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15- Ureter é um canal que conduz a urina do rim para a bexiga urinária. No sistema urinário há dois ureteres, cada
um sai de um rim. Já uretra é o canal que, durante o ato de urinar (micção), conduz a urina da bexiga para o
exterior do corpo.
16a) A excreção da urina
b) A excreção da urina
c) A eliminação das feses
17- A hemodiálise é feita para eliminar do sangue excretas que o rim debilitado não consegue remover.
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13- A frequência cardíaca é maior quando o indivíduo está em atividade física do que quando ele está em repouso.
14- O aumento da frequência cardíaca acarreta o aumento da quantidade de sangue bombeado pelo coração,
num certo intervalo de tempo, suprindo com gás oxigênio as células musculares (que estão em atividade mais
intensa em decorrência do exercício) e removendo delas o gás carbônico.
15- É necessário monitorar a frequência cardíaca para não ultrapassar determinado limite.
16a) Um coágulo formado no interior de um vaso sanguíneo.
b) É a formação de um ou mais trombos.
c) Um trombo pode obstruir a passagem de sangue. Também pode se desprender, ser levado pelo sangue e
obstruir a circulação em outro local.

17- Ao beber água do mar, o náufrago terá diarreia por causa do cloreto de magnésio e, com ela, perderá agua do
organismo, acelerando a morte por desidratação.
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