


C4H14 

4)  O que é metástase?

Quando o câncer se espalha além do local onde começou (sítio primário) para outras
partes do corpo é denominado metástase. A metástase pode ocorrer quando as
células cancerosas viajam através da corrente sanguínea ou dos vasos linfáticos para
outras áreas do corpo.

Muitas das células cancerosas que se desprendem do tumor primário morrem sem
causar quaisquer problemas. Mas, algumas chegam a uma nova área, onde começam
a crescer e formar novos tumores.

Obtido em: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/o-que-e-metastase/7478/889/. 
Acessado em 13/08/2018.

10



O fato de células cancerígenas se espalharem exponencialmente
no organismo leva o entendimento que ocorrem erros no controle 
celular no processo de

a)Autólise, com a morte programada da célula

b)Meiose, durante o processo de crossing-over.

c)Autofagia, com eliminação de organelas velhas.

d)Gametogênese, com a produção de células germinativas.

e)ciclo celular, com falhas de checagem e perca de adesividade entre as células.
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5) C4H14
Siamesas separadas em Goiânia já respiram sem ajuda de aparelhos,

diz hospital:

Grávida da Bahia dá à luz gêmeas siamesas em Goiânia, Goiás (Foto: Arquivo pessoal)
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As irmãs seguem internadas na UTI do Hospital Materno Infantil. O quadro delas é
estável. As siamesas nasceram no dia 22 de agosto unidas pelo tórax e abdômen. Elas
compartilhavam o fígado. No dia seguinte ao parto, as duas foram separadas em caráter
de urgência. Já a mãe recebeu alta médica e passa bem.

Obtido de: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/08/28/siamesas-separadas-ja-respiram-sem-ajuda-de-
aparelhos-diz-hospital.ghtml. Acessado em 28/082018
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A formação de gêmeos siameses é característica de alguns gêmeos
monozigóticos quando estes:

a)Se fundem durante a nidação

b)Apresentam genéticas distintas, o eu é muito raro

c)Se fundem ao se encontrarem no interior do útero

d)Não se separam completamente na fase de nêurula

e)Não se separam completamente na fase de blastocisto
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6) (C4H14) O Sistema de endomembranas permite um fluxo
sistemático de vacúolos no ambiente citoplasmático de células
eucarióticas como ilustra a figura abaixo.

De acordo com as indicações na figura
pode-se inferior que o lisossomo
secundário está em:

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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