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01.  Analise a figura a seguir. 

 
Os fisiologistas Barreto e Oliveira (2004) identificam, na obra 
Criação de Michelangelo, o contorno do formato do cérebro 
humano. O cérebro e a medula espinhal são centros 
nervosos.BARRETO, G.; OLIVEIRA, M. G. A Arte Secreta de Michelangelo. São 

Paulo: ARX, 2004. 
 

Considerando a origem do impulso nervoso no arco-reflexo, 
assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o percurso 
da condução nos neurônios sensorial e motor 
a) No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na direção do 
axônio para o corpo celular e deste para o dendrito, do mesmo 
modo que no neurônio motor. 
b) No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na direção do 
axônio para o corpo celular e deste para o dendrito, sendo o 
inverso no neurônio motor. 
c) No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na direção do 
dendrito para o axônio e deste para o corpo celular, sendo o 
inverso no neurônio motor. 
d) No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na direção do 
dendrito para o corpo celular e deste para o axônio, sendo o 
inverso no neurônio motor. 
e) No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na direção do 
dendrito para o corpo celular e deste para o axônio, do mesmo 
modo que no neurônio motor. 
 

02.  Na telefonia celular, a voz é transformada em sinais elétricos 

que caminham como ondas de rádio. Como a onda viaja pelo ar, 
o fio não é necessário. O celular recebe esse nome porque as 
regiões atendidas pelo serviço foram divididas em áreas 
chamadas células. Cada célula capta a mensagem e a transfere 
diretamente para uma central de controle.  

(www.física.cdcc.usp.br). Adaptado. 
 

No que se refere à transmissão da informação no sistema 
nervoso, uma analogia entre a telefonia celular e o que ocorre 
no corpo humano: 
a) é completamente válida, pois, no corpo humano, as 
informações do meio são captadas e transformadas em sinais 
elétricos transmitidos por uma célula, sem intermediários, a uma 
central de controle. 
b) é válida apenas em parte, pois, no corpo humano, as 
informações do meio são captadas e transformadas em sinais 
elétricos que resultam em resposta imediata, sem atingir uma 
central de controle. 
c) é válida apenas em parte, pois, no corpo humano, as 
informações do meio são captadas e transformadas em sinais 

elétricos transferidos, célula a célula, até uma central de 
controle. 
d) não é válida, pois, no corpo humano, as informações do meio 
são captadas e transformadas em estímulos hormonais, 
transmitidos rapidamente a uma central de controle. 
e) não é válida, pois, no corpo humano, as informações do meio 
são captadas e transformadas em sinais químicos e elétricos, 
transferidos a vários pontos periféricos de controle. 
 

03. 12 vezes por minuto e esse ciclo, em conjunto com os 

batimentos cardíacos, é um dos dois ritmos biológicos vitais. O 
cérebro ajusta a cadência da respiração às necessidades do 
corpo sem nenhum esforço consciente. Mas o ser humano tem 
a capacidade de deliberadamente prender a respiração por 
curtos períodos. Essa capacidade é valiosa quando se precisa 
evitar que água ou poeira invadam os pulmões, estabilizar o 
tórax antes do esforço muscular e aumentar o fôlego quando 
necessário para se falar sem pausas. Muito antes que a falta de 
oxigênio ou excesso de dióxido de carbono possa danificar o 
cérebro, algum mecanismo, aparentemente, leva ao ponto de 
ruptura, além do qual se precisa desesperadamente de ar. 
 

Uma explicação lógica hipotética para o ponto de ruptura é que 
sensores especiais do corpo analisam alterações fisiológicas 
associadas ao inspirar e expirar antes que o cérebro apague. O 
ponto de ruptura é o momento exato em que uma pessoa em 
apneia precisa desesperadamente de ar. O treinamento da 
apneia pode ampliá-la, assim como a meditação, que inunda o 
corpo com oxigênio, eliminando o dióxido de carbono, CO2 
(PARKES. 2013. p. 22-27). 
 

O controle nervoso da respiração é realizado pelo centro 
cardiorrespiratório localizado no bulbo raquidiano. Ele é 
alterado, dentre outros motivos, pelas variações da 
concentração de oxigênio e de dióxido de carbono, bem como 
do valor do pH do sangue. 
 

Em relação a esse controle responsável pela manutenção da 
ventilação pulmonar em seres humanos, é correto afirmar: 
a) A capacidade de prender a respiração por longos períodos é 
dependente exclusivamente da ação do sistema nervoso 
autônomo. 
b) O centro cardiorrespiratório é capaz de regular a intensidade 
ventilatória dos pulmões sem a intervenção de uma ação 
voluntária nervosa. 
c) A renovação de água rica em oxigênio presente nos alvéolos 
pulmonares é condicionada pelo estímulo sensorial gerado pelo 
bulbo raquidiano. 
d) Os ritmos biológicos vitais promovem e regulam os batimentos 
cardíacos responsáveis por impulsionar os movimentos 
ventilatórios de inspiração e expiração. 
e) Durante o mergulho, a necessidade de oxigenação dos 
tecidos é limitada devido à presença do ambiente aquático, o 
que permite um aumento do tempo de permanência submerso. 
 

04. Bons jogadores de futebol precisam realizar ações rápidas. 
Um chute potente pode fazer a bola rolar a mais de 120 km/h e 
entrar na rede tão rápido que mal dá tempo para enxergá-la. Os 
melhores jogadores conseguem ver a bola nitidamente para se 
lançar ao ataque e ainda driblar o adversário com uma precisão 
de fração de segundo. 
 

 



Apesar de parecer que o sistema nervoso trabalha à velocidade 
de um raio, não é bem assim. Os sinais visuais, por exemplo, 
levam de 50 a 100 milésimos de segundo para chegar ao 
cérebro. Uma vez dentro dele, outras conexões são necessárias 
para transformar sinais brutos em resposta mental 

(http://www.afh.bio.br/especial/futebol.asp). 
 

Assim, considerando o papel do sistema nervoso central no 
processo de formação de um bom jogador de futebol, analise as 
alternativas a seguir e assinale a correta. 
a) O hipotálamo é a porção do encéfalo responsável pela 
coordenação dos movimentos e pela manutenção do equilíbrio 
corporal, durante o chute da bola ao gol. 
b) O cerebelo é a porção do encéfalo responsável pela 
interpretação dos estímulos sensoriais relacionados com a visão 
da bola e pela elaboração de planos de ação. 
c) A visão correta da posição da bola depende dos impulsos 
transferidos ao longo do nervo óptico até as células nervosas, os 
neurônios, da região do córtex cerebral. 
d) O processo de análise e a interpretação das informações 
visuais, que permitem reconstruir a posição e o movimento da 
bola após o chute, ocorrem no bulbo raquidiano. 
e) A bainha de mielina, que recobre os axônios das células 
nervosas, reduz a velocidade de propagação dos impulsos 
relacionados com a visão da bola até o sistema nervoso central. 
 

05. Observe o esquema relativo à sinapse neuronal e marque a 
alternativa que contém somente informações corretas sobre os 
mecanismos funcionais pré e pós-sináptico. 

 
a) A polarização da membrana (1) induz a abertura de canais de 
cálcio (2), nos quais o influxo promove a endocitose das 
vesículas (3), com a abertura das vesículas sinápticas e a 
liberação dos neurotransmissores, que se ligam aos receptores 
(4); e os íons Na+ polarizam a membrana pós-sináptica (5); 
ocasionando o impulso nervoso. 
b) A polarização da membrana (1) ocasiona a liberação das 
vesículas sinápticas (3), as quais contêm substâncias 
denominadas neurotransmissores, que são mediadores 
químicos responsáveis pela transmissão do impulso nervoso, 
por meio de junções comunicantes que unem as células 
nervosas, permitindo a passagem de íons; o que ocasiona uma 
conexão elétrica, promotora da transmissão do impulso nervoso, 
com a polarização da membrana pós-sináptica (5). 
c) A despolarização da membrana (1) ocasiona a abertura dos 
canais de cálcio (2) e o influxo de cálcio promove a exocitose 
das vesículas sinápticas com liberação de neurotransmissores 
(3), que se ligam aos receptores (4), deixando entrar íons Na+; 
o que promove a despolarização da membrana pós-sináptica 
(5), ocasionando a transmissão do impulso nervoso. 
d) A união do neurotransmissor com o receptor (4) ocasiona 
somente efeitos excitatórios (3) sobre o neurônio seguinte do 
circuito, por causa da abertura de canais iônicos (1), os quais 
promovem a polarização da membrana e a transmissão do 
impulso nervoso (5). 
e) O impulso nervoso (5), em todas as sinapses (4), transmite-
se por meio de mediadores químicos, os quais vão ativar 
receptores de outros neurônios ou de células efetoras, por meio 
da polarização das membranas (1 e 5). 
 

06.  A morte de Steve Jobs, cofundador da Apple,foi amplamente 
divulgada pela mídia internacional. Considerado um visionário 
gênio criativo, foi vitimado por complicações associadas a um 
câncer pancreático. Com relação aos mecanismos e estruturas 
pancreáticas envolvidas, é correto afirmar o seguinte: 
 

I. O pâncreas é uma glândula mista cuja porção exócrina produz 
e secreta o suco pancreático enzimático e a endócrina, em que 
há a produção de hormônios relacionados ao metabolismo dos 
açúcares. 
II. A insulina estimula o fígado a degradar o glicogênio e liberar 
a glicose evitando a hipoglicemia. 
III. O diabetes mellitus é uma síndrome heterogênea de etiologia 
múltipla, decorrente da falta de glucagon ou da incapacidade do 
glucagon em exercer adequadamente seus efeitos 
hiperglicemiantes. 
 

a) I.             b) II.              c) III.              d) I e II.        e) II e III. 
 

07.  Leia o texto. 
Esqueci a pílula! E agora? Tomo pílula há mais de um ano e 
nunca tive horário certo. Em geral, tomo antes de dormir, mas, 
quando esqueço, tomo de manhã ou, na noite seguinte, uso 
duas de uma só vez. Neste mês, isso aconteceu três vezes. 
Estou protegida? (Carta de uma leitora para a coluna Sexo & Saúde, de Jairo 

Bouer, Folha de S.Paulo, Folhateen, 29.06.2009.) 
 

Considerando que a pílula à qual a leitora se refere é composta 
por pequenas quantidades dos hormônios estrógeno e 
progesterona, pode-se dizer à leitora que 
a) sim, está protegida de uma gravidez. Esses hormônios, ainda 
que em baixa dosagem, induzem a produção de FSH e LH e 
estes, por sua vez, levam à maturação dos folículos e à 
ovulação. Uma vez que já tenha ocorrido a ovulação, não corre 
mais o risco de engravidar. 
b) sim, está protegida de uma gravidez. Esses hormônios, ainda 
que em baixa dosagem, induzem a produção de FSH e LH e 
estes, por sua vez, inibem a maturação dos folículos, o que 
impede a ovulação. Uma vez que não ovule, não corre o risco 
de engravidar. 
c) não, não está protegida de uma gravidez. Esses hormônios, 
em baixa dosagem e a intervalos não regulares, mimetizam a 
função do FSH e LH, que deixam de ser produzidos. Desse 
modo, induzem a maturação dos folículos e a ovulação. Uma vez 
ovulando, corre o risco de engravidar. 
d) não, não está protegida de uma gravidez. Esses hormônios, 
em baixa dosagem e a intervalos não regulares, inibem a 
produção de FSH e LH os quais, se fossem produzidos, inibiriam 
a maturação dos folículos. Na ausência de FSH e LH ocorre a 
maturação dos folículos e a ovulação. Uma vez ovulando, corre 
o risco de engravidar. 
e) não, não está protegida de uma gravidez. Esses hormônios, 
em baixa dosagem e a intervalos não regulares, não inibem a 
produção de FSH e LH os quais, sendo produzidos, induzem a 
maturação dos folículos e a ovulação. Uma vez ovulando, corre 
o risco de engravidar. 
 

08. Os esportes radicais são atividades muito difundidas entre 
os jovens e têm recebido crescente atenção da mídia, inclusive 
com veiculação pela televisão. Uma característica deles, 
utilizada na sua propaganda, é a capacidade de induzir um 
aumento na produção de adrenalina nos participantes. Indique a 
alternativa que descreve corretamente o local de produção e a 
ação da adrenalina. 
a) Pâncreas – vasoconstrição, sudorese e elevação do nível de 
açúcar no sangue. 
b) Hipófise – vasodilatação, aumento na frequência dos 
batimentos cardíacos e dilatação de pupilas e brônquios. 
c) Suprarrenais – vasodilatação, sudorese e dilatação das 
pupilas. 
d) Hipófise – redução no volume sanguíneo, redução na pressão 
sanguínea sistêmica e elevação do nível de açúcar no sangue. 
e) Suprarrenais – vasoconstrição, aumento na frequência dos 
batimentos cardíacos e elevação do nível de açúcar no sangue. 
 

09. A espécie humana possui diversas glândulas endócrinas, 
algumas responsáveis pela produção de mais de um tipo de 
hormônio que, juntamente com o sistema nervoso, coordenam a 
atividade sincrônica e equilibrada de vários sistemas do corpo. 
A ocorrência de uma anormalidade nessas glândulas afeta a sua 
atividade funcional. A figura abaixo mostra a localização de 
importantes glândulas endócrinas, que aparecem numeradas 
de 1 a 6. 
 



 
Nesse sentido, é incorreto afirmar que a ocorrência de uma 
anormalidade na glândula identificada pelo número: 
a) 1 pode afetar o desenvolvimento das características sexuais 
secundárias nos indivíduos do sexo feminino. 
b) 2 pode levar ao descontrole do nível normal de glicose no 
sangue, mantido pela ação conjunta dos hormônios glucagon e 
insulina. 
c) 3 pode inibir a produção de insulina e de glucagon pelo 
pâncreas. 
d) 4 pode afetar o controle da concentração de cálcio no sangue. 
e) 6 pode afetar o crescimento, ocasionando nanismo ou 
gigantismo. 
 

10. Utilizando os conhecimentos da Biologia com relação à 
glândula tireoide, analise as afirmativas a seguir: 
I. A síntese e a liberação dos hormônios tiroxina e triiodotironina 
ocorrem por um mecanismo de feedback- negativo, regulado por 
um suprimento adequado de iodo na dieta alimentar e por 
estímulo do hormônio TRH produzido pela hipófise e secretado 
pelo hipotálamo. 
II. A carência nutricional de iodo pode determinar a redução na 
produção de tiroxina, a elevação da concentração de tireotrofina 
e o aumento de volume da tireoide. Isso leva ao bócio endêmico, 
que é hipertrofia da glândula tireoide. 
III. A tireoide tem origem no folheto embrionário endoderme, 
associada à parte da faringe do tubo digestivo e corresponde à 
primeira glândula a ser formada após a fertilização. 
IV. Quando as concentrações dos hormônios tiroxina e 
triiodotironina estão elevadas, há um aumento na produção de 
TRH e de TSH levando a célula folicular da tireoide a reduzir 
tanto a captação de iodo como a liberação de vesículas de 
tireoglobulina. 
V. A tireoide secreta calcitonina quando há elevação do nível de 
cálcio no sangue. Esse hormônio promove a liberação de cálcio 
dos ossos para o sangue, inibindo a absorção desse material 
pelo intestino e sua eliminação pelos rins. 
 

Está correto, apenas, o que se afirma em 
 

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

GABARITO 
01 – E   

02 – C   

03 – B   

04 – C   

05 – C   

06 – A   

07 – E   

08 – E   

09 – E   

10 – C.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


