
 
 
 
 
 

 

 
 

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 é hemodiálise? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
2) Relacione as colunas. 
 
A. Úlcera. 
B. Cálculos na vesícula. 
C. Anorexia. 
D. Infecção intestinal. 
E. Apendicite. 
 
(    )  É uma inflamação do apêndice causada por bactérias que se nutrem de restos alimentares que acumulam nessa 

região. 
(    )  Podem ser causadas pela ingestão de água e alimentos contaminados por vírus, bactérias e protozoários que 

sobrevivem ao suco gástrico e chegam ao intestino. 
(    )  É um transtorno psicológico no qual a pessoa diminui muito a ingestão de alimentos. 
(    )  Os sais biliares e o colesterol presentes na bile podem se tornar insolúveis e formar cálculos biliares. Caso não 

dissolvam, podem bloquear o canal vesicular e causar muita dor. 
(    )  São pequenas lesões (feridas) no duodeno e estômago, causadas por um tipo de bactéria,produção excessiva 

de suco gástrico ou consumo de determinados alimentos. 
 
 
3) O fígado é a maior glândula do corpo humano. Entre as funções que o fígado desempenha está a secreção de bile. 
Qual é a função da bile?  
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
4) Explique o que é eritroblastose fetal e como evitá-la. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
5) Quais são os componentes do plasma? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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6) Os condutos que levam a urina dos rins para a bexiga urinária são denominados.  

 
a) Canais aferentes. 
b) Canais deferentes. 
c) Uretra. 
d) Ureteres. 
 
 
7) É um órgão em forma de bolsa, de parede elástica, formada de musculatura lisa, e cuja função é armazenar 
temporariamente a urina produzida nos rins. 

 
a) Rins. 
b) Bexiga. 
c) Ureter. 
d) Uretra. 

 
 

8) Observe a imagem que representa a estrutura do sistema urinário humano. Analise as frases a seguir.  
 

 
I. O número 1 representa um dos rins, local em que a urina é produzida. 
II. O número 2 representa um ureter, canal de ligação entre rins e bexiga urinária. 
III. O número 3 representa a bexiga urinária, local em que a urina fica armazenada 

por um período. 
IV. O número 4 representa a uretra, canal que permite a saída da urina para o meio 

externo. 
 
 
As frases corretas são: 
 

a) I e II 
b) I, II e III 
c) I, II, III e IV 
d) I, III e IV 
 
 
 
9) São os órgãos responsáveis pela filtração do sangue e pela retirada de resíduos tóxicos provenientes do 
metabolismo celular. 

 
a) Bexiga. 
b) Rins. 
c) Uretra. 
d) Ureter. 

 
 

10) São os locais onde efetivamente a urina é produzida. 
 

a) Rins. 
b) Bexiga. 
c) Néfrons. 
d) Artéria renal. 

 
 

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

 
 

12) Um indício de processo infeccioso em andamento ocorre inchaço do (a):  
 

a) Baço. 
b) Tonsilas. 
c) Linfonodo. 
d) Linfa. 
 
 
 



 
13) Não são células inteiras, mas fragmentos celulares que, nos casos de ferimentos, aderem à superfície interna da 
parede dos vasos sanguíneos, ajudando a fechá-los (coagulação). 

 
a) Leucócitos. 
b) Plasma. 
c) Hemácias. 
d) Plaquetas. 

 
 

14) Contém, em sua composição, os próprios antígenos causadores das doenças, em estado morto ou atenuado 
(enfraquecidos). Apesar de não serem capazes de produzir a doença, sensibilizam o sistema imunológico, que 
“aprende” a fabricar anticorpos contra eles. 

 
a) Vacina. 
b) Soro. 
c) Anticorpo. 
d) Antígeno. 

 
 

15) É incolor, constituída por água, sais minerais, gorduras e glóbulos brancos. Ela circula entre as células ou no 
interior dos vasos linfáticos, leva e recebe nutrientes e substâncias de excreção, e transporta células especializadas na 
defesa do organismo. 

 
a) Linfonodo. 
b) Plasma. 
c) Leucócitos. 
d) Linfa. 
 
 
16) São estruturas vivas, responsáveis pela mastigação. 

 
a) Dentes. 
b) Boca. 
c) Saliva. 
d) Lipase. 

 
 

17) São proteínas que aceleram a realização de reações químicas ao longo do processo de digestão. 
 

a) Alimento. 
b) Nutrientes. 
c) Suco gástrico. 
d) Enzimas. 

 
 

18) É a região final do intestino grosso, que termina no ânus, por onde as fezes, impulsionadas pelos movimentos 
peristálticos, são eliminadas do organismo. 

 
a) Ceco. 
b) Cólon. 
c) Reto. 
d) Íleo. 
 
 
19) A _______________ é um canal com tamanho aproximado de 15 cm, sendo comum aos sistemas digestório e 
respiratório. 

 
a) Faringe. 
b) Laringe. 
c) Estômago.  
d) Duodeno. 

 
 

20) É um tubo que tem musculatura não estriada em suas paredes, liga a faringe ao estômago e 
executa movimentos peristálticos. 

 
a) Esôfago. 
b) Estômago. 
c) Laringe. 
d) Faringe. 
 
 



 


