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Questão 01  
Leia o trecho abaixo: 

 
“Meningite é a inflamação das meninges, membranas 
que envolvem o encéfalo e a medula espinhal. Pode ser 
causada por vírus ou por bactéria, a qual é a mais 
comum. 
A meningite meningocócica é causada pela bactéria 
Neisseria meningitidis ou Neisseria intracelullaris. o 
meningicoco é uma bactéria do tipo diplococo que só 
causa a doença no ser humano, não infectado outros 
animais. 
É uma doença que, de acordo com as estatísticas, 
ataca mais as crianças menores de 18 meses, pois não 
tem seus anticorpos tão desenvolvidos para sua defesa, 
mas o adulto corre também os seus riscos.” 
 
O texto se refere a um grave problema que acomete o 
sistema nervoso humano. Considerando seus 
conhecimentos sobre o assunto e a analise do texto, 
responda o que se pede: 
 
Quais são e qual o papel das meninges que envolvem o 

SNC?  E qual a importância do liquido 
cefalorraquidiano? 

 
Questão 02  
A figura abaixo representa a resposta nervosa 
conhecida como arco reflexo. Considerando o que 
estudamos sobre nosso sistema nervoso e a analise da 
figura abaixo, responda ao que se pede: 

 
 
Em que consiste um arco reflexo? Por que a resposta 
reflexa é inconsciente? 
 
 
 

 

Questão 03  
Receber informações do corpo ou do ambiente, 
interpretar essas informações, emitir sinais para órgãos 
efetuadores e memorizar são funções que se tornam 
possíveis a partir do desenvolvimento do sistema 
nervoso. 
Analise a figura abaixo.  

 
Em um acidente automobilístico, duas pessoas sofreram 
lesões no sistema nervoso central. A pessoa X ficou 
tetraplégica, e a pessoa Y, apesar de continuar 
andando, parecia não ter equilíbrio. 
 
De acordo com a figura, quais os numerais que 
correspondem às estruturas que devem ter sido 
afetadas na pessoa X e na pessoa Y, respectivamente. 
Nomeie essas estruturas afetadas. 
 
Questão 04  
Leia a tirinha. 

 

 
(www.escoladeanimais.com/blog/2007) 

 
Enquanto o futuro não chega, diabéticos controlam a 
glicemia através de injeções diárias ou mesmo através 
de controle alimentar associado a práticas esportivas. 
Considerando a tirinha e seus conhecimentos sobre o 
controle da glicemia em nosso organismo, responda o 
que se pede: 
 
Qual a glândula produtora da insulina em nosso 
organismo? Qual o papel desse hormônio em nosso 
organismo? 
 
 

 



Questão 05  
Tireóide “preguiçosa” reduz risco de câncer de 

mama 
 

Mulheres que têm a glândula tireóide “preguiçosa” têm 
menos risco de ter câncer de mama, de acordo com 
novo estudo da Universidade do Texas (EUA). 
A tireóide é uma glândula que fica na parte anterior do 
pescoço e ajuda a regular, entre outras coisas, os 
batimentos cardíacos, o metabolismo e o humor. 
O estudo sugere que a subfunção dessa glândula, 
conhecida como hipotireoidismo, retarda o 
desenvolvimento do câncer, quando ele já existe. Para 
outros pesquisadores, no entanto, o assunto ainda é 
controverso. 

 
www. folha.uol.com. br /folha/ciência,11.08.2003. 

 
Analisando a notícia veiculada, e utilizando 
conhecimentos de Biologia, responda às perguntas 
abaixo. 
 
a) Que hormônios são secretados por uma glândula 
tireóide normal? 
b) Para a produção de seus hormônios, a tireóide se 
utiliza de um nutriente mineral. Que elemento é esse? O 
que sua falta pode ocasionar? 
 
Questão 06 
"Segundo a escritora americana Susan Faludi, os 
homens estão vivendo a 'crise da masculinidade' cujos 
sintomas são a depressão, o suicídio, os 
comportamentos violentos, o aumento das cirurgias 
estéticas, o abuso de esteróides, a grande procura de 
substâncias que melhorem o desempenho sexual, etc." 

 (Revista VEJA, 
15 de setembro de 1 

999). 
 
O câncer de próstata é 
um dos tumores mais 
frequentes no homem, 
especialmente após 
completar 60 anos. 
Assim a retirada desse 
órgão, muitas vezes, é 

recomendada. 
Considerado o que 
estudamos sobre o 

mecanismo 
reprodutivo humano, 

explique a função e a importância da próstata para o 
mecanismo reprodutivo humano. 
 
Questão 07 
Maria possui ciclo menstrual regular de 28 dias e 
mensalmente monta uma tabelinha para acompanhar os 
principais marcos desse evento. Abaixo temos a 
representação de uma das marcações feitas por Maria 
no mês de Dezembro. Na figura percebemos que ela 
circulou o primeiro dia de sua menstruação (dia 5) e 
depois assinalou com um X outro dia do mês (dia 19). 
Considerando seus conhecimentos sobre ciclo 
menstrual e as análises feitas sobre a tabela montada 
por Maria, responda o que se pede: 
 

 
A) Qual evento deve acontecer na data marcada com 
um X por Maria? 
B) Explique por que ocorre a menstruação e 
sabendo que o mês de Dezembro possui 31 dias e 
considerando o ciclo regular de Maria, indique a 
provável data do inicio de uma nova menstruação. 

 
Questão 08 
A fecundação é o processo reprodutivo que se 
desencadeia pela fusão do gameta masculino com o 
feminino. 
Marque a opção que apresenta o trajeto correto do 
espermatozoide desde o local de sua produção até o 
local onde acontece a fecundação. 
 
a) Testículo - Epidídimo - Ducto Deferente - Uretra - 
Vagina - Útero - Tuba Uterina. 
b) Testículo - Epidídimo - Túbulo Eferente - Uretra - 
Vagina - Útero - Tuba Uterina - Ovário. 
c) Testículo - Ducto Deferente - Epidídimo - Uretra - 
Vagina - Útero - Tuba Uterina - Ovário. 
d) Testículo - Ducto Deferente - Próstata - Uretra - 
Vagina - Útero - Tuba Uterina. 
e) Testículo - Epidídimo - Túbulo Eferente - Uretra - 
Vagina - Útero - Tuba Uterina. 
 
Questão 09 
Quando éramos crianças estávamos acostumados a 
preencher cruzadinha nas provas. Então para relembrar 
esse feliz período, analise a figura abaixo e preencha os 
espaços com os nomes das respectivas estruturas: 

 
Ah, você achou que seria só isso né. Mas você sabe 
muito mais. Então escreva abaixo as funções 
desempenhadas por cada uma das estruturas 
identificadas na figura. 
 
Questão 10 
Um homem dosou a concentração de testosterona em 
seu sangue e descobriu que esse hormônio encontrava-
se num nível muito abaixo do normal esperado. 



Imediatamente buscou ajuda médica, pedindo a 
reversão da vasectomia a que se submetera havia dois 
anos. A vasectomia consiste no seccionamento (corte) 
dos ductos deferentes. Diante disso, o pedido do 
homem: 
 
a) não tem fundamento, pois a testosterona é produzida 
por glândulas situadas acima dos ductos, próximo à 
próstata. 
b) não tem fundamento, pois o seccionamento impede 
unicamente o transporte dos espermatozoides dos 
testículos para o pênis. 
c) tem fundamento, pois a secção dos ductos deferentes 
impede o transporte da testosterona dos testículos para 
o restante do corpo. 
d) tem fundamento, pois a produção da testosterona 
ocorre nos ductos deferentes e, com seu 
seccionamento, essa produção cessa. 
e) tem fundamento, pois a testosterona é produzida no 
epidídimo e dali é transportada pelos ductos deferentes 
para o restante do corpo. 
 
Questão 11 
Na espécie humana, a produção de gametas femininos 
ocorre nos ovários. Em cada mês, via de regra, um dos 
ovários lança um óvulo, o qual é recolhido pelas 
fímbrias da tuba uterina (trompa de Falópio). Na ampola 
da tuba uterina ocorre a fecundação. Aponte o local 
normal da nidação (implantação) do embrião. 
 
a) Tuba uterina. 
b) Ovário. 
c) Vagina. 
d) Útero. 
e) Clitóris. 
 
Questão 12 
O gráfico mostra as alterações de dois hormônios em 
uma mulher normal. 

 
Considerando que essa flutuação hormonal se repete a 
cada mês, é correto afirmar que essa mulher 
 
a) estará ovulando no momento X. 
b) estará liberando o ovócito no momento Y. 
c) terá grande chance de engravidar no momento X. 
d) irá menstruar no momento Z. 
e) estará apta para uma gravidez no momento W. 
 
Questão 13 
A gravidez em seres humanos pode ser  evitada,  
 
I. impedindo a ovulação (ovocitação). 
II. impedindo que o embrião formado se implante no 
útero.  

III. impedindo que os espermatozóides se encontrem 
com o óvulo .  
 
Dentre os métodos anticoncepcionais estão:  
 
A) as pílulas anticoncepcionais.  
B) os cóndons ou camisinhas.  
 
Os métodos A e B atuam, respectivamente, em  
 
a) I e II.  
b) I e III.  
c) II e I.  
d) II e III.  
e) III e I. 
 
Questão 14 
Diferentes métodos de controle de natalidade têm sido 
usados pela população. Um desses métodos está 
ilustrado nesta figura: 
 

Considerando-se a utilização desse método, é 
CORRETO afirmar que ele pode implicar: 

 
a) a inibição das glândulas que produzem sêmen. 
b) a não liberação de espermatozoides. 
c) a redução do prazer sexual. 
d) o aumento da produção de testosterona. 
e) o aumento da secreção de liquido prostático. 
 


