
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
Faça a avaliação com calma e atenção. 

Abraço, Gel. 
 
 
1)  O que são poluentes atmosféricos? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
2) Varizes aparecem frequentemente nas pernas. Explique o motivo dessa propensão. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
3) De que maneira o diafragma auxilia na respiração? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
4) Onde acontece a hematose? Qual o significado desse termo? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
5) Explique como acorre a poluição de origem antrópica? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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6) Uma paciente apresenta tipo sanguíneo O+. Qual tipo sanguíneo ela pode receber, caso necessite de uma doação? 
 
a) O - ou O + 
b) A - ou A + 
c) B - ou B + 
d) AB - ou AB + 

 
7) “O estresse do dia a dia pode provocar fadiga que perturba a rotina e torna difícil até mesmo atividades 
corriqueiras. No entanto, nem sempre essa fadiga significa que o indivíduo está precisando apenas de um descanso. A 
sensação de cansaço ou de falta de energia pode ser o primeiro sintoma de um problema cardíaco como, por 
exemplo, a má irrigação do músculo do coração (o miocárdio), o que pode causar o infarto do miocárdio”. Marque a 
alternativa correta sobre o assunto. 
 
a) O gás oxigênio transportado pelo sangue pode provocar lesões no funcionamento das células da musculatura 

cardíaca.  
b) A diminuição da irrigação do miocárdio pode estar associada com o excesso de sangue no interior das cavidades do 

coração.  
c) A irrigação do miocárdio por um tempo prolongado pode provocar danos ao músculo cardíaco causando o infarto, 

que pode ser fatal.  
d) O infarto do miocárdio provoca a morte de um segmento do miocárdio, devido à interrupção da corrente sanguínea 

que irriga o coração. 

 
8) Tipo de câncer que atinge a medula óssea. 
 
a) Anemia. 
b) Leucemia. 
c) Hipertensão. 
d) Infarto do miocárdio. 

 
9) Doença causada pelo protozoário do gênero Plasmodium, que invade os glóbulos vermelhos e ali se reproduzem. 
 
a) Doença da Chagas. 
b) Malária. 
c) Hipertensão. 
d) Infarto. 

 
10) “O anticorpo pronto para atuar no organismo que sofreu o ataque de um animal peçonhento (toxina)”. Esse 
conceito descreve a ação de: 
 
a) Vacinas. 
b) Soros. 
c) Anticorpos. 
d) Antígeno. 

 
11) Esse fenômeno pode acarretar danos materiais, como a corrosão de mármores e metais, além da destruição de 
monumentos. Contudo, os efeitos não se resumem apenas a danos físicos, mas também interferem no equilíbrio dos 
ecossistemas.  
 
a) Inversão térmica. 
b) Efeito estufa. 
c) Chuva ácida; 
d) Poluição antrópica. 

 
12) Caracteriza-se pela sobreposição de uma camada de ar quente a uma camada de ar frio que, sendo mais densa, 
fica “aprisionada” sob o ar quente. Esse é um fenômeno natural que ocorre durante todo o ano. 
 
a) Inversão térmica. 
b) Chuva ácida. 
c) Poluição antrópica. 
d) Efeito estufa. 

 
13) Quanto à classificação dos poluentes, aqueles lançados diretamente no ambiente, por exemplo, os gases emitidos 
pelas chaminés das fábricas e pelo escapamento dos automóveis são chamados de: 
 
a) Nocivos. 
b) Antrópicos. 
c) Primários. 
d) Secundários. 
 



 
14) Os poluentes que não são lançados diretamente no ambiente, mas surgem como resultados das reações químicas 
que ocorrem entre os poluentes e a atmosfera são chamados de: 
 
a) Nocivos. 
b) Secundários. 
c) Primários. 
d) Antrópicos. 
 
 
15) É o gás liberado no processo de respiração e, também, produzido pelos motores que utilizam combustíveis 
fósseis. Não é um gás tóxico aos seres vivos, mas, em excesso, é responsável pelo aumento do efeito estufa. 
 
a) Dióxido de enxofre. 
b) Dióxido de carbono. 
c) Gás metano. 
d) Monóxido de carbono. 
 
 
16) Durante a inspiração, o diafragma e os músculos intercostais: 
 
a) Contraem-se. 
b) Relaxam-se. 
c) Aumenta de volume. 
d) Diminui de volume. 
 
 
17) O processo em que ocorre a passagem de moléculas, através da membrana, de um meio para outro, é 
chamado de: 
 
a) Respiração. 
b) Expiração. 
c) Inspiração. 
d) Difusão. 
 
 
18) A entrada de ar nos pulmões  ocorre pela contração do diafragma e dos músculos intercostais. Esse processo é 
chamado de: 
 
a) Difusão. 
b) Inspiração. 
c) Expiração. 
d) Respiração. 
 
 
19) A saída de ar dos pulmões e ocorre pelo relaxamento da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. 
Esse processo é chamado de: 
 
a) Difusão. 
b) Inspiração. 
c) Expiração. 
d) Respiração. 
 
 
20) Na expiração, a passagem do ar e a ação de alguns músculos provocam a vibração das pregas vocais e a 
produção de som, Esse processo é chamado de: 
 
a) Respiração. 
b) Hematose. 
c) Fonação. 
d) Inspiração. 
 
 
 


