
 

            Transferência Externa – Curso de Medicina Curitiba – 2º Período – Edital nº 32/2016 
Pág. 1/16 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

P O N T I F Í C I A  U N I V E R S I D A D E  C A T Ó L I C A  D O  P A R A N Á  
P R O C E S S O  S E L E T I V O  –  E D I T A L  N . º 3 2 / 2 0 1 6  

 

 P R O V A  O B J E T I V A  

T R A N S F E R Ê N C I A  E X T E R N A  –  C U R S O  D E  M E D I C I N A  
C U R I T I B A  –  1 º  S E M E S T R E  –  2 0 1 7  

2º PERÍODO 
 

06  DE FEVEREIRO DE 2017 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 40 questões numeradas de 01 a 40. 

 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo, comunique imediatamente ao fiscal 

de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma divergên-

cia, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 05 

opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas uma 

responde corretamente à questão. 
7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma 

resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção 

anula a questão, mesmo que uma das respostas 

esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto. 

                 Preenchimento incorreto. 

                 Preenchimento incorreto. 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 03 (três) horas, com 

início às 14 horas e término às 17 horas. 

 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 15 

horas e poderá levar sua PROVA após as 16 horas. 

 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento 

do fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decor-

rida 01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-
RESPOSTA da Prova Objetiva; 

d. Ser surpreendido, durante a realização da PROVA, 

em comunicação com outras pessoas ou utilizan-

do-se de livro ou qualquer material não permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 
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1. Sem as ilustrações da dinamarquesa Ingrid Nyman, a recente edição em português do clássico infantojuvenil Você 
conhece a Píppi Meialonga?, escrito pela sueca Astrid Lindgren, não seria a mesma. Nessa nova versão, (1) texto e 
ilustração conversam para apresentar aos bem pequenos uma personagem necessária em tempos de escolas de   
princesas e outros desserviços à promoção da igualdade de gênero. 
Píppi, (2) que já foi mote de filme no final dos anos 1980, (2) é uma menina forte o suficiente para erguer um cavalo do 
chão e habilidosa a ponto de cortar cinco toras de lenha de uma vez só. Diferente das outras crianças, Píppi vive entre 
os infortúnios e as liberdades de morar sozinha. Isso não a impede de fazer amizade com Aninha e Tom, (3) as        
crianças da casa ao lado, (3) que se sentem cativadas justamente pelo modo de viver da nova vizinha. 
A personagem faz as próprias panquecas e biscoitos de gengibre, (4) mas também sobe no telhado para limpar a  
chaminé. Ela ainda consegue se equilibrar sobre um fio durante um espetáculo de circo (5) e é capaz de nocautear 
Portentoso Adolfo, o homem mais forte do espetáculo. 
Ao mesmo tempo que diverte o público infantil por seu desprendimento e sua curiosidade excêntrica, Píppi convida o 
adulto que lê ficção para crianças a refletir sobre a urgência de quebrar as associações construídas entre os estereóti-
pos dos filmes de princesas e a educação de meninas. 

        Disponível em: <http://www.cartaeducacao.com.br/cultura/livro-traz-personagem-simbolo-de-igualdade-de-genero/>. Acesso em: 23/11/2016. 

 
Sobre o sistema de pontuação do texto, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A vírgula da posição (1) indica o deslocamento de um adjunto adverbial para o início da oração. 
B) As vírgulas marcadas como (2) podem ser excluídas sem prejuízo gramatical ou modificação semântica no período 

original. 
C) As vírgulas marcadas como (3) são usadas para sinalizar um aposto restritivo que especifica a identidade de     

Aninha e Tom. 
D) A vírgula da posição (4) é facultativa, já que inicia uma oração coordenada com o mesmo sujeito da oração        

anterior. 
E) Na posição (5), a inserção de uma vírgula não acarretaria incorreção gramatical ou modificação semântica. 
 

2. Ele não faz trabalhos domésticos. Não tem gosto nem respeito por trabalhos manuais. Se puder, atrapalha quem pega 
no pesado. Trata-se de uma tradição lusitana, ibérica, reproduzida aqui na colônia desde os tempos em que os negros 
carregavam em barris, nos ombros, a toilete dos seus proprietários e eram chamados de “tigres” – porque os        
excrementos lhes caíam sobre as costas, formando listras. O Perfeito Idiota Brasileiro, ou PIB, também não ajuda em 
casa. Influência da mamãe, que nunca deixou que ele participasse das tarefas – nem mesmo pôr ou tirar uma mesa, 
nem mesmo arrumar a própria cama. Ele atira suas coisas pela casa, no chão, em qualquer lugar, e as deixa lá, pelo 
caminho. Não é com ele. Ele foi criado irresponsável e inconsequente. É o tipo de cara que pede um copo d’água     
deitado no sofá. E não faz nenhuma questão de mudar. O PIB é especialista em não fazer, em fazer de conta, em    
empurrar com a barriga, em se fazer de morto. Ele sabe que alguém fará por ele. Então, ele se desenvolveu um sujeito 
preguiçoso. Folgado. Que se escora nos outros, não reconhece obrigações e adora levar vantagem. Este é o seu     
esporte predileto: transformar quem o cerca em seus otários particulares. 

        Disponível em: <http://super.abril.com.br/historia/idiota-a-brasileira/>. Acesso em: 23/11/2016 (excerto). 

 
Sobre os mecanismos gramaticais do texto, é CORRETO afirmar que 

 
A) no trecho “que nunca deixou que ele participasse das tarefas”, há uma incorreção em relação à norma culta, já que a 

transitividade da forma verbal “deixou” exige a preposição “com”, que deveria ter sido empregada. 
B) os termos destacados em “Ele foi criado irresponsável e inconsequente” são predicativos do sujeito. No entanto, a 

norma culta não prevê esse arranjo, já que as respectivas formas adverbiais, terminadas em [-mente], desses adjeti-
vos deveriam ter sido usadas. 

C) o pronome “lhes”, em “porque os excrementos lhes caíam sobre as costas”, tem função de adjunto adnominal nesse 
trecho, em que o autor optou por usá-lo como recurso de estilo, equivalente a um pronome possessivo. 

D) o emprego do pronome demonstrativo “Este”, no último período do texto, foi feito por conta de uma opção estilística 
do autor. A norma culta aceita, nessa posição, sua substituição por “Esse” sem incorreção ou mudança semântica. 

E) em “Trata-se de uma tradição lusitana”, a pluralização do termo “tradição” implicaria, obrigatoriamente, a modificação 
de “Trata” para “Tratam”, de modo que a concordância verbal não sofra prejuízo de correção. 
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3. A origem etimológica da palavra "pesadelo" diz muito sobre o sentimento que temos ao despertar de um sonho apavo-
rante. Em português, é derivada da palavra "pesado", ou seja, remete àquela sensação de peso sobre o peito que só 
um pesadelo dos bons pode causar. Em inglês, a origem da palavra é ainda mais interessante: é uma conjunção de 
"night" (noite) e "mare", que faz referência a espíritos malignos que, para os antigos, possuíam as pessoas durante o 
sono. Por muito tempo, foi assim que a ciência encarou os pesadelos: como algo negativo, assombroso e estranho   
criado pelo cérebro. Mas estudos recentes vêm mostrando que é hora de repensar o papel dos pesadelos na nossa  
sociedade. [...] 

 

Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2016/05/pessoas-que-tem-pesadelos-sao-mais-criativas-diz-estudo.html>.  

Acesso em: 04/05/2016. 

 

Na construção textual desse trecho, o expediente linguístico predominante para a expressão do sentido pretendido foi 
 

A) a paráfrase de dicionários. 
B) a alusão ao pensamento científico. 
C) a recorrência de clichês populares. 
D) a repetição de frases nominais. 
E) o uso de metalinguagem. 
 

4. Leia o texto a seguir. 
 

O placebo funciona muito mais do que se imagina 
 

Novas descobertas estão tornando ainda mais complexo o fenômeno do placebo, a intervenção terapêutica “falsa”. A 
primeira vem de uma pesquisa publicada na revista Pain, por um grupo capitaneado por Claudia Carvalho, do Instituto 
Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida com sede em Lisboa, que mostra como o placebo “funciona” 
mesmo quando o paciente está inteiramente consciente de estar submetido a um tratamento simulado.  

 

A pesquisa realizada por Claudia Carvalho foi feita com pessoas que apresentavam dores nas costas. Elas foram      
divididas em dois grupos: um tomava apenas remédios verdadeiros, o outro tomava também placebo, entregue em um 
frasco em que se lia “Pílulas placebo, tomar duas ao dia”. Não sem surpresa, os pesquisadores constataram que o  
primeiro grupo não obteve redução das incapacidades provocadas pela dor, enquanto o segundo grupo obteve. 

 

Corriere dela Sera. Salute, 4/12/2016, p. 49. 
Com base na leitura do texto, é possível concluir que os pesquisadores 

 

A) testam medicamentos das mais diversas maneiras e são cautelosos nas afirmações. 
B) já sabem que o placebo funciona melhor quando associado ao medicamento verdadeiro. 
C) estão trabalhando para combater os efeitos dos medicamentos placebo. 
D) aplicam placebo para evitar riscos de excesso de medicação. 
E) consideram perigosa a administração de placebo identificado aos pacientes. 
 

 
5. Leia o texto a seguir. 
 

Por um copo a menos de refri 
 

Para pesquisadores da Universidade Estadual da Virgínia, nos Estados Unidos, trocar um singelo copo dessa bebida 
açucarada por outro de água já impactaria positivamente a saúde. “Muitas vezes, é melhor fazer pequenas modifica-
ções em vez de focar em objetivos difíceis de manter”, avalia a endocrinologista Maria Edna de Melo, da Associação 
Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Ou seja, se você é fã de refrigerante, não precisa   
cortá-lo de vez. O crucial é reduzir. Pense: a economia diária de 100 calorias vira 700 calorias em uma semana, 2100 
em um mês... 

Revista Saúde, dez/2016, p. 9. 
 

Os recursos empregados em um texto com a finalidade de ampliar o entendimento do público leitor são variados. No 
texto lido, é possível identificar o uso de  

 

A)  “Pense” como alerta para alguma informação que indica perigo. 
B) “singelo” como adjetivo que torna a bebida açucarada inofensiva. 
C) “crucial” como caracterizador da dificuldade de mudar os hábitos. 
D) “Ou seja” como elemento introdutório de uma explicação. 
E) “refri” como tentativa de convencer o leitor a consumir o produto.  

 



 

            Transferência Externa – Curso de Medicina Curitiba – 2º Período – Edital nº 32/2016 
Pág. 5/16 

 

 

6. Leia o texto a seguir. 
 

Com a habilidade de um contador de histórias que sabe prender a atenção do público, o agricultor Edézio Melo inter-
rompe o passeio em sua pequena propriedade, ergue uma mangueira e começa a esguichar água para cima até se  
encharcar, sem conter o riso solto. A alegria de viver em um pequeno oásis no sertão não esconde as lembranças    
áridas registradas em um álbum de fotografias antigas. Mais conhecido como Dedeco, o produtor rural de 63 anos é 
morador do município de São José da Tapera, no interior de Alagoas, que chegou a registrar o pior índice de desenvol-
vimento humano no final da década de 1990 por conta da seca endêmica que atinge a região. 

Revista Galileu, dez/2016, p. 64. 
 

A palavra “endêmica”, no contexto em que foi empregada, pode ser substituída sem prejuízo de sentido por 
 

A) epidêmica. 
B) permanente. 
C) sazonal. 
D) controlada. 
E) contagiosa. 
 

 
7. De acordo com o texto, a alternativa que responde à questão exposta no título é: 
 

Does the Flu Provide Better Immunity Than a Flu Shot? 

 
When a flu virus enters your body, the immune system fights the infection by producing a robust antibody response that 
can spring into action if the same strain of the virus returns. That protection can in some cases last a lifetime. 
“The evidence we have is that people who were infected back in the ‘30s still have immunity to those viruses,” says Dr. 
Alicia Fry, a medical epidemiologist at the Centers for Disease Control and Prevention. 
Studies also show that even when the antibody response wanes, immunity from a natural infection tends to last longer 
than that from a vaccine. A 2011 study in PLoS One, for example, found that just over half of patients infected with the 
2009 H1N1 flu still had an antibody response after six months, while only about a third of vaccinated subjects did. 

 
A) Pacientes que contraíram gripe são mais imunes do que aqueles que tomaram vacina. 
B) A vacina é mais eficaz do que contrair a doença. 
C) Vacinas contra a gripe não funcionam. 
D) Imunização por meio de vacina dura mais do que a natural. 
E) Pessoas podem contrair a gripe por meio da vacinação. 
 

8. De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que: 
 

Short Walks After Meals May Lower Blood Sugar In Diabetics: Study 
 

The research from University of Otago in New Zealand indicates that walking after meals is better at reducing blood 
sugar levels than taking a single 30 minute walk at any time of the day. The researchers prescribed walking to 41   
patients with type 2 diabetes in two-week blocks, separated by a month. The patients - who were fitted with accel-
erometers to measure their physical activity and devices that measured their blood sugar every five minutes - were to 
walk either for thirty minutes a day as advised by guidelines, or to walk for 10 minutes after each main meal. The 
study found that post-meal blood sugar levels dropped 12 per cent on average when the participants followed the 
walking after meals advice compared to walking at any time of the day. 
"Most of this effect came from the highly significant 22 per cent reduction in blood sugar when walking after evening 
meals, which were the most carbohydrate heavy, and were followed by the most sedentary time," study first author 
Andrew Reynolds said. Post-meal glucose is regarded as an important target in managing type 2 diabetes, given its 
independent contribution to overall blood sugar control and cardiovascular risk. 
"Postprandial physical activity may avoid the need for an increased total insulin dose or additional mealtime insulin  
injections that might otherwise have been prescribed to lower glucose levels after eating," said Professor Jim Mann, 
corresponding author of the study. "An increase in insulin dose might, in turn, be associated with weight gain in      
patients with type 2 diabetes, many of whom are already overweight or obese," said Mann. The finding was published 
in the journal Diabetologia. 
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 O ato de caminhar é um importante aliado daqueles que pretendem combater a diabetes. I.
 Acelerar o ritmo da caminhada é eficaz para potencializar os resultados obtidos. II.
 12% dos pacientes submetidos ao estudo apresentaram diminuição nos níveis de açúcar no sangue. III.
 Caminhar após as refeições demonstrou ser mais eficaz do que em outros momentos do dia. IV.
 Aumentar a dose de insulina não influencia no ganho de peso. V.

 
A) Somente a alternativa IV é verdadeira. 
B) As alternativas I e IV são verdadeiras. 
C) As alternativas II e V são verdadeiras. 
D) As alternativas I, III e V são verdadeiras. 
E) Somente a alternativa V é falsa. 
 

9. Com base no texto, pode-se afirmar que: 
 

UBER UNVEILS PLAN TO FILL THE SKIES WITH FLYING CARS 
 

By the year 2030, the skies will be filled with autonomous drones capable of picking you up and carrying you above the 
traffic to your destination—at least if Uber has its way. Jeff Holden, Uber’s chief product officer, detailed his futuristic vi-
sion of an “Elevate” network of vertical take-off and landing (VTOL) aircraft in a 99-page white paper published Thurs-
day.   Holden’s paper—which makes Uber’s recent self-driving truck announcement seem rather tame—is not a blue-
print for Uber to build these types of vehicles. Rather, it lays out how such a transportation system would look like and 
how companies could go about building their own VTOL planes. Ultimately, of course, Uber will hope to commercialize 
these flying cars for its own profit. The paper imagines a future where a two-hour drive could be reduced to 15 minutes 
and traditional transportation infrastructure like roads, bridges and tunnels no longer suffer the heavy strains put upon it 
by today’s ground-based vehicles. 
“Recently, technology advances have made it practical to build this new class of VTOL aircraft,” Holden’s paper states. 
“Over a dozen companies, with as many different design approaches, are passionately working to make VTOLs a reali-
ty.” Holden said the closest comparable technology to VTOLs that is in use today is helicopters; however, he describes 
these as noisy, inefficient, polluting and expensive. 
Among the biggest barriers preventing VTOLs from coming to the market that Holden identified are regulation, battery 
technology, reliability, cost and safety—but he stated his belief that solutions to all of these will be found in the near fu-
ture. “The publication of this white paper marks the start of that journey,” the paper states. “From here, Uber will be 
reaching out to cities, vehicle manufacturers, prospective representative users, and community groups along with key 
business, infrastructural and regulatory stakeholders to listen, learn, and explore the implications of this urban air trans-
portation movement.” 

 
 Drones estão sendo produzidos pela empresa UBER para transportar passageiros. I.
 Um dos benefícios desse novo sistema de transporte seria a diminuição de engarrafamentos. II.
 O alto custo é um dos problemas que necessita ser sanado. III.
 A empresa UBER mudará para o ramo do transporte aéreo devido à dificuldade de regulação da sua atividade atual. IV.
 Será possível a utilização do serviço disponibilizado pela empresa UBER por meio de helicópteros no futuro. V.

 
A) As alternativas II e III são verdadeiras. 
B) As alternativas IV e V são verdadeiras. 
C) As alternativas I, II e III são verdadeiras. 
D) Somente a alternativa I é falsa. 
E) Somente a alternativa V é falsa. 
 

10. Com base no texto, pode-se afirmar que: 
 

Sex, honour, shame and blackmail in an online world 
 

A BBC investigation has found that thousands of young women in conservative societies across North Africa, the Middle 
East, and South Asia are being shamed or blackmailed with private and sometimes sexually explicit images. Daniel Si-
las Adamson looks at how smartphones and social media are colliding head-on with traditional notions of honour and 
shame. 
In 2009 an 18-year-old Egyptian girl, Ghadeer Ahmed, sent a video clip to her boyfriend's phone. The clip showed 
Ghadeer dancing at the house of a female friend. There was nothing pornographic about it, but she was wearing a re-
vealing dress and dancing without any inhibition. 
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Three years later, in an act of revenge after their relationship had ended, the boyfriend posted the video to YouTube. 
Ghadeer panicked. She knew that the whole situation - the dance, the dress, the boyfriend - would be utterly unac-
ceptable to her parents, to their neighbors, and to a society in which women were required to cover their bodies and be-
have with modesty. 
But in the years since she had sent the video, Ghadeer had also taken part in the Egyptian revolution, taken off her hi-
jab, and started to speak out about the rights of women. Outraged that a man had attempted to publicly shame her, she 
took legal action. Although she succeeded in having him convicted for defamation, the video remained on YouTube - 
and Ghadeer found herself attacked on social media by men who sought to discredit her by posting links to it. 
In the West a naked picture might only humiliate a girl - but in our society it might lead to her death, Inam al-Asha, Jor-
danian psychologist and women's rights activist 
In 2014, sick of the abuse and tired of worrying about who might see the film, Ghadeer made a brave decision: she 
posted the video on her own Facebook page. In an accompanying comment, she argued that it was time to stop using 
women's bodies to shame and silence them. Watch the video, she said. I'm a good dancer. I have no reason to feel 
ashamed. 

 
 A publicação de fotos e vídeos pessoais é recebida de modo diferenciado de acordo com a sociedade. I.
 A atitude de Ghadeer foi de acordo com os princípios da sociedade em que ela vive. II.
 Daniel Silas Adamson é um dos criminosos que divulgaram imagens sem autorização. III.
 A divulgação de imagens pessoais é um problema que atinge diversas sociedades. IV.
 O namorado de Ghadeer  foi punido pelo crime cometido. V.

 
A) Somente as alternativas IV e V são verdadeiras. 
B) As alternativas I, IV e V são verdadeiras. 
C) As alternativas I, II e III são verdadeiras. 
D) Somente a alternativa III é falsa. 
E) Somente as alternativas I e V são falsas. 

 
 

11. As hérnias inguinais são muito frequentes na prática médica em geral e acometem preferentemente os homens. Quan-
do o saco herniário, contendo alça intestinal, fica encarcerado e estrangulado exige uma conduta médica emergencial. 
Sobre a região inguinal, 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 m. oblíquo interno do abdome. 
C) A fáscia transversal não faz parte das estruturas do canal inguinal. 
D) Os vasos epigástricos inferiores são o limite medial do anel profundo.  
E) Tanto no homem quanto na mulher, o canal é ocupado pelo funículo espermático. 
 

12. O sistema linfático é vital para o corpo humano porque drena o excesso de líquido dos espaços extracelulares para a 
corrente sanguínea e também porque é parte importante do sistema de defesa. Sobre o sistema linfático, as correla-
ções abaixo são corretas, EXCETO: 
 
A) Timo - contém linfócitos T em desenvolvimento.  
B) Cisterna do quilo - câmara saculiforme início dos ductos linfáticos direito e esquerdo.  
C) Linfonodos - massas de tecido linfático presentes pelo corpo e que filtra a linfa.  
D) Baço - maior órgão linfoide do corpo humano. 
E) Tonsilas - aglomerados de tecido linfático presentes na boca e na faringe. 
 

13. O termo cranium, do latim, designa o esqueleto da cabeça. O crânio possui dezenas de acidentes incluindo forames, 
fissuras, canais e meatos por onde transitam importantes estruturas vasculares e nervosas. Com relação ao crânio, as-
sinale alternativa CORRETA.  

 
A) A lâmina cribriforme situa-se no osso frontal.  
B) O canal óptico dá passagem à artéria oftálmica e ao nervo oftálmico. 
C) O canal carótico situa-se no assoalho do crânio no osso esfenoide. 
D) Através do forame oval transita o nervo maxilar. 
E) Através do forame espinhoso transita a artéria meníngea média. 

 
 
 



 

            Transferência Externa – Curso de Medicina Curitiba – 2º Período – Edital nº 32/2016 
Pág. 8/16 

 

 

14. Uma articulação sinovial esferoide permite movimentos em vários eixos e planos (são multiaxiais) e, portanto tem am-
pla flexão, extensão, abdução, adução, rotação e circundução.  
O texto se refere à articulação 

 
A) coxofemoral. 
B) radioulnar distal. 
C) radiocarpal. 
D) radioulnar proximal.  
E) femorotibial.  
 

15. Ao estudar a região torácica e seus órgãos na correta posição anatômica, o estudante de medicina identificou diversas 
estruturas importantes e vitais ao nosso corpo humano. Assinale a alternativa que contempla a CORRETA posição das 
estruturas, utilizando-se da terminologia anatômica que estudou nas primeiras aulas de anatomia.  

 

A) A aurícula direita é inferior em relação ao cone arterial.  
B) A traqueia é posterior ou dorsal em relação ao esôfago. 
C) A veia cava superior é medial em relação ao tronco da artéria pulmonar. 
D) A artéria marginal esquerda é proximal à artéria coronária esquerda. 
E) O brônquio principal esquerdo é anterior à aorta descendente. 
 

16. Um paciente foi atendido no pronto-socorro com uma ferida perfuro incisa na face posterior do braço esquerdo. Referia 
dor local e a impossibilidade de estender o punho e os dedos da mão (sinal clínico da “mão caída”).  Sobre a situação 
relatada, pode-se afirmar que ocorreu a lesão do nervo 

 
A) ulnar. 
B) axilar. 
C) radial. 
D) mediano. 
E) músculo-cutâneo. 
 

17. O cirurgião realizou um incisão abdominal mediana que se estendeu do processo xifoide até a cicatriz umbilical do pa-
ciente, que apresentava um quadro de abdome agudo devido à perfuração de uma úlcera péptica duodenal. A abertura 
do ventre do paciente ocorreu sobre o local da fusão das aponeuroses formadoras da bainha do músculo reto abdomi-
nal. O local descrito se refere a(o) 

 
A) linha amarela. 
B) linha arqueada. 
C) linha semilunar. 
D) linha alba. 
E) plano trans-pilórico. 
 

18. Um jogador de futebol encontra-se impossibilitado de realizar um perfeito movimento de extensão do joelho, com a 
finalidade de chutar a bola com exatidão. Esse problema decorreu de uma distensão muscular sofrida no último jogo. O 
provável músculo envolvido na lesão é o 

 

A) tríceps sural. 
B) bíceps femoral. 
C) quadríceps femoral. 
D) tibial anterior. 
E) tibial posterior. 

 
19. Sobre o transporte de membrana de pequenas moléculas, pode-se afirmar que 
 

A) o transporte de grandes moléculas por meio da membrana será realizado por canais protéicos. 
B) o transporte de moléculas pequenas e solúveis em água por meio da membrana será realizado 

por canais proteicos hidrofóbicos. 
C) as proteínas transportadoras para executar o seu papel nunca necessitam de uma fonte de energia.  
D) a essência do transporte de membrana baseia-se na passagem de moléculas hidrossolúveis e íons. 
E) as proteínas transportadoras sempre executam o seu papel utilizando apenas o gradiente eletroquímico para     

acionar o transporte. 
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20. Em relação ao tráfego de vesículas que ocorre na célula, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) As células utilizam o processo de endocitose para capturar nutrientes importantes, tais como vitaminas,  
lipídeos, colesterol, ferro. 

B) Por meio da exocitose, a célula remove componentes da membrana para serem digeridos nos lisossomos. 
C) Por meio da exocitose pode ser entregue proteínas recém-sintetizadas à membrana plasmática periférica. 
D) Por meio da exocitose pode ser entregue lipídeos à membrana plasmática periférica. 
E) Toda célula deve alimentar-se. Para isso, deve utilizar um elaborado sistema de membranas que   realizam o 

transporte de diversas estruturas. 
 

21. Em relação ao transporte axonal, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Vários membros da superfamília das cinesinas contribuem para transporte axonal anterógrado. 
B) O pelo transporte axonal retrógrado é produzido por proteínas motoras chamadas de dineína. 
C) O pelo transporte axonal retrógrado é essencial na comunicação ao núcleo da presença de sinais de sobrevivência 

recebidos pelas terminações nervosas.  
D) As cinesinas utilizam o microtúbulo na direção da extremidade mais (+) e a dineína fazem esse movimento na dire-

ção da extremidade menos (-). 
E) Pelo transporte axonal anterógrado os componentes velhos ou desnecessários presentes nos terminais do axônio 

são trazidos ao corpo celular. 
 

22. Em relação a sinalização relacionada as GTPases monoméricas da família Rho, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) As GTPases monoméricas da família Rho regulam o citoesqueleto de actina e os microtúbulos. 
B) As GTPases monoméricas da família Rho não participam do crescimento dos axônios.  
C) As GTPases monoméricas da família Rho regulam a forma da célula, a polaridade e a motilidade das células. 
D) As GTPases monoméricas da família Rho também regulam a progressão do ciclo celular. 
E) A família Rho pertence a outra classe de GTPases da superfamília Ras. 
 

23. Sobre as proteínas acessórias do citoesqueleto de microtúbulo, e suas respectivas funções, pode-se afirmar que 
 

A) a catanina liga-se a subunidades de tubulina alfa-beta e evita a sua associação ao filamento.  
B) a cinesina 13 liga-se a subunidades de tubulina alfa-beta e evita a sua associação ao filamento. 
C) a XMAP215 liga-se a subunidades de tubulina alfa-beta e evita a sua associação ao filamento. 
D) a estatimina liga-se a subunidades de tubulina alfa-beta e evita a sua associação ao filamento.  
E) a tau liga-se a subunidades de tubulina alfa-beta e evita a sua associação ao filamento. 
 

24. Em relação às funções das selectinas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Outra função das selectinas nos vertebrados é a coordenação do tráfego dos leucócitos. 
B) São as proteínas de membrana do leucócito que reconhecem o local em que está sendo necessária a sua parada, 

rolamento e diapedese. 
C) As selectinas são consideradas proteínas de adesão, assim como as caderinas e integrinas. 
D) As selectinas são proteínas transmembranas ligadoras de carboidratos do tipo lectinas. 
E) Uma das principais funções das selectinas nos vertebrados ocorre em relação à resposta inflamatória. 
 

 

25. As enzimas estão no centro de cada um dos processos bioquímicos celulares. Atuando em sequências organizadas, 
elas catalisam cada uma das reações das centenas de etapas que degradam as moléculas de nutrientes, que conser-
vam e transformam energia química e que constroem as macromoléculas biológicas a partir de precursores elementa-
res. A respeito dessas moléculas, é CORRETO afirmar que 

 

A) todas as enzimas conhecidas são proteínas. São moléculas autossuficientes, atuando independentemente para 
exercerem sua atividade catalítica. 

B) a função das enzimas é diminuir a energia química da reação, aumentando assim a sua velocidade. Além disso, 
desloca o equilíbrio da reação para a formação do produto. 

C) as reações catalisadas por enzimas são caracterizadas pela formação de um complexo enzima-substrato, com o 
substrato de ligando a um bolsão na enzima denominado sítio ativo. 

D) como a catálise geralmente envolve interações covalentes transitórias entre o substrato e a enzima, e a transferên-
cia de grupos químicos da enzima ou para a enzima, de modo a proporcionar um caminho novo e com menor 
energia de ativação para as reações, a enzima sempre sofre algum tipo de modificação durante o exercício de sua 
função. 

E) apesar de haver uma interação entre o substrato e a enzima, essa interação não interfere na energia da reação, 
uma vez que as moléculas enzimáticas são grandes e é este o fator principal que favorece a catálise enzimática. 
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26. A glicose ocupa uma posição central no metabolismo celular. Ela é relativamente rica em energia e, por isso, é um bom 
combustível. A glicose, além de ser um excelente combustível, também é um precursor metabólico muito versátil, ca-
paz de suprir uma variedade de intermediários metabólicos. O processo de degradação da glicose é chamado de glicó-
lise e ocorre através de uma série de reações sequenciais catalisadas por enzimas. Com relação a metabolização da 
glicose, é CORRETO afirmar que 

 

A) a enzima glicocinase (hexocinase IV) tem propriedades especiais no músculo, atuando no fornecimento de glicose 
para o sangue nos episódios de hipoglicemia. 

B) a glicólise é rigidamente regulada de forma coordenada com outras vias geradoras de energia para garantir um su-
primento constante de ATP. Um dos principais pontos de controle da glicólise é a enzima fosfofrutocinase-1 (PFK-
1), que é a etapa que compromete a glicose com a glicólise. 

C) o glucagon e a adrenalina diminuem a função da via glicolítica por ativação da formação de frutose-2,6-bifosfato, 
um inibidor alostérico da fosfofrutocinase-1 (PFK-1).  

D) em condições anaeróbicas ou de hipóxia, o NAD+ necessário para a glicólise é regenerado na cadeia respiratória 
mitocondrial, quando o NADH transfere seus elétrons para o complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons. 

E) uma grande variedade de microrganismos pode fermentar o açúcar de alimentos frescos, resultando em mudanças 
de pH, sabor e textura. As fermentações são usadas na indústria para a formação de uma ampla variedade de 
compostos, como por exemplo Acetil-CoA e oxaloacetato, ambos utilizados no ciclo de Krebs. 

 
27. O excesso de glicose é convertido em formas poliméricas de armazenamento, que nos animais é o glicogênio. Ele é 

encontrado principalmente no fígado e nos músculos esqueléticos, garantindo uma adequada manutenção osmótica da 
célula enquanto armazena uma grande quantidade de glicose.   
Com relação ao metabolismo do glicogênio, é CORRETO afirmar que 

 

A) a enzima glicogênio fosforilase catalisa a fosforólise do glicogênio nas extremidades não-redutoras, produzindo  
glicose-1-fosfato, que por sua vez é transformado em glicose-6-fosfato e usada no metabolismo, seja para glicólise 
quanto para a liberação para a corrente sanguínea no fígado.  

B) a glicose-6-fosfato gerada como consequência da glicogênese pode ser utilizada para gerar glicogênio, gerar       
piruvato ou gerar lactato. 

C) a glicose utilizada para sintetizar o glicogênio é transferida a partir do UDP-glicose, numa reação catalisada pela 
enzima UDP-glicose-pirofosforilase. 

D) novas partículas de glicogênio são formadas no citoplasma celular a partir da união autocatalítica de duas glicoses 
por ligação glicosídica, que formam uma unidade de maltose iniciadora. 

E) a glicogênio fosforilase é ativada em resposta à insulina, que aumenta a concentração de AMP cíclico, que ativam 
PKA. Esta por sua vez, fosforila a enzima glicogênio fosforilase, ativando-a. 

 
28. O papel central da glicose no metabolismo surgiu cedo na evolução. Esse monossacarídeo permanece sendo combus-

tível quase universal e unidade estrutural nos organismos; alguns tecidos dependem quase completamente de glicose 
para sua energia metabólica. Com relação à importância metabólica da glicose, é CORRETO afirmar que  

 

A) a gliconeogênese é o inverso da glicólise, utilizando a mesma maquinaria enzimática no sentido reverso.  
B) como a glicose é uma molécula extremamente importante ao metabolismo, a evolução priorizou a síntese endóge-

na desta molécula através de gliconeogênese, que é um processo que forma 2 ATPs e 2 NADHs, além de uma  
molécula de glicose a partir de um piruvato. 

C) em mamíferos, a gliconeogênese ocorre em qualquer tecido e tem como finalidade gerar glicose para ser utilizada 
pelo cérebro, músculos e eritrócitos. 

D) a gliconeogênese é um processo ubíquo e de múltiplas etapas em que a glicose é produzida a partir de lactato,    
piruvato ou oxaloacetato, ou qualquer composto que possa ser convertido a um desses intermediários.  

E) em mamíferos, quando ocorre a formação de um excesso de acetil-CoA, principalmente originado da degradação 
de lipídios, essa molécula é convertida em glicose para a manutenção da glicemia. Esse processo é de extrema 
importância principalmente em indivíduos obesos. 
 

29. A fosforilação oxidativa  é a etepa final da produção de energia nos organismos aeróbios. Todos os passos oxidativos 
na degradação de carboidratos, lipídios e aminoácidos convergem para esse estágio final da respiração celular. O pa-
pel metabólico das mitocôndrias é tão crucial para o funcionamento da célula e do organismo que defeitos na função 
mitocondrial têm consequências médicas muito sérias. Sobre o metabolismo energético mitocondrial, é CORRETO 
afirmar que 

 

A) a teoria quimiosmótica fornece o arcabouço intelectual para o entendimento de muitas transduções biológicas de 
energia. O fluxo de elétrons na cadeia respiratória é conservada pelo bombeamento concomitante de prótons atra-
vés da membrana mitocondrial interna produzindo um gradiente eletroquímico, que gera energia para a síntese de 
ATP. 
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B) equivalentes redutores do NADH entram na cadeia respiratória via complexo I e através da ubiquinona são levados 
ao complexo II, em seguida ao complexo III e por fim são entregues diretamente ao oxigênio, via citocromo C. 

C) esse processo de transferência de elétrons através dos complexos pode gerar a formação de espécies reativas de 
oxigênio potencialmente danosas às mitocôndrias, já que não há um mecanismo celular eficiente para combater 
essas moléculas altamente reativas. Essa é uma das explicações do processo de envelhecimento. 

D) algumas substâncias tóxicas podem bloquear a cadeia respiratória, como é o caso do gás cianeto. Mas o organis-
mo tem um mecanismo eficiente de remover essas moléculas do organismo, prevenindo seus efeitos tóxicos. 

E) a membrana mitocondrial interna é permeável aos NADHs gerados no citoplasma, como é o caso da glicólise. Por 
isso que a glicólise é dita aeróbica, pois tem a capacidade de doar elétrons à cadeia respiratória. 
 

30. As proteínas controlam praticamente todos os processos que ocorrem em uma célula, possuindo grande variedade 
estrutural e funcional. O esqueleto covalente de uma proteína é formado por centenas de ligações simples. Entretanto, 
cada proteína tem uma função química e uma estrutura específica, sugerindo que cada uma delas tenha uma estrutura 
tridimensional única. Com relação à estrutura e à função das proteínas, é CORRETO afirmar que 

 

A) a estrutura secundária de uma proteína é o arranjo espacial que ocorre entre aminoácidos distantes na estrutura 
primária da proteína. 

B) as proteínas fibrosas apresentam estruturas terciárias mais complexas, geralmente contendo diversos tipos de    
estrutura secundária na mesma cadeia polipeptídica.  

C) as proteínas com estrutura quaternária apresentam uma subunidade única e complexa, formada por mais de 1000 
aminoácidos. Devido a sua natureza complexa, possuem a capacidade de interagirem entre si, formando agrega-
dos macromoleculares. 

D) a estrutura de uma proteína é estabilizada em grande parte por múltiplas interações fracas, entre elas podemos   
citar: interações hidrofóbicas, interações de van der Waals, ligações de hidrogênio e interações iônicas.  

E) a estrutura tridimensional e a função da maioria das proteínas podem ser destruídas pela desnaturação proteica, 
um processo normalmente reversível e espontâneo que ocorre na maioria das células. 

 
31. O sistema vascular sanguíneo é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos, e em seu interior o sangue circula 

continuamente. As paredes dos vasos, de uma forma geral, apresentam epitélio, tecido conjuntivo e tecido muscular 
organizados em camadas, com exceção de capilares e vênulas pós-capilares. Com relação a esse sistema, analise as 
afirmações a seguir. 

 

 Todos os vasos sanguíneos são revestidos por um epitélio simples pavimentoso denominado endotélio. I.
 Na túnica íntima são encontradas as células endoteliais que estão relacionadas às trocas entre o sangue e os teci-II.

dos, além de sintetizar fatores vasoativos que influenciam o tônus vascular. 
 A túnica média das grandes artérias elásticas é composta de fibras musculares lisas, lâminas elásticas, fibras colá-III.

genas, proteoglicanas e glicoproteínas. 
 Os grandes vasos normalmente contêm vasa vasorum que são arteríolas, capilares e vênulas, que nutrem as túni-IV.

cas adventícia e média. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) I, II, III e IV estão corretas. 
B) Estão corretas apenas as alternativas I, II e III. 
C) Estão corretas apenas as alternativas II e IV. 
D) Estão corretas apenas as alternativas I e IV. 
E) Estão corretas apenas as alternativas II e III. 
 

32. Os tecidos epiteliais apresentam como principais características a presença de junções e pouca substância extracelu-
lar. Esse tecido reveste as superfícies internas ou externas de órgãos ou do corpo, além de produzir secreções impor-
tantes para o funcionamento do organismo. Com relação a esse tecido, pode-se afirmar que 

 
A) as microvilosidades são prolongamentos móveis, encontrados em muitas células epiteliais, sendo envolvidos por 

membrana plasmática, apresentando 9 pares de microtúbulos periféricos e dois microtúbulos centrais. 
B) a zônula de adesão está sempre localizada no polo basal de células epiteliais em contato com a lâmina basal, ten-

do como função a vedação de células com o tecido conjuntivo subjacente. 
C) as células secretoras de hormônios esteroides são acidófilas, com presença de retículo endoplasmático rugoso e 

complexo de Golgi desenvolvidos. 
D) os epitélios estratificados apresentam várias camadas de células, sendo que a primeira se encontra aderida por 

hemidesmossomos ao tecido conjuntivo subjacente e a última camada, que dá nome ao epitélio, na superfície livre.  
E) o pâncreas é considerado uma glândula holócrina, pois somente o produto de secreção é lançado para fora da cé-

lula, por meio da exocitose. 
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33. O tecido conjuntivo é composto por diferentes tipos celulares e uma matriz extracelular, que consiste de fibras e de 
macromoléculas hidrofílicas, formando a substância fundamental amorfa. Com relação a esses componentes, assinale 
a alternativa CORRETA. 

 

A) O tecido mucoso é uma variedade de tecido conjuntivo constituído por fibras reticulares associados à fibroblastos. 
B) As moléculas de procolágeno se agregam para formar as fibrilas colágenas no interior de vesículas de secreção do 

citoplasma dos fibroblastos. 
C) As células interagem com a matriz extracelular por meio de integrinas, proteínas transmembrana, que se ligam e se 

desligam ao colágeno, fibronectina e laminina, auxiliando nos mecanismos de adesão. 
D) No sistema elástico, as fibras oxitalânicas são formadas a partir da deposição de elastina entre as microfibrilas 

elaunínicas. 
E) Os mastócitos, células que fazem parte do sistema mononuclear fagocitário, estão distribuídos em vários órgãos 

recebendo diversos nomes, tais como, células de Kupffer no fígado e micróglia no sistema nervoso. 
 

34. O tecido muscular é constituído por células com citoplasma preenchido por proteínas contráteis. Esse tecido tem ori-
gem mesodérmica e é possível distinguir três tipos com morfologia e funções diferentes: o músculo estriado esqueléti-
co, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Com relação ao tecido muscular, é possível afirmar que 

 

 as fibras musculares estriadas esqueléticas, provenientes da fusão de mioblastos, são cilíndricas, multinucleadas e I.
com estriações transversais provenientes do arranjo dos sarcômeros nas miofibrilas. 

 as fibras musculares lisas não possuem proteínas contráteis de actina e miosina, apresentando em seu citoplasma II.
filamentos intermediários responsáveis pelo mecanismo de contração. 

 as fibras musculares estriadas cardíacas possuem núcleo central e apresentam estruturas de adesão e comunica-III.
ção denominadas discos intercalares. 

 o retículo endoplasmático rugoso das fibras musculares é denominado de retículo sarcoplasmático e é um reserva-IV.
tório de íons Na+, importante no mecanismo da contração. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas apenas as alternativas I e II. 
B) Estão corretas apenas as alternativas II e IV. 
C) Estão corretas apenas as alternativas III e IV. 
D) Estão corretas todas as alternativas. 
E) Estão corretas apenas as alternativas I e III. 

 
35. O tecido ósseo é uma variedade de tecido conjuntivo, sendo composto por células e matriz extracelular. Esse tecido 

apresenta inúmeras funções, tais como: suporte, proteção, formação de células sanguíneas, apoio de músculos e    
depósito de sais inorgânicos. Com relação a esse tecido, analise as afirmações a seguir. 

  
 Ao microscópio de luz o tecido ósseo secundário, geralmente encontrado nos adultos, apresenta fibras colágenas I.

que se organizam formando lamelas paralelas umas às outras. 
 Os osteoclastos são células com retículo endoplasmático rugoso desenvolvido e citoplasma altamente basófilo,   II.

indicando seu papel na síntese e secreção dos componentes da matriz extracelular. 
 Na ossificação endocondral o tecido cartilaginoso calcificado serve de apoio para que os osteoblastos depositem III.

matriz óssea. 
 O paratormônio age em receptores nos osteoblastos o que leva a um aumento do número de osteoclastos e     IV.

consequentemente aumento na reabsorção da matriz óssea. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas apenas as alternativas I e III. 
B) Estão corretas apenas as alternativas II e IV. 
C) Estão corretas apenas as alternativas I, III e IV. 
D) Estão corretas apenas as alternativas II e III. 
E) Estão corretas apenas as alternativas I e IV. 
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36. O tecido nervoso é constituído principalmente por neurônios e células da glia ou neuroglia. Esses componentes se 
distribuem de forma a perceber estímulos e efetuar a resposta adequada. Com relação ao tema, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) Os neurotransmissores, localizados nas vesículas sinápticas, são exocitados na sinapse química agindo em        

receptores localizados na membrana pré-sináptica  
B) O oligodendrócito é um tipo de célula da glia com muitos prolongamentos que atua na sustentação, podendo   

apresentar estruturas denominadas de pés vasculares que se expandem sobre capilares sanguíneos. 
C) Na medula espinhal são encontradas células de Purkinje, que são neurônios grandes com uma arborização      

dendrítica voltada para a camada molecular. 
D) No sistema nervoso central, a bainha de mielina se constitui de inúmeras voltas concêntricas de membrana    

plasmática de células de Schwann. 
E) Em neurônios com axônios mielinizados, a região entre o cone de implantação e a bainha de mielina é denominada 

de segmento inicial, que pode receber estímulos tanto excitatórios como inibitórios, gerando assim um potencial de 
ação. 

 
 

37. Você está de plantão numa emergência quando chega um paciente após acidente de moto. O paciente tem o seguinte 
Raio X: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre o raio X, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Há fratura em colo anatômico de fêmur. 
B) Há fratura distal de fêmur. 
C) Há fratura subtrocantérica de fêmur. 
D) Há fratura em asa do osso ilíaco. 
E) Há fratura em ísquio. 
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38. Paciente feminina vem ao pronto-socorro devido a seguinte alteração em face:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Está muito ansiosa porque pensa que é derrame cerebral. Sua conduta é 

 
A) tranquilizá-la e afirmar que a lesão provavelmente é em nervo facial, não em cérebro.  
B) tranquilizá-la e afirmar que a lesão provavelmente é em nervo trigêmeo, não em cérebro.  
C) dizer que ela está certa e que provavelmente é derrame cerebral à direita. 
D) tranquilizá-la e afirmar que a lesão provavelmente é em medula espinhal. 
E) dizer que ela está certa e que provavelmente é derrame cerebral à esquerda. 
 

Caso para responder às questões 39 e 40. 
 

 

Paciente masculino caiu sobre o punho e chega ao pronto-socorro com muita dor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Sobre o raio X de seu punho, é CORRETO afirmar que 
 

A) há fratura apenas de ulna. 
B) há fratura de rádio e ulna. 
C) há fratura apenas de rádio. 
D) há fratura apenas de escafoide. 
E) não há fratura. 

 
40. As possíveis complicações associadas ao quadro são: 
 

A) lesão de artéria ulnar. 
B) lesão do nervo músculo-cutâneo. 
C) lesão da artéria braquial. 
D) todas as complicações acima citadas são possíveis. 
E) lesão de artéria radial. 
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