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QUESTÃO     RESPOSTA COMENTÁRIOS 
AULA 

ADMINISTRADA 

71) A inalação de fumaça é considerada a principal 

causa de morte em incêndios, pois pode levar as 

vítimas à óbito rapidamente por asfixia, em função 

da hipóxia cerebral e tecidual resultantes da 

inalação do monóxido de carbono (CO). Esse gás 

liga-se a hemoglobina dos eritrócitos, impedindo o 

transporte de O2 , bem como atravessa 

rapidamente a barreira hematoaérea e forma o 

complexo carboxihemoglobina que impede a 

hematose pulmonar. A hematose acontece 

normalmente em nível de  

A) laringe a ductos alveolares.  

B) traqueia a alvéolos pulmonares.  

C)bronquíolos respiratórios a alvéolos 

pulmonares. 

D) bronquíolos terminais a sacos alveolares.  

E) brônquios a ductos alveolares 

C 

Os bronquíolos têm como função 
transportar o ar até os alvéolos pulmonares, 
onde ocorre a hematose (troca gasosa). 
Os bronquíolos constituem as ramificações 
terminais dos brônquios que penetram 
os alvéolos pulmonares. Lembro que os 

alvéolos se localizam nas terminações dos 
bronquíolos, por isso a sua relação com a 
hematose.  

SISTEMA 
RESPIRATÓRIO 

(HEMETOSE) 



. 
72) No Brasil, ocorre em torno de 1 milhão de 
acidentes com queimaduras por ano. Desse 
número, 100 mil vítimas procuram atendimento 
hospitalar e cerca de 2.500 acabam falecendo, 
direta ou indiretamente, devido às lesões. As 
queimaduras são causadas por traumas térmico, 
elétrico, químico ou radioativo. Elas promovem 
lesões principalmente na pele, órgão que forma a 
primeira barreira de defesa contra vírus, bactérias 
e fungos. Podem ser classificadas, de acordo com 
a profundidade, como de primeiro grau, quando 
compromete apenas a primeira camada da pele; 
de segundo grau, atingindo a primeira e a segunda 
camadas; e de terceiro grau, envolvendo toda a 
pele e estruturas mais profundas. As queimaduras 
de primeiro grau são menos graves e atingem 
apenas a  
A) derme papilar.  
B) hipoderme.  
C) derme reticular.  
D) cútis.  
E) epiderme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

A queimadura de 1º grau: também 
chamada de queimadura superficial, são 
aquelas que envolvem apenas a epiderme, 

a camada mais superficial da pele. Os 
sintomas são intensa dor e vermelhidão 
local, mas com palidez na pele quando se 
toca. A lesão da queimadura de 1º grau é 

seca e não produz bolhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECIDO EPITELIAL 
(PRIMEIROS 
SOCORROS) 

. 
73) J. M. S, sexo masculino, 60 anos, estava em 
um barzinho com amigos quando se engasgou ao 
deglutir um pedaço de carne. Os amigos tentaram 
socorrê-lo batendo em suas costas com as mãos 
abertas, mas não obtiveram resultado. Por mais 
que o idoso tossisse também não conseguia 
desengasgar. As pessoas começaram a gritar por 
socorro. Nesse momento, um bombeiro que 
estava de folga se dispôs a ajudar e realizou a 
manobra descrita abaixo.  
 
O bombeiro posicionou-se por detrás da vítima, 
envolvendo-a com os braços; fechou uma das 
mãos, com o punho bem fechado e o polegar por 
cima. Esta mão foi posicionada na região superior 
do abdômen, entre o umbigo e o osso externo; A 
outra mão foi colocada sobre o punho fechado, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

Como caracterizada no texto, a manobra de 
Heimlich se caracteriza por compressões 
abdominais que devem ser feitas em 
situações de emergência, como asfixia por 
alimento ou objeto estranho preso no trato 
respiratório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA 
RESPIRATÓRIO 

(PRIMEIROS 
SOCORROS) 



agarrando-o firmemente; por fim, o rapaz puxou 
com força ambas as mãos para dentro e para 
cima, comprimindo a parte superior do abdome 
contra a base dos pulmões, para expulsar o ar que 
ainda restava nas vias aéreas e assim forçando a 
expulsão do pedaço de carne responsável pelo 
bloqueio.  
Fonte: https ://educapes .capes .gov.br/bits 
tream/capes /598406/2/Folder%20P.pdf aces 
sado em: 12 de novembro de 2022 [adaptado]  
Na situação relatada, foi realizada a manobra de 
A) RCP.  
B) jaw thrust.  
C) Valsalva.  
D) Heimlich.  
E) Kristeller. 
 

. 
74) A hemorragia de origem venosa tem fluxo 
contínuo, contudo pouco intenso, diferente da 
arterial cujo fluxo se dá em forma de esguicho 
intermitente, acompanhando os batimentos 
cardíacos. Essas particularidades estão 
associadas à estrutura dos vasos. Em relação as 
características de veias e artérias, analise as 
afirmativas abaixo.  
I - São vasos eferentes que possuem parede 
vascular mais espessa.  
II - Apresentam válvulas e são considerados vasos 
aferentes.  
III - Exibem pulsação relacionada à pressão 
interna mais elevada.  
IV - Resultam da convergência de capilares e são 
vasos mais superficiais.  
V - Distribuem o sangue rico em O2 e nutrientes 
aos tecidos corporais.  
 
As características exclusivas das veias estão 
presentes nos itens  
A) I e II.  
B) II e IV.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

As veias apresentam uma parede formada 
por três camadas: túnica íntima, túnica 
média e túnica adventícia. Essa parede é 
menos desenvolvida que a parede arterial, 
apresentando cerca de 1/3 da espessura da 
parede de uma artéria. As veias 
transportam sangue em baixa pressão, e, 
para garantir o retorno do sangue ao 
coração, contam com válvulas. 
apresentam a função de retornar o sangue 
dos tecidos para o coração. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA 
CARDIOVASCULAR 

(VASOS 
SANGUÍNEOS) 



C) III e IV.  
D) I e V.  
E) III e V.  
 

. 
75) O Intestino grosso é um importante órgão do 
tubo digestório encarregado de promover a  
A) absorção de nutrientes e formação do quilo.  
B) absorção de água e formação da massa 
fecal. C) digestão alcalina e formação do quimo.  
D) digestão ácida e formação do bolo alimentar.  
E) emulsificação das gorduras e segmentação das 
fezes. 
 

 
 
 
 
 
 

           B 

O intestino grosso é a porção do Sistema 
Digestório responsável pelo importante 
processo de absorção da água, e onde as 
fezes são formadas. 

 
 
 
 
 
 

SISTEMA 
DIGESTÓRIO 

. 
76) Lesões na coluna são muito frequentes em 
acidentes automobilísticos devido à projeção do 
corpo, geralmente, para frente e logo em seguida 
para traz, em decorrência do impacto entre os 
veículos. Nessa situação, também pode ocorrer 
compressão da medula espinhal provocando 
perda parcial ou completa da sensibilidade e do 
controle de algumas estruturas corporais. Assim, a 
vítima pode apresentar incontinência urinária 
possivelmente relacionada à lesão na medula 
espinhal e à falta do controle das contrações 
musculares inerentes à micção. Entretanto, o rim 
pode estar funcionando normalmente. Nesse 
contexto, a estrutura responsável pela formação 
da urina primária ou filtrado glomerular é o 
A) ducto papilar.  
B) cálice renal.  
C) ducto distal.  
D) túbulo coletor.  
E) corpúsculo renal. 

 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
           E 
 

O processo de formação da urina ocorre em 
três etapas básicas: filtração, reabsorção e 
secreção. 

Filtração: A primeira etapa da formação da 
urina é o processo de filtração, que ocorre no 
interior do corpúsculo renal. Em razão da 
alta pressão do sangue no interior dos 
capilares do glomérulo, substâncias 
extravasam para o interior da cápsula renal. 
O filtrado formado, denomina-se de urina 
primárias. 

 

 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
SISTEMA URINÁRIO 

. 
77) O processo de regeneração de um osso longo, 
como a tíbia, é demorado e compreende várias 
etapas. A sequência desses eventos é:  

 
 
 
 
 
 

A consolidação óssea ocorre em etapas, na 
qual a primeira é a hemorrágica, depois o 
calo mole, em seguida o calo duro e por fim 
a remodelação óssea. Somente a partir 

 
 
 
 
 
 



A) desenvolvimento de tecido ósseo primário; 
formação de um colar conjuntivo ao redor da 
fratura, rico em células osteoprogenitoras; 
remoção do coágulo sanguíneo e restos celulares 
por macrófagos; remodelação do calo ósseo e 
substituição do calo ósseo por tecido ósseo 
lamelar.  
B) remoção do coágulo sanguíneo e de restos 
celulares por macrófagos; formação de um colar 
conjuntivo ao redor da fratura, rico em células 
osteoprogenitoras; desenvolvimento de tecido 
ósseo lamelar; substituição do calo ósseo por 
tecido ósseo primário e remodelação do calo 
ósseo.  
C) formação de um colar conjuntivo ao redor da 
fratura, rico em células osteoprogenitoras; 
desenvolvimento de tecido ósseo primário; 
remodelação do calo ósseo; substituição do calo 
ósseo por tecido ósseo lamelar e remoção do 
coágulo sanguíneo e de restos celulares por 
macrófagos.  
D) remoção do coágulo sanguíneo e restos 
celulares por macrófagos; formação de um 
colar conjuntivo ao redor da fratura, rico em 
células osteoprogenitoras; desenvolvimento 
de tecido ósseo primário; remodelação do calo 
ósseo e substituição do calo ósseo por tecido 
ósseo lamelar.  
E) formação de um colar conjuntivo ao redor da 
fratura, rico em células osteoprogenitoras; 
remoção do coágulo sanguíneo e restos celulares 
por macrófagos; desenvolvimento de tecido ósseo 
primário; substituição do calo ósseo por tecido 
ósseo lamelar e remodelação do calo ósseo. 
 

     
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
            D 
 

da fase hemorrágica será determinado o tipo 
de cicatrização que irá ocorrer  

          
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECIDO ÓSSEO 

. 
78) A captura e o resgate de cobras são atividades 
rotineiras no ofício do bombeiro militar. Entre os 
acidentes por animais peçonhentos, o ofidismo é o 
mais frequente e mais grave. Acontece em todo o 
território brasileiro, sendo um importante problema 

 
 
 
 
 
 

- O soro antibotrópico (pentavalente) e 
anticrotálico é um antiveneno que pode ser 
utilizado para o tratamento de picadas por 
serpentes do gênero Bothrops, como citado 
na questão. 
 

 
 
 
 
 
 



de saúde, principalmente quando não se institui a 
soroterapia de forma precoce e adequada. Em 
caso de acidente, o ideal é tirar uma foto do animal 
ou levá-lo ao hospital para a sua identificação e, 
consequentemente, a aplicação de soro específico 
para o tipo de veneno na vítima. O soro utilizado 
em pacientes picados por cobras do gênero 
Bothrops, conhecidas popularmente como 
Jararacas, é o  
A) antibotrópico.  
B) antirrábico.  
C) antielapidico.  
D) anticrotálico.  
E) antilaquético. 

      
 
 
 
     
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
            A 

- O soro antirrábico, quando injetado no 
paciente exposto a uma situação de risco 
(mordedura ou lambedura por animal 
suspeito) age aumentando o período de 
incubação da doença, proporcionando um 
tempo mais longo para a instalação da 
imunidade ativa induzida pela vacina, que 
deve ser aplicada concomitantemente.  
 
- O soro antielapídico (bivalente) é o único 
medicamento eficaz para o tratamento de 
picadas por serpentes do gênero Micrurus. 
Este soro não é indicado em casos de 

acidentes provocados por outras serpentes 
(jararacas, cascavéis e surucucu). 
 
- O soro anticrotálico, heterólogo e 

hiperimune, é indicado como um dos 
tratamentos para envenenamento causado 
por picada de serpentes do gênero Crotalus 
(cascavéis). 
 
- O Soro antilaquético é Indicado no 

tratamento do envenenamento por 

serpentes do gênero Bothrops (jararaca, 

jararacuçu, urutu, surucucu, comboia), ou 

em acidentes por Lachesis (surucucu-pico-

de-jaca), encontrada principalmente na 

Amazônia.  

 
Observação: Esse soro pode ser usado 
também contra o veneno da jararaca. 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA 
IMUNOLÓGICO 

. 
79) A adrenalina é o hormônio produzido 
imediatamente em situações de alerta ou medo, 
preparando o organismo para reações rápidas em 
emergências. Esse hormônio é produzido pela 
glândula  

 
 
 
 
 
 

            D 

A adrenalina, ou epinefrina, é 

um hormônio produzido e liberado pela 
medula da glândula adrenal(suprarrenais) 
quando o sistema nervoso simpático é 
estimulado. A adrenalina participa de 
diferentes ações no organismo, garantindo, 

 
 
 
 
 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/hormonios-.htm


A) neurohipófise.  
B) pineal.  
C) adenohipófise.  
D) suprarrenal.  
E) tireoide. 

por exemplo, o aumento da glicose 
plasmática em momentos de estresse. 

SISTEMA 
ENDÓCRINO 

. 
80) Entre os constituintes do sistema límbico, a 
estrutura diretamente relacionada à detecção das 
emoções associadas ao medo, à coordenação de 
respostas apropriadas à ameaça e ao perigo é 
denominada  
A) plexo coroide.  
B) medula espinhal.  
C) lobo occipital.  
D) amígdala cerebral.  

E) cerebelo. 
 

 
 
 
 
 
 

             D 

A amígdala cerebral é responsável pela 
detecção, geração e manutenção das 
emoções relacionadas ao medo, bem como 
pelo reconhecimento de expressões faciais 
de medo e coordenação de respostas 
apropriadas à ameaça e ao perigo 

 
 
 
 
 
 

SISTEMA NERVOSO 
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