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Questão 01 
Abaixo temos a representação esquemática do nosso 
sistema respiratório. Analise-a com atenção: 

 
Após analisar é possível perceber que o nosso sistema 
respiratório é formado por vários órgãos que permitem a 
purificação do ar e depois sua absorção. Considerando as 
funções dos órgãos que compõem o sistema respiratório, 
responda o que se pede: 
 
Item A: Descreva o caminho percorrido pelo ar desde sua 
entrada no nariz até sua chegada aos pulmões. 
Item B: Discuta a frase: “Devemos inspirar pela boca, 
pois o caminho que o ar percorrerá até o pulmão será 
menor e assim obteremos mais oxigênio.” 
 
Questão 02 
Leia atentamente o texto a seguir: 
 
"Respirar é uma ação automática. Nós respiramos 
enquanto estamos acordados ou dormindo sem que, para 
isso, tenhamos que fazer qualquer esforço consciente. 
Podemos variar o ritmo da respiração, como em geral 
acontece quando paramos para pensar sobre isso, e 
podemos conscientemente respirar mais profundamente. 
O que não podemos fazer é parar de respirar por mais de 
um minuto. Se a respiração é contida por muito tempo, 
nosso encéfalo assume o controle, enviando 
automaticamente impulsos nervosos ao diafragma e aos 
músculos intercostais, instruindo-os a se contraírem. 
O ritmo e a profundidade da respiração também são 
controlados quimicamente. Durante o esforço, os 
músculos aumentam a produção de gás carbônico, que 
começa a se acumular no sangue. O centro respiratório 
do bulbo detecta esse aumento e acelera o ritmo e a 
profundidade dos movimentos respiratórios de maneira a 
eliminar o excesso indesejável de gás carbônico através 
dos pulmões." 
 
Considerando o texto acima explique por que respiramos 
diferentemente quando estamos dormindo e quando 
corremos? 
 
Questão 03 

Analise os esquemas abaixo e associando-os aos 
conhecimentos adquiridos em sala de aula, responda aos 
itens que seguem: 
 

 
Item A: O primeiro esquema mostra o que ocorre no 
pulmão de uma pessoa com crise asmática. Por que 
durante uma dessas crises uma pessoa apresenta sereva 
dificuldade respiratória? 
Item B: O efisema é caracterizado pela destruição da 
parede dos alvéolos pulmonares. Assim, considerandoa a 
importância dessas estruturas para a respiração, explique 
por que uma pessoa com efisema tem grande insufiencia 
respiratória. 
 
Questão 04 
Analise a figura abaixo e considerando seus 
conhecimentos sobre a respiração humana, explique 
como ocorrem os movimentos respiratórios e também por 
que não conseguimos “segurar” a respiração por muito 
tempo. 



 
 
Questão 05 
A faringe é um tubo que possui uma porção comum aos 
sistemas digestório e respiratório (orofaringe). Assim por 
ela passa ar e também o bolo alimentar. Na entrada da 
laringe (região da glote) existe a epiglote que executa 
papel fundamental no organismo. Considerando o descrito 
acima e a análise da figura abaixo, explique a função da 
epiglote e aponte o que pode ocorrer quando há seu mau 
funcionamento. 
 

 
 
Questão 06 
O sangue é um tecido muito importante para nosso 
organismo e assim fundamental para o funcionamento de 
todos os sistemas do corpo. Ao estudarmos mais 
profundamente o assunto, percebemos que nosso sangue 
possui uma classificação de acordo com algumas 
características determinadas geneticamente. Assim 
lembre-se de todas as nossas aulas sobre o assunto, para 
responder os itens abaixo: 
 
Item A: Nos hemogramas, conhecidos popularmente 
como "exames de sangue", diversas características são 
avaliadas. Hemogramas de três pacientes, X, Y e Z, foram 
realizados para determinar se eles estavam em condições 
de sofrer cirurgias de "ponte de safena", nas quais partes 
de vasos sanguíneos das pernas são removidas e 
implantadas no coração, substituindo artérias cujo 
funcionamento esteja comprometido. Nessas cirurgias os 
riscos de hemorragias são grandes. 
Os resultados parciais dos três hemogramas estão 
apresentados na tabela a seguir. 
 

 
 

Com base nesses resultados, os médicos suspenderam a 
cirurgia de um dos pacientes. 
 
Identifique o paciente que teve a cirurgia suspensa e 
diga por que os médicos tomaram tal decisão. 
 
Item B: Analise a tabela abaixo que mostra os possíveis 
genótipos (combinações genéticas) que definem os tipos 
sanguíneos A, B, AB e O e discuta a frase: “É possível 
que um homem tipo A se case com uma mulher tipo B 
e tenha um filho doador universal” 

 
 
Questão 07 
O nosso sistema cardiovascular permite a circulação do 
sangue, garantindo a integração entre todos os sistemas 
do corpo humano. Analise a imagem ao lado que mostra 
o esquema desse sistema e responda aos itens que 
seguem: 

 
Item A: Quantas câmaras o nosso coração possui? 
Quais são elas? 
Item B: Descreva o caminho que o sangue percorre na 
pequena circulação (trajeto: coração- pulmão-coração). 
Item C: Por que o sangue que passa pelo lado direito do 
coração é classificado como venoso? 
 



Questão 08 
Íngua: fique atento a esse "carocinho" 

 
Quem nunca teve um carocinho que foi logo classificado 
por um parente ou conhecido como sendo uma íngua? 
Mas você sabe o que é íngua, o que fazer para que ela 
desapareça e quando deve se preocupar com ela? 
 
 
Considerando o que estudamos sobre o sistema linfático 
do nosso organismo, explique o que são esses 
carocinhos e por que eles se formam. 
 
Questão 09 
Um dos procedimentos médicos em casos de obstrução 
de vasos sanguíneos cardíacos, causada geralmente por 
acúmulo de placas de gordura nas paredes (Figura 1), é a 
colocação de um tubo metálico expansível em forma de 
malha, denominado stent (Figura 2), evitando o infarto do 
miocárdio. 
 

  
(http://www.omniccni.com.br)                        
(http://www.infoescola.com) 

 
Tal procedimento, quando realizado nas artérias 
coronárias, tem como objetivo desbloquear o fluxo 
sanguíneo responsável pela condução de gás oxigênio 
 
a) dos pulmões em direção ao átrio esquerdo do coração. 
b) e nutrientes para o tecido muscular cardíaco. 
c) do ventrículo esquerdo em direção à aorta. 
d) e nutrientes para todos os tecidos corpóreos. 
 
Questão 10 
A imagem representa uma ilustração retirada do livro De 
Motu Cordis, de autoria do médico inglês Willian Harvey, 
que fez importantes contribuições para o entendimento do 
processo de circulação do sangue no corpo humano. No 
experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete 
(A) no braço de um voluntário e esperar alguns vasos 
incharem, pressionava-os em um ponto (H). Mantendo o 
ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em 
direção ao cotovelo, percebendo que um trecho do vaso 
sanguíneo permanecia vazio após esse processo (H – O). 
 

 
Disponível em: www.answer.com. 
Acesso em: 18 dez. 2012 (adaptado). 
 
A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação 
entre circulação sanguínea e 
 
a) pressão arterial.  
b) válvulas venosas. 
c) circulação linfática.  
d) contração cardíaca. 
 
Questão 11 
O baço é um órgão linfoide que apresenta funções 
importantes em nosso organismo. 
 

 
(Frank H. Netter. Atlas de anatomia humana, 2000. 
Adaptado.) 
 
Se um indivíduo tiver o baço perfurado, as funções 
prejudicadas seriam 
 
a) defesa e destruição de hemácias velhas. 
b) produção e maturação de hormônios metabólicos. 
c) filtragem linfática e produção da bile. 
d) produção e armazenamento de enzimas digestórias. 
 
Questão 12 
A descoberta dos sistemas sanguíneos ABO e Rh teve 
grande impacto na área médica, pois permitiu realizar 
transfusões de sangue apenas entre pessoas de grupos 
sanguíneos compatíveis. Uma pessoa com sangue do tipo 
AB/Rh- pode doar sangue para:  
 
a) Pessoas com sangue do tipo A/Rh+.  
b) Pessoas com sangue do tipo O/Rh-.  
c) Pessoas dom sangue do tipo B/Rh-.  
d) Pessoas com sangue do tipo AB/Rh+.  
 
Questão 13 
O gráfico a seguir ilustra a resposta imunológica de um 
indivíduo frente a duas exposições a um agente 
infeccioso, em relação à produção de anticorpos. 
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.juntoscontraolinfoma.com.br/o-que-e-linfoma/sintomas/&ei=1TluVfbGFsWyyAT684CYBw&psig=AFQjCNGDr5WPZlHoUwYmRUolajPaCdaddQ&ust=1433373485078284


 
Disponível em: 

<http://click4biology.info/c4b/11/hum11.1.htm>.  
Acesso em 08 jul. 2013. Adaptado. 

 
Observando-se o gráfico, notam-se diferenças na 
resposta entre a primeira e a segunda infecções. 
A principal diferença entre as duas infecções e a sua 
justificativa correspondente são, respectivamente, 
 
a) a resposta imunológica à segunda infecção ocorreu 
mais rápida e intensamente, pois a primeira infecção 
gerou uma memória imunológica. 
b) a resposta primária não alcançou o nível de anticorpos 
capaz de reagir com o antígeno, pois somente no 
segundo contato as células de memória produziram os 
anticorpos. 
c) a resposta secundária foi muito maior, pois a carga do 
antígeno se acumulou ao longo das duas infecções. 
d) o pico de produção de anticorpos ocorreu mais cedo 
na primeira infecção, pois houve a adaptação do sistema 
imune. 
 
Questão 14  
Considere que um bebê recém-nascido saudável não 
pôde ser amamentado com leite materno, mas foi 
alimentado adequadamente desde o nascimento com 
fórmulas lácteas exclusivas para lactentes. No entanto, 
mesmo tendo sido alimentado corretamente, haverá, para 
o bebê, falha 
 
a) no ganho de massa muscular. 
b) no ganho de estatura. 
c) no desenvolvimento ósseo. 
d) na transferência da imunização passiva (anticorpos). 
 
Questão 15 
Analise as alternativas abaixo, julgue-as em verdadeiras 
(V) ou falsas (F) e depois faça a correção daquelas que 
vocês julgarem como erradas. 
 
A – (     ) A inspiração ocorre com o relaxamento do 
diafragma. 
B – (     ) Os cílios da traqueia são importantes para o 
processo de filtragem do ar. 
C – (     ) A hematose consiste nas trocas gasosas que 
ocorrem nos brônquios. 
D – (     ) A epiglote é importante para garantir a 
passagem do alimento para a laringe. 
E – (     ) Os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo 
transporte de gases no sangue. 
F – (     ) O baixo número de glóbulos brancos pode 
provocar hemorragias. 
G – (     ) Os tipos sanguíneos são definidos pelos tipos de 
antígenos presentes no plasma sanguíneo. 
H – (     ) Indivíduos do grupo sanguíneo A podem receber 
sangue dos tipos A e O. 
I – (     ) Quando temos uma infecção há uma redução da 
quantidade de glóbulos brancos. 
J – (     ) O sangue venoso é mais rico em oxigênio que o 
sangue arterial. 
K – (     ) O nosso coração é formado por dois átrios e dois 
ventrículos. 
L – (     ) As válvulas venosas facilitam o fluxo de sangue 
do coração aos tecidos. 

M – (     ) Os linfonodos realizam a filtragem e a 
purificação da linfa. 
N – (     ) As ínguas são formadas pelo acumulo de 
glóbulos vermelhos velhos nos linfonodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


