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01. No coração artificial mecânico os números 1 e 2 indicam, respectivamente, as veias cavas que recebem o sangue venoso (rico em CO
2
) 

do corpo e veias pulmonares que transportam ao coração o sangue arterial (rico em O
2
) vindo dos pulmões. 

Resposta: A

02. Após uma refeição, as maiores concentrações de oxigênio, glicose e aminoácidos são observados nas vilosidades intestinais, 
respectivamente, nas arteríolas, vênulas e vênulas. As arteríolas transportam o oxigênio ao intestino, enquanto as vênulas absorvem 
os nutrientes polares como glicose e aminoácidos que serão distribuídos pelo corpo. 

Resposta: E

03. A região 1 indica o novelo de capilares formadores do glomérulo, local onde ocorre a filtração do sangue. Nesse processo, parte do 
plasma sanguíneo passa para a região da cápsula do néfron e para o túbulo contorcido proximal (2), parte dos túbulos renais onde 
se dá a reabsorção ativa de solutos úteis para o organismo (ex: glicose, aminoácidos, sais etc). Em parte da região 3 ocorre 
reabsorção de água. Nas regiões 4 e 5 há reabsorção hídrica por osmose dependente da ação do hormônio antidiurético (ADH), 
secretado pela neuro-hipófise.

Resposta: C

04. Cada rim humano é formado por inúmeros néfrons. Cada néfron, por sua vez, inicia-se por uma cápsula de Bowman, onde ocorre 
a filtração glomerular do sangue. O plasma que se extravasa para o interior dos néfrons tem o nome de filtrado e não deve conter 
células sanguíneas nem macromoléculas, como proteínas. O filtrado contém moléculas relativamente pequenas, passíveis de filtração 
nos glomérulos. O filtrado passa da cápsula de Bowman para o interior do túbulo proximal, onde se inicia a reabsorção renal.  
Na alça de Henle, em sua porção ascendente, ocorre a absorção de Na+, por transporte ativo, além de um fluxo de Cl– do filtrado para 
o sangue. O sangue, assim, readquire uma razoável quantidade de NaCl, fazendo com que, ao atingir o túbulo distal, a concentração 
do filtrado se torne hipotônica em relação ao sangue. Assim, no túbulo distal deve ocorrer um fluxo osmótico de água para o interior 
dos capilares sanguíneos. O hormônio antidiurético (ADH) aumenta a permeabilidade do túbulo distal e, dessa forma, determina maior 
reabsorção de água. O líquido restante no interior do túbulo distal passa para o interior dos túbulos coletores, onde a reabsorção de 
água continua, formando a urina, pelo estímulo também do ADH.

Resposta: A

05. As curvas X e Z indicam, respectivamente, as respostas imunológicas primária e secundária contra a proteína (A). Os anticorpos 
formados após as aplicações são proteínas de defesa produzidas pelos linfócitos. A curva Y indica a resposta imunológica primaria 
para a proteína B.

Resposta: A
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