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01. A figura 1 representa a fase ativa da ventilação. Nessa fase ocorre a contração dos músculos intercostais e do diafragma.  
Com a expansão da caixa torácica, a pressão intrapulmonar fica menor do que a pressão atmosférica e, consequentemente, o ar é 
sugado para o interior dos pulmões.

Resposta: D

02. O aumento na produção de hemácias quando o homem se encontra em uma área com baixa disponibilidade de gás oxigênio, como em 
grandes altitudes, tem como finalidade manter a oxigenação normal dos tecidos. Uma maior quantidade de hemoglobina disponível 
na corrente sanguínea se reflete numa maior quantidade de oxigênio que o tecido sanguíneo pode carregar.

Resposta: D

03. 
A) O vômito produz perda do ácido clorídrico estomacal resultando num processo de alcalose metabólica e, consequentemente, o pH 

sanguíneo aumenta.
B) A diarreia com perda do conteúdo intestinal básico leva à acidose com consequente redução do pH sanguíneo.
C) O aumento forçado da atividade respiratória provoca a eliminação excessiva do CO

2
, devido ao deslocamento do equilíbrio para a 

esquerda. Esse fato causa alcalose respiratória com aumento do pH sanguíneo.

04. A destruição dos cílios bronquiolares, promovida pelo alcatrão presente na fumaça do cigarro, propicia a instalação de infecções 
respiratórias, devido à deficiência no transporte do muco que retira micro-organismos e agentes poluentes do canal respiratório.

Resposta: E

05. O acúmulo de CO
2
 no sangue dos tripulantes provocará acidose, porque o CO

2
 combina-se com a água do plasma, através da enzima 

anidrase carbônica, formando o ácido carbônico, de acordo com a reação adiante: CO
2
 + H

2
O  H

2
CO

3
.

Resposta: D

06. 
A) Atua no suco digestivo do estômago, pois é uma protease do suco gástrico e possui um pH ótimo, em torno de 2,0.
B) Ptialina. Atua na boca, pois é a amilase da saliva.

07. O suco pancreático produzido e secretado no duodeno pelo pâncreas contém grande variedade de enzimas digestórias, tais como, 
amilase pancreática, tripsina, quimiotripsina, lípase, DNA-ase e RNA-ase.

Resposta: E

08. No duodeno, a enzima tripsina, presente no suco pancreático, digere proteínas.

Resposta: E

09. A digestão dos alimentos começa na cavidade bucal, onde o amido é digerido na presença da amilase salivar (ptialina), com a ajuda 
da mastigação. Após a deglutição, o bolo alimentar chega ao estômago, onde o suco gástrico produzido pelas paredes desse órgão 
(pepsina) agirá sobre as proteínas. A digestão se completa no duodeno, onde as partículas alimentares ainda não digeridas serão 
quebradas pelas enzimas aí presentes.

Resposta: D

10. Ao afirmar que a solução do tubo I ficaria roxa e a do tubo II continuaria incolor, Paulo estava certo; ao afirmar que, se o experimento 
fosse mantido a 37 °C, não seria necessário esperar, Mirela também estava certa, pois a enzima da saliva (ptialina ou amilase salivar) 
quebra as moléculas de amido, agindo mais rapidamente em temperaturas próximas de 37 °C.

Resposta: A
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