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Assinale a alternativa correta com um X e preencha corretamente o gabarito  
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01. O ritmo respiratório é controlado pela medula 
oblonga. Dessa forma, considere as seguintes 
afirmações:  
I. No caso de esforço físico, há diminuição da 
quantidade do oxigênio dissolvido no plasma, a 
qual é percebida pela medula oblonga, o que 
provoca aumento do ritmo respiratório.  
II. Por estímulo da medula oblonga ocorre 
contração do diafragma e consequente aumento 
do volume pulmonar, o que força a entrada de ar.  
III. O controle exercido pela medula oblonga é 
inconsciente.  
Então, apenas:  
a. I está correta.  
b. II está correta.  
c. I e III estão corretas.  
d. II e III estão corretas.  
e. I e II estão corretas. 
 
02. A capacidade de coagulação do sangue é 
muito reduzida nos portadores de hemofilia. Para 
os hemofílicos, um pequeno ferimento pode 
representar um grande risco. A proteína 
sanguínea que atua no processo de coagulação 
é o(a):  
a. fibrinogênio.  
b. pepsinogênio.  
c. mucina.  
d. heparina.  
e. hemoglobina. 
 
03. A vacina é considerada um material que 
contém:  
a. anticorpos contra determinado patógeno, os 
quais estimulam a resposta imunológica do 
indivíduo.  
b. anticorpos contra determinado patógeno, 
produzidos por outro animal e que fornecem 
proteção imunológica.  
c. soro de indivíduos previamente imunizados 
contra aquele patógeno.  
d. células brancas produzidas por animais, que 
se multIplicam no corpo do indivíduo que recebe 
a vacina.  
e. um patógeno vivo enfraquecido, ou partes 
dele, capaz de estimular a resposta imunológica, 
mas não de causar doença. 
 
04. Associe corretamente:  
Coluna I – Animal  
1. peixe  
2. anfíbio  
3. ave  
 
Coluna II – Tipo de circulação  
( ) dupla e incompleta  
( ) simples e venosa  
( ) dupla e completa  
 
Coluna III – Cavidades cardíacas  

( ) 2 átrios, 2 ventrículos  
( ) 2 átrios, 1 ventrículo  
( ) 1 átrio, 1 ventrículo  
As sequências obtidas nas colunas II e III, 
respectivamente, são:  
a. (3 – 2– 1); (1 – 2 – 3)  
b. (3 – 1 – 2); (2 – 1 – 3)  
c. (1 – 3 – 2); (3 – 2 – 1)  
d. (2 – 1 – 3); (3 – 2 – 1)  
e. (2 – 1 – 3); (2 – 3 – 1) 
 
05. No coração dos mamíferos, o sangue do 
interior do ventrículo esquerdo:  
a. é arterial e impulsionado para a artéria aorta.  
b. é arterial e impulsionado para a artéria 
pulmonar.  
c. é venoso e impulsionado para o ventrículo 
direito.  
d. é venoso e impulsionado para a artéria aorta.  
e. é venoso e impulsionado para a artéria 
pulmonar. 
 
 
06. Que alternativa apresenta órgãos ligados ao 
sistema linfático humano?  
a. Timo, baço, tonsilas palatinas e tonsilas 
faríngeas  
b. Baço, pulmão, adenoides e fígado  
c. Fígado, baço, timo e coração  
d. Tonsilas palatinas, timo, pâncreas e baço  
e. Tonsilas faríngeas, fígado, pâncreas e timo 
 
07. A maior quantidade de energia numa cadeia 
alimentar é encontrada nos:  
a. produtores.  
b. consumidores primários.  
c. consumidores secundários.  
d. consumidores terciários.  
e. consumidores terciários e quaternários 
 
08. Considere:  
I. maior acúmulo de energia;  
II. maior biomassa;  
III. maior número de indivíduos.  
Nos primeiros níveis tróficos de um ecossistema 
no qual os produtores são gramíneas:  
a. ocorre somente I.  
b. ocorrem somente I e II.  
c. ocorrem somente I e III.  
d. ocorrem somente II e III.  
e. ocorrem I, II e III. 
 

09. A falta de água doce no planeta será, 
possivelmente, um dos mais graves problemas 
deste século. Prevê-se que, nos próximos vinte 
anos, a quantidade de água doce disponível para 
cada habitante será drasticamente reduzida.  

Por meio de seus diferentes usos e consumos, 
as atividades humanas interferem no ciclo da 
água, alterando:  



a. a quantidade total, mas não a qualidade da 
água disponível no planeta.  
b. a qualidade da água e sua quantidade 
disponível para o consumo das populações.  
c. a qualidade da água disponível apenas no 
subsolo terrestre.  
d. apenas a disponibilidade de água superficial 
existente nos rios e lagos.  
e. o regime de chuvas, mas não a quantidade de 
água disponível no planeta.  
 

10. Considerando a riqueza dos recursos hídricos 
brasileiros, uma grave crise de água em nosso 
país poderia ser motivada por:  
a. reduzida área de solos agricultáveis.  
b. ausência de reservas de águas subterrâneas.  
c. escassez de rios e de grandes bacias 
hidrográficas.  
d. falta de tecnologia para retirar o sal da água do 
mar.  
e. degradação dos mananciais e desperdício no 
consumo. 



 


