QUESTÃO 01 ══════════════════════════

QUESTÃO 04 ══════════════════════════

Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeuse de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava
perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes
passaram a sentir cada vez mais sede.
Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos
teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais.

As serpentes que habitam regiões de seca podem ficar
em jejum por um longo período de tempo devido à
escassez de alimento. Assim, a sobrevivência desses
predadores está relacionada ao aproveitamento máximo
dos nutrientes obtidos com a presa capturada. De acordo
com essa situação, essas serpentes apresentam
alterações morfológicas e fisiológicas, como a aumento
das vilosidades intestinais e a intensificação da irrigação
sanguínea na porção interna dessas estruturas.
A função do aumento das vilosidades intestinais para
essas serpentes é maximizar o(a)
comprimento do trato gastrointestinal para caber mais
alimento.
área de contato com o conteúdo intestinal para
absorção dos nutrientes.
liberação de calor via irrigação sanguínea para controle
térmico do sistema digestório.
secreção de enzimas digestivas para aumentar a
degradação proteica no estômago.
processo de digestão para diminuir o tempo de
permanência do alimento no intestino.

Nessa situação o sistema excretor dos estudantes
aumentou a filtração glomerular.
produziu maior volume de urina.
produziu urina com menos ureia.
produziu urina com maior concentração de sais.
reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos.
QUESTÃO 02 ══════════════════════════
Na década de 1940, na Região Centro-Oeste, produtores
rurais, cujos bois, porcos, aves e cabras estavam
morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma
promessa, que consistiu em não comer carne e derivados
até que a peste fosse debelada. Assim, durante três
meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o
prato principal desses produtores.

QUESTÃO 05 ══════════════════════════

O Hoje, 15 out. 2011 (adaptado).

Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais
se submeteram durante o período da promessa, foi
importante eles terem consumido alimentos ricos em:
vitaminas A e E.
frutose e sacarose.
aminoácidos naturais.
aminoácidos essenciais.
ácidos graxos saturados.
QUESTÃO 03 ══════════════════════════
Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros
em que guarda um concentrado de enzimas digestivas
está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém,
mas desconfia de que seja uma protease gástrica, que
age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a
digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele
monta cinco tubos de ensaio com alimentos diferentes,
adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH
determinado e aguarda para ver se a enzima age em
algum deles.
O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar
que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que
contém
cubo de batata em solução com pH = 9.
pedaço de carne em solução com pH = 5.
clara de ovo cozida em solução com pH = 9.
porção de macarrão em solução com pH = 5.
bolinha de manteiga em solução com pH = 9.

Uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema
digestório de um cachorro e, após ser purificada, foi
diluída em solução fisiológica com os seguintes
conteúdos:
‡ Tubo 1: carne
‡ Tubo 2: macarrão
‡ Tubo 3: banha
Em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico (HCl), e
o pH da solução baixou para um valor próximo a 2. Além
disso, os tubos foram mantidos por duas horas a uma
temperatura de 37 °C. A digestão do alimento ocorreu
somente no tubo 1.
De qual órgão do cachorro a enzima foi retirada?
Fígado.
Pâncreas.
Estômago.
Vesícula biliar.
Intestino delgado.
QUESTÃO 06 ══════════════════════════
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).

A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação
entre circulação sanguínea e:

QUESTÃO 09 ══════════════════════════
Um paciente deu entrada em um pronto-socorro
apresentando os seguintes sintomas: cansaço,
dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico
solicitou um hemograma ao paciente para definir o
diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela:

pressão arterial.
válvulas venosas.
circulação linfática.
contração cardíaca.
transporte de gases.
QUESTÃO 07 ══════════════════════════

A condição física apresentada pelo personagem da tirinha
é um fator de risco que pode desencadear doenças como
anemia.
beribéri.
diabetes.
escorbuto.
fenilcetonúria.
QUESTÃO 08 ══════════════════════════
A produção de soro antiofídico é feita por meio da
extração da peçonha de serpentes que, após tratamento,
é introduzida em um cavalo. Em seguida são feitas
sangrias para avaliar a concentração de anticorpos
produzidos pelo cavalo. Quando essa concentração
atinge o valor desejado, é realizada a sangriafinal para
obtenção de soro. As hemácias são devolvidas ao animal,
por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim
de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria.
Disponível em: http://www.infotubos.com. Acesso em: 28
abr. 2010 (adaptado)
A plasmaferese é importante, pois, se o animal ficar com
uma baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar
febre alta e constante.
redução de imunidade.
aumento da pressão arterial.
quadro de leucemia profunda.
problemas no transporte de oxigênio.

Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente
com os resultados de seu hemograma, constata-se que:
o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de
plaquetas, que são responsáveis pela coagulação
sanguínea.
o cansaço ocorreu em função da quantidade de
glóbulos brancos, que são responsáveis pela coagulação
sanguínea.
A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade
de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela defesa
imunológica.
o sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade
de glóbulos brancos, que são responsáveis pelo
transporte de gases no sangue.
A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de
plaquetas, que são responsáveis pelo transporte de
oxigênio no sangue.
QUESTÃO 10 ══════════════════════════
Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa
nacional que mostrava que o consumo de sódio pelos
adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela
Organização Mundial da Saúde. O professor, então,
destacou que esse hábito deve ser evitado.
A doença associada a esse hábito é a
obesidade.
osteoporose.
diabetes tipo II.
hipertensão arterial.
hipercolesterolemia.
QUESTÃO 11 ══════════════════════════
De acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, cerca
de 5% das pessoas com dengue hemorrágica morrem. A
dengue hemorrágica tem como base fisiopatológica uma
resposta imune anômala, causando aumento da
permeabilidade de vasos sanguíneos, queda da pressão
arterial e manifestações hemorrágicas, podendo ocorrer
manchas vermelhas na pele e sangramento pelo nariz,
boca e gengivas. O hemograma do paciente pode
apresentar como resultado leucopenia (diminuição do
número de glóbulos brancos), linfocitose (aumento do
número de linfócitos), aumento do hematócrito e
trombocitopenia (contagem de plaquetas abaixo de 100
000/mm³).

Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente
com dengue hemorrágica e os possíveis achados do
hemograma, constata-se que
as manifestações febris ocorrem em função da
diminuição dos glóbulos brancos, uma vez que estes
controlam a temperatura do corpo.
a queda na pressão arterial é ocasionada pelo aumento
do número de linfócitos, que têm como função principal a
produção de anticorpos.
o sangramento pelo nariz, pela boca e gengiva é
ocasionado pela quantidade reduzida de plaquetas, que
são responsáveis pelo transporte de oxigênio.
as manifestações hemorrágicas estão associadas à
trombocitopenia, uma vez que as plaquetas estão
envolvidas na cascata de coagulação sanguínea.
os sangramentos observados ocorrem em função da
linfocitose, uma vez que os linfócitos são responsáveis
pela manutenção da integridade dos vasos sanguíneos.

QUESTÃO 13 ══════════════════════════

QUESTÃO 12 ══════════════════════════

QUESTÃO 14 ══════════════════════════

Os conhecimentos de fisiologia são aqueles básicos para
compreender as alterações que ocorrem durante as
atividades físicas (frequência cardíaca, queima de
calorias, perda de água e sais minerais) e aquelas que
ocorrem em longo prazo (melhora da condição
cardiorrespiratória, aumento da massa muscular, da força
e da flexibilidade e diminuição de tecido adiposo). A
bioquímica abordará conteúdos que subsidiam a
fisiologia: alguns processos metabólicos de produção de
energia, eliminação e reposição de nutrientes básicos. Os
conhecimentos de biomecânica são relacionados à
anatomia e contemplam, principalmente, a adequação
dos hábitos posturais, como, por exemplo, levantar um
peso e equilibrar objetos.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação
Física. Brasília: MEC/SEF, 1997.
Em um exercício físico, são exemplos da abordagem
fisiológica, bioquímica e biomecânica, respectivamente,
a quebra da glicose na célula para produção de energia
no ciclo de Krebs; o aumento da frequência cardíaca e da
pressão arterial; o tamanho da passada durante a
execução da corrida.
a quebra da glicose na célula para produção de energia
no ciclo de Krebs; o tamanho da passada durante a
execução da corrida; o aumento da frequência cardíaca e
da pressão arterial.
o tamanho da passada durante a execução da corrida;
o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial; a
quebra da glicose na célula para produção de energia no
ciclo de Krebs.
o aumento da frequência cardíaca e da pressão
arterial; a quebra da glicose na célula para produção de
energia no ciclo de Krebs; o tamanho da passada durante
a execução da corrida.
o aumento da frequência cardíaca e pressão arterial; o
tamanho da passada durante a execução da corrida; a
quebra da glicose na célula para produção de energia no
ciclo de Krebs.

A cafeína atua no cérebro, bloqueando a ação natural de
um componente químico associado ao sono, a adenosina.
Para uma célula nervosa, a cafeína se parece com a
adenosina e combina-se com seus receptores. No
entanto, ao invés de diminuir a atividade por causa do
nível de adenosina, as células aumentam sua atividade,
fazendo com que is vasos sanguíneos do cérebro se
contraiam, uma vez que a cafeína bloqueia a capacidade
da adenosina de dilatá-los. Com a cafeína bloqueando a
adenosina, aumenta a excitação dos neurônios, induzindo
a hipófise a liberar hormônios que ordenam às
suprarrenais que produzam adrenalina, considerada
hormônio do alerta.

A vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é
armazenada. Os cálculos biliares que algumas vezes se
formam
neste
órgão
devem
ser
removidos
cirurgicamente, dependendo da avaliação da gravidade
das complicações decorrentes da presença desses
cálculos no indivíduo.
Entretanto, apesar de algum prejuízo causado pela
remoção da vesícula biliar, o indivíduo pode ter uma vida
relativamente normal.
A remoção cirúrgica desse órgão retardará a
síntese de glicogênio.
produção de bile.
secreção de suco gástrico.
produção de enzimas digestivas.
digestão das gorduras.

Infere-se no texto que o objetivo da adição da cafeína em
alguns medicamentos contra a dor de cabeça é
contrair os vasos sanguíneos do cérebro, diminuindo a
compressão sobre as terminações nervosas.
aumentar a produção de adrenalina, proporcionando
uma sensação de analgesia.
aumentar os níveis de adenosina, diminuindo a
atividade das células nervosas do cérebro.
induzir a hipófise a liberar hormônios, estimulando a
produção de adrenalina.
excitar os neurônios, aumentando a transmissão de
impulsos nervosos.
QUESTÃO 15 ══════════════════════════
Arroz e feijão formam um “par perfeito”, pois fornecem
energia, aminoácidos e diversos nutrientes. O que falta
em um deles pode ser encontrado no outro. Por exemplo,
o arroz é pobre no aminoácido lisina, que é encontrado
em abundância no feijão, e o aminoácido metionina é
abundante no arroz e pouco encontrado no feijão. A tabela
seguinte apresenta informações nutricionais desses dois
alimentos.

A partir das informações contidas no texto e na tabela,
conclui-se que
os carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos
que os do feijão.
o arroz é mais calórico que o feijão por conter maior
quantidade de lipídios.
as proteínas do arroz têm a mesma composição de
aminoácidos que as do feijão.
a combinação de arroz com feijão contém energia e
nutrientes e é pobre em colesterol.
duas colheres de arroz e três de feijão são menos
calóricas que três colheres de arroz e duas de feijão.

