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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 50. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões, bem como das siglas, constituem parte integrante da prova, 

razão pela qual os fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 
  

 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 2 horas                                                                                                               
  �- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 Anote o seu gabarito.            
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1.  A função combinada dos músculos escápulos 
umerais, que formam o manguito rotador, é segurar e 
dar estabilidade à articulação glenoumeral do ombro.  
Assinale abaixo a alternativa que contém músculo 
não participante do manguito rotador. 
 
A) Músculo redondo maior. 
B) Músculo supraespinal. 
C) Músculo infraespinal. 
D) Músculo redondo menor. 
E) Músculo subescapular. 

 
2.  Os movimentos repetitivos e forçados do punho 

provocam sobrecarga do tendão comum dos 
músculos_________________________, causando a 
sua inflamação, bem como do periósteo do epicôndilo 
lateral, onde tem inserção (epicondilite lateral). 
 
A) Flexores do punho. 
B) Pronadores do antebraço. 
C) Extensores do punho. 
D) Flexores do cotovelo. 
E) Extensores do cotovelo. 

 
3.  O túnel do carpo é formado por uma faixa fibrosa que 

se estende entre as proeminências anteriores dos 
ossos do carpo. Nesse túnel temos a passagem de 
alguns dos tendões flexores e do: 
 
A) Nervo radial. 
B) Ramo palmar do n. ulnar. 
C) Nervo interósseo anterior. 
D) Ramo palmar do n. mediano. 
E) Nervo mediano. 

 
 
4.  Limitam o movimento anterior e posterior do fêmur e 

mantêm o alinhamento dos côndilos femoral e tibial; 
têm inserção nos tubérculos da eminência 
intercondilar da tíbia; sua lesão ocorre com alguma 
frequência nos jogadores de futebol quando sua 
perna fica fixa ao solo (“travada”). Trata-se dos: 

 
A) Ligamentos colaterais fibulares. 
B) Ligamentos colaterais tibiais. 
C) Ligamentos poplíteos. 
D) Ligamentos cruzados. 
E) Meniscos.  

 
5.  Praticamente 95% das hérnias de disco lombares 

ocorrem entre L4-L5 e L5-S1. Nesses casos, poderá 
ocorrer uma dor (“ciática”) na região lombar que se 
propaga para o quadril e face posterior do membro 
inferior devido ao comprometimento do n. isquiático. 
Sobre esse tema, assinale abaixo a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) As articulações entre os corpos vertebrais são 

cartilagíneas secundárias. 

B) Os discos IV são formados por um anel fibroso e 
um núcleo pulposo (gelatinoso). 

C) As vértebras lombares não possuem forame 
transversário. 

D) Em geral a região lombar possui 05 vértebras e a 
sacral possui 04 vértebras. 

E) No sacro situa-se importante referência 
anatômica chamada promontório sacral. 
 

6.  Um eletrocardiograma de um paciente, que chegou 
ao PS, mostra IAM (infarto agudo do miocárdio) na 
parede lateral do ventrículo esquerdo. A provável 
artéria coronariana com oclusão e responsável pelo 
infarto é: 

 
A) Artéria circunflexa. 
B) Artéria coronária direita. 
C) Artéria Interventricular anterior. 
D) Ramo marginal da coronária direita. 
E) Ramo septal da interventricular posterior. 

 
7.  A sequência CORRETA percorrida por um estímulo 

elétrico no coração é: 
 

A) Nó AV, feixe de Hiss, ramo direito, ramo 
esquerdo. 

B) Feixe de Hiss, nó sinusal, ramo direito, ramo 
esquerdo. 

C) Nó sinoatrial, nó AV, feixe de Hiss, ramo direito e 
esquerdo. 

D) Nó sinoatrial, ramo direito, feixe de Hiss, ramo 
esquerdo. 

E) Nó sinoatrial, feixe de Hiss, nó AV, ramo direito e 
esquerdo. 

 
8.  A tráqueobroncoscopia é o exame endoscópico para 

observar-se internamente a traqueia e os brônquios. 
Quando da sua realização, pode-se ver uma projeção 
cartilagínea do último anel traqueal entre os 
brônquios principais. Trata-se da: 

 
A) Divisão lobar. 
B) Carina. 
C) Divisão intersegmentar. 
D) Cricoide. 
E) Valécula. 

 
9.  A proeminência laríngea é muito mais pronunciado 

no homem do que na mulher. Constitui um acidente 
anatômico da laringe na cartilagem: 

 

A) Cricóide. 
B) Tireoide 
C) Aritenóide. 
D)  Epiglote. 
E)  Cuneiforme. 
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10.  Estudante de medicina, 20, apresentou quadro de 
febre alta, tosse, dor torácica. Durante a ausculta 
pulmonar foram percebidos estertores crepitantes na 
base do pulmão direito. O estudo radiológico 
confirmou broncopneumonia.  
Em relação aos pulmões, assinale a INCORRETA: 

 
A) Tem como função colocar o ar inspirado em 

relação direta com o sangue venoso. 
B) O pulmão esquerdo é dividido em lobos pelas 

fissuras horizontal e oblíqua.  
C) A raiz do pulmão é formada por estruturas que 

entram e saem de seu hilo. 
D) A raiz está inclusa em uma área de continuidade 

pleural chamada manguito.  
E) Cada pulmão possui um ápice, três faces e três 

margens. 
 
11.  Assinale a opção que traz a principal enzima 

envolvida na travessia da zona pelúcida pelos 
espermatozoides: 

 
A) Hialuronidase 
B) Neuroaminidase 
C) Galtase 
D) Acrosina 
E) Fertilina 

 
12.  Durante a ovogênese, o ovócito sofre dois bloqueios 

da meiose. Assinale a sentença que contempla 
CORRETAMENTE cada um dos pontos de bloqueio 
da meiose e o respectivo estímulo de desbloqueio: 
 
A) Bloqueios – prófase II e metáfase II. Estímulos: 

menstruação e fertilização. 
B) Bloqueios – prófase I e metáfase I. Estímulos: 

pico de LH e fertilização. 
C) Bloqueios – prófase I e metáfase II. Estímulos: 

pico de LH e fertilização. 
D) Bloqueios – prófase I e metáfase II. Estímulos: 

pico de FSH e fertilização. 
E) Bloqueios – prófase II e metáfase I. Estímulos: 

pico de LH e fertilização 
 

13.  A respeito das funções da decídua, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A) Proteção mecânica do embrião, acúmulo de 

glicogênio e fagocitose do útero. 
B) Proteção mecânica do embrião, nutrição inicial e 

modulação imune do útero. 
C) Proteção mecânica do espermatozoide, digestão 

da zona pelúcida e modulação imune do útero. 
D) Proteção mecânica do embrião, nutrição inicial e 

formação do sinciciotrofoblasto. 
E) Proteção mecânica do embrião, formação do 

córion e modulação imune do útero. 
 
 
 

14.  Indução é: 
 
A) Uma propriedade transitória que se perde 

progressivamente e depende de receptores 
específicos localizados na superfície das células, 
que, quando ativados, fazem com que as células 
estimuladas iniciem a diferenciação. 

B) A mudança estável no estado interno da célula, 
de modo que seu destino fica fixado. Essa célula 
seguirá esse destino quando enxertada em 
outras regiões do embrião. 

C) O aparecimento dos primeiros sinais de 
diferenciação celular, que tornam a célula 
comprometida com determinada linhagem. 
Influências externas podem reverter a 
diferenciação inicial e tornar as células 
comprometidas com outra linhagem.  

D) Uma célula determinada que seguirá seu destino 
quando enxertada em outras regiões do embrião 
de modo que esse destino fica fixado ou 
determinado. Não há reversão nesse caso. 

E) A restrição de todos os descendentes de um 
grupo de células a determinados “limites” de 
maneira que essas células jamais se misturam 
com células de grupos vizinhos. 

 
15.  Os fatores que contribuem para a formação da alça 

cardíaca são: 
 

A) Pequeno tamanho da cavidade pericárdica, 
pressão da geleia cardíaca, ação do 
citoesqueleto (microtúbulos e feixes de actina), 
mudança de forma dos cardiomiócitos. 

B) Cavidade pericárdica grande, perimiocárdio 
insuficiente, ação de mitoses intercalares e 
mudança de forma da geleia cardíaca. 

C) Pequeno tamanho da cavidade pericárdica, 
perimiocárdio insuficiente ação do citoesqueleto 
(microtúbulos e feixes de actina), mudança de 
forma da geleia cardíaca. 

D) Cavidade pericárdica grande, pressão da geleia 
cardíaca, ação de mitoses intercalares e 
mudança de forma dos cardiomiócitos. 

E) Cavidade pericárdica grande, mitoses 
assimétricas, desaparecimento da geleia 
cardíaca. 

 
16.  Analise as seguintes afirmativas a respeito do 

desenvolvimento dos membros: 
 

I. A zona de atividade polarizadora determina o 
crescimento do membro no sentido próximo-distal. 
II. A zona de atividade polarizadora age por meio da 
difusão de um morfógeno no sentido pós-axial 
(caudal) - pré-axial (cefálico) do broto do membro. 
III. Estudos recentes têm apontado o ácido retinoico 
como o morfógeno produzido pela zona de atividade 
polarizadora. Estruturas pós-axiais se desenvolvem 
nos locais com alta concentração e estruturas pré-
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axiais se desenvolvem nos locais com baixa 
concentração dessa substância. 
IV. A polidactilia é resultado de distúrbios na 
produção e difusão do morfógeno pela zona de 
atividade polarizadora, associados a distúrbios na 
apoptose da crista ectodérmica apical para formação 
dos raios digitais. 
V. A crista ectodérmica apical não tem nenhuma 
relação com a zona de atividade polarizadora, pois a 
primeira organiza o membro no eixo proximodistal e 
a segunda no cefalocaudal.  

Marque a opção CORRETA: 
 
A) Apenas as sentenças II e III são verdadeiras. 
B) Apenas as sentenças II, III e V são verdadeiras. 
C) Apenas as sentenças I, II e III são verdadeiras. 
D) Apenas as sentenças II, III e IV são verdadeiras. 
E) Apenas as sentenças III, IV e V são verdadeiras. 

 
17.  O sistema cardiovascular é um dos sistemas mais 

suscetíveis à má-formação. Acredita-se que isso 
ocorra devido ao fato de o coração iniciar o seu 
funcionamento antes mesmo de estar completamente 
formado, o que exige um mecanismo de adaptação 
do tecido cardíaco que permita seu funcionamento, 
crescimento e morfogênese ao mesmo tempo. Qual é 
esse mecanismo? 
 
A) A pressão da geleia cardíaca entre o miocárdio e 

o tecido subendotelial induz o dobramento correto 
do tubo endocárdico único para formar a alça 
bulboventricular ao mesmo tempo em que 
promove a mitose dos cardiomiócitos. 

B) O músculo estriado cardíaco tem a capacidade 
desorganizar seus sarcômeros para que a fibra 
muscular sofra mitose. Assim, permite-se o 
crescimento do tecido cardíaco durante o 
desenvolvimento intrauterino e mantém-se o 
funcionamento do órgão. 

C) Os shunts circulatórios presentes no feto 
promovem a mitose dos cardiomiócitos, pois há 
pequeno volume de sangue no lado direito do 
coração. 

D) A formação do septo aórticopulmonar sofre 
influência do turbilhonamento de sangue no 
tronco arterioso, fazendo com que se transforme 
em espiral. Esse mesmo mecanismo induz a 
mitose dos cardiomiócitos, por exercer uma 
grande força mecânica ao tecido. 

E) Os cardiomiócitos primitivos possuem uma 
organização citoplasmática semelhante ao 
músculo liso. Sendo assim, o sistema Ca++-
calmodulina promove a mitose sem afetar a 
função cardíaca. 

 
18.  A mesoderme é um folheto que pode ser dividido em 

três porções: paraxial, intermediária e lateral. 

Considerando essas 3 (três) porções, marque a 
opção CORRETA: 

 
A) A mesoderme lateral origina os somitos e os 

brotos dos membros. 
B) A mesoderme intermediária origina todo o 

sistema urinário, inclusive a bexiga urinária e a 
uretra. 

C) A mesoderme lateral origina a musculatura 
estriada esquelética e a derme. 

D) A mesoderme intermediária origina o esqueleto 
axial e a musculatura estriada esquelética da 
pelve. 

E) A mesoderme paraxial origina os somitos, que, 
por sua vez, originarão o esqueleto axial, 
musculatura estriada esquelética e a derme. 
 

19.  De acordo com O´Rahilly & Muller, teratógeno diz 
respeito a quaisquer fatores que exercem um efeito 
adverso sobre um embrião ou feto, entre a 
fertilização e o nascimento. A área de estudo que 
abrange esses fatores e seus feitos é conhecida 
como teratologia. Sobre esse assunto é CORRETO 
afirmar que: 
 
A) A dose terapêutica de medicamentos 

administrados a gestantes é sempre considerada 
a dose teratogênica para o feto. Por isso, 
gestantes não devem tomar medicamentos. 

B) Os agentes teratogênicos agem sempre por meio 
da placenta, por isso não há morte fetal causada 
por esses agentes. Apenas fatores genéticos 
causam morte fetal. 

C) O metabolismo da mãe é o principal fator na 
determinação da gravidade dos efeitos 
teratogênicos. A sensibilidade do feto não é 
considerada, pois a placenta faz a intermediação 
entre a substância teratógena e o concepto. 

D) Os agentes teratogênicos agem sozinhos sobre o 
desenvolvimento fetal, pois são ambientais e não 
há influência de fatores genéticos na etiologia das 
anomalias causadas por teratógenos. 

E) O período crítico de suscetibilidade do embrião 
humano aos agentes teratogênicos se estende 
entre a 3ª e a 8ª semana, período de 
organogênese. 
 

20.  A gastrulação em humanos é mediada pela linha 
primitiva e nó primitivo. A respeito dessas estruturas 
é CORRETO afirmar que: 

 
A) A linha primitiva se origina na ectoderme a partir da 

3ª semana do desenvolvimento. O nó primitivo 
origina a notocorda a partir da 4ª semana de 
desenvolvimento.  

B) Tanto a linha primitiva quanto o nó primitivo 
surgem na 3ª semana do desenvolvimento, no 
entanto, só desempenharão seus papéis na 
gastrulação a partir da 4ª semana do 
desenvolvimento. 
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C) A linha primitiva surge no epiblasto do disco 
embrionário entre 15 e 16 dias após a fertilização e 
atuará no estabelecimento dos 3 (três) folhetos 
embrionários. O nó primitivo surge na extremidade 
anterior da linha primitiva e está envolvido com o 
estabelecimento da notocorda. 

D) A linha primitiva surge no epiblasto do disco 
embrionário entre 15 e 16 dias após a fertilização e 
atuará no estabelecimento dos 3 (três) folhetos 
embrionários  e da notocorda. O nó primitivo, 
localizado na extremidade anterior da linha 
primitiva origina os somitos a partir da 4ª semana. 

E) Tanto a linha primitiva quanto o nó primitivo 
surgem na 3ª semana do desenvolvimento, no 
entanto, só desempenharão seus papéis na 
gastrulação a partir da 4ª semana do 
desenvolvimento, quando a notocorda surge a 
partir da linha primitiva. 

 
21.  Marque a alternativa INCORRETA: 

 
A) A massa de um átomo ou molécula é 

frequentemente especificada em dáltons, uma 
unidade de massa atômica aproximadamente 
igual à massa do átomo de hidrogênio. 

B) Molécula é um agregado de átomos unido por 
meio de ligações covalentes, isto é, os átomos 
que a formam completam suas camadas mais 
externas por compartilhamento. 

C) A molécula de água é assimétrica tanto 
morfológica quanto eletricamente e por isso 
forma um dipolo. 

D) A cauda hidrocarbonada do ácido palmítico é dita 
saturada, pois não há duplas ligações entre os 
átomos de carbono, contendo, então, o número 
máximo de hidrogênios possível. 

E) Proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos e 
hidrocarbonetos são polímeros celulares com alto 
teor de grupamentos polares e, por isso,  são 
muito solúveis em água. 

 
22.  Marque a alternativa CORRETA: 

 
A) Os monosacarídeos podem ser unidos por 

ligações não covalentes, formando, assim, os 
grandes carboidratos.  

B) O movimento de ir para a direita e para a 
esquerda efetuado pela platina no microscópio de 
luz é realizada pelo mesmo parafuso que a 
desloca para cima e para baixo. 

C) Os vírus são considerados unidades de vida. 
D) O fosfolipídeo mais comum nas membranas é a 

fosfatidilcolina, que apresenta um radical colina 
ligado diretamente às caudas dos ácidos graxos. 

E) Os açúcares substituíram o grupamento fosfato 
para funcionarem como a porção apolar da 
molécula dos glicolipídeos. 

 
 
 

23.  Marque a alternativa INCORRETA: 
 
A) Os carboidratos das glicoproteínas estão 

localizados na face citossólica da membrana. 
B) A estrutura trilaminar da membrana plasmática, 

observada ao microscópio eletrônico, é 
denominada unidade de membrana. 

C) As proteínas carreadoras transportam apenas 
pequenas moléculas não carregadas. 

D) A superfície externa da membrana plasmática 
apresenta uma região rica em hidratos de 
carbono ligados covalentemente a proteínas e a 
lipídeos. 

E) O transporte através da membrana por canais 
proteicos será realizado por moléculas pequenas 
e solúveis em água. 

 
24.  Marque a alternativa INCORRETA: 

 
A) O cálcio é um íon importante em diversas 

funções celulares e está em baixas 
concentrações no interior da célula, 
necessitando, dessa forma, de uma bomba 
específica para controlar o equilíbrio desse íon. 

B) A bomba de sódio influencia no processo 
conhecido por osmose. 

C) Uma das distinções entre os canais iônicos e 
simples poros aquosos é que os canais iônicos 
alternam em abertos e fechado. 

D) A proteína carreadora de glicose é uma proteína 
que não muda sua conformação decorrente da 
mudança de concentração do meio. 

E) Os canais iônicos podem ter sua abertura 
controlada por pressão. 

 
25.  Marque a alternativa INCORRETA: 

 
A) As porções glicídicas dos glicolipídeos são 

adicionados no complexo de Golgi. 
B) As proteínas integrais estão firmemente ligadas 

aos lipídeos da bicamada em virtude da sua 
extensa região hidrofílica. 

C) A junção aderente forma um cinturão que 
circunda a região subapical das células epiteliais. 

D) No epitélio de revestimento, a junção de oclusão 
age como uma barreira de difusão, limitando a 
permeação de água, íons e pequenas moléculas 
entre as células. 

E) A adesão intercelular entre caderinas iguais 
ocorre por meio de pontes de cálcio nos domínios 
extracelulares. 

 
26.  Marque a alternativa INCORRETA: 

 
A) A membrana mitocondrial interna é rica em 

colesterol e pobre em cardiolipina. 
B) A membrana mitocondrial externa é muito 

permeável a diversos tipos de moléculas com 
peso abaixo de 5 kDa.  
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C) A permeabilidade da membrana mitocondrial 
externa existe devido à presença de proteínas 
intercaladas na membrana, as porinas, que 
formam canais com diâmetro de 1nm.  

D) Além das porinas, a membrana mitocondrial 
externa é rica em colesterol. 

E) A membrana mitocondrial interna é pobre em 
colesterol, porém contém abundância de um 
fosfolipídeo conhecido como cardiolipina.  

 
27.  Marque a alternativa CORRETA: 

 
A) A direção do transporte depende, em grande 

parte, das concentrações relativas do soluto. 
B) Proteínas-canal formam poros hidrofóbicos 

através dos quais os solutos podem passar por 
difusão. 

C) A taxa pela qual uma molécula difunde varia 
dependendo do seu tamanho ou de suas 
características de solubilidade. 

D) O gradiente de concentração é a única entidade 
capaz de influenciar a passagem de moléculas 
pelas proteínas transportadoras. 

E) Proteínas carreadoras e canal podem agir como 
um conduto para o transporte ativo. 

 
28.  Marque a alternativa INCORRETA: 

 
A) O retículo só é visível ao ME, pois a espessura 

de suas membranas está abaixo do poder de 
resolução do MO. 

B) A presença do retículo pode ser evidenciada ao 
microscópio de luz, desde que suas membranas 
sejam coradas com corantes básicos. 

C) As proteínas que devem ser sintetizadas e 
traduzidas para o interior do retículo rugoso terão 
uma sequência de aminoácidos chamada de 
“sequências-sinal”, que direcionam esse 
movimento. 

D) As sequências-sinal são reconhecidas pela 
partícula identificadora de sinal que tem por 
função interromper a tradução que ocorreria no 
citoplasma. 

E) O tipo de retículo e sua quantidade na célula não 
variam entre os diferentes tipos celulares, nem o 
de acordo com a atividade de síntese. 

 
29.  Marque qual a organela é responsável pela síntese 

de proteínas. 
  

A) Lisossomo. 
B) Membrana Plasmática. 
C) Núcleo. 
D) Ribossomo 
E) Complexo de Golgi. 

 
 
 
 

30.  Marque a alternativa INCORRETA: 
 
A) Nas cisternas médias do Golgi ocorre hidrólise 

total da fração glicídica das glicoproteínas. 
B) No complexo de Golgi ocorre a adição de 

oligossacarídeos em grupamentos OH de 
aminoácidos treonina ou serina. 

C) O complexo de Golgi possui uma morfologia 
típica de sacos achatados e vesículas esféricas 
ao seu redor. 

D) O processo de adição de novas cadeias de 
açúcar as glicoproteínas é chamado de 
glicosilação terminal. 

E) A glicosilação terminal resulta na síntese de 
glicoproteínas com composição química e 
destinos diversos. 
 

31.  A ouabaína  inibe e difenil-hidantoína ativa a Na+/K+ 

ATPase. Nas células em geral, as consequências da 
utilização terapêutica ou experimental desses 
fármacos são, respectivamente:  
 
A) Despolarização; hiperpolarização. 
B) Hiperpolarização; despolarização. 
C) Despolarização; estabilização do potencial de 

repouso. 
D) Hiperpolarização; estabilização do potencial de 

repouso. 
E) Estabilização do potencial de repouso; 

hiperpolarização. 
 

32.  A contração das fibras musculares esqueléticas é 
comandada por nervos motores, que se conectam 
com os músculos através das placas motoras ou 
junções mioneurais. Com a chegada do impulso 
nervoso, ocorre liberação de acetilcolina na fenda 
sináptica, que, através da interação com seus 
receptores, faz o sarcolema ficar mais permeável ao 
sódio, o que resulta em sua despolarização. 
Sobre os receptores de acetilcolina (ACh), assinale a 
resposta CORRETA. 
 
A) A ativação do receptor muscarínico no coração 

promove diminuição dos batimentos cardíacos. 
B) O receptor nicotínico é inibitório. 
C) O receptor muscarínico funciona ativando adenilil 

ciclase. 
D) Existe a necessidade de 2 ACh para ativar o 

receptor muscarínico. 
E) O receptor nicotínico é encontrado no músculo 

estriado cardíaco, por exemplo. 
 
33.  Todos os estímulos do nosso ambiente causam, nos 

seres humanos, sensações como dor e calor. Todos 
os sentimentos, pensamentos, programação de 
respostas emocionais e motoras, causas de 
distúrbios mentais, e qualquer outra ação ou 
sensação do ser humano não podem ser entendidas 
sem o conhecimento do processo de comunicação 
entre os neurônios. A sinapse é uma região de 
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contato muito próximo entre a extremidade do axônio 
de um neurônio e a superfície de outras células. 
Essas células podem ser tanto outros neurônios 
como células sensoriais, musculares ou glandulares. 
Sobre o processo de sinapse, assinale a alternativa 
CORRETA.  
 

A) O principal mecanismo de remoção da acetilcolina 
da fenda sináptica ocorre através de um processo 
de recaptação (transporte ativo) e difusão para 
tecidos adjacentes. 

B) O efeito final de um neurotransmissor dependerá 
do tipo de receptor a que ele irá se ligar. Esses 
receptores podem ser classificados em receptores 
ionotrópicos (associados à proteína G) e em 
metabotrópicos (canais iônicos). 

C) Os principais segundos-mensageiros intracelulares 
produzidos a partir da estimulação da enzima 
adenilato-ciclase são: IP3 (inositol-trifosfato) e 
DAG (diacilglicerol). 

D) A noradrenalina é removida da fenda sináptica por 
recaptação seguida por reciclagem ou destruição 
intracelular por ação da enzima MAO 
(monoaminoxidase). 

E) O principal estímulo para exocitose dos 
neurotransmissores é a abertura de canais de Na+-
voltagem-dependentes na terminação axônica dos 
neurônios  e consequente aumento da 
concentração intracelular de Na+. 

 
34.  Os 600 músculos esqueléticos do corpo humano são 

compostos de centenas a centenas de milhares de 
células alongadas, multinucleadas chamadas fibras 
musculares (miócitos). Cada fibra contém as 
proteínas contráteis: miosina e actina, que constituem 
os filamentos grossos e finos respectivamente, 
dispostos paralelamente nas miofibrilas que 
compõem as fibras.  
Sobre as pontes cruzadas marque a alternativa 
INCORRETA.  

 
A) São compostas por associação entre o filamento 

fino e o filamento grosso. 
B) São compostas por miosina ligada à actina. 
C) Contêm uma ATPase. 
D) As moléculas de miosina se ligam ao ATP após 

se desligarem da actina. 
E) Quebram o ATP para mudar a conformação da 

miosina. 
 

35.  Indique a alternativa CORRETA. 
 
A) O coração pode produzir uma contração 

graduada. 
B) O coração pode produzir uma contração 

sustentada. 
C) Os potenciais de ação produzidos em cada ciclo 

cardíaco normalmente percorrem o coração em 
ritmo circular. 

D) Os potenciais graduados produzidos em cada 
ciclo cardíaco normalmente percorrem o coração 
em ritmo circular. 

E) Normalmente todas as células miocárdicas dos 
ventrículos se encontram no período refratário ao 
mesmo tempo. 
 

36.  No modelo da cinética de Michaelis-Menten de uma 
reação monossubstrato existe uma reação 
bimolecular inicial entre a enzima (E) e o substrato 
(S) para formar o complexo (ES). Embora o 
mecanismo enzimático para a reação unimolecular 
possa ser bastante complexo, há tipicamente um 
passo na determinação da velocidade que permite 
que se modele o mecanismo como um passo 
catalítico simples de velocidade constante.  
Qual das seguintes afirmações descreve um aspecto 
característico de uma enzima obedecendo à cinética 
de Michaelis-Menten? 

 
A) A velocidade da enzima é metade da velocidade 

máxima quando 100% das moléculas da enzima 
contêm substrato ligado. 

B) A velocidade da enzima é metade da velocidade 
máxima quando 50% das moléculas da enzima 
contêm substrato ligado. 

C) A velocidade da enzima é máxima quando 50% 
das moléculas contêm substrato ligado. 

D) A velocidade da enzima é máxima quando todas 
as moléculas de substrato em solução estão 
ligadas na encima. 

E) A velocidade da reação é independente da 
concentração da enzima. 
 

37.  Gota é uma doença em que o ácido úrico está 
aumentado no sangue e na urina. Um paciente 
excretava três vezes a quantidade normal de ácido 
úrico e tinha níveis sanguíneos muito altos de PRPP 
(fosforibosil pirofosfato), um intermediário da 
biossíntese de AMP e GMP, que são precursores de 
ATP e GTP. A degradação desses produtos produz 
ácido úrico. A PRPP sintetase do paciente tinha 
valores de Km e Vmax normais, mas era insensível à 
regulação pelos produtos finais da via (ATP, GTP). 
Esses são modificadores alostéricos negativos de 
PRPP sintetase.  
Considerando esse contexto, pode-se afirmar que: a 
maioria das enzimas alostéricas  

 
A) É monomérica. 
B) Apresenta apenas interações homotrópicas. 
C) Tem mais de uma subunidade. 
D) Apresenta apenas interações heterotrópicas. 
E) Liga o efetor alostérico sem afetar a ligação de 

outros ligantes. 
 

38.  A maior capacidade de armazenamento no pH 
fisiológico seria fornecido por uma proteína rica em 
qual dos seguintes aminoácidos? 
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A) Lisina. 
B) Ácido aspártico. 
C) Histidina. 
D) Valina. 
E) Leucina. 

 
39.  As funções de muitas enzimas e outras proteínas 

podem ser rapidamente ativadas ou desativadas 
por fosforilação de determinados resíduos de 
aminoácidos, que são catalisados por enzimas 
chamadas: 

 
A) Adenilases. 
B) Quinases. 
C) Fosfatases. 
D) Proteases. 
E) Zimogênios.  

 
40.  Algumas enzimas podem ter suas atividades 

reguladas, atuando assim como moduladoras do 
metabolismo celular. Essa modulação é essencial na 
coordenação dos inúmeros processos metabólicos 
pela célula.  
Das alternativas que se seguem qual descreve as 
enzimas alostéricas CORRETAMENTE?  
 
A) A enzima seria capaz de ligar o substrato da 

reação. 
B) A enzima utilizaria normalmente uma coenzima 

de ativação-transferência diferente. 
C) A enzima normalmente substituiria o grupo 

funcional de um resíduo de aminoácido do sítio 
ativo por uma coenzima. 

D) A reação poderia ser realizada por outra 
coenzima livre, se a dieta tivesse uma quantidade 
adequada de sua vitamina precursora. 

E) A enzima não seria capaz de formar o complexo 
de estado transitório. 

 
 

41.  As proteínas possuem complexas estruturas 
espaciais, que podem ser organizadas em quatro 
níveis, crescentes em complexidade. Ao se comparar 
a estrutura secundária das proteínas, que descrição 
se aplica tanto α-hélice quanto à folha β-pregueada? 

 
A) Todos os componentes da ligação peptídica 

participam de ligação (ponte) de hidrogênio. 
B) Cadeias N-terminais estão juntas e paralelas. 
C) A estrutura é composta de dois ou mais 

segmentos da cadeia polipeptídica. 
D) Extremidades N-terminal e C-terminal estão 

alternadas de forma antiparalela. 
E) As cadeias são quase totalmente estendidas. 

 
42.  Ao analisar um corte histológico de intestino delgado, 

observa-se que o epitélio apresenta uma única 
camada de células cilíndricas com microvilos. Graças 
a essa especialização de membrana, conclui-se que 
o epitélio possua a seguinte função principal:  

A) Revestimento. 
B) Secreção. 
C) Absorção.  
D) Nutrição. 
E) Proteção. 

 
43.  Marque a alternativa que expressa a definição de 

osteoide: 
 

A) É a parte mineralizada da matriz óssea. 
B) É a região onde se encontram cristais de 

hidroxiapatita. 
C) É a região de matriz óssea, também é 

denominada osso esponjoso. 
D) É a parte do tecido ósseo onde se encontram os 

sistemas de Harvers. 
E) Matriz óssea recém-formada que ainda não foi 

calcificada. 
 

44.  Sarcolema e retículo sarcoplasmático correspondem 
respectivamente: 
 
A) À membrana plasmática e ao retículo 

endoplasmático rugoso. 
B) À membrana mitocondrial e ao retículo 

endoplasmático liso. 
C) Ao citoplasma e ao retículo endoplasmático 

rugoso. 
D) Ao citoplasma e ao retículo endoplasmático liso. 
E) À membrana plasmática e ao retículo 

endoplasmático liso. 
 

45.  Sobre o neurônio, marque a alternativa CORRETA. 
 
A) Os corpúsculos de Nissl correspondem ao 

retículo endoplasmático rugoso. 
B) O axônio se origina do corpo celular através do 

telodendro. 
C) Os dendritos são prolongamentos que se 

originam do terminal axônico. 
D) O citoplasma do axônio é rico em organelas tais 

como Golgi. 
E) O núcleo é densamente corado com colorações 

de rotina, logo, trata-se de uma célula com alta 
atividade. 
 

46.  Astrócitos, micróglia e oligodendrócitos têm como 
função respectivamente: 
 
A) Fagocitose, formação de mielina e sustentação. 
B) Fagocitose, sustentação e formação de mielina. 
C) Sustentação, fagocitose e formação de mielina. 
D) Revestimento do canal medular, fagocitose e 

formação de mielina. 
E) Sustentação, formação de mielina e fagocitose. 

 
 

47.  Com relação à sinapse, marque a alternativa 
CORRETA:  
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A) É denominada de placa motora no músculo 
estriado cardíaco. 

B) A membrana pós-sináptica só pode ser um outro 
neurônio. 

C) A cinesina associada a microtúbulos é 
responsável pelo movimento anterógrado axonal 
enquanto a dineína, pelo retrógrado.  

D) A fenda sináptica só existe no caso da sinapse 
axoaxônica. 

E) Possui mediadores químicos que ficam 
armazenados em vesículas que são liberados por 
exocitose mediante a entrada de sódio no 
terminal axônico. 
 

48.  Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Os epitélios de revestimento só apresentam uma 

camada de células. 
B) A nutrição se dá pelo mecanismo de transporte 

ativo, do meio mais concentrado para o menos 
concentrado. 

C) As células epiteliais não apresentam estruturas 
de vedação. 

D) Os epitélios são nutridos pelos vasos do tecido 
conjuntivo subjacente. 

E) Nos epitélios estratificados todas as células 
atingem a membrana basal. 

 
49.  Com relação à substância fundamental amorfa, 

assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) É composta de glicoproteínas como a fibronectina 
que interagem com os tipos celulares via 
integrinas. 

B) Apresenta estrutura histológica definida. 
C) Sua preservação nos preparados histológicos é 

muito boa. 
D) Apresenta proteoglicanas que são moléculas 

altamente catiônicas, o que auxilia na hidratação 
dos tecidos. 

E) É importante nos processos de tração 
desempenhados por vários tecidos.  

 
50.  Em relação ao tecido cartilaginoso, marque a 

alternativa INCORRETA. 
 
A) Denomina-se lacuna à região da matriz ocupada 

por condrócitos. 
B) As fibras colágenas tipo II proteoglicanas e 

glicoproteínas são as principais  moléculas 
existentes na matriz cartilaginosa hialina. 

C) Denomina-se grupo isógeno o grupo de células 
originadas de um mesmo condrócito. 

D) A região da matriz territorial é composta 
principalmente por glicosaminoglicanas 
sulfatadas. 

E) O tecido cartilaginoso é altamente vascularizado, 
o que facilita a sua nutrição. 
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