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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 100. 
 
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: 4 horas         

                                                                                                                             
  �- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 Anote o seu gabarito.    
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1.  No infarto agudo do miocárdio, a necrose que se 
observa é decorrente da isquemia, ou seja, da  
ausência de irrigação sanguínea.  
Sobre esse tema, identifique como VERDADEIRA  
(V) ou FALSA  (F) cada afirmativa abaixo: 

 
I. Esse tipo de necrose em geral está associado à 

formação de colônicas bacterianas. 

II. As áreas necróticas são constituídas por células 

amorfas, cujos contornos estão mantidos, dando 

aspecto coagulado ao tecido; assumem coloração 

homogênea e eosinofílica (H&E) e os núcleos 

estão ausentes. 

III. A área necrótica fica com aspecto de queijo 

branco e granular. 

IV. O tecido miocárdico na área de infarto fica com 

coloração amarelada e fosca. 

Marque a alternativa que apresenta a relação 
CORRETA: 

 
A) I-F; II-V; III-F; IV-V 
B) I-V; II-V; III-V; IV-F 
C) I-F; II-V; III-V; IV-F 
D) I-F; II-V; III-F; IV-F 
E) I-F; II-F; III-V; IV-V 

 
2.  Em relação ao edema intracelular encontrado na 

injúria reversível, identifique como VERDADEIRA  
(V) ou FALSA  (F) cada afirmativa abaixo: 

 
I. É causada pelo acúmulo de potássio e água 

decorrente da falha na bomba de cálcio localizada 

na membrana plasmática. 

II. É decorrente do acúmulo de proteína 

ocasionado pela falha nos mecanismos excretores 

da membrana celular. 

III. O edema é decorrente exclusivamemente da 

dilatação das cisternas do retículo endoplasmático 

liso. 

IV. É ocasionado pela falha na bomba de sódio e 

potássio localizada na membrana plasmática, 

responsável pelo acúmulo de sódio no interior da 

célula e consequente acúmulo de água e edema. 

Marque a alternativa que apresenta a relação 
CORRETA: 

 
A) I-V; II-V; III-V; IV-F 
B) I-F; II-V; III-V; IV-F 
C) I-F; II-V; III-F; IV-F 
D) I-F; II-F; III-F; IV-V 

E) I-F; II-F; III-V; IV-V 
 

3.  Em relação à necrose identifique como 
VERDADEIRA  (V) ou FALSA  (F) cada afirmativa 
abaixo: 

 
I. A necrose é um fenômeno reversível em que as 

células têm membranas citoplasmáticas íntegras. 

II. Uma das alterações cruciais para a necrose é a 

perda da capacidade de recuperação das 

mitocôndrias. 

III. Na necrose há aumento importante de cálcio 

intracelular, cuja gênese é exclusivamente 

decorrente das alteração da permeabilidade da 

membrana citoplasmática e consequente influxo 

de cálcio do meio extracelular. 

IV. A necrose pode ocorrer em fenômenos 

fisiológicos como na embriogênese. 

Marque a alternativa que apresenta a relação 
CORRETA: 

 
A) I-V; II-V; III-V; IV-F 
B) I-F; II-V; III-F; IV-F 
C) I-F; II-V; III-V; IV-F 
D) I-F; II-V; III-V; IV-V 
E) I-F; II-F; III-V; IV-V 

 
4.  Assinale a alternativa INCORRETA referente ao 

tecido de granulação numa ferida em cicatrização: 
 

A) Recebe esse nome, pois é formado por 
inflamação granulomatosa. 

B) É um tecido provisório que preenche as áreas 
lesadas à medida que o coágulo sanguíneo é 
removido. 

C) É constituído de tecido conjuntivo frouxo, 
capilares neoformados, fibroblastos em 
proliferação, substância fundamental e células 
inflamatórias. 

D) Clinicamente tem superfície granular e 
brilhante. 

E) Sangra facilmente ao toque e tem aspecto de 
framboesa. 

 
5.  Assinale a alternativa INCORRETA referente à 

cicatrização por primeira intenção: 
 

A) Ocorre em feridas operatórias assépticas. 
B) Está associada a situações em que há com 

perda mínima de tecido. 
C) Ocorre quando há grande perda de tecido e 

há formação de tecido de granulação 
exuberante (de primeira). 

D) Ocorre quando as margens da ferida estão 
bem aproximadas. 
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E) Geralmente o tecido de granulação e a cicatriz 
residual são ambos mínimos.  

 
6.  Assinale a alternativa que contém elemento(s) não 

controlável(eis) no processo de cicatrização: 
 

A) Estado nutricional. 
B) Estado circulatório. 
C) Infecção e uso de medicamentos. 
D) Doenças pré-existentes. 
E) Idade e tamanho da lesão. 

 
7.  Quando ocorre a queloide? Assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

A) Quando o tecido lesado adquire a textura e 
consistência anterior ao trauma. 

B) Quando a maturação da cicatriz não atinge o 
aspecto fisiológico esperado por perda de 
matriz  ou sutura inadequada. 

C) Quando a matriz conjuntiva é produzida em 
quantidade normal, mas a sua organização é 
inadequada e de aspecto não harmonioso, 
muitas vezes elevando-se na superfície. A 
cicatriz respeita o limite anatômico inicial do 
tecido agredido. 

D) Quando há formação de cicatrizes 
indesejadas localizadas nas regiões 
articulares ou superfícies, promovendo sérias 
limitações funcionais. 

E) Quando há produção continuada de tecido 
conjuntivo jovem devido à ausência de fatores 
inibitórios. Muitas vezes está associado a 
fatores genéticos e raciais. 

 

8.  Assinale a alternativa INCORRETA referente a 
edema: 

 
A) Pode ocorrer como consequência de 

obstrução linfática. 
B) Ocorre quando há aumento da pressão 

hidrostática do sangue. 
C) Observa-se em pacientes com insuficiência 

hepática e insuficiência cardíaca. 
D) Pode ocorrer em situações em que há 

aumento de proteína, em especial de 
albumina, no sangue. 

E) Um dos métodos para diagnóstico do edema é 
o testo do cacifo. 

 
9.  O que é tríade de Virchow? Assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

A) Conjunto de alterações fisiopatológicas que 
explicam o edema. 

B) Conjunto de alterações associadas à 
trombose. 

C) Conjunto de alterações que justificam a 
congestão passiva crônica. 

D) Conjunto de alterações associadas à embolia. 

E) Conjunto de alterações associadas ao 
processo cicatricial. 
 

10.  Assinale a alternativa INCORRETA referente à 
possível evolução de um trombo: 

 
A) Resolução completa. 
B) Progressão do trombo. 
C) Formação de ateroma no local. 
D) Recanalização do trombo. 
E) Tromboembolia. 

 
11.  Para um micro-organismo causar danos ao 

hospedeiro é preciso que ocorra uma série de 
eventos. Na avaliação da interação parasita-
hospedeiro pode-se afirmar CORRETAMENTE 
que: 

 
A) O contato é o primeiro passo do processo, 

seguido pela etapa de multiplicação. 
B) Após a multiplicação, o micro-organismo 

sempre irá desencadear resposta imune. 
C) A adesão é fundamental no processo, mas 

não é suficiente para produzir doença. 
D) A evasão da resposta imune é rara e não 

interfere na patogenia do micro-organismo. 
E) A resposta imune não produz sinais e 

sintomas e sim elimina esses achados 
clínicos. 

 
12.  Os fatores de virulência são essencias para a 

patogênese das infecções bacterianas. Eles podem 
variar de uma espécie para outra e até mesmo 
entre subgrupos da mesma espécie. São tão 
importantes que estudos demonstram que, na 
deleção do gene de certo fator, algumas bactérias 
podem até perder por completo o seu grau de 
patogenicidade, ou seja, a sua virulência.  
Em relação a esses fatores, correlacione as 
colunas abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

 
FATOR FUNÇÃO MICROORGANISMO 

1 
Fímbrias 

A 
Inibe a fagocitose 

I 
Gram negativos 

2 
Cápsula 

B 
Promove a adesão 

II 
Streptococcus 

pyogenes 
3 

Endotoxinas 
C 

 Libera citocinas 
III 

Streptococcus 
pneumoniae 

4 
Enterotoxinas 

D 
Induz auto-
anticorpos 

IV 
Neisseria gonorrhoeae 

5 
Proteína M 

E 
Altera 

osmolaridade 

V 
Staphylococcus 

aureus 
 
 

A) 1-B-I; 2-C-II; 3-A-V; 4-D-III; 5-E-IV 
B) 1-C-IV; 2-B-II; 3-A-I; 4-D-IV; 5-E-I 
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C) 1-A-II; 2-C-V; 3-D-I; 4-B-IV; 5-E-III 
D) 1-D-I; 2-A-II; 3-C-V; 4-E-III; 5-B-IV 
E) 1-B-IV; 2-A-IV; 3-C-I; 4-E-V; 5-D-II 

 
13.  Correlacione os patógenos com as situações 

clínicas mais comumente encontradas. Em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA. 

 
1. Septicemia 

 
(  ) Escherichia coli 

2. Lesão de queimadura (  ) Streptococcus pyogenes 

3. Cateter (  ) Staphylococcus epidermidis 

4. Infecção urinária (  ) Klebsiella pneumoniae 

5. Gastroenterite 
 

(  ) Shigella spp  

6. Febre reumática (  ) Acinetobacter 
 
A) 4 – 6 – 3 – 1 – 5 – 2 
B) 6 – 4 – 2 – 5 – 1 – 3 
C) 2 – 3 – 1 – 4 – 6 – 5 
D) 5 – 6 - 4 – 3 – 2 – 1 
E) 6 – 5 - 4 – 3 – 2 – 1 

 
14.  Você recebe um paciente de 06 meses com febre 

alta (40°C), vômitos, choro e irritabilidade. Para 
realizar o diagnóstico diferencial seria importante 
observar qual dos sinais/sintomas e achados 
laboratoriais são significativos.  
Correlacione as opções abaixo e assinale a 
alternativa com a sequência CORRETA: 

 
I. Meningite bacteriana (   ) Leucócitos acima de 

100 células/µL 
II. Meningite viral (   ) Proteínas totais no 

LCR bastante elevadas 
III. Neisseria meningitidis (   ) Células entre 10 a 

100 células/µL 
IV. Listeria monocytogenes (   ) Glicorraquia abaixo 

de 2/3 da glicemia 
V. Streptococcus 
pneumoniae 

(   ) Predomínio de 
mononucleares 

 (   ) Predomínio de 
polimorfonucleares 

 (   ) Em geral prognóstico 
mais grave 

 (   ) Terapia geralmente 
sintomática 

 (   ) Petéquias 
 (   ) Meningite neonatal 

 
 
A) I; III; II; I; II; V; III; II; III; IV 
B) I; II; II; III; II; V; V; II; II; III 
C) III; I; II; V; III; I; I; II; III; IV 
D) III; I; II; V; I; III; I; II; IV; III 
E) V; V; IV; III; IV; III; I; II; IV; III 

 
15.  A diferenciação dos vários grupos de micro-

organismos pode ser de grande importância clínica, 

pois é possível prever o prognóstico e as melhores 
opções terapêuticas para uma determinada 
infecção. Diante disso, o conhecimento dessas 
diferenças torna-se essencial.  
Assinale a afirmativa que representa 
CORRETAMENTE essa diferenciação: 

 
A) As bactérias são procariotas, unicelulares e se 

reproduzem sexuadamente. 
B) Os vírus se reproduzem intracelularmente, 

possuem capsídeo e ribossomos. 
C) Os fungos têm reprodução sexuada ou 

assexuada, são eucariotos e móveis. 
D) A parede das bactérias é composta de 

peptideoglicano e a dos fungos de quitina. 
E) Os protozoários são uni ou pluricelulares e se 

reproduzem assexuadamente apenas. 
 

16.  Uma das principais dificuldades em interpretar um 
laudo microbiológico é diferenciar bactérias 
patogênicas de contaminantes. Em duas amostras 
de urina de pacientes femininos diferentes foram 
encontrados os seguintes resultados: 

 
Parâmetros  Paciente I  Paciente II  Valor de  

Referência
Leucócitos      02/ca* 85/ca* < 10/ca* 

Céls epit.            raras 02/ca* raras a + 
Gram CGP 01/ca* BGN > 50/ca* 01bact/ca* 

CC** 5,8x104 > 105 < 104 

CLED col. amarelas col. amarelas - 
MAC ausente col. róseas - 

IDENTIFICAÇÃO S. epidermidis E. coli ausente 

*ca: campo de 40x de aumento. 
**CC: contagem de colônias (UFC/mL). 

 
Quais as hipóteses diagnósticas mais prováveis que 
podem ser informadas aos pacientes I e II? Assinale 
a alternativa CORRETA. 

 
A) Ambos apresentam infecção do trato urinário 

(ITU). 
B) Nenhum dos dois casos têm uma ITU. 
C) O primeiro caso é de ITU, mas não o segundo. 
D) O primeiro é caso de uretrite e o segundo de 

cervicite. 
E) O paciente I acusa caso de contaminação e o 

paciente II, caso de ITU. 
 

17.  Correlacione o mecanismo de ação com o grupo de 
drogas e assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Inibição da síntese de parede celular  
B. Inibição da síntese de proteínas  
C. Alteração da membrana plasmática 
D. Inibição da síntese de ácidos nucléicos  
E. Inibição da síntese de metabólitos essenciais 
 
I. Quinolonas 
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II. Aminoglicosídeos 
III. Polimixinas 
IV. Cefalosporinas 
V. Sulfonamidas 

A) A- V; B-III; C-II; D-I; E-IV 
B) A- IV; B-II; C-III; D-I; E-V 
C) A- III; B-II; C-IV; D-V; E-I 
D) A- II; B-III; C-IV; D-V; E-I 
E) A- V; B-II; C-III; D-I; E-IV 

 
18.  A febre é um forte indício de processo infeccioso, 

embora possa estar presente em outras situações 
como processos inflamatórios e autoimunes. Sobre 
os tipos, frequência, períodos e exemplos de 
quadros febris, observe as opções abaixo e marque 
a alternativa CORRETA:  

 
I. Febre intermitente = aquela em que a hipertermia 

é interrompida diariamente por períodos de 

apirexia. Ex.: malária.  

II. Febre contínua = hipertermia diária com 

variação de até de 1°C, sem apirexia.  

Ex.: gripe.  

III. Febre remitente = hipertermia diária com 

variação de mais de 1°C, sem apirexia. 

Ex.: tuberculose. 

IV. Febre irregular = aquele em que os picos são 

muito elevados ao mesmo tempo que intercalados 

com temperaturas normais ou baixas. Ex.: sepse 

por gram negativos.  

 
A) Apenas a opção I é verdadeira.  
B) Apenas as opções I e IV são verdadeiras.  
C) Apenas  as opções I, III e IV são verdadeiras.  
D) Todas as opções são verdadeiras.  
E) Nenhuma opção é verdadeira. 

 
19.  As infecções respiratórias estão entre as causas 

mais comuns de procura por atendimento médico, 
especialmente em crianças e idosos.  
Correlacione os patógenos com as situações 
clínicas mais comumente encontradas e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  

 

1. Pneumonia hospitalar ( ) Haemophilus influenza 
 

2. Pneumonia viral ( ) Streptococcus pyogenes 
 

3. Pneumonia atípica ( ) Influenza A   
 

4. Faringite ( ) Klebsiella pneumoniae  
 

5. Epiglotite ( ) Chlamydophila 
pneumoniae   

 
6. Pneumonia comunitária 
típica  
 

( ) Acinetobacter baumannii 

7. Resfriado comum ( ) Streptococcus 
pneumoniae 
 

8. Pneumonia associada ao 
alcoolismo 

( ) Legionella pneumophila 
 

 ( ) Staphylococcus aureus  
 

 ( ) Coronavírus  
 

A) 5 – 1 – 2 – 4 – 1 – 8 – 6 – 3 – 6 – 7  
B) 6 – 4 – 2 – 5 – 1 – 3 – 1 – 7 – 8 – 2  
C) 5 – 4 – 2 – 8 – 3 – 1 – 6 – 3 – 1 – 7  
D) 5 – 3 – 7 – 8 – 6 – 1 – 6 – 1 – 4 – 2  
E) 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 4 – 3 – 6 – 7  

 
20.  CAA, 52 anos, microbiologista, estava a passeio 

com a família em Porto de Galinhas, quando, na 
madrugada, apresentou-se com diarreia intensa, 
dor abdominal e boca seca. Na consulta relatou ter 
ido ao banheiro durante a madrugada e assustou-
se com a quantidade de líquido, com aspecto de 
água de arroz, eliminado em uma das evacuações. 
Não apresentou febre. Informou que havia comido 
arroz, purê com molho de camarão e frutos do mar. 
O prato estava delicioso e havia sido servido em 
um restaurante à beira-mar.  
Diante do exposto, analise as assertivas que 
seguem:  

 
I. Trata-se de um quadro clássico de diarreia do 

viajante, causada provavelmente por EIEC.  

II. Os sinais e sintomas indicam uma disenteria 

bacilar, que pode ser causada por Shigella, EIEC 

ou Campylobacter.  

III. A pesquisa de leucócitos seria um exame útil, 

pois permitiria diferenciar diarreia secretória de 

diarreia invasiva.  

IV. O provável alimento contaminado deve ser o 

camarão ou outro fruto do mar, que, considerando-

se a região geográfica, poderia conter Vibrio 

cholerae. Esse patógeno é extremamente 

perigoso, pois pode levar à desidratação grave, 

seguida de óbito.  

 

Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e IV.  
C) Apenas II e III. 
D) Apenas III e IV.  
E) Todas. 
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21.  Pré-escolar de seis anos é levado ao setor de 
emergência por apresentar , há quatro dias, febre 
baixa e tosse produtiva acompanhada de 
expectoração sanguinolenta. Ao exame, a 
freqüência respiratória é normal e auscultam-se 
estertores crepitantes em ambas as bases 
pulmonares. A radiografia de tórax realizada há dois 
dias mostra infiltrado alveolar em ápice de pulmão 
direito. O paciente está em uso de penicilina 
procaína, sem melhora do quadro. Exames 
complementares colhidos na emergência: 
hemograma: 22.000 leucócitos ( 15% eosinófilos , 
5% bastões , 35% neutrófilos segmentados , 42% 
linfócitos e 3% monócitos ).Radiografia de tórax 
mostrando um infiltrado alveolar em bases 
pulmonares. Diante do exposto, deve-se considerar 
que o quadro acima é ocasionado por: 

 
A) Bactéria. 
B) Proteínas Infectantes. 
C) Vírus.  
D) Fungos. 
E) Parasitas. 

 
 

22.  Em relação às hipersensibilidades, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
A) Certos fármacos como, por exemplo, a penicilina, 

se ligam à superfície celular e servem como alvo 
para anticorpos IgG antifármaco, os quais causam 
a destruição de hemácias (anemia hemolítica) ou 
plaquetas (trombocitopenia). 

B) As reações de hipersensibilidade tipo II podem 
surgir quando o antígeno é solúvel e ocorre a 
formação de depósito de agregados antígeno: 
anticorpo ou complexos imunes em determinados 
locais e tecidos. 

C) As reações de hipersensibilidade tardia tipo IV 
são mediadas por células T efetoras antígeno-
específicas que atuam essencialmente da mesma 
forma que durante a resposta a um patógeno 
infeccioso.  

D) Lupus eritematoso sistêmico é atribuído a uma 
falha na eliminação dos complexos imunes 
decorrentes da produção crônica de anticorpos IgG 
contra antígenos próprios presentes em todas as 
células nucleadas, principalmente as subunidades 
da cromatina, o nucleossoma, o spliceossoma e 
um pequeno complexo de ribonucleoproteínas 
citoplasmáticas. 

E) Em uma série de doenças autoimunes órgão-
específicas, as células TH1 e/ou células T 
citotóxicas estão diretamente envolvidas no 
desenvolvimento da lesão nos tecidos. É o caso,  
por exemplo, da diabetes tipo I. 
 

23.  Em relação à subpopulação Th1, marque a 
alternativa INCORRETA: 

 
A) Possuem dupla função: controlar bactérias que 

podem causar infecções intravesiculares em 
macrófagos e estimular a produção de anticorpos 
contra patógenos extracelulares. 

B) Induzem mudança de classe nas células B 
ativadas para produzirem determinados isotipos 
de anticorpos.  

C) Sua diferenciação é induzida pelas citocinas IFN-
γ e IL-12.  

D) Sua diferenciação é induzida pelas citocinas IL-4 
e IL-5. 

E) Expressam proteínas efetoras que ativam os 
macrófagos. 

 
24.  Analise as afirmações que seguem. Em seguida, 

marque a alternativa CORRETA: 
 

I. O teste de avidez de IgG é um teste auxiliar para 

caracterizar se a infecção é aguda ou pregressa 

quando a reação sorológica com IgM é positiva 

num paciente assintomático.  

II. Dependendo da percentagem de avidez da IgG 

e dos índices de anticorpos específicos IgG e IgM 

para toxoplasma, pode-se inferir se a infecção é 

aguda ou pregressa.  

III. A IgM produzida em uma resposta humoral 

secundária normalmente apresenta o mesmo 

índice de avidez quando comparada à IgM 

produzida na resposta primária. 

IV .Se a pesquisa de IgM foi negativa e a de IgG 

foi positiva, significa que o paciente foi 

recentemente exposto ao agente infeccioso 

suspeito. 

V. Nas infecções que ocorreram há longo tempo, a 

avidez do anticorpo pelo antígeno está diminuída 

 
A) Apenas a afirmação V é falsa. 
B) Apenas as afirmações III, IV são falsas. 
C) Apenas as afirmações I, IV e V são falsas. 
D) Apenas as afirmações I, III e IV são falsas.  
E) Apenas as afirmações IV e V são falsas. 

 
25.  Qual das alternativas abaixo contém antibióticos 

que atuam exclusivamente na parede celular da 
célula bacteriana : 

 
A) Quinolonas, Vancomicina, Penicilinas e 

Tetraciclinas 
B) Penicilina, Cefalosporina, Macrolídeos e 

Quinolonas 
C) Penicilina, Cefalosporina, Vancomicina e 

Bacitracina 
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D) Aminoglicosídeos, Sulfas, Cefalosporinas e 
Tetraciclinas 

E) Penicilinas, Vancomicina, Aminoglicosídeos 
e Sulfas 
 

26.  Observe as afirmações abaixo a respeito da 
imunidade a micro-organismos e verifique quais são 
FALSAS  (F) e quais são VERDADEIRAS  (V). Em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 

 
I. Imunidade humoral é a principal resposta 

imunológica protetora contra bactérias 

extracelulares, enquanto que para bactérias 

intracelulares, a principal resposta é celular. 

II. Ativação de macrófagos por citocinas derivadas 

das células Th2 se dá, por exemplo, em resposta à 

infecção por protozoários e helmintos. 

III. Na fase inicial do choque séptico são 

verificadas altas concentrações de citocinas, 

principalmente TNF, produzidas pelos macrófagos. 

IV. Na imunidade contra vírus, os anticorpos atuam 

apenas durante o estágio extracelular, ou seja, a 

eliminação dos vírus que residem nas células se 

dá através da ação de células T CD8+.  

V. Superantígeno é uma toxina bacteriana que se 

liga simultaneamente à fenda da molécula MHC 

classe II e aos receptores de céls T, ativando um 

grande número de células T.  

A) V – F – V – V - F 
B) V – V – V – F - F 
C) F – F – F – V - V 
D) V – F – V – V - V 
E) F – V – F – V – F 

 
27.  Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

CORRETA. 
 

A) As células principais do epidídimo, sob 
microscopia óptica, exibem formato cúbico e 
núcleo centralizado, REG desenvolvido e 
realizam endocitose do material que percorre a 
luz do epidídimo.  

B) As espermatogônias localizadas nos túbulos 
seminíferos apresentam núcleos contendo 
heterocromatina densa organizada em grumos 
compactos de aspecto “grosseiro”.  

C) O compartimento basal abriga as 
espermatogônias e espermátides, assim como as 
células de Sertoli.  

D) Nos túbulos seminíferos encontram-se as células 
de Sertoli, as quais apresentam função de 

manutenção da homeostase dos espermatócitos 
primários.  

E) As células de Leydig apresentam núcleo cúbico, 
secretam testosterona e estão presentes no 
interior do túbulo seminífero.  

 
28.  Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

CORRETA. 
 

A) Os envoltórios de tecido conjuntivo que 
compõem a estrutura organizacional dos nervos 
periféricos consistem em epineuro, perineuro e 
endoneuro, sendo o epineuro o mais externo 
destes e o endoneuro localizado mais 
internamente.  

B) O endoneuro é formado por tecido conjuntivo 
propriamente dito denso, possui fibras reticulares 
(produzidas pelas células de Schwann) e 
apresenta mastócitos como um tipo celular 
frequentemente encontrado.  

C) No epineuro encontram-se células epiteliais 
unidas através de junções de oclusão, as quais 
atuam na regulação da homeostase do nervo, 
constituindo uma espécie de isolamento entre 
axônios e demais estruturas teciduais 
adjacentes.  

D) As camadas de células perineurais, as fibras 
colágenas entrelaçadas com fibras elásticas e a 
presença de tecido conjuntivo frouxo são 
características do perineuro.  

E) As fibras reticulares (colágeno tipo III) são 
encontradas em grande quantidade no perineuro 
e em quantidade reduzida no endoneuro.  
 

29.  Analise as afirmativas abaixo e assinale a 
INCORRETA: 
 

A) São encontrados grânulos contendo PTH no 
citoplasma das células principais.  

B) As células principais são células que se 
encontram em estágio denominado de 
“transicional”.  

C) As células oxífilas possuem REG e aparelho de 
Golgi pouco desenvolvidos.  

D) As células principais correspondem à maior 
população de células presentes na glândula 
paratireoide.  

E) A calcitonina apresenta efeito oposto ao PTH, 
inibindo o processo de osteoclastogênese. As 
células parafoliculares secretam a calcitonina.  
 

30.   Hiperplasia é: 
 
A) Aumento do número de células como 

processo adaptivo. 
B) Aumento no número de células com caráter 

fisiológico. 
C) Aumento no tamanho das células como 

processo dapatativo. 
D) Aumento no tamanho das células com caráter 

fisiológico. 
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E) Amento na função da célula sem caráter 
fisiológico.    

                
31.  Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

CORRETA:  
 
A) O citoplasma das células cromófilas acidófilas 

da adeno-hipófise, quando estas são coradas 
com a hematoxilina-eosina, apresentam-se na 
cor rosa.  

B) A teca interna é composta por células com 
formato fusiforme e consequentemente núcleo 
apresentando o mesmo formato. 

C) A hipófise pode ser dividida em parte anterior 
e posterior. Na parte anterior são encontrados 
axônios e células da neuróglia representando 
seus principais componentes celulares.  

D) Células somatotróficas, corticotróficas e 
lactotróficas são exemplos de células 
encontradas na neuro-hipófise.  

E) Em relação às células cromófobas da adeno-
hipófise, pode-se afirmar que estas fazem 
parte das células secretoras funcionais e 
possuem grande afinidade pelo corante 
hematoxilina-eosina.  

 
32.  No citoplasma das bactérias podem existir 

moléculas de DNA circulares , menores que o 
cromossomo , cujos genes não determinam 
características essenciais , porém , muitas vezes, 
conferem vantagens seletivas as bactérias que os 
possuem. Essas estruturas são chamadas de: 
 
A) Ribossomos. 
B) Plasmídios. 
C) Grânulos de reserva. 
D) Pili. 
E) Parede celular. 

 
33.  Observe, abaixo, o resultado da análise do líquido 

cefalorraquidiano de um paciente: 
 

Aspecto : turvo 
Leucócitos : 1200 células 
Diferencial de celularidade : 93% polimorfonucleares / 
7% mononucleares 
                                                      
Proteína : 200 mg/dl 
Glicose : 20 mg/dl 
Coloração de Gram: não foram vistos germes 
Coloração de BAAR: não foram vistos germes 

 
Este resultado mostra ser o paciente portador de 
Infecção no Sistema Nervoso Central, classificada 
como: 

 
A) Parasitária. 
B) Viral. 
C) Fúngica. 
D) Bacteriana. 
E) Tuberculosa. 

 

34.  Analise as afirmativas abaixo e assinale a  
CORRETA: 
 

A) O córtex cerebral apresenta VI camadas distintas 
e contém diferentes tipos celulares como 
astrócitos e micróglia. Na camada V certamente 
podem-se encontrar células piramidais de Betz e 
células da neuróglia, com exceção das células de 
Martinotti.  

B) Os oligodendrócitos compõem um tipo celular 
característico que faz parte das células da 
neuróglia e sua função consiste na mielinização 
de neurônios no SNC. Em relação à sua 
morfologia em microscopia óptica (MO), pode-se 
afirmar que apresentam núcleo colunar e 
frequentemente estão circundados por um halo 
perinuclear claro.  

C) Corpos de Herring compreendem dilatações na 
região terminal dos axônios os quais estão 
localizados na região da neuro-hipófise e atuam 
armazenando componentes de secreção. Células 
da glia (como por exemplo a micróglia) e capilares 
sanguíneos também podem ser observados na 
neuro-hipófise.  

D) A camada multiforme do córtex cerebral 
apresenta células com vários formatos, entre as 
quais certamente encontram-se as células de 
Martinotti e também as células piramidais. A 
região mais externa dessa camada apresenta 
células fusiformes e a mais interna possui células 
estreladas.  

E) São características das células presentes na 
zona glomerulosa da glândula adrenal: núcleo 
com tamanho inferior aos das células que 
constituem as demais camadas, REA bastante 
desenvolvido e a denominação de 
“espongiócitos”.  

 
35.  Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA. 
 
A) A zona glomerulosa corresponde à maior 

porcentagem do córtex da adrenal.  
B) As células da zona reticulada podem ser 

denominadas de espongiócitos.  
C) A região da medula da adrenal tem como 

característica basofilia e a região cortical 
apresenta acidofilia.  

D) Adjacente à zona reticulada encontramos a zona 
glomerulosa.  

E) A região da medula da adrenal tem como 
característica acidofilia e a região cortical 
apresenta basofilia.  

 
36.  Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

INCORRETA. 
 

A) As ilhotas de Langerhans estão envoltas por 
fibras reticulares formadas por colágeno tipo I.  

B) Através de imunocitoquímica é possível a 
identificação específica dos tipos celulares 
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presentes nas ilhotas de Langerhans, como as 
células α e δ.  

C) Os tipos celulares presentes na ilhota de 
Langerhans estão organizados em cordões 
anastomosados de células.  

D) A organização dos componentes vasculares do 
pâncreas origina um “sistema” denominado 
sistema porta insuloacinar.  

E) O pâncreas está envolto por uma cápsula 
conjuntiva que origina septos que permitem a sua 
separação em lóbulos. 
 

37.  As descrições anatômicas devem ser expressas em 
relação a uma posição anatômica constante para 
que, dessa forma, sejam evitadas ambiguidades. A 
posição anatômica refere-se à posição do corpo 
humano em pé e com as características descritas 
abaixo, EXCETO: 

 
A) A cabeça e o olhar voltados anteriormente. 
B) Os braços e antebraços ao lado do corpo. 
C) Palmas das mãos voltadas para frente. 
D) Membros inferiores próximos e pés paralelos. 
E) Quirodáctilos em completa flexão. 
 

38.  O termo medial, na terminologia anatômica, é 
utilizado para as estruturas: 

 
A) Localizadas entre proximal e distal. 
B) Próximas ou mais próximas do plano mediano. 
C) Localizadas entre anterior e posterior. 
D) Próximas ou mais próximas do plano coronal. 
E) Localizadas entre o superior e o inferior. 

 
39.  É um movimento articular que combina flexão, 

extensão, abdução e adução de tal forma que a 
extremidade distal das partes envolvidas se move 
em círculo. Trata-se da: 

 
A) Rotação interna. 
B) Rotação externa. 
C) Supinação. 
D) Pronação. 
E) Circundução. 

 
40.  Com relação ao plexo braquial, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 
A) O fascículo lateral origina o nervo ulnar e o nervo 

subescapular. 
B) É responsável pela inervação do membro 

superior. 
C) É formado a partir das raízes dos nervos espinais 

C5-T1. 
D) É a origem de importantes nervos, entre eles 

estão o radial, o mediano e o musculocutâneo. 
E) A sua lesão abaixo de T2 não causará 

tetraplegia. 
 

41.  Qual nervo, por transitar junto à extremidade 
proximal do úmero, pode ser lesado durante a 

fratura dessa parte do osso, com consequente 
paralisia e atrofia do n. deltoide? Assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A) Nervo radial. 
B) Nervo mediano.                                           
C) Nervo axilar.                                                  
D) Nervo musculocutâneo. 
E) Nervo ulnar. 

 
42.  A luxação congênita da articulação do quadril pode 

acometer 1,5 em 1.000 nascidos vivos. É mais 
comum nas meninas do que nos meninos (8:1). 
Quanto à articulação do quadril, assinale a 
INCORRETA: 

 
A) Faz a conexão entre o cíngulo do membro 

inferior e o membro inferior. 
B) É sinovial esferoide. 
C) Permite grande amplitude de movimentos. 
D) O ligamento da cabeça do fêmur é forte e 

importante no fortalecimento articular. 
E) O osso do quadril participa especialmente com a 

face semilunar do acetábulo. 
 

43.  O esterno é usado com frequência para biópsia de 
sua medula óssea em razão de sua largura e 
posição subcutânea. A biópsia serve para 
transplantes de medula óssea, detecção do câncer 
(leucemia) e estudo de discrasias sanguíneas.” 

 
Quanto ao esterno é INCORRETO afirmar: 

 
A) É um osso plano e alongado. 
B) Situa-se na parte anterior da caixa torácica. 
C) Na parte alta do manúbrio situam-se as 

incisuras claviculares e a incisura jugular. 
D) Entre o corpo e o xifoide temos uma 

angulação chamada ângulo do esterno 
(Louis). 

E) As cristais transversais (no corpo) são linhas 
de fusão (sinostoses) de suas 4  (quatro) 
esternebras. 

 
44.  A tonsila faríngea (adenoide) é um exemplo de 

tecido linfoide agrupado e que se localiza 
na______________________abaixo do osso 
esfenoide. Quando aumentada pode causar 
obstrução nas___________________ nasais. 

 

A) Cavidade nasal / coanas. 
B) Nasofaringe / coanas. 
C) Orofaringe / fauces. 
D) Laringofaringe / fauces. 
E) Nenhuma das anteriores. 

 
45.  A proeminência laríngea é muito mais pronunciado 

no homem do que na mulher. Constitui um acidente 
anatômico da laringe na cartilagem: 
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A) Cricóide. 
B) Tireoide. 
C) Aritenoide. 
D) Epiglote. 
E) Cuneiforme. 

 
46.  “Homem, 49, consultou com seu médico com 

queixas de dor, sangramento e protusão anal 
quando defecava. Ao exame físico verificou-se a 
presença de hemorroidas interna e externas 
(dilatações do plexo venoso retal e que ocorrem em 
aproximadamente 30-40 % da população).  
Dado esse contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) As anastomoses entre as veias retal superior, 

média e inferior formam comunicações entre  os 
sistemas venosos portal e sistêmico. 

B) A veia retal média  drena para a veia ilíaca 
interna.   

C) O m. levantador do ânus é atravessado pela 
uretra, tanto no homem quanto na mulher.  

D) A veia retal superior drena para a veia 
mesentérica inferior. 

E) A artéria retal inferior em geral tem sua origem na 
artéria ilíaca externa.   

 
47.  O sistema urinário possui muitas interfaces com o 

sistema genital tanto no homem quanto na mulher. 
Estabeleça correlação entre as colunas abaixo. Em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 

 
I. Ligamento 
redondo do útero 

(    )  Colículo seminal (Vero 
montanum) 

II. Músculo 
cremáster 

(    )  Ocupa o canal inguinal nas 
mulheres 

III. Veia gonadal E 
 

(   )  Veia renal E 

IV. Epidídimo 
 

(   )  Artéria ovariana 

V. Uretra 
prostática 
 

(   )  Escavação reto-uterina 

VI. Saco de 
Douglas 

(   )  Reserva os 
espermatozoides 

VII. Ligamento 
suspensor do ovário 

(   )  Eleva o testículo 

 
A) I, V, III, IV, VI, VII, II 
B) V, I, III, VII, VI, IV, II 
C) V, II, III, I, IV, VII, VI 
D) IV, I, V, VI, III, VII, II 
E) I, III, V, IV, VI, VII, II 

 
48.  Sobre a ativação das plaquetas, marque a 

alternativa INCORRETA: 
 
A) A ativação dos receptores de adesão pode 

ocorrer somente pela via de ativação da ciclo-
oxigenase e da tromboxano sintetase. 

B) As plaquetas possuem receptores para colágeno, 
epinefrina, ADP e trombina. 

C) A ciclo-oxigenase (COX) é inibida pelo ácido 
acetilsalicílico. 

D) Os endoperóxidos formados por ação da COX 
são metabolisados pela tromboxano sintetase 
para formar Ttomboxano A2.   

E) O tromboxano A2 ativa os receptores GPIa-IXa e  
GPIIb-IIa para que haja a adesão plaquetária ao 
local da lesão. 

 
49.  A vasodilatação nos músculos esqueléticos que 

ocorre durante as reações "luta ou fuga" é causada 
principalmente pela:  
 

A) Estimulação adrenérgica do músculo liso 
vascular, principalmente com norepinefrina (NA) 
como neurotransmissor. 

B) Estimulação simpática colinérgica do músculo 
liso vascular com a acetilcolina (ACh) como 
neurotransmissor. 

C) Estimulação parassimpática adrenérgica do 
músculo liso vascular com noradrenalina como 
neurotransmissor. 

D) Embos resultam (b e c) na vasodilatação dos 
músculos esqueléticos. 

E) Nenhuma das anteriores. 
 

50.  Os traços do ECG das figuras abaixo são de 
diferentes derivações. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a CORRETA: 

 

 
 

A. A derivação I associa o braço esquerdo como 

polo positivo e o braço direito como polo 

negativo. 

B. A derivação II associa a perna esquerda como 

polo positivo e o braço esquerdo como polo 

negativo. 

C. A derivação II associa a perna esquerda como 

polo positivo e o braço direito como polo 

negativo. 

Estão corretas APENAS as afirmativas: 
 

A) A, B e C. 
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B) A e B. 
C) A e C. 
D) B e C. 
E) Nenhuma das anteriores. 

 

51.  O Sistema Nervoso Central produz o nosso estado 
consciente mediante um contínuo fluxo de 
informações e armazenamento de memórias ao 
longo da vida, a partir de diferentes estímulos 
externos. Ao mesmo tempo, controla a 
concentração dos nossos fluidos internos e o 
trabalho de músculos e glândulas. A transmissão 
sináptica é o processo básico de toda essa 
atividade. Bilhões de neurônios se comunicam entre 
si via milhares de sinapses e cada sinapse, por sua 
vez, é uma estrutura regulada independentemente.  
Dado esse contexto, analise as assertivas abaixo e, 
em seguida, assinale a alternativa CORRETA.  

 
I. A liberação dos neurotransmissores ocorre com 

gasto de ATP. 

II. A ativação do receptor nicotínico permite o início 

de um potencial de ação na célula pós-sináptica. 

III. A ativação do receptor β1 pela noradrenalina 

promove o aumento da quantidade de AMPc no 

citoplasma das células cardíacas. 

 
A) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
B) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras. 
C) Apenas as assertivas I e IIII são verdadeiras. 
D) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
E) Todas as assertivas são verdadeiras.  

 
 

52.  No que se refere ao espectro de doenças da 
tireoide, assinale a alternativa INCORRETA.  

 
A) A doença de Graves caracteriza-se pela 

hipofunção da glândula tireoide por bloqueio nos 
receptores de TSH. 

B) A tireoidite de Hashimoto apresenta anticorpos 
antitireoglobulina e tireoperoxidase. 

C) A tireotoxicose é a síndrome clínica de 
hiperfuncionamento associada a altos níveis de 
T3 e T4 na circulação, independente da origem do 
excesso de hormônios. 

D) Cretinismo é ocasionado pelo defeito enzimático 
congênito ou agenesia ou disgenesia da tireoide. 

E) Hipotiroidismo secundário é uma forma rara de 
insuficiência tiroideana, ocorrendo em doenças 
da hipófise ou do hipotálamo, em que a secreção 
do TSH, do TRH ou de ambos encontra-se 
diminuída. 

 
 

53.  Uma paciente de 34 anos de idade apresenta 
episódios recorrentes de graves dores de cabeça, 
palpitações, taquicardia e sudorese. Um exame 

físico revela que sua pressão arterial está dentro 
dos limites normais; no entanto, durante um desses 
episódios de dores de cabeça, palpitações e 
taquicardia, sua pressão sanguínea é encontrada 
marcadamente elevada. A análise de imagem 
encontra um pequeno tumor de glândula adrenal 
direita. Qual das seguintes moléculas mais 
provavelmente está aumentada na urina dessa 
paciente? 

 
A) Aminolevulínico (ALA). 
B) Ácido vanilmandélico (VMA). 
C) Ácido hidroxi-indolacético (HIAA). 
D) N-formiminoglutamate (FIGlu). 
E) Acetona. 

 
54.  Comparado ao normal, qual dos seguintes fatos se 

esperaria que ocorresse durante uma 
desidratação?  

 
A) Aumento da pressão venosa. 
B) Níveis baixos de aldosterona. 
C) Aumento da permeabilidade à água do ducto 

coletor. 
D) Aumento da velocidade do fluxo urinário. 
E) Atividade diminuída da renina plasmática 

 
55.  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 possuia a seguinte função principal: 

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

 
56.  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. 
 

57.  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. 
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D) Ao citoplasma e ao retículo endoplasmático liso. 
E) À membrana plasmática e ao retículo 

endoplasmático liso. 
 

58.  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. 
 

59.  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. 

 
60.  Com relação à sinapse, marque a alternativa 

CORRETA. 
 
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. 
 

61.  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. 

62.  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.  

 
63.  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 ao 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. 

 
64.  Sobre os métodos de obtenção de DNA a partir de 

amostras biológicas e métodos de visualização do 
material genético por eletroforese, verifique se as 
afirmativas são FALSAS  (F) ou VERDADEIRAS  
(V). Em seguida, marque a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 

 

I. Após realizar o isolamento do DNA, a quantidade 

e a qualidade do DNA obtidas podem ser analisadas 

por espectrofotometria, constatando-se, por 

exemplo, se há contaminação por proteínas ou RNA 

que podem interferir em métodos como 

sequenciamento. 

II. A eletroforese em gel de agarose permite separar 

e visualizar bandas de fragmentos de DNA com 

diferenças de tamanhos de 5 (cinco) pares de bases 

por ser um método com alto poder de resolução. 

III. A velocidade de migração dos fragmentos de 

DNA do polo negativo em direção ao polo positivo 

será dependente da carga iônica desses 

fragmentos, já que podem apresentar variação.  

IV. Cada banda que é representada e revelada em 

uma eletroforese de DNA consiste em um conjunto 

de polinucleotídeos de mesma carga, tamanho e 

conformação. 
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V. Nas técnicas de isolamento de DNA o rendimento 

do DNA extraído depende principalmente da fase de 

lise de membrana e da qualidade da etapa de 

purificação. 

A) V – F – F – V - V  
B) V – F – F – V - F 
C) F – V – F – F - F  
D) F – V – F – F - V 
E) V – V – V – F - F 

 
65.  Sobre a estrutura secundária do DNA e suas 

características físico-químicas, verifique se as 
afirmativas são FALSAS  (F) ou VERDADEIRAS  
(V).Em seguida, marque a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 

 

I. As duas principais diferenças estruturais entre 

DNA e RNA são, respectivamente, a desoxirribose 

e a ribose, por possuírem pentoses distintas, e a 

presença de timina no DNA e de uracila no RNA. 

II. As ligações fosfodiéster do DNA e RNA formam 

o esqueleto covalente desses ácidos nucleicos, 

consistindo de fosfatos e resíduos de pentoses 

alternados no sentido 5’→ 3’, ou seja, o carbono 3’ 

de um açúcar está ligado com carbono 5’ do 

próximo açúcar através de duas ligações de 

esterificação do ácido fosfórico. 

III. Um nucleotídeo é composto de um grupamento 

fosfato, uma base nitrogenada e de uma pentose, 

sendo que a solubilidade relativa dessas estruturas 

em ambiente celular, do componente mais solúvel 

para o menos solúvel, é pentose, grupamento 

fostato e base nitrogenada. Essa conformação é 

consistente com a estrutura tridimensional do DNA. 

IV. A estrutura secundária do DNA proposta por 

Watson e Crick é uma dupla fita antiparalela 

direcionada à direita. 

V. A complementaridade entre as bases 

nitrogenadas seguem as “regras de Chargaff”, ou 

seja, a timina, uma pirimidina, pareia-se, com 2 

pontes de hidrogênio, com a adenina, uma purina. 

Já a citosina, uma purina, pareia-se, com 3 (três) 

pontes de hidrogênio, com a guanina, uma 

pirimidina. 

A) V – F – F – V - V 
B) V – F – F – V - F 

C) F – V – F – F - V 
D) F – V – V – F - F 
E) V – V – F – V - F 

 
66.  A PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) 

revolucionou o acesso a informações genéticas. 
Sobre essa técnica e suas aplicações, pode-se 
afirmar que: 

 

I. Consiste em uma técnica de amplificação de uma 

sequência de DNA, ou seja, de geração de cópias 

de um fragmento específico de DNA permitindo, por 

exemplo, realizar testes de paternidade através da 

PCR multiplex. 

II. Na PCR, os primers se hibridizam com moléculas 

de DNA fita dupla e são responsáveis por gerar 

cópias de regiões genômicas específicas do DNA 

presente na amostra a ser utilizada na análise. 

III. Cada ciclo da PCR consiste em três etapas 

acontecendo na seguinte ordem: desnaturação do 

DNA, hibridização dos dois primers com o DNA 

molde e polimerização da nova molécula de DNA. 

IV. A PCR utiliza uma DNA-polimerase capaz de 

manter sua atividade mesmo nas altas temperaturas 

necessárias para desnaturar a molécula de DNA. 

V. A PCR em tempo real, uma variante da técnica 

convencional de PCR, possibilita a quantificação de 

moléculas de DNA ou de RNA presentes em uma 

amostra biológica e é utilizada para fornecer 

diagnóstico e quantificação de agentes infecciosos 

como o vírus HIV. 

Marque a alternativa CORRETA: 
 
A) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas I, II, IV e V são 

verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas I, III, IV e V são 

verdadeiras. 
E) Todas as afirmativas são verdadeiras  

 
67.  Sobre polimorfismos e marcadores genéticos, 

afirma-se: 
 

I. Para uma variação genética ser considerada um 

polimorfismo, este deve ocorrer na população com 

pelo menos 2 alelos para determinado locus e com 

frequência do alelo mais raro ≥1% na população 

geral. 
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II. Polimorfismos são variantes genéticas originadas 

de mutações que foram transmitidas ao longo de 

gerações dentro de determinada população e nunca 

estão relacionadas à doença. 

III. Os polimorfismos são utilizados como 

marcadores genéticos, por permitirem realizar 

análises genéticas de identificação humana, e 

também em estudos que objetivam encontrar 

variações mais comumente associadas a uma 

determinada doença. 

IV. Os polimorfismos mais úteis utilizados como 

marcadores genéticos são aqueles que conhecem 

sua localização no genoma e possuem alta 

heterozigose. 

V. Entre os polimorfismos encontrados no genoma e 

que são utilizados como marcadores genéticos em 

técnicas de biologia moleculares encontram-se: os 

RFLPs (polimorfismo de comprimento de fragmento 

de restrição), os VNTRs (variação no número de 

repetição em tandem), as STRs (repetições curtas 

em tandem) e os SNPs (polimorfismos de base 

única).  

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

 
 

68.  A respeito das enzimas de restrição, avalie as 
afirmativas abaixo: 

 
I. As endonucleases de restrição reconhecem e 

cortam o DNA em sítios específicos que estão 

localizados sempre entre genes. 

II. O sítio de restrição reconhecido pelas 

endonucleases é uma sequência palindrômica 

curta de dupla fita de DNA. 

III. As enzimas de restrição têm origem nas 

bactérias, as quais as expressam quando são 

atacadas por bacteriófagos. 

IV. Em análises genéticas, as enzimas podem ser 

utilizadas em métodos de genotipagem e de 

identificação humana. 

V. Cada bactéria tem sua própria enzima de 

restrição e cada enzima reconhece apenas um tipo 

de sequência, independente da fonte do DNA. 

Marque a alternativa CORRETA: 
 
A) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmativas II, III, IV e V são 

verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas I, III, IV e V são 

verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
E) Apenas as afirmativas I, II e V são verdadeiras. 

 
69.  Marque a alternativa INCORRETA. 

 
A) As dineínas representam uma família de motores 

de microtúbulos direcionados para a extremidade 
menos. 

B) As proteínas motoras que se relacionam com o 
citoesqueleto são compostas por duas ou três 
cadeias pesadas, onde se encontra o domínio 
motor e um grande e variado número de cadeias 
leves associadas. 

C) As dineínas e cinesinas posicionam os 
cromossomos condensados no equador da 
célula na fase interfase do ciclo celular. 

D) Dineínas citoplasmáticas são importantes para o 
trânsito de vesículas e para o posicionamento do 
Golgi próximo à região central da célula. 

E) As cinesinas representam uma família de 
motores de microtúbulos direcionados para a 
extremidade mais. 
 

70.  Marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) Os trisquélions de clatrina estruturam-se em uma 

rede convexa de hexágonos e pentágonos. 
B) As proteínas adaptadoras formam uma segunda 

camada do revestimento posicionada entre a 
grade de clatrina e a membrana plasmática. 

C) Cada subunidade de clatrina consiste de apenas 
três cadeias polipeptídicas grandes chamadas de 
trisquélion. 

D) A dinamina e os fosfoinositídeos (PIPs) são 
moléculas envolvidas na etapa de liberação das 
vesículas revestidas. 

E) A dinamina possui dois domínios sendo um deles 
um domínio de GTPase, que regula a frequência 
com que as vesículas irão se liberar da 
membrana. 

 
71.  Marque a alternativa CORRETA. 

 
A) Todas as respostas mediadas pelos receptores 

associados a enzimas são lentas, pois 
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necessitam de muitas etapas de transdução do 
sinal para produzirem a mudança na expressão 
gênica da célula. 

B) A autofosforilação da cauda citossólica dos 
receptores tirosinoquinases cria sítios de 
ancoramento de alta afinidade para a ligação de 
um grande número de proteínas sinalizadoras 
intracelulares. 

C) As pequenas moléculas de sinalização 
intracelular podem ser denominadas de 
mediadores intracelulares pequenos ou primeiros 
mensageiros e são exemplos o cálcio e o AMP 
cíclico. 

D) Após a ligação da molécula-sinal ao receptor da 
proteína G, induz esse receptor a uma mudança 
conformacional que permite a ele ativar a 
proteína G extracelular. 

E) A Ras-GTP ativa fosforila, a primeira proteína 
envolvida na cascata de sinalização da MAP-
quinase. 

 
72.  Marque a alternativa INCORRETA. 

 
A) A ciclina G1 atua mais cedo em G1 e se liga a 

sua Cdk para formar G1-Cdk e assim ajuda a 
conduzir a célula por G1 em direção à fase S. 

B) O controle do momento exato da ubiquitinação 
das ciclinas e da sua consequente eliminação é 
realizada pelo complexo proteico chamado 
APC/C.  

C) Ao longo de toda a molécula de DNA são 
encontradas várias origens de replicação. 

D) A M-Cdk fosforila apenas a Cdc-6 para liberar a 
Mcm e iniciar o processo de replicação do DNA. 

E) O complexo pré-replicativo é formado pela 
asssociação das ORC´s, por dímeros de Cdc-
6/Cdt-1 e pelas Mcm. 

 
73.  Marque a alternativa INCORRETA em relação às 

reações que ocorrem nas células. 
 
A) As vias catabólicas degradam os alimentos em 

moléculas menores, de modo a gerar tanto uma 
forma de energia utilizável pela célula quanto as 
pequenas moléculas que a célula necessita como 
blocos constitutivos. 

B) As vias anabólicas usam energia liberada pelo 
catabolismo de maneira controlada para a síntese 
de todas as outras moléculas que formam as 
células.  

C) A via biossintética também controla a síntese de 
todas as outras moléculas que formam as 
células.  

D) O conjunto das vias anabólocas e catabólicas 
constitui a via biossintética. 

E) O conjunto das vias anabólocas e catabólicas 
constitui o metabolismo celular. 
 
 

 

74.  Marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) As variações nas quantidades relativas dos 

diferentes tipos de matrizes e no modo como 
elas são organizadas dão origem a uma 
surpreendente diversidade de formas. 

B) A matriz pode tornar-se calcificada para formar 
estruturas rígidas como nos ossos e dentes. 

C) A matriz na forma de lamina basal é importante 
no controle do ciclo celular. 

D) A matriz pode adotar formas de cordões que 
proporcionam aos tendões a sua grande força 
tensora. 

E) Na interfase entre o epitélio e o tecido conjuntivo 
a matriz forma a lâmina basal. 

 
75.  Marque a alternativa INCORRETA. 

 
A) As glicosaminoglicanos (GAGs) são cadeias 

polissacarídicas ramificadas compostas de 
unidades dissacacarídicas. 

B) Glicosaminoglicanos são assim chamadas, pois 
um dos açúcares no dissacarídeo repetido é 
sempre um amino açúcar (N-acetilglucosamina). 

C) O N-acetilglucosamina está nas GAGs, na 
maioria das vezes, sulfatado. 

D) Os grupos sulfato e carboxil ocorrem na maioria 
dos açúcares e, por isso, as GAGs são, de 
maneira significativa, carregadas negativamente. 

E) As GAGs são as moléculas mais aniônicas 
produzidas pelas células animais. 

 
76.  Marque a alternativa CORRETA: 

 
A) Quatro principais grupos de GAGs são 

distinguidas de acordo com os seus tipos de 
açúcares,  tipo de ligação entre os açúcares, 
número e localização dos grupos sulfato. 

B) As cadeias polissacarídicas nas GAGs são muito 
flexíveis e podem dobrar-se em estruturas 
globulares. 

C) As cadeias polissacarídicas nas GAGs são 
flexíveis e, por isso, adquirem uma conformação 
altamente distendida. 

D) Altas densidades de cargas negativas das GAGs 
atraem uma nuvem de ânions, que são 
osmoticamente ativos, fazendo a absorção de 
grande quantidade de água pela matriz.  

E) A presença da água nas GAGs cria um inchaço 
que permite a matriz suportar forças de tensão.  

 
77.  Marque a alternativa INCORRETA: 

 
A) A hialuronana ou ácido hialurônico é a mais 

simples das glicosaminoglicanos (GAGs). 
B) A hialuronana consiste em uma sequência 

repetida regular de até 25 mil unidades 
dissacarídicas não sulfatadas. 
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C) A hialuronana é importante no desenvolvimento 
embrionário quando pode ser usada para forçar a 
mudança da forma e da estrutura. 

D) A hialuronana sintetizada na porção basal do 
epitélio serve para criar um espaço livre por onde 
as células posteriormente irão migrar. 

E) As células irão migrar por um espaço criado pela 
hialuronana. Quando essa migração celular 
chega ao seu término, haverá a conversão do 
excesso de hialuronana em proteoglicanas.  
 

78.  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. 
 
79.  Assinale a alternativa que apresenta a principal 

enzima envolvida na travessia da zona pelúcida 
pelos espermatozoides: 
 

A) Hialuronidase. 
B) Neuroaminidase. 
C) Galtase. 
D) Acrosina. 
E) Fertilinina. 

 
80.  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. 
 

81.  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. 

 
82.  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. 

 
83.  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-
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 relação com 
a zona de atividade polarizadora, pois a primeira 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Transferência Externa PUCPR 
Pág. 17 

 
  

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. 

 
84.  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 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 mantêm-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. 

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

três porções: paraxial, intermediária e lateral. 
Considerando estas 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. 
 

86.  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: 
 
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. 
 

87.  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. 

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 
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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. 
 

88.  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 50% das moléculas da enzima 
contêm substrato ligado. 

B) A velocidade da enzima é metade da velocidade 
máxima quando 100% 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 enzima. 

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

 
89.  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. 
 

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

 
91.  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 enzima não seria capaz de formar o 
complexo de estado transitório. 

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

 
92.  As proteínas possuem complexas estruturas 

espaciais, que podem ser organizadas em quatro 
níveis, crescentes em complexidade. Ao comparar 
a estrutura secundária das proteínas, qual 
descrição aplica-se tanto à α-hélice quanto à folha 
β-pregueada? 
 
A) Cadeias N-terminais estão juntas e paralelas. 
B) A estrutura é composta de dois ou mais 

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

alternadas de forma antiparalela. 
D) As cadeias são quase totalmente estendidas. 
E) Todos os componentes da ligação peptídica 

participam de ligação (ponte) de hidrogênio. 
 

93.  Os inibidores enzimáticos são compostos que 
podem diminuir a atividade de uma enzima. Um 
exemplo é o medicamento sinvastatina , que reduz 
os níveis do mau colesterol (LDL-colesterol) e de 
substâncias gordurosas chamadas triglicérides, 
bem como aumenta os níveis do bom colesterol 
(HDL-colesterol) no sangue. A sinvastatina 
pertence à classe de medicamentos denominados 
inibidores da hidroximetilglutaril-co-enzima A 
(HMG-CoA), redutase.  
Um inibidor não competitivo de uma enzima 
provoca qual atividade? 

 
A) Diminui Vmáx. 
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B) Aumenta Km com nenhuma ou pequena 
mudança em Vmáx. 

C) Diminui Km e diminui Vmáx. 
D) Aumenta Vmáx. 
E) Aumenta Km e diminui Vmáx. 

 
94.  Uma criança apresenta vômito intenso, 

desidratação e febre. Os resultados preliminares 
dos aminoácidos sanguíneos mostram que dois 
aminoácidos estão elevados, ambos com radicais 
apolares. A curva de titulação realizada mostra dois 
grupos ionizáveis com pKs aproximados de 2 e 9,5. 
O mais provável par de aminoácidos que está 
elevado consiste em 
 
A) Ácido aspártico e glutamina. 
B) Ácido glutâmico e treonina. 
C) Leucina e isoleucina. 
D) Histidina e valina. 
E) Glutamina e isoleucina. 

 
95.  Ácido fólico e vitaminas do complexo B podem 

reduzir o risco de degeneração macular relacionada 
à idade. A suplementação diária com ácido fólico, 
piridoxina e cianocobalamina parecem reduzir o 
risco de degeneração macular relacionada à idade 
(DMRI) em mulheres com elevado risco para 
doença cardiovascular, de acordo com os 
resultados de um ensaio randomizado, duplo-cego, 
controlado por placebo, divulgado na edição de 23 
de fevereiro de 2009 dos Archives of Internal 
Medicine. 
Avalie a relação entre as vitaminas e as doenças 
causadas pela hipovitaminose de cada uma delas. 
Marque, em seguida, a resposta INCORRETA.  
 
A) Ácido fólico – anemias, defeito neural na 

embriogênese. 
B) Piridoxina (B6) – Depressão, convulsão e 

confusão mental. 
C) Riboflavina (B2) – Quilose e estomatite angular, 

dermatite. 
D) Cobalamina (B12) – anemia, anemia perniciosa, 

acidose metilmalônica. 
E) Tiamina (B1) – Pelagra. 

 
96.  Sobre a via das pentoses fosfato, assinale a 

alternativa INCORRETA:  
 
A) Apresenta a função de formar ribose 5-fosfato, 

que servirá para formar nucleotídeos. 
B) Tem função de formar NADH. 
C) Fornece um importante metabólito que ativa a 

enzima glutationa redutase. 
D) Possui duas fases: a oxidativa e a não 

oxidativa. 
E) Forma intermediários como a frutose 6-fosfato, 

glicose  6-fosfato e gliceraldeido 3-fosfato. 
 

97.  A formação de ureia se deve à necessidade de 
eliminação de N de forma segura. Em relação ao 

catabolismo de aminoácidos e ao ciclo da ureia, 
assinale a alternativa INCORRETA:  
 

A) Ocorre primeiramente a formação de amônio na 
matriz da mitocôndria do fígado. 

B) A liberação de ureia ocorre por quebra da 
arginina, com a colocação de uma molécula de 
água. 

C) A enzima carbamoil fosfato sintetase regula a 
formação de carbamoil fosfato e 
consequentemente o ciclo da ureia. 

D) Após a formação do intermediário citrulil-AMP, 
ocorre troca do AMP por fumarato. 

E) Ocorre união entre o carbamoil fosfato e a 
ornitina para formar citrulina, ainda na matriz 
mitocondrial. 
 

98.  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. 

 
99.  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. 

 
100.  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 nervo: 
 

A) Radial. 
B) Ramo palmar do n. ulnar. 
C) Interósseo anterior. 
D) Ramo palmar do n. mediano. 
E) Mediano. 

 


