
                                                          
 
1. As FIGURAS 5, 6 e 7 mostram diferentes áreas de lesão do músculo cardíaco. Analise-as 

para julgar as proposições que seguem.  

 

 

I. A FIGURA 5 mostra uma pequena área necrosada do músculo liso do coração após a 

obstrução de um pequeno ramo das artérias coronárias. 

II. Embora, na FIGURA 6, a área necrosada seja maior que aquela mostrada na FIGURA 5, isso 

não ocasiona problema para o músculo cardíaco, que tem alta capacidade de regeneração.  

III.  Nas FIGURAS 5, 6 e 7, a obstrução das artérias coronárias impede o fluxo sanguíneo para o 

tecido estriado cardíaco, ocasionando necrose da área afetada e comprometendo a 

contração muscular.   

IV. A obstrução mostrada na FIGURA 7 diminui o fluxo de oxigênio para o músculo cardíaco, 

que passa a ser suprido diretamente pelo sangue arterial que sai do ventrículo direito.     

 Uma alimentação rica em gorduras saturadas contribui para a formação de placas de 

gordura nas artérias coronárias, que podem levar ao infarto do miocárdio.  

 Estão CORRETAS, apenas, as afirmativas  

a) III e V.   

b) III e IV.   

c) I, II e IV.   

d) I, III e V.   

e)  III, IV e V. 

 

2. A campanha de multivacinação 2016 lançada pelo ministério da saúde ocorreu no dia 24 

de setembro em todo o país. As salas de vacinação foram disponibilizadas nas unidades 

de saúde, e foram oferecidas para a população 19,2 milhões de doses dos quatorze (14) 

tipos de vacinas, denominadas respectivamente: hepatite “A”,VIP, meningocócica C, 

rotavírus, HPV, pneumo 10, febre amarela, varicela, pentavalente, tetraviral, dupla 

adulto, DTP, tríplice viral e VOP (poliomielite). Em relação a este assunto, é CORRETO 

dizer que  

a)  os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. 

b)  as vacinas são produzidas exclusivamente a partir de vírus e nunca a partir de bactérias. 

c)  os vírus têm metabolismo próprio. 
d)  os vírus são constituídos por células simples.  
e)  os vírus não apresentam material genético. 



                                                          
 
3. A hérnia de disco é uma lesão que ocorre com mais frequência na região lombar, sendo 

mais atingidos os discos que ficam entre a quarta e a quinta vértebra lombar (L4/L5) e 

entre a quinta vértebra e o sacro (L5/S1). Dentre os sintomas dessa doença estão dores 

nas costas e alterações de sensibilidade para coxa, perna e pé. O disco intervertebral é 

formado por dois componentes: o anel fibroso e, no seu interior, o núcleo pulposo. Este 

último é constituído por fibras soltas que ficam suspensas num líquido viçoso rico em 

ácido hialurônico e com um pouco de colágeno. Já o anel fibroso é constituído por  

a)  tecido cartilaginoso fibroso (fibrocartilagem) e tecido ósseo. 

b)  tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo. 

c)  tecido adiposo e tecido reticular (hematopoiético). 

d)  tecido conjuntivo denso modelado e tecido cartilaginoso fibroso (fibrocartilagem).  

e)  tecido ósseo e tecido conjuntivo frouxo. 

 

4. TEXTO 7 A derme é a camada da pele composta por fibras elásticas e proteínas fibrosas, 

cuja principal função é sustentar, dar força e elasticidade à pele. Além dessas estruturas, 

também são encontradas células de defesa como macrófagos, que auxiliam na 

regeneração dos tecidos. As fibras elásticas são os alvos iniciais da formação das estrias, 

as quais são caracterizadas por lesões na pele em trajeto linear que variam de coloração 

de acordo com sua fase evolutiva. O principal componente das fibras elásticas é a 

proteína elastina, sintetizada por fibroblastos. Estudo bibliográfico sugere que o uso de 

microdermoabrasão e do peeling químico, usado nas concentrações determinadas para 

esteticistas, provocam uma melhora na textura da pele, consequentemente, um 

progresso no aspecto da estria. AMARAL, Cíntia Neto do. Tratamento em Estrias: um 

levantamento teórico da microdermoabrasão e do peeling químico.  

 As estruturas destacadas no texto são típicas do tecido  

a)  nervoso. 

b)  epitelial. 

c)  conjuntivo. 

d)  sanguíneo. 

e)  muscular 

 

GEOGRAFIA 

 PROFESSOR DE GEOGRAFIA EXPLICA POR QUE ÁREAS ALTAS SÃO MAIS FRIAS  
 Professor compara Recife, três metros de altitude, a cidades do interior. Pernambuco tem 

região de brejo, onde altitude chega a 960 metros  
 Disponível em: < http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/noticia/2012>.  

Acesso em: 01 out. 2018 (adaptado).  
 A partir da leitura do texto, assinale o item que apresenta a explicação CORRETA do 

professor sobre o fenômeno geográfico de áreas altas apresentarem temperaturas mais 
frias.   

a)  Quanto maior a latitude de um lugar, maior será a temperatura, pois a pressão atmosférica 
diminui e o ar se torna rarefeito.     

b)  Quanto maior a altitude de um lugar, menor será a temperatura, pois a pressão atmosférica 
diminui e o ar se torna rarefeito.     

c)  Quanto maior a altitude de um lugar, maior será a temperatura, pois a pressão atmosférica 
aumenta e o ar se torna denso.     

d)  Quanto menor a latitude de um lugar, menor será a temperatura, pois a pressão 
atmosférica aumenta e o ar se torna rarefeito.     

http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/noticia/2012


                                                          
 
e)  Quanto maior a altitude de um lugar, maior será a temperatura, pois a pressão atmosférica 

diminui e o ar se torna pesado.     
  
2.   ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO  
 Hoje, a idade média do brasileiro é 32,6 anos. Pelas estimativas do IBGE, a marca dos 40 

anos será ultrapassada já em 2037 e, em 2060, chegará a 45,6. Nesta data, um quarto dos 
brasileiros terá mais de 65 anos.  

 Disponível em: <https://veja.abril.com.br>. Acesso em: 25 jul. 2018 (adaptado).  
 De acordo com as projeções apontadas no texto, a longevidade do brasileiro vem 

aumentando e apresentando uma nova estrutura etária com a passagem de   
a)  percentuais altíssimos de crescimento vegetativo, nas décadas de 1980 e 1990, para 

declínio da longevidade a partir dos anos 2000.     
b)  baixos índices de natalidade para altas taxas de natalidade e alto percentual de mortalidade 

infantil.     
c)  altos índices de mortalidade e fecundidade para baixas taxas de longevidade e crescimento 

da população economicamente ativa.     
d)  períodos de baixa mortalidade e baixa fecundidade para períodos de crescimento acelerado 

da natalidade e crescimento vegetativo.     
e)  períodos de alta mortalidade e alta fecundidade para períodos de baixa mortalidade e 

gradual baixa fecundidade.    
 

 


