


REVISÃO DE BIOLOGIA 

1) Qual é o tamanho atual do buraco na camada de ozônio?

Nas últimas décadas, o tema perdeu protagonismo para outras questões ambientais,
como o aquecimento global. O que não quer dizer que sua importância tenha diminuído.
"Quando falamos sobre o buraco na camada de ozônio, nos referimos à Antártida porque é onde a
reduçãodoozônioémais flagranteemaiorduranteuma época específicado ano, quando é aprimavera
(setembro-novembro).Paísescomaltas latitudesnohemisfériosulpodemterumaexposiçãomaioreser
maisafetadospelosdanosdacamadadeozôniosobreaAntártida",dizMotzka.

Obtido de. https://g1.globo.com/natureza/noticia/2018/09/18/qual-e-o-tamanho-atual-do-buraco-na-camada-de-ozonio.ghtml. Acessado em 
18/09/2018.

Dado ao exposto podemos afirmar que as populações de países como a Argentina, Chile
e região sul do Brasil devem apresentar índices mais altos de:
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a) Perda de pigmentação capilar.
b) Hiperpigmentação dérmica.
c) Hipotireoidismo.
d) Câncer de pele.
e) Osteoporose.

D – o câncer de pele é uma das piores consequências à exposição
de radiação solar ultravioleta por conta do buraco na camada de
ozônio.
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2) É mais saudável usar toalhas de papel ou jatos de ar para secar as mãos?

Estudo realizado em três países concluiu que secadores automáticos são basicamente
'canhões de bactérias', enquanto o papel tem potencial menor de contaminação.

Luz ultravioleta mostra, em um dos testes,
como as bactérias se espalham com o jato de ar
do secador — Foto: Universidade de Leeds.
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Isso acontece porque as pessoas, em geral, não lavam as mãos adequadamente e, ao
secá-las com os poderosos jatos de ar, espalham bactérias residuais.

Obtido de. https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/09/17/e-mais-saudavel-usar-toalhas-de-papel-ou-jatos-de-ar-para-secar-as-maos.ghtml. Acessado em 18/09/2018.

O fluxo de bactérias de diversas pessoas em ambientes públicos aumenta o risco à saúde 
humana por ocorrer:

a) disseminação de bactérias com mutações diversas.
b) diminuição da resistência imunológica.
c) Conjugação bacteriana.
d) Competição bacteriana.
e) Transdução bacteriana.

A – em ambientes públicos a diversidade de
bactérias é alta o que aumenta as chances de
bactérias com mutações para resistência à
antibióticos se disseminarem entre as pessoas.
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3) Homem desfigurado por tiro se torna pessoa mais velha a receber transplante
de rosto no mundo

Operação foi feita pela primeira vez no Canadá, 
segundo a Universidade de Montreal.

ANTES E DEPOIS: Canadense de 64 anos foi operado
pelo cirurgião plástico Daniel Borsuck, na Universidade
de Montreal — Foto: Universidade de Montreal.
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Os transplantes de rosto são extremamente complexos. Desde 2005, 40 foram
realizados em diversos países.

Um dos fatores citológicos importantes para um bom resultado pós-operatório
é a existência de:

a) Enxerto de células tronco
b) Aumento da atividade imunológica no local da cirurgia
c) Incompatibilidade do glicocálix entre doador e receptor
d) Proliferação de neurônios jovens para ganho de sensibilidade.
e) Aceitação do tecido transplantado por conta da histocompatibilidade.

E – o sistema de histocompatibilidade é o parâmetro onde a congruência
do glicocálix permite uma boa aceitação do tecido transplantado entre
doador e receptor.
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C4H14 – HISTOLOGIA ANIMAL (TECIDO NERVOSO)

4) “A teoria de tudo”, título do filme sobre a vida de um dos maiores físicos 
de todos os tempos. 

Stephen Hawking
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Stephen William Hawking (1942-2018) foi um físico inglês que apesar de paralisado
por uma doença degenerativa, se tornou celebridade por produzir algumas teorias
fundamentais da física moderna. Com 21 anos, após uma queda de patins, foi
levado ao médico, que o diagnosticou com esclerose lateral amiotrófica (ELA),
doença degenerativa que iria progressivamente paralisar seus músculos, e segundo
o médico, o levaria à morte em no máximo três anos. No entanto, Stephen
Hawking escreveu diversas obras, entre elas, “Buracos Negros, Universos Bebês e
outros ensaios” (1993), “O Universo Numa Casca de Noz” (2001), “A Teoria de
Tudo: A Origem” (2002), “O Grande Projeto” (2010), e o livro de memórias, “Minha
Breve História” (2013).

Obtido em: https://www.ebiografia.com/stephen_hawking/. Acessado em 07/08/2018
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A ELA pode ser caracterizada como uma doença neurodegenerativa na
qual ocorre a disfunção neurológica por degeneração da bainha de
mielina constituída por:

a) Micróglia
b) Astrócitos
c) Oligodentrócitos
d) Células de schuwann
e) Megacariocitoblastos

D – A bainha de mielina dos neurônios
periféricos é constituída por gliócitos
denominados células de schuwann. Já os
neurónios do SNC possuem uma bainha de
mielina formada por oligodentrócitos.
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C4H14- Ecologia(relações ecológicas)

5) Charlie Gard, bebê britânico que está comovendo o mundo!

Reprodução/Facebook
Charlie Gard, o bebê britânico que sofre de doença rara e é incapaz de se mover, comer e respirar sozinho
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Conhecida como síndrome de depleção do DNA mitocondrial, essa condição
genética é muito rara e está relacionada ao esgotamento do DNA mitocondrial,
capaz de provocar danos no cérebro e músculos.
O DNA é encontrado nas mitocôndrias das células, uma organela presente na
maioria delas, nas quais a respiração e a produção de energia ocorrem.
Após uma longa batalha judicial, a Justiça do Reino Unido decidiu que os
aparelhos que mantêm a criança viva devem ser desligados.

Obtido em: Saúde - iG @ https://saude.ig.com.br/2017-07-05/charlie-gard-doenca.html. Acessado em 07/08/2018
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As mitocôndrias são organelas especiais presentes na maioria das células
eucarióticas atuais que evidenciam um processo ecológico e evolutivo
denominado:

a) Deriva genética
b) Endossimbiose
c) Comensalismo
d) Amensalismo
e) Forésia

B – o fato de apresentar DNA próprio indica
que a mitocôndria é uma célula vivendo
como uma organela nas células eucariontes,
o que caracteriza um processo mutualístico
ou endossimbiose.
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