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01. O aumento dos batimentos cardíacos é determinado pela ação do ramo simpático do sistema nervoso autônomo. A medula das 
adrenais liberam, com o estímulo simpático, adrenalina e noradrenalina na circulação, o que eleva os batimentos cardíacos.

Resposta: D

02. 
A) Os neurotransmissores 1, 2 e 3 são, respectivamente: noradrenalina, acetilcolina e acetilcolina.
B) O neurotransmissor acetilcolina (3) produz a redução da frequência e da potência das contrações das fibras musculares estriadas 

cardíacas, fenômeno denominado bradicardia.
C) O neurotransmissor noradrenalina (1) causa o aumento da frequência e da potência das contrações das fibras musculares cardíacas, 

isto é, provoca a taquicardia.

03. A coordenação motora é realizada pelo cerebelo. A interpretação das informações visuais é executada pelo córtex cerebral. A bainha 
de mielina aumenta a velocidade de condução dos impulsos nervosos ao longo dos axônios dos neurônios.

Resposta: C

04. O reflexo patelar é um tipo de arco-reflexo simples, em que participam apenas dois neurônios, um sensitivo e um motor. 
O neurônio sensitivo percebe a batida e leva o impulso nervoso até a medula espinal e o neurônio motor conduz o impulso medular 
até o músculo da coxa, provocando sua contração.

Resposta: A

05. 
A) X = sistema nervoso autônomo parassimpático Y = sistema nervoso autônomo simpático.
B) Sistema nervoso autônomo simpático. A liberação de noradrenalina aumenta a pressão arterial e os batimentos cardíacos.

06. 
A) transmitida pelos neurotransmissores na sinapse.
B) taquicardia pela liberação da adrenalina pela medula das adrenais.

07. A cóclea é um órgão do sentido de audição. O som é o resultado de vibrações de ondas sonoras longitudinais que atingem diversos 
órgãos do sentido de audição, como o tímpano por exemplo.  Dentro da cóclea há um líquido que ao receber estas vibrações cria ondas 
de pressão que movimentam cílios presos a células no interior da cóclea; essas células quando estimuladas liberam neurotransmissores 
sobre neurônios sensitivos que conduzem sinais até o cérebro que interpreta o sinal sonoro.

Resposta: E

08. O tamanho e a conformação do olho humano resultam de um longo processo de seleção natural, promovido por fenômenos físicos 
e biológicos.

Resposta: C

09. O sentido do equilíbrio envolve os utrículos, os sáculos e os canais semicirculares. Os utrículos e os sáculos estão relacionados com a 
percepção do equilíbrio estático, enquanto que os canais semicirculares, que estão dispostos em três planos diferentes, estão relacionados 
à percepção de movimentos da cabeça e do corpo.

Resposta: C

10. Ruídos excessivamente altos e contínuos podem danificar as estruturas da orelha média, como os ossículos, martelo bigorna e estribo, 
e a tuba auditiva, um canalículo que liga a orelha média e a cavidade oral. A tuba auditiva auxilia a manutenção da pressão interna 
da orelha média equilibrada com a pressão atmosférica.

Resposta: B
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