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1. A conhecida síndrome do “túnel do carpo” é um pro-

blema que afeta o nervo:   
 

A) mediano. 
B) carpal. 
C) ulnar. 
D) digital. 
E) radial. 

 
2. Músculo localizado em parte na parede posterior da 

pelve menor e em parte posterior à articulação do 
quadril. Esse músculo deixa a pelve através do fora-
me isquiático maior, ocupando-o quase totalmente, 
até chegar à sua fixação na margem superior do tro-
canter maior. Esse músculo é: 

A) Glúteo mínimo. 
B) Glúteo médio. 
C) Quadrado femoral. 
D) Piriforme. 
E) Tensor da fascia. 

 
3. A ruptura do nervo frênico resulta em: 
 

A) entrada de ar na cavidade pericárdica. 
B) paralisia do diafragma. 
C) fechamento do adito da laringe. 
D) obstrução da proeminência da laringe. 
E) hiperinsuflação dos alvéolos e bronquíolos. 

 
4. As cordas tendíneas: 
 

A) provocam a contração dos músculos papilares. 
B) fecham integralmente as valvas atrioventriculares. 
C) abrem parcialmente as valvas semilunares. 
D) fazem a obstrução das trabéculas cárneas.  
E) previnem a eversão das valvas atrioventriculares. 

 
5. Na Unidade de Saúde, você acompanhou o atendi-

mento pelo pediatra a uma criança de 9 anos, que 
apresentava febre alta, obstrução nasal, dor de gar-
ganta, dor de ouvido e secreção na faringe. O pediatra 
observou no exame físico: rinite, hipertrofia da tonsila 
faríngea, intensa hiperemia nas tonsilas palatinas e fa-
ringe, abaulamento da membrana timpânica e adeno-
patia cervical dolorosa. Sobre o caso, assinale a alter-
nativa INCORRETA. 

 
A) A tonsila faríngea (adenoide) é um exemplo de te-

cido linfoide agrupado e que se localiza na naso-
faringe abaixo do osso esfenoide. Quando aumen-
tada, pode causar obstrução nas coanas nasais. 

B) As lojas das tonsilas palatinas situam-se entre os 
arcos palatoglosso e palatofaríngeo. 

C) A membrana do tímpano, em conjunto com os os-
sículos (martelo, bigorna e estribo), constitui a pa-
rede medial da cavidade timpânica ou orelha mé-
dia. 

D) A tuba auditiva comunica a nasofaringe com a ca-
vidade timpânica e possivelmente  
foi a causa da disseminação da infecção até a 
orelha média (otite). 

E) Normalmente, os vasos linfáticos das tonsilas se 
dirigem ao linfonodo jugulodigástrico na cadeia 
cervical profunda. 

 
6. O hiato esofágico é o local da passagem do esôfago 

torácico para o abdome. É constituído pelo pilar direito 
do diafragma e, a esse nível, o esôfago está à frente e 
pouco à esquerda da: 

 
A) artéria aorta. 
B) artéria mesentérica superior. 
C) artéria torácica interna. 
D) veia cava inferior. 
E) traqueia. 

 
7. A hérnia inguinal direta entra no canal inguinal pela 

sua parede posterior; já a hérnia indireta, pelo anel in-
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guinal profundo. Quando o saco herniário, contendo 
alça intestinal, fica encarcerado e estrangulado, causa 
muita dor local e abdominal, com vômitos e compro-
metimento do estado geral. É também causa de ab-
dome agudo e uma urgência médica.  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A parede posterior do canal inguinal é formada 

pelo ligamento inguinal. 
B) O anel superficial é uma abertura na aponeurose 

do músculo oblíquo interno do abdome. 
C) A fáscia transversal não faz parte das estruturas 

do canal inguinal. 
D) Tanto no homem quanto na mulher, o canal é 

ocupado pelo funículo espermático. 
E) Os vasos epigástricos inferiores são o limite me-

dial do anel profundo. 
 
8. Uma jovem, 24 anos, sofreu acidente de automóvel 

em que houve uma contusão com fraturas na pelve 
óssea. No hospital, apresentou hematúria (sangue na 
urina), o que pode sugerir a ruptura da bexiga urinária. 
Com relação à anatomia do peritônio, assinale a alter-
nativa CORRETA. 

 
A) A ruptura na face superior da bexiga nunca causa-

rá extravasamento de urina para a cavidade peri-
toneal. 

B) Embora a bexiga urinária seja considerada extra-
peritoneal, sua face superior é revestida pela se-
rosa peritoneal.   

C) Na mulher, o peritônio refletido sobre o útero na 
sua junção com o colo uterino e a bexiga formam 
o recesso ou escavação vésico-uterina, também 
chamado de fundo de saco de Douglas. 

D) A prega umbilical medial contém o úraco. 
E) A exemplo da bexiga e dos rins, o baço também é 

órgão retroperitoneal. 
 
9. Os homens são capazes de manter sua fertilidade por 

muito mais tempo do que as mulheres. Há relatos de 
homens com mais de 80 anos que tiveram filhos. Com 
relação aos processos de espermatogênese e esper-
miogênese, podemos afirmar que: 

 
A) as células que seguem os dois ciclos meióticos da 

espermatogênese são os espermatócitos primá-
rios, os secundários e as espermátides. 

B) as células que fazem ciclos mitóticos são as es-
permatogônias e os espermatozoides. 

C) a espermiogênese é a transformação de uma es-
permatogônia em um espermatozoide. 

D) a formação da vesícula acrossômica é um indica-
tivo de que um espermatozoide finalizou a esper-
miogênese. 

E) a espermatogênese se caracteriza pela multiplica-
ção mitótica e meiótica dos gametas masculinos. 

 
10. A fertilização é o evento que resulta na formação da 

primeira célula do organismo. Com relação a esse 
processo, podemos afirmar que: 

 

A) as células trofoblásticas do embrião recém-
formado secretam uma proteína imunossupresso-
ra, que pode ser detectada no sangue materno 1 
ou 2 dias após a fertilização. 

B) este fenômeno recupera o número haploide de 
cromossomas no zigoto. 

C) o local da fertilização é o istmo, a porção maior e 
mais dilatada da tuba uterina. 

D) as enzimas esterases, acrosina e neuraminidase 
causam a lise da zona pelúcida, criando uma via 
de acesso ao espermatozoide para o zigoto. 

E) um dos resultados da fertilização é a determina-
ção do sexo do futuro embrião, mas isso não sig-
nifica necessariamente uma promoção da varia-
ção genética na espécie humana. 

 
11. Já no primeiro mês de gestação se estabelece o de-

senvolvimento inicial do sistema cardiovascular do 
embrião humano. Com relação a esse processo, po-
demos afirmar que: 

 
A) as células sanguíneas se desenvolvem de células 

endoteliais de vasos, os espongiohemangioblas-
tos. 

B) o coração e os grandes vasos condutores for-
mam-se de células mesenquimais da área cardio-
gênica e desta surgem um par de tubos cardíacos 
endocárdicos, pericárdicos e miocárdicos, culmi-
nando com a formação do duplo tubo cardíaco 
primitivo, já dividido em quatro câmaras primitivas. 

C) o sistema cardiovascular primitivo é formado pelos 
vasos sanguíneos do embrião, do pedículo do 
embrião, do córion, do alantoide, do mesoderma 
esplâncnico e paraxial, e do saco vitelino. 

D) nesta fase, células mesenquimais se diferenciam 
nos angioblastos (precursores de células endote-
liais), formando grupos de células angiogênicas 
ou ilhotas sanguíneas. 

E) a medula óssea, fígado, baço, timo e os linfono-
dos são os órgãos responsáveis pela hematogê-
nese do embrião, sendo que a medula óssea é o 
principal responsável pela hematogênese. 

 
12. Todas as membranas encontradas nas células euca-

riontes seguem a mesma organização. Com relação a 
esse tema, podemos afirmar: 

 
A) as proteínas das membranas são classificadas 

como intrínsecas e extrínsecas, sendo estas divi-
didas em transmembranosas e de passagem múl-
tipla.  

B) as proteínas extrínsecas mais conhecidas são a 
banda 3, a glicoforina e a espectrina. 

C) todas as membranas são compostas pelos se-
guintes lipídios estruturais: fosfolipídios, esfingoli-
pídios e colesterol. 

D) a propriedade de organização natural dos esfingo-
lipídeos e do colesterol, conhecida como anfipatia, 
é responsável pelo modelo mosaico-fluido das 
membranas biológicas. 

E) as proteínas das membranas biológicas se distri-
buem igualmente em ambas as monocamadas li-
pídicas, permitindo que as células possam intera-
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gir com moléculas tais como as integrinas, caderi-
nas, lectinas, receptores, drogas e hormônios. 

 
13. Ao longo da evolução das células eucariontes, a 

membrana plasmática ou celular desenvolveu estrutu-
ras associadas ao citoesqueleto conhecidas como 
Especializações de Membrana. Com relação a este 
tema, podemos afirmar: 

 
A) os microvilos estão presentes em células que se 

expõem a ambientes necessários a processos ab-
sortivos, sendo por isso constituídos por microtú-
bulos e filamentos intermediários. 

B) as especializações de membrana até hoje encon-
tradas são: os cílios, os estereocílios, os desmos-
somas, os hemidesmossomas, as junções oclusi-
vas e comunicantes e os microvilos.  

C) os cílios estão presentes em superfícies sujeitas a 
deslocamento de fluídos, sendo por isso formados 
por feixes de filamentos de actina e de miosina, 
importantes para desempenhar o papel funcional 
necessário a este deslocamento. 

D) os estereocílios são cílios ramificados formados 
por feixes de filamentos de actina, miosina e ou-
tras proteínas contráteis acessórias destes fila-
mentos. 

E) os hemidesmossomas e os desmossomas diferem 
particularmente das junções aderentes pela com-
posição dos filamentos protéicos associados. Os 
demossomas e os hemidesmossomas se associ-
am a filamentos de actina e miosina, enquanto 
que as junções aderentes se associam a filamen-
tos intermediários. 

 

14. Nas células eucariontes, existem organelas formadas 
por membranas, sendo que algumas formam grandes 
complexos que delimitam ambientes internalizados ci-
toplasmáticos, mas que permitem a essas organelas 
desenvolver atividades particulares sem interferir no 
restante dos componentes celulares. Entre elas estão 
os retículos endoplasmáticos. Com relação a esse 
tema, podemos afirmar: 

 
A) dependendo da atividade desempenhada por uma 

célula, a quantidade de retículos é maior ou me-
nor, por exemplo, nas células musculares lisas, 
nas quais se encontram grandes extensões de re-
tículo endoplasmático liso. 

B) células com grande capacidade de síntese de pro-
teínas possuem retículo endoplasmático liso muito 
mais desenvolvido do que células pouco ativas 
nesse sentido. 

C) os lisossomas são produzidos tanto pelos retícu-
los endoplasmáticos como também pelo complexo 
de Golgi. 

D) todas as células eucariontes possuem retículo en-
doplasmático, formando túbulos ou cisternas dis-
tribuídos pelo citoplasma das células, formando 
uma rede tridimensional de cavidades que se in-
tercomunicam. 

E) os lipídios das membranas são produzidos pelo 
retículo endoplasmático rugoso e pelo complexo 
de Golgi das células, enquanto que as proteínas 

das membranas são produzidas unicamente pelo 
retículo endoplasmático liso, em particular pelo 
existente no neuroplasma dos neurônios. 
 

15. Todas as células do organismo humano interagem de 
alguma forma. Existem vários mecanismos de comu-
nicação, o que implica necessariamente uma ativida-
de celular denominada transporte através das mem-
branas celulares. Dentro desse contexto, podemos 
afirmar que: 

 
A) o transporte molecular simporte e o antiporte são 

característicos de células que fazem, respectiva-
mente, transporte passivo e ativo. 

B) a micropinocitose mediada por receptores, a pino-
citose seletiva e não seletiva e a endocitose estão 
incluídas no processo geral conhecido por fagoci-
tose, pois se trata de transporte de grandes quan-
tidades de compostos de que a célula necessita. 

C) podemos listar os mecanismos de transporte atra-
vés das membranas em: permeabilidade à água, 
difusão facilitada, transporte ativo, difusão passi-
va, transporte impulsionado por gradientes iônicos 
e transporte em quantidade.  

D) a difusão facilitada é assim denominada porque, 
independentemente de haver fluxo de elementos 
contra ou a favor de um gradiente de concentra-
ção, o transporte sempre acontecerá, pois é me-
diado por receptores proteicos conhecidos pelo 
nome de permeases. 

E) o mecanismo de transporte ativo, passivo e facili-
tado mais conhecido dentro da Biologia Celular é 
aquele encontrado nas chamadas “membranas 
excitáveis”, tais como o neurilema, axolema e o 
sarcolema. 

 

16. O citoesqueleto é um complexo proteico intracelular 
responsável por inúmeras atividades celulares, bem 
como pela organização interna de uma célula. Dentro 
desse contexto, podemos afirmar: 

 
A) os filamentos intermediários constituem uma clas-

se particular de proteínas de algumas células, 
sendo muito numerosos em células com capaci-
dade de locomoção, como os macrófagos e 
PMNs. 

B) os microtúbulos são filamentos muito delicados, 
formados pela organização dimérica de actinas 
(dos tipos alfa, beta e delta) e tubulinas (tipos alfa, 
beta e gama). 

C) graças à organização e composição dos filamen-
tos de actina e miosina, podem ocorrer alguns 
movimentos celulares vitais para as células, tal 
como a citocinese e a formação do fuso mitótico e 
meiótico. 

D) as classes de estruturas proteicas que formam o 
citoesqueleto são: os filamentos de miosina, os 
microtúbulos, os filamentos intermediários e os fi-
lamentos de actina. 

E) existem várias classes de proteínas acessórias 
aos filamentos do citoesqueleto, por exemplo: as 
dineínas e cinesinas ligadas aos filamentos inter-
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mediários, e a alfa-actinina e a proteína M, ambas 
ligadas aos microtúbulos. 

 

17. Indivíduos com deficiência da tiamina, uma vitamina 
do Complexo B, apresentam fraqueza muscular devi-
do à baixa produção de NADH2 pelo Ciclo de Krebs, 
porque a tiamina é coenzima do complexo enzimático 
da: 

 
A) succinato desidrogenase. 
B) alfa-cetoglutarato desidrogenase. 
C) aconitase. 
D) fumarase. 
E) citrato sintetase. 

 
18. A encefalopatia hiperbilirrubínica caracteriza-se pela 

destruição dos núcleos da base do cérebro e ocorre 
com mais frequência em recém-nascidos prematuros. 
Essa destruição é devida à impregnação nos neurô-
nios pela: 

 
A) bilirrubina direta ou conjugada. 
B) biliverdina. 
C) bilirrubina indireta ou não conjugada. 
D) amônia. 
E) ureia. 

 
19. Assinale a alternativa que contenha o paciente com 

maior risco de desenvolver uma doença ateromatosa. 
 

A) A. C. V., 58 anos, fumante desde os 18 anos, não 
é diabético nem alcóolatra, apresenta o seguinte 
lipidograma: colesterol total 280 mg/dL, HDL-
colesterol: 45 mg/dL, LDL-colesterol 155 mg/dL, 
VLDL-colesterol 80 mg/dL. 

B) D. S. M., 60 anos, não fumante, não é diabético 
nem alcóolatra, apresenta o seguinte lipidograma: 
colesterol total 270 mg/dL, HDL-colesterol 65 
mg/dL, LDL-colesterol 145 mg/dL e VLDL-
colesterol 60 mg/dL. 

C) J. C. N, 59 anos, não fumante, diabético, abstê-
mio, apresenta o seguinte lipidograma: colesterol 
total 220 mg/dL, HDL-colesterol 60 mg/dL, LDL-
colesterol 140 mg/dL e VLDL-colesterol 20 mg/dL. 

D) M. S. M, 62 anos, não fumante, não diabético, 
abstêmio, apresenta o seguinte lipidograma: co-
lesterol total 180 mg/dL, HDL-colesterol 60 mg/dL, 
LDL-colesterol 90 mg/dL e VLDL- colesterol 30 
mg/dL. 

E) T. V. C., 59 anos, fumante desde os 20 anos, dia-
bético e consumidor de bebidas alcóolicas, apre-
senta o seguinte lipidograma: colesterol total 280 
mg/dL, HDL-colesterol 45 mg/dL, LDL-colesterol 
185 mg/dL e VLDL 50 mg/dl. 

 
20. Na síndrome de imunodeficiência, ocorre falta de qual 

proteína plasmática? 
 

A) Gama globulina. 
B) Albumina. 
C) Alfa globulina. 
D) Beta globulina. 
E) Fibrinogênio. 

21. Os achados bioquímicos, no exame Parcial de Urina, 
que caracterizam a glomerulonefrite aguda são: 

 
A) proteinúria, leucocitúria, cristalúria. 
B) hematúria, cilindrúria hialina, cristalúria. 
C) proteinúria, hematúria e cilindrúria hemática. 
D) hematúria, cilindrúria hemática e lipidúria. 
E) proteinúria, pipidúria e fosfatúria. 

 
22. Duas substâncias foram testadas em um laboratório 

de bioquímica. Em ambos os casos, houve diminuição 
da atividade de uma determinada enzima. Ao aumen-
tar-se a concentração de substrato, notou-se que, no 
meio de reação em que existia a substância 1, a en-
zima voltou a agir com a mesma velocidade, enquanto 
que, no caso da substância 2, a enzima não voltou 
mais a agir. A explicação é: 

 
A) a substância 1 causou uma inibição irreversível e 

a substância 2 uma inibição reversível do tipo 
competitiva. 

B) em ambos os casos houve uma inibição reversível 
do tipo competitiva. 

C) em ambos os casos houve uma inibição irreversí-
vel. 

D) a substância 1 causou uma inibição reversível do 
tipo competitiva e a substância 2 uma inibição ir-
reversível. 

E) somente a substância 1 é um inibidor enzimático. 
 
23. Nos nervos mielinizados, a transmissão do estímulo 

nervoso é mais rápida do que nos nervos amieliniza-
dos, devido à presença da bainha de mielina, que é ri-
ca em uma substância lipídica que pertence ao grupo: 

 
A) terpenos. 
B) esfingolipídeos. 
C) esterois. 
D) triacilglicerois. 
E) glicolipídeos. 

 
24. Em recém-nascidos prematuros, é comum o apareci-

mento de um distúrbio respiratório denominado doen-
ça da membrana hialina ou síndrome da angústia res-
piratória aguda do RN, que é devido à falta do surfac-
tante alveolar responsável pela diminuição da tensão 
superficial da camada fluídica intra-alveolar, favore-
cendo a distensão alveolar. A principal substância que 
compõe o surfactante alveolar é: 

 
A) esfingomielina. 
B) Ccardiolipina. 
C) cerasina. 
D) lecetina ou fosfatidilcolina. 
E) nervona. 

 
25. Um paciente apresenta hemograma com anemia hi-

pocrômica microcítica, com dosagem de ferro sanguí-
neo normal. O possível diagnóstico é: 

 
A) anemia ferropriva. 
B) anemia talassêmica. 
C) plumbismo. 
D) anemia falciforme. 
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E) anemia megaloblástica. 

 
26. Em uma parada cardíaca, deve ser administrada uma 

substância que aumente a força e a frequência cardí-
acas. A substância de escolha é: 

 
A) adrenalina. 
B) acetilcolina. 
C) digoxina. 
D) propanolol. 
E) prostaglandina. 

 
27. Assinale a alternativa que contenha os dois fatores 

que determinam o débito cardíaco. 
 

A) volume diastólico e pressão arterial. 
B) volume sistólico e pressão arterial. 
C) volume diastólico e frequência cardíaca. 
D) volume sistólico e frequência cardíaca.  
E) volume diastólico e calibre dos vasos. 

 
28. Trinta minutos após receber uma injeção, um paciente 

começou a apresentar obnubilação, sudorese exces-
siva e tremores. A dosagem de glicose era de 52 
mg/dL. A substância que foi injetada é: 

 
A) glucagon. 
B) insulina. 
C) adrenalina. 
D) noradrenalina. 
E) hormônio do crescimento. 

 
29. Na miastenia grave e na intoxicação por agrotóxicos 

ocorre alteração na neurotransmissão relacionada à: 
 

A) adrenalina.  
B) noradrenalina. 
C) serotonina. 
D) glicina. 
E) acetilcolina. 

 
30. Um paciente procurou seu consultório reclamando de 

dificuldade para digerir comidas gordurosas. Você 
conseguiu afastar a presença de cálculos na vesícula 
e nos canais biliares, porém, notou que o esvaziamen-
to da vesícula biliar era mais lento que o normal. Qual 
alteração fisiológica você espera encontrar nesse pa-
ciente? 

 
A) Falta ou diminuição da produção ou da ação da 

colecistocina (CCK).  
B) Falta ou diminuição da produção ou da ação da 

secretina.  
C) Falta ou diminuição da produção ou da ação da 

gastrina. 
D) Falta ou diminuição da produção ou da ação da 

histamina. 
E) Falta ou diminuição da produção ou da ação da 

bombesina. 
 
31. Um paciente lhe procurou para controle da PA. Na 

história clínica, você descobriu que ele usa furosemi-

da. Ao dosar os eletrólitos plasmáticos, você espera 
encontrar: 

 
A) hipernatremia. 
B) hiponatremia. 
C) hiperpotassemia. 
D) hiperpotassemia e hiponatremia. 
E) hipopotassemia.  

 
32. Um paciente está internado sob sua responsabilidade, 

com suspeita de síndrome de imunodeficiência adqui-
rida por HIV. Quais células sanguíneas estarão dimi-
nuídas nesse caso? 

 
A) Plasmócitos. 
B) Linfócitos B. 
C) Linfócitos CD 4. 
D) Metamielócitos. 
E) Eritrócitos. 

 
33. O sistema digestório é o conjunto de órgãos encarre-

gados de converter os alimentos em compostos mole-
culares potencialmente absorvíveis pelos enterócitos 
intestinais. Com relação à biologia celular da mucosa 
gastrointestinal, podemos afirmar que: 

 
A) a complexidade dos epitélios varia muito ao longo 

das diferentes mucosas do tubo digestório, exis-
tindo áreas com epitélios estratificados intensa-
mente corneificados e áreas com epitélios simples 
até mesmo pseudoestratificados. 

B) as mais de 35 células DNES (do inglês, Diffuse 
Neuroendocrine System) são também conhecidas 
como: células enteroendócrinas, células APUD, 
células enterocromafins, células cromafins, célu-
las argentafins e células argirófilas. 

C) ao longo das diferentes mucosas do tubo digestó-
rio são encontrados diferentes populações de cé-
lulas epiteliais, conjuntivas, musculares e nervo-
sas, cada uma devidamente adaptada para exer-
cer uma função.  

D) cexiste ao longo de todas as mucosas do tubo di-
gestório uma classe especial de células (também 
encontradas em outros epitélios de outros órgãos 
do organismo, tais como hipófise, tireoide, pul-
mões, baço e fígado), que são produtoras de pep-
tídeos, neurotransmissores, polipeptídeos e ami-
nas biogênicas, capazes de realizar ação autócri-
na, parácrina e até mesmo endócrina, as chama-
das células do sistema neuroendócrino difuso ou 
células DNES. 

E) uma importante característica estrutural destas 
células é a significante presença de grânulos cito-
plasmáticos, significando que seus compostos 
podem ser secretados tanto interna quanto exter-
namente. Essa característica é particularmente 
evidente nas células de Paneth e nas células 
oxínticas. 

 
34. Em relação ao tecido conjuntivo, analise os itens a 

seguir. 
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I. A fibra reticular é um tipo de colágeno que forma 

rede em alguns órgãos como fígado e baço, po-
dendo ser visualizada por impregnações pela pra-
ta. 

II. O tecido conjuntivo mesenquimatoso, presente no 
feto em desenvolvimento, apresenta muita subs-
tância fundamental amorfa, fibras reticulares e cé-
lulas indiferenciadas. 

III. Durante a síntese das fibras colágenas ocorre fos-
forilação de alguns aminoácidos no retículo endo-
plasmático liso dos fibroblastos 

IV. O tecido conjuntivo frouxo apresenta abundante 
substância fundamental, com fibras colágenas dis-
tribuídas aleatoriamente e muitas células, enquan-
to o denso possui abundância de fibras colágenas 
espessas, podendo se apresentar de forma mode-
lada ou não. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Apenas I, II e III estão corretas.  
B) Apenas II, III e IV estão corretas.  
C) Apenas I, III e IV estão corretas.  
D) Apenas I, II e IV estão corretas.  
E) Apenas II e IV estão corretas.  

 
35. Com relação ao tecido ósseo, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

A) Os osteoblastos são células com prolongamentos 
citoplasmáticos que apresentam citoplasma acidó-
filo com retículo endoplasmático liso desenvolvido. 

B) Denomina-se osteoide a parte inorgânica da ma-
triz óssea. 

C) Os canais de Havers e de Volkmann são respon-
sáveis pela nutrição do tecido. 

D) O tecido ósseo primário ou imaturo apresenta fi-
bras colágenas organizadas, formando os siste-
mas de Havers. 

E) O paratormônio, produzido pelas paratireoides, 
atua em receptores nos osteoclastos, o que au-
menta a reabsorção óssea. 

 
36. Sobre o tecido nervoso é CORRETO afirmar que: 
 

A) a substância branca é formada por prolongamen-
tos de células nervosas, corpos celulares de neu-
rônios e neuróglia. 

B) tanto a substância branca quanto a cinzenta só 
são encontradas no sistema nervoso periférico. 

C) os gânglios são acúmulos de corpos celulares de 
neurônios localizados no sistema nervoso central 
e protegidos por cápsulas conjuntivas. 

D) a célula de Schwann é responsável pela mielini-
zação no sistema nervoso central. 

E) os astrócitos protoplasmáticos, encontrados na 
substância cinzenta, apoiam e modulam os neu-
rônios em suas atividades. 

 
37. Com relação às glândulas endócrinas, assinale a  

alternativa CORRETA. 
 

A) Denominam-se corpos de Hering da neurohipófise 
as regiões dilatadas de axônios amielínicos con-

tendo os hormônios que são sintetizados nos nú-
cleos supraópticos e paraventriculares. 

B) O córtex da adrenal está envolvido na síntese e 
secreção de hormônios esteroides, logo, as célu-
las dessa região apresentam como característica 
a presença de retículo endoplasmático rugoso.  

C) Os ácinos mucosos do pâncreas representam a 
porção exócrina, enquanto as ilhotas de Lange-
rhans a porção endócrina. 

D) As células cromófobas da neurohipófise podem 
ser diferenciadas de acordo com sua coloração, 
podendo ser basófilas ou acidófilas, dependendo 
do tipo de grânulo encontrado no citoplasma. 

E) A célula folicular da tireoide apresenta todas as 
organelas responsáveis pela síntese e secreção 
de TSH (hormônio estimulante da tireoide). 

 
38. Com relação ao sistema respiratório, assinale a alter-

nativa CORRETA. 
 

A) A área olfatória apresenta um epitélio formado por 
células de sustentação prismáticas, células basais 
que são consideradas neurônios e de células-
tronco denominadas olfatórias.  

B) Uma das funções do surfactante pulmonar é au-
mentar a tensão superficial dos alvéolos.  

C) Os ácinos pulmonares são unidades funcionais 
formados de sacos alveolares e alvéolos. 

D) Os brônquios e bronquíolos diferem no diâmetro 
da luz, apresentando as mesmas estruturas como 
epitélio pseudoestratificado e placas cartilagino-
sas.  

E) O pneumócito tipo I é uma célula de revestimento, 
enquanto o do tipo II secreta surfactante pulmonar 
e os dois tipos celulares estão unidos por junções. 

 
39. Em relação ao sangue e ao tecido hematopoético, 

analise os itens a seguir. 
 

I. As células-tronco apresentam alta potencialidade, 
morfologia típica e atividade funcional diferencia-
da. 

II. Durante a maturação das hemácias, ocorre dimi-
nuição do volume celular e da quantidade de polir-
ribossomos, ao mesmo tempo em que a célula 
apresenta acidofilia citoplasmática devida ao au-
mento de hemoglobina. 

III. A principal característica para identificação de eo-
sinófilos ao microscópio de luz é a presença de 
granulações ovoides acidófilas e o núcleo geral-
mente bilobado. 

IV. Os monócitos apresentam basofilia citoplasmática 
e fazem parte do sistema mononuclear fagocitário, 
transformando-se em macrófagos no tecido con-
juntivo. 

V. As plaquetas são derivadas de megacariócitos da 
medula óssea e estão envolvidas nos mecanis-
mos de coagulação e reparo de vasos sanguí-
neos.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Estão corretos apenas os itens I, III e IV. 
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B) Estão corretos apenas os itens II, III, IV e V. 
C) Estão corretos apenas os itens I, II, III e V. 
D) Estão corretos apenas os itens II, IV e V. 
E) Estão corretos apenas os itens II, III e V. 

 
40. O glomérulo ou corpúsculo renal é a estrutura renal 

mais importante dos rins humanos. Graças a esse 
complexo celular, somos capazes de produzir a urina 
(o que nos permite, por exemplo, viver fora da água) e 
de interferir em um dos sistemas de controle da pres-
são arterial que o organismo naturalmente dispõe. 
Com relação ao corpúsculo renal e suas proprieda-
des, podemos afirma que: 

 
A) São estruturas eminentemente esféricas encon-

tradas nos córtices renais, apresentando dois po-
los distintos: o polo urinário (no qual se abre o tú-
bulo proximal) e o polo vascular (no qual há a en-
trada e saída das arteríolas glomerulares aferente 
e eferente).  

B) Intimamente ao polo vascular, encontramos, em 
preparados histológicos, o aparelho ou complexo 
justaglomerular, em que, na face imediatamente 
oposta ao vértice de contato com as arteríolas 
glomerulares, situa-se uma pequena porção do 
tubo coletor medular dos néfrons cortical e media-
no-cortical. 

C) Nesta zona de contato das arteríolas glomerulares 
aferentes e eferentes, organizam-se grupamentos 
celulares altamente especializados: as células jus-
taglomerulares presentes na parede do túbulo co-
letor distal e as células da mácula densa situadas 
na túnica média das arteríolas eferentes. 

D) As células justaglomerulares têm a função de per-
ceber, graças a receptores osmóticos presentes 
na membrana plasmática, a tonicidade de sódio 
presente no fluido terminal urinário que está se 
deslocando pelo tubo coletor medular, associado 
ao sistema justaglomerular. 

E) Já as células da mácula densa são células mus-
culares lisas modificadas que possuem máquina 
para a síntese de uma proteína denominada reni-
na, que é lançada ao sangue toda vez que a soro-
osmolaridade dos íons sódio se apresenta baixa, 
o que ocasiona, ao final de uma complexa se-
quência de eventos, a produção de uma enzima 
com ação contrátil sobre células musculares lisas 
das arteríolas eferentes e, também, às vezes, as 
aferentes, a angiotensina. 
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REDAÇÃO 
 
 
 
 

TEXTO I  
 
 

“Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a 
regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 
Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por 
lei ou por outros meios, todas as oportunidades e faci-
lidades, para preservação de sua saúde física e men-
tal e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual 
e social, em condições de liberdade e dignidade. 
Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da so-
ciedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 
absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao es-
porte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e co-
munitária.” 
Fonte: Estatuto do idoso. Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003.  

 
 
 

TEXTO II 
 
 

Brasil terá 63 milhões de idosos em 2050  
 

 
O Brasil será um país velho em 2050, quando a popu-
lação terá 63 milhões de idosos. Se em 1980 eram 10 
idosos para cada 100 jovens, em 2050 serão 172 ido-
sos para cada 100 jovens. Isto porque a esperança de 
vida ao nascer saiu de 43,3 anos, na década de 1950, 
para 72,5 anos em 2007 (sexo feminino). 

 
Se os idosos vivem mais, a quantidade de crianças 
diminuirá no Brasil do futuro. Hoje a média de filhos 
por mulher em idade fértil está em 1,9 filhos e em 
2030 essa taxa será negativa de -0,05. 

 
Com o aumento da expectativa de vida e a queda do 
crescimento vegetativo, a pirâmide populacional se in-
verterá devido à baixa capacidade de renovação.  
Fonte: Dados apresentadas pelo Coordenador Técnico do Censo 
Demográfico, Joilson de Souza, do IBGE. 4/3/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                              TEXTO III 

A terceira idade é a felicidade 
A terceira idade é a voz da verdade 
 
Não faz só tricô e bolinho 
também gosta de ouvir um chorinho 
e um pagode legal 
 
Está sempre na academia 
faz coisa que eu não fazia 
no entanto, não perde a mania 
de me aconselhar 

      Fonte: Leci Brandão. A terceira idade . (adaptado). 
 

                                    TEXTO IV 

 
        Fonte: Folha de S. Paulo , 2 jun. 2013. 
 

Com base nos textos de apoio e em seus conheci-
mentos sobre o tema, escreva um texto dissertativo-
argumentativo em que você responda à questão: 
COMO FAZER PARA GARANTIR UMA VELHICE 
SAUDÁVEL EM TODOS OS ASPECTOS AOS IDO-
SOS BRASILEIROS?   
 
Seu texto deve ter entre 15 e 20 linhas  e obedecer à 
norma padrão vigente em língua portuguesa. O texto 
não deve ser assinado. 
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REDAÇÃO – Rascunho 
 
 

1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
5____________________________________________________ 
6____________________________________________________ 
7____________________________________________________ 
8____________________________________________________ 
9____________________________________________________ 
10____________________________________________________ 
11____________________________________________________ 
12____________________________________________________ 
13____________________________________________________ 
14____________________________________________________ 
15____________________________________________________ 
16____________________________________________________ 
17____________________________________________________ 
18____________________________________________________ 
19____________________________________________________ 
20____________________________________________________ 
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