
 

 

 

Abordagem de temas para vestibular da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 

Questão 01 

Os animais recebem vários tipos de informações internas e externas ao seu corpo. Essas informações 
são recebidas e convertidas, ou transduzidas, por células sensoriais em sinais elétricos que podem ser 
transmitidos e processados por neurônios. (OS ANIMAIS recebem..., 2006; p 773). 

Em relação ao processo de propagação da informação neuronal, é correto afirmar: 

a) A liberação de neurotransmissores, através da fenda sináptica, ocorre quando o potencial de 
ação atinge o axônio terminal de uma célula nervosa. 

b) Proteínas carreadoras, presentes na superfície das células nervosas, permitem a constante 
estabilidade do potencial de repouso celular necessário à propagação do impulso nervoso. 

c) O processo de despolarização de uma célula nervosa corresponde ao momento em que a 
superfície interna desta se torna momentaneamente mais negativa que a externa. 

d) Axônios recobertos por mielina apresentam velocidade de condução do impulso nervoso 
reduzida, acentuando, desse modo, a eficiência da transmissão da informação neuronal. 

e) A repolarização ocorre a partir da difusão de íons sódio para o meio extracelular, permitindo, 
assim, o restabelecimento do potencial de equilíbrio iônico na célula nervosa. 

Questão 02 

À primeira vista, a ventosa de um polvo se assemelha à de uma flecha de brinquedo ou à que fixa um 
GPS no parabrisa. Na verdade, porém, é um órgão, notavelmente sofisticado, que pode não só prender 
objetos com diferentes intensidades, mas também manejá-los graças a grupos de músculos 
especializados. (VENTOSA sensacional..., 2010; p.66-67 

A complexidade da percepção táctil e gustativa desse grupo de animais dar-se-á: 

a) Pelo sistema nervoso difuso, formado por células que se distribuem por toda epiderme, 
concentrando-se principalmente ao redor da boca. 

b) Pelas células glandulares especializadas dispersas por todo o corpo, capazes de agir 
independentemente da ação do gânglio cerebral. 

c) Pela ação de receptores que se organizam em órgãos quase primitivos, denominados ocelos, 
que informam ao sistema nervoso os estímulos presentes no ambiente. 

d) Pela presença de cordões nervosos ligados a anéis de células nervosas, que se comunicam com 
a camada de células musculares presentes na epiderme. 

e) Pela presença de diversos gânglios nervosos unidos e ligados a nervos que trazem informações 
dos órgãos dos sentidos e ditam ação à sua complexa musculatura. 

Questão 03 

Desde 2003, soldados americanos que sobreviveram a graves ferimentos no Iraque tiveram que 
enfrentar um inimigo ainda mais mortal quando retornaram aos Estados Unidos. Debilitados por 
cirurgias e entupidos de antibióticos, se tornaram presas fáceis para bactérias que atacam justamente 
pessoas com problemas graves de saúde. No caso americano, a responsável foi Acinetobacter 
baumannii, que contaminou 700 soldados entre 2003 e 2007. Agora é a vez de o Brasil enfrentar um 
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surto de KPC, superbactéria que matou uma pessoa no Paraná e 18 no Distrito Federal, além de infectar 
outras 22 em mais quatro estados. (KPC não é..., 2010) 

Muitos casos de infecção hospitalar diagnosticados nos hospitais brasileiros, nos últimos meses do ano 
de 2010, foram relacionados à superbactéria Klebsiella pneumoniae (KPC). 

Com relação à resistência aos antibióticos observada nas superbactérias, normalmente isoladas em 
Unidades de Terapia Intensiva de hospitais, pode-se afirmar que 

a) A utilização desenfreada de antibióticos induz a ocorrência de alterações metabólicas e 
comportamentais em alguns grupos de células procarióticas, tornando-as mais resistentes. 

b) A intensificação do controle de comercialização de medicamentos pela ANVISA tem como 
principal objetivo evitar a utilização de antibióticos que estimulem a replicação bacteriana. 

c) A bactéria Klebsiella pneumoniae, produtora da enzima carbapenemase, é capaz de causar 
infecção generalizada independentemente do estado imunológico do indivíduo. 

d) A ocorrência de mutações em bactérias comuns, como as do gênero Klebsiella, pode aumentar 
o potencial adaptativo desses organismos. 

e) Nos hospitais, principais focos de contaminação microbiológica, ocorrem mecanismos de 
disseminação de fungos que se associam a bactérias comuns, tornando-as resistentes sob 
condições adversas. 

Questão 04 

As células que constituem o sistema imune atuam em conjunto e de uma forma orquestrada para 
assegurar proteção ao corpo humano. 

De acordo com os conhecimentos relacionados às características das células que compõem o sistema 
imunitário humano e seu modo de ação, pode-se afirmar: 

a) Linfócitos B, por meio da sua ação fagocitária, são as primeiras células que reconhecem 
proteínas de superfície de células estranhas capazes de causar danos ao corpo humano. 

b) Citocinas inflamatórias produzidas por monócitos ativados promovem a inibição da produção 
de toxinas pelos  agentes estranhos ao corpo. 

c) A liberação de interleucinas pelos macrófagos estimula a multiplicação de linfócitos T auxiliares 
para o reconhecimento de agentes agressores e o recrutamento de linfócitos especializados em 
destruir células alteradas do corpo. 

d) A diferenciação dos linfócitos T em plasmócitos maduros capacita-os a produzir anticorpos 
capazes de inativar substâncias nocivas ao corpo humano produzidas pelos microrganismos 
invasores. 

e) A movimentação contínua de fagócitos entre os tecidos favorece a sua ligação aos anticorpos e 
a consequente ativação de antígenos específicos presentes na superfície de linfócitos 
matadores. 

Questão 05 

Com relação a um segundo processo de infecção do corpo humano pelo mesmo agente agressor, pode-
se esperar que 

a) O organismo já possua linfócitos T e B diferenciados que respondam com maior eficiência ao 
agente agressor. 

b) Ocorra perda da capacidade de reconhecimento do agente invasor por parte do organismo pré-
imunizado em função de uma sobrecarga de ativação imunitária 



 

 

c) Seja necessário um novo processo de apresentação de antígenos por macrófagos para que a 
resposta imunitária seja desencadeada. 

d) A liberação de toxinas dos microrganismos invasores dificulte o seu reconhecimento pelas 
células fagocitárias, favorecendo, assim, a sua reprodução e disseminação. 

e) A resposta imunitária seja muito mais lenta, por esse agente agressor não mais possuir 
potencial infectivo para causar danos ao possível hospedeiro. 

Questão 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo estão esquematizados os processos de trocas gasosas e transporte de O2 e CO2 pelo organismo.  

Sobre esses processos são feitas as afirmativas abaixo: 

 

I. O vaso sangüíneo indicado pelo número 3 corresponde à artéria pulmonar, que transporta o 
sangue arterial. 

II. O esquema apresenta um erro em 8 e 9, pois o gás carbônico não pode ser transportado pela 
hemoglobina que, nos mamíferos, é especificada para o transporte de oxigênio. 

III. A respiração é o principal mecanismo de controle do pH do sangue. Tal controle depende 
principalmente da concentração de gás carbônico no organismo de acordo com a reação: 

 

 

 

IV. O vaso sangüíneo indicado pelo número 4 corresponde à artéria aorta, que sai do coração pelo 
ventrículo esquerdo transportando sangue arterial para as células do corpo. 

 

São corretas apenas as afirmativas: 

 

a) I, II e IV 
b) I, II e III 
c) II, III e IV 
d) I e II 
e) III e IV 

 

  



 

 

Questão 07 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Questão 08 

     

 

 

 

 

 

 

A figura ilustra o mecanismo de autosselagem presente na membrana plasmática de seres vivos, 
responsável pela capacidade de auto-regeneração existente nessa estrutura.  

Considerando-se a importância desse fenômeno, pode-se apontar um tipo de transporte entre o meio 
externo e a célula que é diretamente dependente desse mecanismo, como  

a) Osmose 
b) Difusão simples 
c) Difusão facilitada 
d) Transporte ativo 
e) Endocitose 

 

 

A figura ilustra eventos que inter-relacionam o aparelho respiratório e o circulatório, modificando concentrações 
gasosas no sangue.  

      A respeito desses eventos, é correto afirmar: 

a) As trocas gasosas, nas superfícies respiratórias, ocorrem por transporte ativo. 
b) O gás A corresponde ao O2, que passa do sangue arterial para o interior dos alvéolos. 
c) O gás B corresponde ao CO2, que passa ao sangue por difusão. 
d) O mecanismo ilustrado é a hematose. 
e) A saída de ar dos pulmões depende da contração do diafragma. 
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Questão 09 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura ilustra o transporte de um determinado tipo de soluto através da membrana plasmática em um 
ambiente celular. Em relação às características associadas a esse tipo de transporte, é correto afirmar 
que 

a) Esse tipo de transporte, por ocorrer a favor de um gradiente de concentração, exige um gasto 
energético com utilização de moléculas de ATP. 

b) As permeases que participam desse transporte deslocam soluto do ambiente hipotônico para 
um ambiente hipertônico. 

c) A bicamada lipídica garante o isolamento da célula em relação a qualquer tipo de soluto 
presente no ambiente extracelular. 

d) As proteínas transportadoras favorecem o transporte de soluto a favor de um gradiente, 
promovendo a busca de um equilíbrio na concentração desse soluto entre os dois ambientes. 

e) O soluto, ao se deslocar do ambiente mais concentrado para o meio de menor concentração, 
deve inverter, ao longo do tempo, esse gradiente existente entre os dois ambientes. 

Questão 10 

A dinâmica da vida é inerente á ação das biomoléculas que catalisam especificamente as reações vitais. 
Entre essas, incluem-se as enzimas que atuam na degradação das proteínas. Essas enzimas 
acompanham a história da vida associadas à evolução do código genético, porque 

a) liberam, em decorrência de sua ação biológica, as unidades básicas necessárias à síntese da 
cadeia polipeptídica na tradução da informação genética. 

b) degradam os diferentes tipos de proteínas em pequenas unidades moleculares utilizáveis 
predominantemente como fonte de energia. 

c) presidem as reações oxidativas que convertem as proteínas em moléculas inorgânicas. 
d) garantem a preservação da informação genética catalisando as reações de transcrição. 
e) catalisam a síntese da cadeia polipeptídica, no fluxo da informação genética, propiciando a 

combinação aleatória dos aminoácidos. 

 



 

 

Questão 11 

A ilustração representa a ação integrada de vários sistemas fisiológicos humanos na manutenção das 
funções do corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A respeito dessa integração orgânica, é possível afirmar: 

a) Uma intensa hematose ocorre nos capilares durante a troca de gás oxigênio e gás carbônico, 
nos diversos tecidos do corpo. 

b) Os nutrientes absorvidos no intestino são transportados por vasos venosos até os capilares. 
c) O sangue rico em oxigênio, ao sair dos pulmões, é bombeado pela porção direita do coração 

antes de ser enviado para os tecidos do corpo. 
d) O sistema cardiovascular funciona como estrutura integradora de diversos sistemas presentes 

no organismo. 
e) O fígado, ao filtrar o sangue, retira de circulação os resíduos do metabolismo e os nutrientes 

orgânicos em excesso presentes no organismo. 

Questão 12 

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) acaba de aprovar uma vacina contra a gripe H1N1 
produzida sem a proteína do ovo. Indicada para todas as pessoas, mas, em especial, para aquelas que 
são alérgicas a essa proteína, a vacina é feita em cultivo de células vero-derivadas de rins de macaco 
verde africano. Menos de 1% da população tem alergia a ovo e não pode tomar a vacina disponível nos 
postos de saúde e nas clínicas atualmente. Por ser produzida em células mais parecidas com as de 
humanos (no caso, de macacos), essa vacina não precisa de substâncias que potencializem a ação. 
Assim, provoca menos efeitos colaterais. A vacina feita do ovo pode provocar reações como, por 
exemplo, dor local, febre e dor de cabeça. (BASSETE, 2010) 

 

O quadro a seguir ilustra a variação da concentração de anticorpos no organismo de um indivíduo em 
função do tempo, como resposta à aplicação em duas doses de uma determinada vacina. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando-se as informações contidas no texto e no gráfico e conhecimento sobre a importância da 
vacinação na prevenção de doenças, é possível afirmar: 

a) As vacinas H1N1 produzidas sem a proteína do ovo apresentam um resposta imunológica mais 
rápida por possuírem apenas proteínas de origem viral. 

b) A presença de uma segunda dose em determinadas vacinações favorece a imunização, ao 
produzir uma resposta secundária mais rápida e efetiva. 

c) A presença de anticorpos específicos na vacina H1N1 desenvolve a imunização esperada nos 
indivíduos vacinados exclusivamente para esse vírus em questão. 

d) O sistema imunológico, ao ser ativado na primeira inoculação do antígeno, aumenta 
progressivamente a produção de monócitos para a produção de anticorpos específicos. 

e) A vacina H1N1 produzida a partir de células de macaco evita a contaminação dos vacinados 
contra doenças produzidas  por aves e transmitidas por ingestão de proteína do ovo. 

Questão 13 

No século XIX, um médico observou que 15% das parturientes da maternidade em que ele atuava 
morriam de doença chamada febre puerperal e ele não sabia como combater a enfermidade. Enquanto 
pensava em solucionar o problema, um patologista forense morreu, aparentemente da mesma doença, 
apenas alguns dias após se ferir acidentalmente com o bisturi usado por um aluno na dissecação de 
cadáveres. A notícia levou o médico a constatar que os estudantes de medicina do seu hospital, indo 
direto do necrotério para a ala de maternidade – sem nunca lavar as mãos – estariam levando alguma 
infecção para as mães. A partir dessa constatação, ele obrigou os estudantes a lavar as mãos com uma 
mistura de água e cloro. Logo a febre na maternidade caiu em 10% e a lavagem das mãos  tornou-se um 
procedimento padrão no hospital. (MAY, 2010) 

A importância da higienização das mãos para prevenir a transmissão de infecções hospitalares 
(reconhecida pelo Ministério da Saúde, no anexo IV da Portaria 2616/98), baseia-se na capacidade de a 
pele abrigar microrganismos, como bactérias, organismos que 

a) Integram o reino protista no sistema de cinco reinos elaborado por Whittaker, em 1979, por 
serem unicelulares e heterótrofos, além de suportarem condições extremas de desidratação. 

b) Possuem material genético, fragmentado em nucleotídeos dispersos no citoplasma, 
configurando um nucleóide desorganizado. 

c) Exibem uma membrana de derivados da celulose, em substituição à bicamada de fosfolipídeos 
característica da membrana plasmática dos eucariontes. 
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d) Apresentam a capacidade de crescimento exponencial por divisão binária, originando clones 
passíveis de diversificação por processos de mutação e recombinação. 

e) Atuam como parasitas celulares obrigatórios, uma vez que não possuem metabolismo 
energético devido à ausência de organelas citoplasmáticas bem definidas. 

Questões de 14 a 18 

O Sistema Único de Saúde – SUS – passará a oferecer em todo o país a identificação da anemia 
falciforme no teste do pezinho. Esse tipo de anemia é uma das doenças hereditárias mais comuns no 
Brasil, predominante em negros. A anemia falciforme geralmente produz sintomas no recém-nascido. É 
uma alteração genética que muda a conformação das hemácias que adquirem a forma de foice e 
perdem a eficiência relacionada à oxigenação, causando dores e oclusão de vasos sanguíneos. 

A Bahia é o estado com maior incidência em função do grande número de afrodescendentes. De cada 
650 crianças, uma nasce com anemia. Mas a Bahia é também um dos lugares onde se oferece o teste, 
desde 2001. (FERNANDES, 2009) 

Questões 14 

A partir da análise do texto, associada aos conhecimentos sobre a sociedade brasileira e sua formação 
ética, é correto afirmar: 

a) Os hábitos alimentares inadequados, resultantes do baixo poder aquisitivo da população 
afrodescendente na Bahia, é o principal fator da grande incidência da anemia falciforme no 
Estado. 

b) O “teste do pezinho”, possibilitado pelo SUS, é obrigatório apenas nas regiões Nordeste e 
Centro-Oeste, onde a população é majoritariamente afrodescendente, sendo opcional nas 
demais regiões, habitadas por grupos étnicos imunes à anemia falciforme. 

c) A Bahia, embora seja o Estado maior e mais rico do Nordeste, é o que apresenta os mais baixos 
indicadores sociais e o menor índice de saneamento básico. 

d) A população indígena cresceu, nas últimas décadas, devido ao acesso a vacinas e ao controle de 
doenças epidêmicas, como o sarampo. 

e) A ausência de conflitos étnicos no Brasil está relacionada ao passado colonial, período em que 
as manifestações de origem racial eram reprimidas pela metrópole. 

Questão 15 

Analisando aspectos do desenvolvimento – da célula-ovo ao recém nascido – sob condições normais, é 
uma consideração pertinente: 

a) A divisão de uma mórula em dois blastocistos distintos e posterior implantação em regiões 
relativamente afastadas do útero dá origem a gêmeos dizigóticos ou fraternos. 

b) A vida embrionária se expressa na dependência de interações com o meio, configurando o 
desenvolvimento intrauterino como um processo epigenético. 

c) O nascimento de um bebê é provocado por alterações fisiológicas no organismo materno 
decorrentes da elevação brusca dos níveis sanguíneos do hormônio folículo-estimulante (FSH). 

d) O metabolismo de um organismo, da fase embrionária à fase fetal, gera resíduos nitrogenados 
que ficam armazenados no alantóide, anexo bem desenvolvido em humanos, eliminado 
juntamente com a placenta no parto. 

e) A célula-ovo, pela riqueza em vitelo, garante a nutrição do embrião até a fase em que se 
completa a organogênese, quando o feto passa a ser capaz de sintetizar suas proteínas.  
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Questão 16 

Considerando a natureza hereditária da anemia falciforme, é correto afirmar: 

 
a) Uma criança com diagnóstico laboratorial de anemia falciforme pelo teste do pezinho é 

necessariamente filha de pais afetados pela doença. 
b) A condição genética da doença define uma conduta médica limitada ao diagnóstico, sem 

procedimentos que possam melhorar a qualidade de vida do paciente. 
c) A severidade da anemia falciforme decorre da expressão do genótipo específico 

(HbS/HbS), sem interferência de outras condições orgânicas do indivíduo e do ambiente, 
em geral. 

d) Um casal de indivíduos heterozigotos (HbS/HbA) tem 25% de probabilidade de ter filhos 
com anemia falciforme, independente do sexo, informação essencial ao processo de 
aconselhamento genético. 

e) Uma mulher, filha de pai com anemia falciforme, transmitirá o gene HbS apenas aos filhos 
do sexo masculino, em função da localização desse gene no cromossomo X. 

Questão 17 

A alteração genética característica da anemia falciforme pode ser descrita como uma 

a) Falha no processamento do pré-RNAm específico que mantém alguns íntrons, criando, assim, 
um novo quadro de leitura na tradução e, consequentemente, na proteína sintetizada. 

b) Substituição de um nucleotídeo na sequência codificante para a cadeia β da hemoglobina, 
alterando um códon específico. 

c) Aneuplodia resultante da perda ou ganho de um cromossomo sexual, expressas nas fórmulas 
cariotípicas 45,X0 ou 47,XXY. 

d) Mudança na ordenação das bases nitrogenadas, cuja origem primária ocorre durante a 
transcrição, sintetizando uma molécula de RNA defeituosa a partir de um molde de DNA 
normal. 

e) Trissomia, envolvendo autossomos, o que compromete o pareamento cromossômico e 
consequente recombinação genética durante a formação dos gametas. 

Questão 18 

Manifestações sistêmicas da anemia falciforme, decorrentes da perda de eficiência de oxigenação, 
podem se traduzir em 

a) Retardo do tempo de coagulação do sangue em virtude do bloqueio da conversão do 
fibrinogênio em fibrina, dependente de Ca++ e O2. 

b) Impossibilidade de o oxigênio molecular dissolver-se no plasma sanguíneo, inviabilizando as 
trocas gasosas pela enzima anidrase carbônica. 

c) Deficiência na capacidade de produção de eritroblastos pela medula óssea vermelha, o que 
reduz o número de hemácias para 2.103/mm3 de sangue, bem como a estimulação para a 
eritropoiese. 

d) Obstrução dos capilares sanguíneos por agregados de hemácias deformadas que perderam 
características morfofisiológicas, comprometendo a normalidade de suas funções. 

e) Dificuldade de as células de defesa realizarem diapedese e fagocitose, impedindo a sua atuação 
ao nível dos tecidos em caso de infecção. 



 

 

Questões 19 a 21 

 

 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 19 

Considerando-se aspectos associados à doença em destaque na ilustração, é correto afirmar: 

a) O maior risco da transmissão da dengue deve-se ao fato de o contingente populacional de 
mosquitos machos, na vida adulta, ser superior ao das fêmeas, ampliando, assim, a 
possibilidade de eles exercerem a hematofagia. 

b) Febre com dor de cabeça e dor no corpo são sintomas característicos de infecção bacteriana, 
possibilitando o diagnóstico seguro da dengue. 

c) O “mosquito da dengue”, por desenvolver o seu ciclo vital em ambientes distintos – aquático e 
terrestre -, tem o seu nicho ecológico ampliado, o que contribui para o seu sucesso como 
espécie vetora, no curso da evolução. 

d) Plantas cultivadas e animais domésticos constituem os principais reservatórios naturais do 
agente etiológico da dengue, dificultando o controle eficaz da endemia. 

e) Os cuidados para evitar a água acumulada são justificados pela importância do meio aquoso 
como ambiente onde ocorre a maturação dos óvulos de Aedes aegypti. 

Questão 20 

Considerando-se as informações da figura e as propriedades das substâncias químicas, é correto 
afirmar: 

a) a aplicação de inseticidas organoclorados é eficiente no combate ao “mosquito da dengue” 
porque não ocasiona impactos ambientais. 
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b) O uso de cal hidratada, Ca (OH)2(aq), aumenta a acidez da água, o que é fundamental para o 
extermínio do vetor de propagação da dengue.  

c) A utilização de repelentes, o recolhimento de lixo e os mutirões de limpeza pública minimizam 
a proliferação da dengue. 

d) O íon hipoclorito, ClO-(aq), reage com a água e produz H3O+, que elimina as larvas dos 
mosquitos. 

e) A solução de etanol e água com teor alcoólico de 60%, v/v, é ineficiente no combate ao 
mosquito vetor porque apresenta maior volume de água que de etanol. 

Questão 21 

As políticas de saúde pública devem incluir, também, o descarte e o tratamento adequado do lixo 
urbano e do hospitalar. Considerando-se essa informação, é correto afirmar: 

a) O lixo hospitalar é incinerado, em locais apropriados, porque representa perigo à saúde 
pública. 

b) A construção de lixões para armazenar os materiais sólidos presentes no lixo urbano é uma 
técnica viável para diminuir a poluição ambiental. 

c) A compostagem, que transforma lixo orgânico em adubos, constitui processo anaeróbico 
porque libera gases tóxicos como o CO2 e o NO. 

d) A reutilização de materiais plásticos, como luvas e seringas, é uma alternativa adequada para 
diminuir a quantidade de lixo produzida em unidades de saúde. 

e) Os materiais descartados no lixo hospitalar podem ser depositados no aterro sanitário, junto ao 
lixo urbano, para evitar a contaminação ambiental. 

Questões 22 e 23  

A evolução dos vertebrados envolveu a formação de um tecido ósseo de sustentação, cuja constituição 
e funcionalidade são importantes na manutenção da qualidade de vida. A matriz óssea é composta por 
uma parte orgânica – os osteoblastos e uma parte inorgânica, principalmente constituída por íons de 
cálcio e fosfato, que formam retículos cristalinos, na estrutura da hidroxiapatita, Ca10(OH)2(PO4)6. 

A densitometria óssea estabeleceu-se como o método mais moderno e aprimorado para se medir a 
densidade óssea, comparando-a com padrões previamente estabelecidos para idade e sexo, a partir dos 
quais são elaborados parâmetros de referência dentro do que seria fisiologicamente aceitável.  

Esse exame é condição indispensável para o diagnóstico e tratamento da osteoporose e de outras 
possíveis doenças que possam atingir os ossos. Os aparelhos utilizados atualmente conseguem aliar 
precisão e rapidez na execução dos exames e a exposição à radiação é baixa, tanto para o paciente 
quanto para o próprio técnico. (A EVOLUÇÂO dos vertebrados... 2010) 

Questão 22 

Com base nas informações do texto e em conhecimentos de aspectos morfofuncionais do sistema ósseo 
é correto afirmar: 

a) A dinâmica do osso, expressa na construção e na degradação da matriz óssea, está associada à 
ação antagônica da calcitonina e paratormônio. 

b) A densitometria óssea permite visualizar as fibras colágenas do periósteo, região onde se aloja 
a medula óssea vermelha. 
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c) Os banhos de sol constituem uma medida recomendável para os idosos, pois a radiação 
luminosa é essencial à síntese de vitamina C, que regula o metabolismo do cálcio. 

d) O exercício físico reverte o enfraquecimento ósseo, pois estimula a ação osteoclástica, 
responsável pela deposição de cálcio nos ossos. 

e) Uma maior atividade dos osteoblastos, na velhice, implica perda de massa óssea – uma das 
características da osteoporose. 

Questão 23 

Uma pesquisa sobre exercícios físicos e envelhecimento considerou que “o treinamento regular de baixa 
intensidade tem um papel regulatório importante sobre o metabolismo energético...” 

A utilização da glicose pressupõe a sua absorção ao nível das células do epitélio intestinal e a 
consequente passagem para a corrente sanguínea, processo que envolve 

a) Consumo direto de grande quantidade de ATP, disponibilizando a energia necessária a um 
transporte contra o gradiente eletroquímico. 

b) Trasnporte através da bicamada de fosfolipídeos em função da importância dessa molécula 
combustível. 

c) Atividade de uma bomba de prótons que alimenta a entrada de moléculas grandes 
eletricamente carregadas. 

d) Ação de uma proteína carreadora específica, caracterizando uma difusão facilitada. 
e) Captação por endocitose, com a formação de vesículas membranosas, que aumentam o fluxo 

de entrada do glicídio na célula. 

Questão 24 e 25 

A paisagista Adriana Giuliano Miniguini, de 58 anos, é daquelas mulheres maduras que, sem esforço, 
atraem olhares. Na juventude, a beleza da italiana criada no Brasil era tamanha que as pessoas paravam 
para observá-la. Adriana continua feliz com a sua aparência. Tem rugas, mas nunca quis aplicar botox ou 
se submeter a grandes tratamentos estéticos. “As rugas são o sinal de uma nova fase na minha vida. O 
importante é viver bem todas elas, diz. 

Um dos motivos que tornam a velhice um fantasma é o medo das restrições impostas pelo 
envelhecimento [...]. O sistema nervoso fica mais lento..., a massa muscular diminui..., a gordura 
aumenta... [...]. Mas existe uma receita para envelhecer com mais qualidade de vida. Ela consiste em 
recomendações que incluem “comer menos”. (RUBERTI; FRUTUOSO, 2008, p.69-70). 

Questão 24 

A recomendação de “comer menos”, como um item na receita para envelhecer com mais qualidade de 
vida, está fundamentada em aspectos biológicos expressos em 

a) Melhoria do retorno de sangue dos tecidos para o coração pela ausência, no organismo, de 
moléculas de colesterol e triglicérides reduzidos na nova dieta. 

b) Aumento na eficiência das mitocôndrias devido ao excesso de radicais livres gerados durante a 
redução do NAD, nas etapas iniciais do ciclo de Krebs. 

c) Redução gradativa da biossíntese de proteínas pela menor disponibilidade de aminoácidos, 
protegendo o sistema ribossomal incapaz de ser renovado. 

d) Substituição intermitente da respiração aeróbica pela fermentação que apresenta menor 
rendimento energético, consequentemente reduzindo danos às organelas celulares. 
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e) Menor exposição do DNA a espécies reativas de oxigênio, preservando a informação genética e 
os produtos de sua tradução, expressos na homeostase. 

Questão 25 

Estima-se que o corpo de um adulto contém cerca de 100 trilhões de células, entre as quais, 
aproximadamente, 86 bilhões são neurônios que constituem o cérebro, participando da integração 
orgânica. 

Uma análise da constituição e da fisiologia do sistema nervoso permite afirmar: 

a) A especialização do neurônio decorre de um processo genético em que há um acúmulo de 
mutações que criam as características inerentes à célula nervosa. 

b) O acúmulo de gordura, no decorrer da vida, aumenta a espessura da bainha de mielina, 
retardando as respostas reflexas. 

c) Mediadores químicos sintetizados ao nível do retículo endoplasmático rugoso, no corpo celular 
do neurônio, atuam na propagação do impulso nervoso. 

d) O processo de envelhecimento é determinado por uma perda progressiva de informação 
genética no genoma dos neurônios e células gliais. 

e) A permanência e a grande estabilidade química dos neurotransmissores nas sinapses 
possibilitam a funcionalidade normal do sistema nervoso. 

Questão 26 

Entre junho de 2006 e junho de 2007, 116 pessoas foram contaminadas pelo Trypanosoma cruzi, 
ingerindo suco de açaí, em localidades no norte do Brasil, região em que a Doença de Chagas não 
apresenta ainda caráter endêmico. (FERRAZ, 2007, p.27) 

Com base em aspectos relacionados a essa protozoonose, a análise desses incidentes permite 
considerar que a 

a) Contaminação deve ter sido ocasionada pela ingestão de ovos do inseto transmissor, 
eventualmente depositados no suco. 

b) Alimentação herbívora do inseto transmissor pode explicar a sua presença junto aos frutos, em 
busca de alimento. 

c) Comprovação médica da Doença de Chagas, em pessoas que ingeriram suco contaminado, 
consolida o reconhecimento histórico de serem as mucosas as vias exclusivas para a introdução 
do parasito. 

d) Ocorrência do ciclo silvestre do Trypanosoma cruzi em localidades do norte do Brasil, face à 
devastação das matas, constitui-se dramática ameaça ao estabelecimento da Doença de 
Chagas, como uma endemia amazônica. 

e) Evolução rápida da doença nos indivíduos contaminados pode ser interpretada como 
decorrência da multiplicação do T. cruzi no caldo nutritivo do açaí. 

Questão 27 

Descobertas de vírus da AIDS e de câncer dão prêmio Nobel de 2008 a europeus [...]. A premiação chega 
25 anos depois de trabalho original de Françoise Barré-Sinoussi e Luc Montagnier sobre o agente da 
doença do século – o HIV. (Folha de S. Paulo. Ciência. São Paulo, terça-feira, 07 de outubro de 2008). 

As estratégias de sobrevivência mais surpreendentes do HIV são a capacidade de multiplicação rápida e 
de sofrer mutações. À custa delas, o vírus enfrenta as adversidades do meio externo, e faz de tudo para 
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escapar das investidas do sistema imunológico do hospedeiro e dos medicamentos usados para eliminá-
lo. 

O HIV se multiplica em velocidade alucinante. No organismo infectado, em condições habituais, são 
produzidos 10 bilhões de novos vírions (partículas de vírus) em um único dia. Nesse processo, surgem 
milhões de variantes geneticamente distintas das que lhes deram origem. (VARELA, 2008. P.25) 

A respeito do trabalho desenvolvido por Luc Montagnier e colaboradores, bem como do conhecimento 
atual sobre a AIDS, pode-se afirmar: 

a) O trabalho laureado com o prêmio Nobel de 2008 refere-se à descoberta da utilização do AZT 
como uma eficiente droga anti-HIV. 

b) As variantes geneticamente distintas produzidas a partir da reprodução do HIV aumentam o 
potencial adaptativo desse vírus em relação às tentativas de ação do sistema de defesa do 
organismo do hospedeiro. 

c) A estrutura viral, apesar de simples, é capaz de se autoduplicar com grande eficiência no 
interior das hemácias do sangue. 

d) A capacidade mutacional do HIV deve-se à alta virulência presente no seu ciclo lisogênico ao 
longo do processo de infecção da célula hospedeira. 

e) O vírus HIV é estruturalmente semelhante a outros vírus parasitas humanos, podendo, dessa 
forma, apresentar DNA ou RNA como material genético. 

Questões 28 e 29 

Os microrganismos foram as primeiras formas de vida na Terra. Com eles, iniciava-se a história da sua 
futura relação com o ser humano. As bactérias foram testemunhas de todas as formas de vida que 
surgiram a seguir e de muitas que viriam a se extinguir. Surgiram há cerca de quatro bilhões de anos e 
reinaram absolutas até seiscentos milhões de anos, época em que apareceram outras forma de vida, 
dessa vez multicelulares. (UJVARI, 2003, p.14). 

Questão 28 

É possível identificar como uma característica exclusiva do padrão organizacional dos organismos que 
representam as primeiras formas de vida presentes na Terra a 

a) Presença de uma membrana lipoprotéica, que permite isolar a célula das trocas com o 
ambiente externo. 

b) Diversidade de estruturas endomembranosas que desempenham funções específicas no 
citoplasma celular. 

c) Presença do material genético restrito a um ambiente próprio e interno devido à existência de 
uma membrana delimitante. 

d) Ocorrência de processos bioenergéticos fotoautotróficos, que convertem a energia luminosa 
em energia química presente nas moléculas orgânicas. 

e) Realização simultânea, durante a expressão da informação genética, da transcrição e da 
tradução do código genético, envolvendo uma mesma molécula de RNA. 

Questão 29 

Considerando-se os diversos processos evolutivos envolvidos na geração da vida multicelular e as suas 
conseqüências na formação dos variados grupos de seres pluricelulares observados atualmente, é 
possível afirmar que 



 

 

a) A pluricelularidade evoluiu a partir de um aumento da autonomia metabólica entre as células 
que exercem funções semelhantes. 

b) A diversificação das funções citoplasmáticas, a partir da presença de endomembranas, foi um 
dos fatores favoráveis para o estabelecimento, com sucesso, da pluricelularidade no mundo 
vivo. 

c) O contexto colonial foi uma das etapas intermediárias na evolução de seres procariontes 
unicelulares em seres procariontes pluricelulares. 

d) A endossimbiose que originou o cloroplasto antecedeu o processo que originou a mitocôndria 
ao longo da formação dos grupos atuais de seres vivos. 

e) A especialização das funções metabólicas favoreceu o desenvolvimento de grupos celulares – 
os tecidos – presentes em todos os seres pluricelulares, como os animais, os vegetais e os 
protozoários. 

Questões 30 e 31 

A figura abaixo ilustra um corte transversal de determinada célula juntamente com o detalhe de sua 
parede celular. 

 

 

 

 

 

 

Questão 30 

Em relação ao padrão de organização da célula ilustrada, é possível considerar que 

a) A presença de mitocôndrias no citoplasma caracteriza a célula como pertencente a um 
organismo animal aeróbio. 

b) A diversidade de organelas no citoplasma foi uma inovação evolutiva associada ao aumento das 
funções exercidas pela célula, tal como o advento da fotossíntese e da respiração celular no 
mundo vivo. 

c) A presença de um núcleo definido possibilitou que o organismo unicelular passasse a realizar a 
transcrição a tradução do código genético de forma simultânea em um único compartimento. 

d) Esse padrão celular eucariótico permitiu uma maior eficiência na realização das funções 
metabólicas e favoreceu o desenvolvimento da pluricelularidade ao longo da evolução dos 
seres vivos. 

e) A presença de um padrão procariótico garante ao organismo representado ser autótrofo e 
realizar reações de oxidação completa de matéria orgânica na obtenção de energia para as 
atividades celulares. 

Questão 31 

A respeito da ultraestrutura presente na parede celular ilustrada, pode-se afirmar que 

 

 



 

 

a) O reforço de quitina garante a espessura e a resistência das paredes celulares da célula vegetal 
representada. 

b) A presença dos plasmodesmos têm como função aumentar a aderência presente entre células 
contíguas do tecido vegetal. 

c) O retículo endoplasmático granuloso encontrado associado aos plasmodesmos favorece o 
transporte de substância que ocorrem entre os citoplasmas de células vizinhas. 

d) A parede celular presente nos fungos é constituída por longas e resistentes microfibrilas de 
celulose que, junto com a lignina, reforça a estrutura esquelética da célula. 

e) A estrutura primária da parede celular deve ser elástica o suficiente para permitir o 
crescimento e, ao mesmo tempo, fornecer toda a sustentação esquelética necessária para 
manter a célula vegetal. 

Questão 32 

Com base na análise da figura a seguir que representa o modo de infecção de bacteriófagos, vírus que 
infectam bactérias, e nos conhecimentos relacionados a esse processo, é correto afirmar: 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Os vírus aderem às células hospedeiras de forma altamente específica, de modo que proteínas 
de superfície viral se acoplam a receptores presentes na membrana externa de células 
hospedeiras específicas. 

b) O ciclo lítico dos vírus caracteriza-se pela introdução do genoma viral no cromossomo da célula 
bacteriana infectada, sem posterior lise da célula hospedeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c) O ciclo lisogênico caracteriza-se pela multiplicação dos vírus no interior da célula bacteriana 
hospedeira com posterior lise da célula e liberação de novos fagos. 

d) A informação para a produção de novos componentes virais ou biossíntese é determinada pelo 
material genético da célula hospedeira. 

e) A reprodução dos vírus envolve a síntese de proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucléicos 
necessários à remontagem desses organismos no interior da célula hospedeira. 

Questão 33 

 

 

 

 

 

 

 

O esquema ilustra um tipo de ciclo de vida presente em bacteriófagos. Considerando-se as 
características inerentes a esse tipo de ciclo, é correto afirmar: 

I. Durante este ciclo, o vírus é capaz de produzir novas unidades virais, levando à inexorável 
morte da bactéria hospedeira. 

II. O bacteriófago infecta a célula ao injetar o seu material genético no interior do citoplasma 
bacteriano. 

III. O ciclo representado é do tipo lisogênico por favorecer a produção de cópias do material 
genético do vírus a partir do processo de reprodução das bactérias. 

IV. Os bacteriófagos se utilizam da maquinaria biossintética presente nas células humanas 
para a produção de novas proteínas virais. 

Dessas afirmativas, estão corretas as indicadas em  

a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) Apenas II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

Questões 34 a 36 

A pesquisa ganhadora do prêmio Nobel em Medicina de 2009 também pode oferecer armas contra a 
Leishmaniose, doença tropical que ainda resiste à erradicação no Brasil. Maria Isabel Cano relata que 
começou a estudar essa possibilidade durante sua colaboração com Balckburn, no fim dos anos de 1990. 

Desde então, a pesquisadora procura alvos para novos medicamentos contra os parasitas, atacando os 
telômeros deles. “O telômero é um mundo à parte. Além da telomerase, existem inúmeras proteínas 
que participam de sua regulação. Já temos alguns alvos com bom potencial”. Afirma Cano. 
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A idéia é atacar é atacar esse sistema de forma que atinja apenas os telômeros de Leishmania, e não os 
dos pacientes. “Seria uma forma de, por exemplo, fazer com que o parasita morra rapidamente ou pare 
de proliferar”, afirma a pesquisadora da UNESP. (A ABORDAGEM... , 2010). 

Questão 34 

A existência de doenças no Brasil, a exemplo da Leishmaniose, está relacionada a fatores diversos, como 
as condições de saneamento sanitário, situação socioeconômica e políticas públicas. 

Em relação a essas condições, pode-se afirmar: 

a) A Revolta da Vacina foi fruto da ignorância de pessoas que se recusavam a aceitar os avanços 
da ciência, presas às crendices populares e às práticas dos curandeiros e do charlatanismo, 
característica do atraso cultural e dos elementos bárbaros da formação da cultura brasileira. 

b) O Estado Novo contribuiu para a melhoria das condições de vida da população, ao estabelecer 
os direitos sociais ao trabalhador rural e urbano, instituindo o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). 

c) O crescimento do endividamento externo durante o Segundo Governo Vargas, consequência 
do envolvimento do país na Segunda Guerra Mundial, reduziu drasticamente os investimentos 
nas áreas de educação, saúde e infraestrutura, agravando a situação de vida da população. 

d) O regime militar contribuiu para o agravamento da situação de vida da população brasileira a 
partir da política de privatização das empresas estatais e de terceirização dos serviços públicos 
essenciais de atendimento à sociedade. 

e) A adoção dos princípios básicos do neoliberalismo e a inserção do Brasil em um mercado 
globalizado, durante os governos Fernando Collor e Fernando Henrique, reduziram os 
investimentos nas áreas sociais, objetivando conter o déficit público. 

Questão 35 

Considerando-se que, a partir de um certo momento do desenvolvimento de um indivíduo, as células 
passam a herdar cromossomos progressivamente um pouco mais curtos – fenômeno relacionado à 
telomerase – uma contribuição da biologia celular e molecular à compreensão do processo de 
envelhecimento permite afirmar: 

a) O comprometimento progressivo da síntese de DNA na região telomérica explica o 
encurtamento cromossômico, com perda de genes e consequente morte celular. 

b) A preservação da integridade cromossômica é necessária porque é justamente na região 
telomérica que se  localizam as informações genéticas para a longevidade. 

c) A redução do tamanho dos cromossomos é uma consequência da compactação excessiva da 
cromatina no decorrer da vida; o que determina o envelhecimento das células. 

d) A perda da atividade catalítica da telomerase interfere nos pontos de checagem do ciclo celular 
na metáfase, impedindo a distribuição equitativa das cromátides irmãs. 

e) A telomerase é essencial à polimerização das proteínas que formam o fuso mitótico, 
inviabilizando o reparo dos tecidos lesados. 

Questão 36 

A leishmaniose é uma doença infecciosa cujas características e controle incluem 

a) Um agente etiológico representado por insetos do gênero Aedes de hábitos hematófagos e 
amplo nicho ecológico. 



 

 

b) Contágio direto entre os indivíduos afetados, ampliado pela convivência com cães – os 
hospedeiros intermediários – da Leishmania chagasi. 

c) Dessa forma, Maior gravidade em indivíduos com o sistema imunológico debilitado, o que 
explicaria o crescimento de Leishmaniose em pacientes portadores de HIV e transplantados. 

d) Um conjunto de ações preventivas em que o extermínio do transmissor é uma medida 
facilmente atingível e sem impacto sobre a biodiversidade, pois ele não integra redes tróficas. 

e) Uma maior incidência em idosos, considerando que a sua pele desidratada e flácida permite ao 
parasita atingir com facilidade os vasos capilares, distribuindo os parasitas para as diversas 
regiões do corpo. 

Questão 37 

Um paciente com múltiplos traumatismos deu entrada na emergência de um hospital de uma pequena 
cidade do sul da Bahia. Os médicos decidiram que seria necessário realizar uma transfusão sanguínea 
nesse paciente e solicitaram ao laboratório do mesmo hospital o exame de determinação do tipo 
sanguíneo para o sistema ABO. O biólogo responsável pelo setor sabia que os kits para tipagem 
sanguínea tinham terminado e, dessa forma, resolveu improvisar ao colocar uma quantidade do seu 
sangue tipo A em uma centrífuga para promover a separação entre o soro (plasma) e as suas hemácias. 

Ao colocar o soro do seu sangue em contato com o sangue do paciente e ao unir as suas hemácias com 
o soro do mesmo indivíduo, verificou que ocorreu aglutinação nos dois lotes realizados. 

Com base nesses resultados, é possível concluir que o tipo sanguíneo para o sistema ABO do paciente 
em questão é 

a) AB 
b) A 
c) B 
d) O 
e) Impossível de ser determinado 

Questão 38 

As paredes dos capilares são constituídas por uma camada única de finas células endoteliais. 
Envolvendo as células endoteliais, há uma lâmina basal muito permeável. Assim, os capilares são 
vazantes. Eles são permeáveis à água, a alguns íons e a algumas pequenas moléculas. A interação de 
duas forças opostas – pressão sanguínea contra potencial osmótico – determina o fluxo líquido entre o 
plasma e o fluido intersticial. (PURVES; ORIANS; HELLER, 2006, p.876). 
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Esse diagrama demonstra a variação na pressão (mmHg) dessas forças, desde a extremidade arterial até 
a extremidade venosa. A análise desse diagrama, juntamente com o conhecimento atual a respeito da 
fisiologia do sistema cardiovascular, permite afirmar: 

I. A pressão sanguínea é mais elevada na extremidade arterial do leito capilar e decresce 
gradativamente à medida que o sangue flui para a extremidade venosa. 

II. O potencial osmótico passa a atrair todo o fluido de volta para o capilar, à medida que essa 
força se torna equivalente, em valores, à pressão sanguínea na extremidade arterial. 

III. Durante a troca de fluidos entre os vasos sanguíneos e os espaços intercelulares, 
nutrientes e O2 serão trocados pelos resíduos produzidos pelo metabolismo celular. 

IV. O balanço entre a pressão sanguínea e o potencial osmótico pode ser alterado se a pressão 
sanguínea nas arteríolas ou a permeabilidade das paredes dos capilares se modificarem, 
como, por exemplo, no que ocorre durante a liberação de histamina por glóbulos brancos 
em um processo inflamatório. 

Dessas afirmativas, estão corretas as indicadas em 

a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas I, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

Questões 39 e 40 

A área de proteção ambiental da Lagoa Encantada, criada pelo Decreto Estadual N.o 2.217, de 14/07/93, 
está localizada no Município de Ilhéus. São 11.800 hectares compostos de Mata Atlântica que está 
associada ao cultivo de cacau, além de manguezais, restingas, pastagens, vilarejos, condomínios de praia 
e cachoeiras. 

A proteção da área foi proposta pela Prefeitura de Ilhéus para ampliar e assegurar a vocação turística da 
cidade, permitindo que o visitante possua mais uma opção de lazer. A rica fauna aquática representada 
principalmente por peixes, como robalos e carapebas, serve de sustento às comunidades ribeirinhas, 
aliada ao turismo que vem sendo uma nova opção de renda no local. 

Os principais conflitos observados na APA são a falta de saneamento básico, sem instalações de 
esgotamento sanitário, e as poucas fossas sépticas que existem são mal construídas e encontram-se 
saturadas pelo nível do lençol freático. Existem, ainda, casos graves de residências que despejam seus 
dejetos no rio e utilizam dessa mesma água para o banho. Observa-se também uma ocupação 
desordenada do solo por conta dos pequenos aglomerados de casas simples dos pescadores e 
trabalhadores rurais. (Relatório de Aspectos Sócio-Ambientais. PDITS – Lit. Sul. Prodetur NE II. BNB). 

Questão 39 

Com base no texto e nos critérios de utilização racional dos recursos do ambiente, a ação que deve ser 
considerada como a mais correta a ser adotada para a preservação da APA da Lagoa Encantada seria 

a) Limitar as formas de exploração turística da região, já que os danos normalmente causados 
pelo turismo são irremediáveis para a natureza. 

b) Promover intensamente o avanço da ocupação imobiliário com o incentivo na construção de 
grandes hotéis, shopping centers e indústrias relacionadas ao turismo. 



 

 

c) Transferir a rica fauna aquática presente na Lagoa Encantada para regiões onde a proteção à 
vida animal seja mais rigorosa. 

d) Proibir a utilização da área para obtenção de alimento pela comunidade nativa ribeirinha, que 
deverá encontrar novas formas de subsistência. 

e) Restringir o impacto causado pela ocupação humana desordenada através da implementação 
de um plano diretor com diagnóstico, zoneamento e plano de ação e metas para a região. 

Questão 40 

As parasitoses humanas tornaram-se um grave problema de saúde pública, sendo um dos principais 
fatores debilitantes da população, por estarem associadas normalmente a quadros de diarréia crônica e 
desnutrição. Dessa forma, as condições de falta de saneamento básico na região da Lagoa Encantada 
comprometem a qualidade de vida da comunidade circunvizinha, favorecendo o desenvolvimento de 
parasitoses, como, por exemplo, a 

a) Doença de Chagas, devido à presença do caramujo vetor nas águas cristalinas da lagoa. 
b) Ancilostomose, devido à ingestão pela comunidade de alimentos contaminados com as larvas 

de cisticerco. 
c) Esquistossomose, devido à grande proliferação de mosquito Anopheles nas águas paradas da 

região. 
d) Malária, devido à presença do mosquito vetor – o Aedes aegypti – nas regiões de mata silvestre 

do sul da Bahia. 
e) Amebíase, devido à ingestão pela comunidade local de cistos de Entamoeba presentes na água 

ou no alimento contaminado com fezes de pessoas doentes. 

Questão 41 

A habilidade da hemoglobina para captar ou liberar O2 depende da pressão parcial de O2 (PO2) no seu 
ambiente. Quando a PO2 do plasma sanguíneo é alta, como habitualmente acontece nos capilares dos 
pulmões, cada molécula de hemoglobina pode transportar sua carga máxima de quatro moléculas de 
O2. Assim, o sangue que circula através dos vasos pelo corpo encontra valores mais baixos de PO2. 
Nesses valores mais baixos de PO2, a hemoglobina libera algum oxigênio que estava transportando [...]. 
Isso significa que, em condições metabólicas normais, à medida que o sangue circula ao longo do corpo, 
somente cerca de uma das quatro moléculas de O2, que a hemoglobina carreia, é liberada para os 
tecidos. Isso parece ineficiente, mas é, na verdade, bastante adaptativo, pois a hemoglobina mantém 
75% do seu oxigênio na reserva para satisfazer as necessidades de demandas máximas. 

 

 

 

 

 

 

A partir do texto e da análise do gráfico apresentado, é possível concluir: 
 



 

 

a) A captação da quarta molécula de O2 pela hemoglobina requer um aumento significativo da 
PO2, se comparado à captação das outras três primeiras moléculas. 

b) Uma reserva de até 25% de oxigênio é mantida pela hemoglobina durante a demanda comum 
do corpo e pode ser liberada para os tecidos se houver uma baixa de PO2. 

c) A PO2 presente no sangue tende a aumentar à medida que o fluido sanguíneo se desloca 
através dos vasos em direção aos tecidos. 

d) A hemoglobina que retorna ao coração através do sangue apresenta aproximadamente 50% da 
capacidade máxima de captação de oxigênio. 

e) Em situações de demanda máxima de oxigênio, é esperada uma taxa de variação entre 60% e 
80% de PO2 presente no sangue. 

Questão 42 

O esquema a seguir ilustra os principais constituintes do sistema vascular humano e suas relações com 
alguns órgãos internos. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

A partir da interpretação do esquema, pode-se inferir que 

a) A existência de um eficiente sistema de trocas gasosas permite a ocorrência da hematose em 
todos os tecidos do corpo. 

b) A passagem de sangue pelos rins favorece a manutenção da homeostasia no organismo. 
c) A circulação sanguínea garante a plena distribuição de substâncias às diversas partes do 

organismo, independentemente dos outros sistemas orgânicos associados. 
d) A artéria aorta transporta sangue venoso para os principais órgãos do corpo humano. 
e) As veias cavas superior e inferior transportam sangue não-oxigenado diretamente para as 

trocas gasosas nos pulmões. 
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Questões 43 e 44 

Resultados apresentados por pesquisadores de Israel trazem a esperança de que no futuro bastará um 
pouco de saliva para detectar o anticorpo que o sistema imune gera para combater o terrível vírus da 
hepatite C. 

 

Questões 43 

 

O vírus da hepatite C apresenta como uma de suas características 

a) Exibir organização celular simples com o material difuso no citoplasma. 
b) Trocar substâncias com o meio através de um envoltório organizado em um mosaico 

lipoprotéico. 
c) Possuir informações próprias em sequências de ribonucleotídeos. 
d) Codificar os diversos tipos de RNA que integram as subunidades ribossomais. 
e) Apresentar metabolismo energético equivalente à fermentação. 

 

Questão 44 

 

Sobre a relação do vírus da hepatite C com o homem, é correto afirmar:  

a) A especificidade viral é definida por moléculas presentes na capa protéica. 
b) A ativação de hepatócitos pelos antígenos virais determina a produção de anticorpos por essas 

células. 
c) As glândulas salivares constituem reservatórios naturais dos vírus. 
d) O sistema imune humano confere a compatibilidade entre o vírus da hepatite C e as células 

hepáticas. 
e) A dependência do vírus decorre de falta de DNA em sua composição química. 

 

Questão 45 

 

Células hepáticas, como integrantes de um organismo pluricelular, se distinguem das demais células por 

a) Exigir a atividade mitocondrial para a síntese de moléculas de ATP. 
b) Produzir substâncias que são secretadas independentemente da presença de um sistema de 

Golgi. 
c) Conter um citoesqueleto constituído de microtúbulos de tubulina. 
d) Possuir proteínas resultantes da expressão de genes especificamente transcritos nessas células. 
e) Apresentar compartimentação celular definida por um sistema de endomembranas. 

 



 

 

Questão 46 

 

 

   

 

 

 

O gráfico ilustra a variação da taxa respiratória, em litros por minuto, em relação à variação da 
quantidade de CO2 e O2 presentes no ar inalado. Considerando-se as informações presentes no gráfico e 
o conhecimento sobre o controle nervoso das trocas gasosas nos animais, é possível considerar: 

I. Uma queda na porcentagem de O2 no ar inalado apresenta pouco efeito sobre a variação 
da taxa respiratória, se comparada à variação do CO2 também inspirado. 

II. O aumento da porcentagem de O2 no ar inalado aproxima a curva referente a esse gás para 
uma taxa respiratória em torno de 30 litros por minuto. 

III. A respiração é mais sensível ao aumento no conteúdo de dióxido de carbono no ar inalado 
do que ao decréscimo no conteúdo de oxigênio. 

IV. O sistema nervoso autônomo mantém a respiração e modifica a sua profundidade e 
freqüência para satisfazer às exigências do corpo pelo suprimento de O2 e eliminação de 
CO2. 

Dessas afirmativas, estão corretas as indicadas em 

a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) Apenas I, III e IV. 
e) I, II, III e IV.. 

Questão 47 e 48 

A figura ilustra fenômenos sinápticos, essenciais às funções de relação entre os animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questão 47 

Uma abordagem celular dos fenômenos sinápticos permite afirmar: 

a) Os neurotransmissores são transportados em vesículas que brotam do complexo de Golgi. 
b) A liberação de acetilcolina na fenda sináptica se realiza através do complexo de poros da 

membrana plasmática. 
c) Proteínas de membrana favorecem a entrada de molécula de neurotransmissores nas células 

adjacentes. 
d) Processos de exocitose estão associados ao processo de recaptura de neurotransmissores pela 

célula secretora. 
e) A síntese e a degradação de neurotransmissores são processos independentes de “comando 

nuclear”. 

Questão 48 

Neurônios, células que integram a rede neural, se caracterizam por 

a) Possuírem capacidade de divisão, para manter o funcionamento normal do sistema nervoso. 
b) Apresentarem nível de especialização que inviabiliza a síntese de proteínas para as funções 

básicas da célula. 
c) Dependerem de concentrações elevadas de insulina, para a entrada da glicose, necessária ao 

metabolismo energético. 
d) Manterem a estruturação dos dendritos e do axônio independentemente da participação do 

citoesqueleto. 
e) Expressam diferenciação morfofisiológica, associada à transdução de sinais. 

Questão 49 

A figura representa o processo de sensibilização de uma mulher que apresenta Rh negativo por um feto 
Rh positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise desse quadro, em relação à possibilidade de desenvolvimento da eritroblastose fetal, permite 
afirmar: 

a) A sensibilização de uma pessoa Rh- deve ocorrer quando ela recebe transfusão de sangue Rh+ 
ou quando mulheres Rh- geram um filho Rh+. 
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b) Em condições normais, as hemácias de uma mãe Rh+ estimulam o feto Rh- a produzir 
anticorpos, tornando-se sensibilizado para o fator Rh. 

c) A eritroblastose fetal produz intensa destruição de hemácias e acúmulo de bilirrubina no 
sangue materno. 

d) A bilirrubina é produzida no fígado do recém-nascido a partir da hemoglobina liberada pelas 
hemácias invasoras maternas. 

e) Mulheres que apresentam Rh+ só devem apresentar filhos com eritroblastose fetal a partir de 
uma segunda gravidez. 

 

 

 

 

 

 


