
 
                                      ATIVIDADE AVALIATIVA  

➢ Segue atividades semana de “isolamento social” (08 a 12 de junho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 
 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Ciências 

Ensino Fundamental, 9º Ano 

 

 QUESTÃO 01 

 

Sabemos que o ar inspirado passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais. Nesse 
local encontramos pelos e muco que: 

a) atuam retirando impurezas do ar, como poeira e agentes patogênicos. 

b) atuam resfriando e umedecendo o ar. 

c) atuam auxiliando no processo de hematose. 

d) atuam resfriando o ar e fornecendo proteção contra entrada de micro-organismos. 

QUESTÃO 02 

(UnB-DF) Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema 
respiratório e digestivo. 

a) Brônquios 

b) Faringe 

c) Pulmão 

d) Esôfago 

e) Laringe 

QUESTÃO 3 

Os pulmões são órgãos esponjosos, formados por milhões de alvéolos pulmonares, que 
são os locais onde ocorre o processo de hematose. Esse órgão é revestido por uma 
membrana que recebe o nome de: 



a) diafragma. 

b) pericárdio. 

c) peritôneo. 

d) pleura. 
 

QUESTÃO 04 

 Como se designa a saída do ar dos pulmões? 
 
a) respiração.  
b) inspiração.  
c) ventilação.  
d) expiração. 
  

QUESTÃO 05 

O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 cm de comprimento e 7 cm de 
diâmetro, podendo ser dividido em: ceco, colo e reto. Esse órgão está relacionado com: 

a) a digestão mecânica do alimento. 

b) a digestão de gorduras. 

c) a digestão de proteínas. 

d) a absorção de água. 

e) a quebra de amido. 

 
 QUESTÃO 06 

O pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano. Entre as 
funções do fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância que atua 
emulsificando gorduras. Essa substância recebe o nome de: 

a) tripsina. 

b) pepsina. 

c) bile. 

d) amilase. 

e) lipase pancreática. 
  

QUESTÃO 07 

O sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam juntos para conseguir retirar 
dos alimentos as substâncias necessárias para o nosso corpo. O amido só pode ser 
aproveitado após ser quebrado em partículas menores. Marque a alternativa que indica 
corretamente onde se inicia a digestão do amido. 

a) boca. 



b) faringe. 

c) estômago. 

d) intestino delgado. 

e) intestino grosso. 
 

QUESTÃO 08 

Cite os principais órgãos: 

Sistema Digestivo: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Sistema Respiratório: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 09 

Qual a função do Fígado?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 10 

De onde provém quase toda energia que é utilizada pelo nosso corpo? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 


