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01. Os impulsos nervosos sempre se propagam, nos neurônios, no sentido do dendrito para o corpo celular e deste para o axônio. 

Resposta: E

02. Todos os itens estão corretos e relacionados ao sistema sensorial humano, responsáveis pelas sensações do olfato e do paladar.  
Vale ressaltar que o sabor representa uma mistura de sensações do olfato e paladar, isto é bem percebido, quando estamos resfriados, 
pois nestes casos, a redução da percepção olfatória nos faz não sentir o sabor dos alimentos.

Resposta: E

03. As alterações no ritmo dos movimentos respiratórios, aumentando a frequência cardiorrespiratória, que ocorrem durante a realização 
de atividades físicas intensas, devem-se à influência da concentração elevada de CO

2
 sobre o bulbo.

Resposta: C

04. O volume dos sons está relacionado com sua intensidade e depende da amplitude das ondas sonoras, que é 
medida em decibels (dB). Exposições prolongadas de sons acima de 55 dB já podem causar problemas auditivos. 
Uma das maneiras de diminuir os efeitos negativos da poluição sonora é estabelecer, nos centros urbanos,  
um padrão aceitável abaixo de 55 dB. Sons acima de 140 dB podem provocar rupturas nos tímpanos e danos irreversíveis à orelha. 
Em caso de níveis sonoros muito intensos, o sistema nervoso envia estímulos para que o tímpano fique mais rígido e a transmissão 
dos sons diminui.

Resposta: C

05. 
A) Os raios luminosos refletidos pelo objeto penetram através da pupila, atravessam o cristalino e atingem a retina, onde uma imagem 

invertida é formada. Esse estímulo origina impulsos nervosos que se propagam através do nervo óptico. 
B) Na miopia, devido ao alongamento do globo ocular, a imagem é formada antes da retina. A correção é realizada a partir de lentes 

divergentes. Na hipermetropia, devido encurtamento do globo ocular, a imagem é formada depois da retina. A correção é feita 
com lentes convergentes.
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