representa a zona de contacto 
entre dois neurónios, e responda às questões. 
 

2.1.  Seleccione o número da imagem que está associado a cada            
        um dos constituintes apresentados. 

A — Dendrite. 
B — Canal de cálcio. 
C — Neurotransmissor. 
D — Vesícula sináptica. 
E — Fenda sináptica. 
F — Membrana pós-sináptica. 
G — Membrana pré-sináptica. 
H — Receptor do neurotransmissor. 
 

2.2.  Qual é a natureza da transmissão do impulso nervoso  
         verificado nesta região? 

a) Eléctrica 
b) Química 
c) Hormonal 
d) Física 

                        ( assinale a opção correcta)  
 
3. Seleccione a alternativa que permite preencher correctamente os espaços em 

branco: 

 Os organismos ____________ possuem fluidos corporais com 

concentrações semelhantes às do meio externo, enquanto os 

______________________ gastam energia para manterem as 

concentrações dos fluidos internos em equilíbrio. 

a) Osmovariantes…..  Osmoconformantes 

b) Exoreguladores….. Osmoactivos 

c) Osmoconformantes…..Osmorreguladores 

d) Osmorreguladores …..Osmoactivos 

 

4. A Figura ao lado representa esquematicamente uma célula nervosa.  Faça a 

legenda da figura. 
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5. Tenha em conta as informações seguintes e responda às questões. 

Peixe A — vive em ambiente marinho.                  Peixe B — vive em ambiente de água doce. 

5.1. Classifique o meio em que vive o peixe B. 

5.2. Faça um esquema representando o sentido da osmose no peixe A. 

5.3. Faça a correspondência correcta entre a coluna I e a coluna II. 

Coluna I Coluna II 

A. O peixe excreta sais através das brânquias. 

B. O peixe excreta ureia. 

C. O rim do peixe é bastante desenvolvido, com glomérulos e cápsulas grandes. 

D. Verifica-se a existência de osmose.  

E. Há transporte activo de sais a partir da água do meio. 

1. Peixe A 

2. Peixe B 

3. Ambos os peixes 

4. Nenhum dos peixes 

 

6. Analise com atenção o gráfico ao lado e responda às questões.  

6.1. Em que situação, é produzida maior quantidade 
de ADH?  

a) Em A 
b) Em B 
c) Em C 
d) Em A e B 

(assinale a opção correcta) 
 

6.2. Qual é o local de produção e o local de actuação 
da hormona ADH? 

a) Produzida na hipófise e actua na pele 
b) Produzida no hipotálamo e actua nos rins 
c) Produzida no hipotálamo e actua nas 

glândulas sudoríferas 
d) Produzida na hipófise e actua nas glândulas sudoríferas 

               (assinale a opção correcta) 
 

6.3. Refira duas consequências que o organismo apresenta perante a descida de temperatura verificada na 
situação A. 

 
7. A figura seguinte representa uma unidade 

estrutural do rim humano. 
 

7.1. Como se denomina essa unidade 
representada? 

 
7.2. Faz corresponder um dos números da 

figura às seguintes denominações. 
a) Cápsula de Bowman 
b) Ansa de Henle 
c) Tubo colector 
d) Glomérulo de Malpighi 
e) Tubo distal 

 
7.3. Em que zona é provável encontrar 

aminoácidos? 
a) Em B 
b) Em D 
c) Em E 
d) Em B e D       

                              (assinale a opção correcta) 

7.4. Qual dos seguintes componentes do 
sangue não se encontra no filtrado 
recolhido em B? 

a) Proteínas 
b) Sódio 
c) Água 
d) Glicose

A B 

C 
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