
 

 

 

 

 





  

 

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço). 

 

1. O relatório divulgado pela Organização Pan-americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde 

(OPAS/OMS) destacou que a América Latina e o Caribe continuam a ser, no mundo, a região com a 
segunda maior taxa de gravidez na adolescência.  

(Fonte: Accelerating progress toward the reduction of adolescent pregnancy in Latin America and the Caribbean. Report of a technical 
consultation, Washington, D.C., USA, August 29-30, 2016.) 

 
a) Qual é o gameta masculino e onde é produzido em seres humanos? Cite e explique o princípio de um 

método anticonceptivo que também é eficaz na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.  
 

b) Considerando o ciclo hormonal apresentado na figura abaixo, explique a interação entre os hormônios 
hipofisários e ovarianos que determina a ovulação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual#/media/Ficheiro:MenstrualCycle2_pt.svg. Acessado em 20/06/2022.) 

 
  



 

 

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço). 

 

2. A esquistossomose é uma das principais doenças parasitárias, sendo a segunda mais prevalente no 

grupo de doenças negligenciadas. As espécies causadoras da doença são do gênero Schistosoma e têm o 
caramujo como hospedeiro intermediário. O praziquantel é a única droga conhecida para o tratamento da 
esquistossomose, mas seu uso é limitado devido à baixa adesão dos pacientes ao tratamento, ineficiência 
junto às formas imaturas das espécies de Schistosoma e por ineficácia na prevenção da reinfecção. 
 
a) Considerando a profilaxia da esquistossomose, por que essa doença tem prevalência nos países mais 

pobres do mundo? 
 

b) O uso de nanopartículas baseadas em lipídios, como os lipossomos e as micelas, associadas ao 
praziquantel, reduz o número total de Schistosoma, o número de ovos no intestino e o número de 
granulomas no fígado em camundongos, quando comparado aos animais tratados apenas com 
praziquantel. Assim, foi demonstrado que as nanopartículas baseadas em lipídios aumentam a 
biodisponibilidade e a eficiência terapêutica do praziquantel. Considerando a membrana plasmática do 
tegumento do platelminto, por que há maior biodisponibilidade do praziquantel quando está no 
lipossomo? 

(Fonte: Adaptado de Tarsila Ferraz Frezza e outros. Acta Tropica, Amsterdam, v.128, out. 2013.) 

 
  



  

 

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço). 

 

3. Sabe-se que, no coração humano, a eletrogênese se inicia no nó sinoatrial e prossegue pelo sistema de 

condução para originar os batimentos cardíacos. As células autoexcitáveis (ou autorrítmicas) produzem 
repetidamente potenciais de ação que desencadeiam as contrações cardíacas. 
 
 

a) Explique como é gerado o potencial de ação nas células autorrítmicas do nó sinoatrial. Qual 
componente do sistema de condução fornece a única ligação elétrica entre os átrios e os ventrículos? 
 

b) As extremidades das células musculares cardíacas se ligam às células vizinhas por espessamentos 
transversais irregulares de sarcolema, chamados discos intercalares, os quais contêm desmossomos e 
junções comunicantes. Defina as duas principais funções dos discos intercalares nas células 
musculares cardíacas. 

  



 

 

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço). 

 

4. As concentrações de glicose no plasma são mantidas dentro de uma faixa relativamente estreita ao 

longo do dia, apesar das grandes flutuações na oferta de carboidratos. Essa faixa é dependente do 
equilíbrio entre a produção e a utilização da glicose. A glicose é o único metabólito do qual o cérebro, por 
meio da glicólise aeróbica e posterior oxidação, pode obter quantidades suficientes de ATP. Os lipídios não 
ultrapassam a barreira hematoencefálica e os aminoácidos estão disponíveis no cérebro em quantidades 
limitadas. 
 
a) Quais são os produtos da glicólise aeróbica e o seu local celular de ocorrência? Posteriormente à 

glicólise aeróbica, quais são as etapas de oxidação que levam à produção de CO2 e H2O? 
 

b) Cite as três estruturas que compõem a barreira hematoencefálica. Explique uma das características do 
capilar sanguíneo que determina a impermeabilidade da barreira hematoencefálica.  

 

  



  

 

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro deste espaço). 

 

5. As plantas são organismos fantásticos. Há quem acredite que sejam quase imortais! Um estudo recente 

revelou as bases genéticas da espécie Welwitschia mirabilis, uma planta que habita áreas extremamente 
áridas e cuja idade supera os 1.500 anos. Pesquisadores descobriram que o genoma da espécie foi 
duplicado, em um processo que teria ocorrido há aproximadamente 86 milhões de anos. Acredita-se que 
essa duplicação é responsável pela longevidade dessa gimnosperma que habita o deserto da Namíbia, 
onde a espécie foi encontrada. Processos que controlam o crescimento, a diferenciação e o metabolismo 
celular seriam modificados em Welwitschia mirabilis, aumentando a sua tolerância à elevada temperatura, à 
escassez de nutrientes e à falta de água. 

a) O que significa a duplicação do genoma? Do ponto de vista genético, por que esse fenômeno seria 
vantajoso para as plantas em ambientes como o deserto na Namíbia? 

 
b) Além da duplicação, o genoma da Welwitschia mirabilis foi modificado pela atividade de 

retrotransposons, componentes genéticos móveis capazes de se duplicarem e se inserirem em 
diferentes locais do genoma da espécie e de converterem RNA em DNA. Como ocorre o processo 
clássico de conversão do RNA em DNA? Por que esse processo seria vantajoso para alguns vírus? 

 


