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QUESTÃO 1 
a) O gameta masculino é o espermatozoide, produzido por células espermatogênicas do epitélio que recobre a superfície dos 

túbulos seminíferos do testículo. O preservativo masculino é um método anticonceptivo de barreira, em que um revestimento 
de látex não poroso é colocado sobre o pênis, impedindo a deposição do espermatozoide no sistema genital feminino. Este 
método também pode fornecer alguma proteção na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis por impedir a 
passagem de vírus ou bactérias. 
 

b) Imediatamente antes da ovulação, os níveis persistentemente altos de estrogênio aumentam a responsividade da adeno-
hipófise ao hormônio liberador de gonadotropina (GnRH). Como resultado, a secreção de hormônio luteinizante (LH) aumenta 
drasticamente. O hormônio foliculoestimulante (FSH) também aumenta, mas em menor grau. O pico de LH é essencial para a 
maturação final do folículo ovariano bem como para a ruptura do folículo maduro e consequente expulsão de um oócito 
secundário.  

 
 

QUESTÃO 2 
a) A esquistossomose é transmitida pela exposição do hospedeiro humano às formas do parasita presentes na água. O indivíduo 

contaminado elimina, pelas fezes, os ovos do verme, ovos esses que podem infectar hospedeiros intermediários. Trata-se de 
uma doença que tem sua transmissão facilitada por condições inadequadas de saneamento básico. Assim, a profilaxia da 
doença consiste em evitar o contato com a água contaminada, implementar medidas de saneamento básico e de educação em 
saúde. A infecção por esquistossomose é prevalente em países mais pobres por se tratarem de áreas com maior dificuldade 
de acesso à água potável e saneamento adequado. 

 
b) A maior biodisponibilidade da droga praziquantel ocorre quando esta é carregada para o interior do platelminto pelos 

lipossomas, transpondo mais facilmente a membrana plasmática do tegumento do Schistosoma, uma vez que o lipossoma se 
trata de uma vesícula de uma ou mais bicamadas lipídicas, de constituição similar à membrana plasmática animal. 

 
 

QUESTÃO 3 
a) As células autorrítmicas do nó sinoatrial são capazes de gerar potenciais de ação espontaneamente. Essa propriedade resulta 

de um potencial de membrana instável, o qual começa em -60 mV e se desloca lentamente em direção ao limiar. As células 
autorrítmicas possuem canais If, permeáveis ao potássio (K+) e ao sódio (Na+), os canais se abrem em potenciais mais 
negativos, e o influxo de Na+ excede o efluxo K+. O influxo líquido de carga positiva despolariza lentamente as células 
autorrítmicas. À medida que o potencial de membrana se torna mais positivo, os canais I f gradualmente se fecham e canais 
para o cálcio (Ca2+) se abrem (ICa,T). O influxo subsequente de Ca2+ move o potencial em direção ao limiar despolarizante; ao 
atingir o limiar, canais adicionais para o Ca2+ se abrem (ICa,L). O Ca2+ entra rapidamente na célula, gerando a fase de 
despolarização. Quando os canais para o Ca2+ se fecham, no pico do potencial de ação, os canais para o K+ se abrem (IKr e 
IKs). Assim, a fase de repolarização do potencial de ação é resultante do efluxo de K+. O nó atrioventricular estabelece a 
conexão elétrica entre os átrios e os ventrículos.  
 

b) Como principais funções dos discos intercalares nas células musculares cardíacas, podemos definir que demosssomos 
mantêm as fibras musculares unidas, tendo função de ancoragem e as junções comunicantes possibilitam que os potenciais 
de ação musculares sejam conduzidos de uma fibra muscular para as fibras vizinhas.  

 
 

QUESTÃO 4 
a) A glicólise aeróbica produz piruvato e ATP no citoplasma celular, sendo o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa as etapas 

subsequentes de oxidação a CO2 e H2O. 
 

b) A barreira hematoencefálica é formada pelo endotélio vascular, membrana basal e pés astrocitários. O endotélio deste capilar 
sanguíneo é do tipo contínuo, cujo principal componente estrutural presente entre as células endoteliais é a junção de oclusão, 
determinante para impermeabilidade da barreira hematoencefálica. 

 
 

QUESTÃO 5 
a) Duplicação do genoma é o fenômeno através do qual, durante a evolução, um grupo de organismos adquire como 

característica a presença de duas vezes mais DNA do que o conteúdo presente na espécie ancestral. Um ambiente com 
escassez de água e nutrientes, como o deserto da Namíbia, poderia induzir danos no material genético e prejudicar a 
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sobrevivência das plantas. Nesse contexto, a duplicação do DNA aumentaria a possibilidade de manutenção das funções vitais 
dos organismos em ambientes inóspitos. 
 

b) O processo de conversão de RNA em DNA é chamado de transcrição reversa. Basicamente, uma molécula de RNA funciona 
como molde para que uma enzima denominada transcritase reversa produza moléculas de DNA complementares ao RNA. A  
transcrição reversa é importante no processo de replicação viral, como em retrovírus, os quais possuem como genoma uma ou 
mais moléculas de RNA. Uma vez inseridos nas células, os genomas virais de RNA precisam ser convertidos em DNA por 
transcrição reversa, para, então, originar novos genomas virais por transcrição. 

 

 


