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Exercı́cios Dissertativos
1. (2003) Em uma mulher, após a menopausa, ocorre a falência das funções ovarianas. Responda:
(a) Como estarão as concentrações dos hormônios estrogênio, progesterona, folı́culo-estimulante (FSH)
e luteinizante (LH) em uma mulher, após a menopausa, caso não esteja sendo submetida a tratamento de reposição hormonal?
(b) Explique o mecanismo que leva a essas concentrações.

2. (2005) Nas mulheres, tanto a ovulação quanto a menstruação encontram-se associadas a diferentes
taxas hormonais. O esquema seguinte reproduz tais eventos e identifica como A e B os hormônios
envolvidos no processo.

Antes de a menstruação ocorrer, a mulher passa por um perı́odo de tensão, denominando “tensão
pré-menstrual”(TPM), causada principalmente pela queda de produção de um desses hormônios. Caso
o óvulo seja fecundado e haja gravidez, não haverá TPM, porém, logo após o parto, ocorrerá uma fase
de tensão denominada “depressão pósparto”, também devido à falta do mesmo hormônio.
(a) Identifique qual hormônio, A ou B, é o responsável pela TPM, dê seu nome e explique por que ele
continua sendo produzido durante a gravidez.
(b) Qual evento do parto leva à queda de produção desse hormônio e, conseqüentemente, à depressão
pós-parto? Por quê?

3. (2006) Parte da bile produzida pelo nosso organismo não é reabsorvida na digestão. Ela se liga às
fibras vegetais ingeridas na alimentação e é eliminada pelas fezes. Recomenda-se uma dieta rica em
fibras para pessoas com altos nı́veis de colesterol no sangue.
(a) Onde a bile é produzida e onde ela é reabsorvida em nosso organismo?
(b) Qual é a relação que existe entre a dieta rica em fibras e a diminuição dos nı́veis de colesterol no
organismo? Justifique.
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4. (2007) A tabela mostra os efeitos da ação de dois importantes componentes do sistema nervoso humano.

(a) A que correspondem X e Y?
(b) Em uma situação de emergência, como a fuga de um assalto, por exemplo, qual deles será ativado
de maneira mais imediata? Forneça um outro exemplo, diferente dos da tabela, da ação desse
componente do sistema nervoso.

5. (2010) Acidentes cardiovasculares estão entre as doenças que mais causam mortes no mundo. Há uma
intricada relação de fatores, incluindo os hereditários e os ambientais, que se conjugam como fatores
de riscos. Considerando os estudos epidemiológicos até agora desenvolvidos, altas taxas de colesterol
no sangue aumentam o risco de infarto do miocárdio.
(a) Em que consiste o “infarto do miocárdio”e qual a relação entre altas taxas de colesterol e esse tipo
de acidente cardiovascular?
(b) Considerando a relação entre os gases O2 e CO2 e o processo de liberação de energia em nı́vel
celular, explique o que ocorre nas células do miocárdio em uma situação de infarto.

6. (2011) Analise a informação nutricional contida no rótulo de dois alimentos, considerando que um deles
será totalmente ingerido por uma pessoa que sofre de hipertensão arterial.

(a) Por qual dos dois alimentos um hipertenso deveria optar? Justifique.
(b) Cite dois componentes do rótulo que podem influenciar no aumento da pressão arterial e explique
de que forma exercem essa influência.
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7. (2013) Considere as afirmações e o gráfico.
(I) Nas carnes e vı́sceras, o ferro é encontrado na forma F e2+ .
(II) Nos vegetais, o ferro é encontrado na forma mais oxidada, F e3+ .
(III) A vitamina C é capaz de reduzir o ferro da forma F e3+ para a forma F e2+ .

(a) Qual das formas iônicas do ferro é melhor absorvida pelo intestino humano? Justifique.
(b) As afirmações e o gráfico justificam o hábito do brasileiro, de consumir laranja junto com a feijoada?
Justifique.

8. (2013) Leia os trechos extraı́dos do romance O cortiço, de Aluı́sio Azevedo (1857-1913).
Trecho 1
A filha era a flor do cortiço. Chamavam-lhe Pombinha. [...] Tinha o seu noivo, o João da Costa, [...]
mas Dona Isabel não queria que o casamento se fizesse já. É que Pombinha, orçando aliás pelos dezoito
anos, não tinha ainda pago à natureza o cruento tributo da puberdade [...], por coisa nenhuma desta
vida consentiria que a sua pequena casasse antes de “ser mulher”, como dizia ela. [...] entendia que
não era decente, nem tinha jeito, dar homem a uma moça que ainda não fora visitada pelas regras!
Trecho 2
- Veio?! perguntou a velha com um grito arrancado do fundo da alma. A rapariga meneou a cabeça
afirmativamente, sorrindo feliz e enrubescida. [...]
- Milha filha é mulher! Minha filha é mulher!
O fato abalou o coração do cortiço, as duas receberam parabéns e felicitações.
(a) Considerando a fisiologia da reprodução humana, o que vem a ser “as regras”, as quais o autor
se refere? Qual alteração hormonal finaliza o processo que resulta na “vinda das regras”, como
explicitado no trecho 2?
(b) Suponha que Pombinha, já casada, e com “regras”regulares, quisesse evitar filhos, e para isso
adotasse o método contraceptivo conhecido por “tabelinha”. Como Pombinha poderia determinar
o perı́odo no qual deveria se abster de relações sexuais? Explique por que essa abstenção sexual
deve se dar ao longo de um perı́odo de dias, e não apenas em um dia.
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