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Q.01- A figura abaixo mostra órgãos do sistema digestório humano. 

 
 
Identifique com a letra correspondente, nomeando‐o, 
A) o órgão cuja secreção contém bicarbonato de sódio, além de 

várias enzimas digestivas; 
B) o principal órgão responsável pela absorção de nutrientes; 
C) o órgão em que se inicia a digestão de proteínas; 
D) o órgão que produz substâncias que auxiliam a digestão de 

gorduras, mas que não produz enzimas. 
 
Q.02- O nosso organismo interage em rede, com integração dos 
diferentes sistemas que se comunicam através de sinalizações químicas 
e físicas. 
 

 
Fonte: CEZAR E SEZAR, Biologia, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 

318. 
 
Analise a figura acima e responda: 
 
A) Identifique no esquema o número (I, II, III e IV - nessa ordem) que 

corresponde aos sistemas excretor, digestório, cardio-vascular e 
respiratório. 

B) Qual o papel da hemoglobina na interação dos sistemas 
circulatório e respiratório? 

C) Quais são os principais locais de digestão de nutrientes no sistema 
digestório, e onde se inicia a digestão dos carboidratos? 

D) Explique como a aldosterona regula a pressão arterial na interação 
entre os sistemas excretor e cardiovascular. 

Q.03- “O stress tem sido apontado como responsável por boa parte das 
doenças que afligem o homem moderno. Agora, entra na lista de 
mazelas mais um (e terrível) efeito colateral: o stress engorda. E não 
apenas porque o estressado costuma atirar-se avidamente sobre uma 
torta de chocolate. Num processo perverso, a vítima pode engordar 
mesmo com a boca fechada. O processo corre a sua revelia, porque a 
tensão contínua faz o organismo liberar, em maior quantidade, dois 
hormônios responsáveis pela obesidade – a adrenalina e a cortisona. 
Quanto mais tensão, maior o risco de engordar. Pior. Esse tipo de 
obesidade invariavelmente desencadeia doenças como diabetes, 
hipertensão arterial, infarto e derrame.” 
Revista Isto é, 15/08/2010 
 
Considerando as doenças cardiovasculares destacadas na matéria 
jornalística: 
A) esquematize as circulações sistêmica e pulmonar nos seres 

humanos indicando os principais componentes e os tipos de 
sangue em cada um deles; 

B) explique como ocorre o infarto do miocárdio. 
 
Q.04- Um mergulhador inexperiente, trabalhando no conserto de uma 
tubulação submarina, teve o suprimento de oxigênio interrompido. 
Após alguns minutos nesta situação, ele foi resgatado para a superfície 
e, quando isso ocorreu, ele passou a apresentar a frequência 
respiratória aumentada. Contudo, pouco tempo após o resgate, a 
frequência respiratória desse mergulhador voltou ao normal. 
 
Com base na descrição acima, responda: 
A) Durante o período em que esse mergulhador ficou sem oxigênio, 

quais foram as alterações fisiológicas observadas no sangue e no 
sistema nervoso central, responsáveis pelo aumento de sua 
frequência respiratória? 

B) Quais são os mecanismos neurofisiológicos, envolvidos no 
processo de restabelecimento da frequência respiratória do 
mergulhador? Explique-os. 

 
Q.05-Laudos do IML confirmaram mortes por asfixia de monóxido de 
carbono. RIO – Laudos cadavéricos dos dois namorados mortos na 
terça-feira num apartamento na Tijuca confirmaram que ambos foram 
asfixiados por monóxido de carbono.(...) As mortes ocorreram devido 
ao fato de os jovens terem permanecido muito tempo no banheiro, 
que não tem adaptações necessárias para o funcionamento seguro do 
equipamento de gás. (O Globo, 13.09.2006. Adaptado) 
A) Nos grandes centros urbanos, o monóxido de carbono é um dos 

principais poluentes atmosféricos. Nesses centros, quais as 
principais fontes emissoras desse gás? Em relação ao texto, qual a 
relação entre a alta concentração de CO no banheiro e a presença 
do aquecedor a gás. 

B) Por que altas concentrações de CO podem comprometer a 
respiração aeróbica e provocar a morte por asfixia? 

 
RESPOSTAS: 
Q.01- 
A) Letra D – pâncreas. 
B) Letra E – intestino delgado. 
C) Letra H – estômago. 
D) Letra B – fígado. 
 
Q.02- 
A) I digestório, II- respiratório, III- excretor e IV- cardiovascular 
B) Transporte e troca de gases. 
C) Boca, estômago e intestino. A digestão dos carboidratos inicia-se 

na boca. 
D) A aldosterona aumenta a reabsorção de sódio e de água, por 

osmose, para circulação. Consequentemente, ocorre aumento da 
pressão arterial. 
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Q.03- 
A)  

 
A circulação sistêmica, também chamada grande circulação, é aquela 
que transporta sangue rico em oxigênio para os tecidos e traz o sangue 
pobre em oxigênio para o coração. 
O sangue rico em oxigênio sai do ventrículo esquerdo pela aorta que se 
ramifica pelo corpo. As ramificações tornam-se cada vez menores e de 
menor calibre e formam os capilares sanguíneos e as arteríolas. O 
sangue oxigenado transforma-se em sangue pobre em oxigênio e rico 
em gás carbônico. As ramificações dos capilares vão se unir e formar 
vasos cada vez maiores, até constituírem as vênulas e veias. 
O sangue desoxigenado é recolhido por duas grandes veias que o 
lançam no átrio direito, são elas: a veia cava superior que recolhe o 
sangue das regiões acima do coração – como braços, pescoço e cabeça 
- e a veia cava inferior, que recolhe o sangue do resto do corpo. 
O sangue rico em gás carbônico passa do átrio direito para o ventrículo 
direito sendo bombardeado para as artérias pulmonares que o 
transportam para os pulmões. 
Nos pulmões ocorre a hematose: o sangue dos capilares perde gás 
carbônico, recebe oxigênio dos alvéolos pulmonares o qual é 
transformado em sangue rico em oxigênio. Este sangue volta então ao 
coração pelas veias pulmonares, e ao entrar no átrio esquerdo 
recomeça o circuito. A esta circulação – que leva sangue pobre em 
oxigênio para os pulmões e devolve sangue rico em oxigênio para o 
coração – denomina-se pequena circulação ou circulação pulmonar. 
B)O infarto é uma lesão do músculo cardíaco, a partir da redução do 
suprimento sanguíneo, provocada pelo estreitamento ou obstrução das 
artérias coronarianas que nutrem o coração ou um dos seus ramos. O 
entupimento da artéria resulta em isquemia e o tecido deixa de 
receber sangue, oxigênio e nutrientes. Pode ocorrer morte do tecido se 
a área for muito grande provocando infarto, morte súbita ou falência 
crônica do coração, e neste caso tornando o paciente com insuficiência 
cardíaca limitado em sua qualidade de vida. A angina do peito é uma 
dor que resulta geralmente da obstrução intermitente do fluxo 
sangüíneo. Como a doença é um processo dinâmico e contínuo, a placa 
de ateroma (gordura) se rompe, ativando a coagulação do sangue no 
local e formando o trombo que pode obstruir totalmente as artérias 
coronárias (infarto) ou de modo intermitente (angina instável). De 
angina instável para o infarto o tempo pode ser curto. 
 
Q.04- 

A) Aumento de gás carbônico + aumento da acidez/acidose 

sanguínea + redução de oxigênio + estimulação do centro 

respiratório (localizado) + aumento da frequência respiratória. 
B) O restabelecimento da freqüência respiratória foi possível porque 

a hiperventilação provocou redução nos níveis sanguíneos de gás 
carbônico, o que reduziu a acidez do sangue, além de aumentar os 
níveis de oxigênio. Esses efeitos levarão a uma reduzida ativação 
do centro respiratório (bulbo), o que normalizará a freqüência 
respiratória. 

Q.05-  
A) queima de combustíveis; o aquecedor a gás funciona com a 

queima do gás (combustível). A queima incompleta libera 
quantidades de CO que se acumula dentro do cômodo e intoxica 
as vítimas. 

B) o CO liga–se de forma estável à hemoglobina, não permitindo a 
ligação do oxigênio, fato que leva à asfixia 

 
 


