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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
1. Quantos anagramas, que comecem e terminem com 

vogal, podem ser obtidos com a palavra MEDICINA? 
 

A) 720 
B) 8.640 
C) 40.320 
D) 5.040 
E) 4.320 

 

2. Marque a alternativa que apresenta as CORRETAS 
raízes da equação a seguir: 

 

1 -2 0  
3 x 1 = 11 
2 1 x  

 

A) V = {-2, 8} 
B) V = {-8, 2} 
C) V = {-7, 1} 
D) V = {-7, -1} 
E) V = {8, -2 } 
 

3. Numa pesquisa realizada com jovens de 15 a 19 
anos, foram feitas duas perguntas para que fossem 
respondidas com sim ou não. A primeira pergunta foi: 
Você fuma, e a segunda: Você consome bebida  
alcoólica?.  
Resultado: 90 jovens responderam sim para a primei-
ra pergunta; 70 responderam sim para a segunda 
pergunta; 25 jovens responderam sim para ambas as 
perguntas; e 40 jovens responderam não para as  
duas perguntas. 
Diante desses dados, pode-se afirmar que 

 

A) o total de jovens que participaram da pesquisa é 
de 215. 

B) o total de jovens que participaram da pesquisa é 
de 205. 

C) o total de jovens que participaram da pesquisa é 
de 255. 

D) o total de jovens que participaram da pesquisa é 
de 230. 

E) o total de jovens que participaram da pesquisa é 
de 175. 

 
4. Uma das progressões aritméticas mais conhecidas é 

a sequência dos números triangulares, que pode ser 
associada à figura abaixo: 

 

 
 
 
Qual será o oitavo número triangular da sequência 
dada? 
 
A) 36 
B) 55 
C) 45 
D) 46 
E) 35 

 

5. Uma PG que apresenta a1 > 0 e 0 < q < 1 ou a1 < 0 e  
q > 1 é denominada 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  
   

16 DE JULHO DE 2013 
 
PROVA: RACIOCÍNIO LÓGICO 
               LÍNGUA PORTUGUESA 
               MEDICINA 
               REDAÇÃO 
             
 

Duração total da prova: 4 horas 
 

 
O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 

NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER 
RASURAS. 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ 

 
Processo Seletivo – Edital n. 12/2013 

 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as 
orientações. 
2. A compreensão e a interpretação das questões consti-
tuem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais 
não poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta prova objetiva: 
- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço        correspondente, 
conforme o modelo:  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta       
azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora 
anulará a questão. 
4.  Assinar o cartão-resposta. 
5. Preenchimento do cartão de redação. 
6. Não se identificar na prova de redação. 
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A) progressão geométrica crescente. 
B) progressão geométrica constante. 
C) progressão geométrica alternante ou oscilante. 
D) progressão geométrica singular. 
E) progressão geométrica decrescente. 

 
6. Um farmacêutico, para realizar uma dissolução, utiliza 

uma parte de soluto para 6 partes de solvente. Consi-
derando que ao final dessa dissolução obtiveram-se 
560 gramas de solução, pode-se afirmar que 

 

A) o farmacêutico utilizou 480 gramas de soluto e 80 
gramas de solvente. 

B) o farmacêutico utilizou 70 gramas de soluto e 490 
gramas de solvente. 

C) o farmacêutico utilizou 490 gramas de soluto e 70 
gramas de solvente. 

D) o farmacêutico utilizou 80 gramas de soluto e 480 
gramas de solvente. 

E) o farmacêutico utilizou 60 gramas de soluto e 420 
gramas de solvente. 

 
7. Em um Pronto-Socorro, o atendimento é determinado 

por uma progressão geométrica. Das 06h00min até às 
07h00min foram atendidas 8 pessoas, e das 12h00 
min até as 13h00mim foram atendidas 256 pessoas. 
Com base nesses dados, pode-se afirmar que até às 
10h00min o total de pessoas atendidas foi de 

 

A) 120 pessoas. 
B) 64 pessoas. 
C) 96 pessoas. 
D) 112 pessoas. 
E) 128 pessoas. 
 

8. Considere o triângulo representado na figura abaixo: 
 

 
 
Os catetos x e y, nessa ordem, medem: 

 

 

A) 312 e 12 

B) 36 e 6 

C) 12 e 312  

D) 6 e 36   
E) 12 e 6 

 

 

9. Um aluno do curso de Medicina fez uma prova de 
múltipla escolha com 30 questões. A pontuação se-
guia a seguinte regra: 4 pontos para cada questão 
correta e menos 1 ponto para cada questão errada. 
Sabendo que sua pontuação final foi de 80 pontos, 
pode-se afirmar que ele acertou exatamente: 

 

A) 20 questões. 
B) 19 questões. 
C) 22 questões. 
D) 21 questões. 
E) 18 questões. 
 

10. Os quadrados mágicos constituem uma excelente 
ferramenta de aprendizagem e desenvolvimento do 
raciocínio lógico. Na figura abaixo, temos representa-
do um quadrado 4x4, com 16 células, parcialmente 
preenchidas com os números de 1 a 16, sem repeti-
ção.  

 

1 A B 4 

C D E F 

G H I J 

13 K L 16 

 

Neste quadrado 4x4, a soma dos números na horizon-
tal, vertical e diagonal deve totalizar 34. Os valores 
que A, B, C, F e G podem representar, respectiva-
mente, são: 

 

A) 12, 15, 14, 9 e 8 
B) 14, 15, 12, 8 e 9 
C) 14, 12, 15, 8 e 9 
D) 12, 14, 15, 8 e 9 
E) 14, 15, 12, 9 e 8 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

11. Leia o seguinte texto e assinale a única alternativa 
que sintetiza CORRETAMENTE as ideias nele  
apresentadas. 

 

O exame para validação de diploma de médico obtido 
no exterior, o Revalida, deverá ser alterado. Uma das 
estratégias será calibrar a dificuldade das questões da 
prova de acordo com o desempenho de estudantes 
brasileiros, afirmou nesta quarta-feira o ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha. 
A ideia é submeter alunos de faculdades brasileiras 
de medicina, como parâmetro, a uma prova formada 
por questões do banco do Revalida. A medida será 
aplicada ainda neste ano. "O padrão de cobrança dos 
médicos estrangeiros deve ser similar à formação dos 
brasileiros", disse Padilha.  
Durante audiência na Câmara dos Deputados, ontem, 
Padilha observou que o número de validações de  

12 
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diplomas estrangeiros caiu de forma expressiva desde 
que o Revalida passou a ser adotado no País, em 
2011. Em 2010, 402 médicos formados no exterior re-
ceberam permissão para atuar no País. Em 2011, 
com a implementação do Revalida, foram 238, e no 
ano passado, 121. "O exame será aprimorado", disse. 
Padilha afirmou que até 2014 serão abertos 35 mil 
postos de trabalho médico nas Unidades de Pronto-
Atendimento. Pelas contas do ministro, isso significa 
um aumento da demanda de aproximadamente 70 mil 
profissionais. Há, além disso, um pedido feito por pre-
feitos de 13 mil profissionais. 

       Fonte: Agência Estado, 13/06/2013. 
 

A) O exame de revalidação do diploma médico (Re-
valida) ficará mais difícil; alunos de faculdades 
brasileiras de medicina serão parâmetro para rea-
lizar mudanças na prova aplicada a estrangeiros, 
segundo o ministro da Saúde. 

B) O exame Revalida passará por mudanças,  
segundo o ministro da Saúde, porque mais de 13 
mil profissionais solicitaram aos prefeitos de suas  
cidades a contratação, em regime de urgência, de 
novos médicos (cerca de 35 mil). 

C) O ministro da Saúde declarou que o Revalida fica-
rá mais difícil, uma vez que a cada ano mais mé-
dicos estrangeiros são contratados por prefeituras 
brasileiras – número crescente que incomoda os 
profissionais diplomados por universidades brasi-
leiras (mais de 70 mil a cada ano). 

D) O ministro da Saúde declarou que o exame Reva-
lida precisa passar por alterações; a solução en-
contrada pelo ministério é abolir o banco de ques-
tões do Revalida e consultar os estudantes de 
medicina brasileiros, elaborando as provas em 
conjunto com os universitários. 

E) O exame de revalidação do diploma médico (Re-
valida) passará por mudanças, objetivando maior 
dificuldade; o banco de dados do ministério da 
Saúde poderá ser consultado, mas as medidas 
valerão apenas a partir de 2014, quando 70 mil 
profissionais estrangeiros serão contratados. 
 

12. Leia a seguinte charge: 
 

 
Autor: Nani. Fonte: http://www.nanihumor.com/2013/03/medicos-
importados-que-isso.html 

A partir da leitura da charge de Nani, pode-se dizer 
CORRETAMENTE que o efeito de humor é decorren-
te do uso do seguinte recurso/fenômeno linguístico: 

 

A) Polissemia. 
B) Intertextualidade. 
C) Silepse de gênero. 
D) Discurso indireto livre. 
E) Cacofonia. 

 

13. Leia o seguinte texto e assinale a única alternativa 
CORRETA. 
 
A bioética é a ética aplicada à vida e abrange temas 
que vão desde uma simples relação interpessoal mé-
dico-paciente até fatores que interferem na sobrevi-
vência do planeta como um todo. 
O emprego de descobertas científicas pode, muitas 
vezes, afetar positiva ou negativamente a sociedade 
ou até mesmo o planeta. Deste modo, as vantagens e 
desvantagens do emprego de uma determinada tec-
nologia ou da realização de certos experimentos  
devem ser avaliadas por comitês formados por indiví-
duos de diversas formações. Sendo assim, pode ser 
percebido que a bioética envolve profissionais de dife-
rentes áreas biológicas, não apenas os médicos. 
Os princípios básicos da bioética são três, a saber: 

 

•••• Autonomia ou princípio da liberdade: baseia-se no 
fato de que na relação médico-paciente este último 
possui o direito de ser informado sobre seu estado de 
saúde, detalhes do tratamento a ser prescrito e tem 
toda a liberdade de decidir se irá ou não se submeter 
ao tratamento determinado. Caso o paciente não pos-
sa decidir, os pais ou responsáveis devem tomar a 
decisão. Em casos de experimentos conduzidos com 
seres humanos, os indivíduos submetidos aos testes 
devem receber detalhes dos procedimentos a serem 
adotados e dar uma autorização, por escrito, de que 
desejam participar da pesquisa. Na medicina veteriná-
ria, como o animal não pode tomar essa decisão, ca-
be ao médico veterinário fornecer todas as informa-
ções sobre o animal e possíveis tratamentos e obter a 
autorização do proprietário para a realização dos  
procedimentos. 

•••• Beneficência ou princípio da não maleficência: 
toda e qualquer tecnologia deve trazer benefícios para 
a sociedade e jamais causar malefícios. É fato, nos 
dias de hoje, que a bioética está mais relacionada aos 
seres humanos do que aos animais, pois a maior par-
te dos experimentos existentes visa beneficiar o  
homem e não os animais – questão que tem sido am-
plamente debatida, juntamente com os avanços dos 
direitos dos animais. 

•••• Justiça distributiva: os avanços técnico-científicos 
devem beneficiar a sociedade como um todo, e não 
apenas alguns grupos financeiramente privilegiados. 
Fonte: Portal InfoEscola, 04/07/2013. Adaptado. 
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A) Segundo o texto, os princípios da Justiça distribu-
tiva e da Beneficência não são complementares 
nem estão interligados, havendo total separação 
entre eles e superioridade do primeiro, que pode 
anular o segundo. 

B) Segundo o texto, os princípios da Autonomia e da 
Justiça distributiva são menos importantes que o 
princípio da Beneficência, revelando claro posici-
onamento ideológico do autor. 

C) O texto deixa evidente que os três princípios são 
complementares, mas enfatiza o princípio da  
Autonomia, criticando-o e deixando subentendida 
a ideia de que, na relação médico-paciente, a pa-
lavra final deve ser a do médico. 

D) O texto explica que a bioética possui três princí-
pios, mas não traça uma hierarquização entre 
eles, dando a entender que todos são importantes 
e contribuem para o exercício da medicina etica-
mente consciente. 

E) O texto deixa evidente que os três princípios são 
intercambiáveis, mas, ao dar mais atenção ao 
primeiro (princípio da Autonomia), explicita a ideia 
de que os demais são secundários e podem ser 
descartados na prática da medicina. 

 
14. Leia o seguinte texto e assinale a única alternativa 

CORRETA. 
 

FILOSOFIA, MEDICINA & SOCIEDADE 
 

No âmbito do seminário permanente do projeto “o 
conceito de natureza no pensamento médico-filosófico 
na transição do século XVII para o século XVIII”,  
teremos, já no início do próximo mês, a presença do 
professor Nunzio Alloca, que conduzirá uma sessão 
dedicada ao tema "Nature animale et nature humaine 
en question à l'Académie des Sciences de Paris: ana-
tomie comparée et causalité psycho-physique chez 
Claude Perrault". O seminário, dando continuidade ao 
projeto que investiga o conceito de natureza no pen-
samento médico-filosófico na transição do século XVII 
para o século XVIII, ocorrerá no dia 2 de julho, às 10 
horas, no edifício ID, na Avenida de Berna, ministrado 
pelo professor Nunzio Alloca.  

       A entrada é livre. 
       Fonte: http://filosofiamedicinaesociedade.blogspot.com.br/.Adaptado. 
 

A) O principal problema do texto é o uso inadequado 
de vírgulas e aspas. 

B) O principal problema do texto é o uso de um tre-
cho não redigido na língua materna do Brasil. 

C) O principal problema do texto é a circularidade, 
que compromete a progressão textual. 

D) O principal problema do texto é a incoerência  
externa explicitada no trecho final, “a entrada é  
livre”. 

E) O principal problema do texto é o uso inadequado 
da variante coloquial da língua portuguesa em um 
edital oficial. 

 
 

15. Observe o seguinte infográfico: 
 

Distribuição dos recursos para pesquisas em doenças 
tropicais e outras realizadas pelo Ministério da Saúde  
e Parceiros Estaduais, entre os anos de 2003 e 2010: 

 

 

 

       Fonte: G-Finder, 2010. 

A partir da leitura e da interpretação dos dados numé-
ricos, assinale a única alternativa CORRETA. 

 

A) Pode-se dizer que, entre os anos de 2003 e 2010, 
o Ministério da Saúde e os Parceiros Estaduais 
investiram mais em pesquisas relacionadas à le-
pra que em pesquisas relacionadas à tuberculose. 

B) Pode-se dizer que, entre os anos de 2003 e 2010, 
o Ministério da Saúde e os Parceiros Estaduais 
investiram em pesquisas relacionadas a doenças 
diarreicas aproximadamente o dobro do que in-
vestiram em pesquisas relacionadas à pneumo-
nia. 

C) Pode-se dizer que, entre os anos de 2003 e 2010, 
o Ministério da Saúde e os Parceiros Estaduais 
investiram mais em pesquisas relacionadas à 
dengue que em pesquisas relacionadas à AIDS. 

D) Pode-se dizer que, entre os anos de 2003 e 2010, 
o Ministério da Saúde e os Parceiros Estaduais 
investiram em pesquisas relacionadas à malária o 
equivalente ao triplo do que investiram em pesqui-
qui-
sas relacionadas a doenças provocadas/transmitid
as por helmintos. 

E) Pode-se dizer que, entre os anos de 2003 e 2010, 
o Ministério da Saúde e os Parceiros Estaduais 
investiram em pesquisas relacionadas à meningite 
mais de duas vezes o que investiram em pesqui-
sas relacionadas ao HIV. 

 

Leia o seguinte texto, que servirá de base para as 
próximas 04 (quatro) questões. 

 

Frei Betto critica resistência a médicos estrangeiros: 
“Medo é a competência” 
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São Paulo – O escritor Frei Betto critica os ataques à 
decisão do governo federal de trazer médicos estran-
geiros para o Brasil, que avalia como uma tentativa de 
melhorar a distribuição dos profissionais da saúde no 
país. Ele também criticou o sistema médico brasileiro 
"cada vez mais mercantilizado": "O Conselho Federal 
de Medicina (CFM) reclama da suposta validação  
automática dos diplomas, mas em nenhum momento 
 isso foi defendido pelo governo. O temor é encarar a 
competência dos médicos estrangeiros". 
Em sua coluna semanal na Rádio Brasil Atual, Betto 
ressalta que há uma distribuição desigual dos profis-
sionais da saúde no país e cita dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), de 2011, que indicam a 
concentração de 209 mil médicos (dos 372 mil regis-
trados no Brasil) nas regiões Sul e Sudeste e pouco 
mais de 15 mil na região Norte. Segundo esses  
dados, 65% dos médicos brasileiros se encontram em 
áreas onde reside menos da metade da população 
brasileira. 
"Médico cubano não virá para o Brasil para emitir lau-
dos de ressonância ou atuar em medicina nuclear. Ele 
vai tratar de verminoses, malária e desidratação,  
reduzindo casos de mortalidade materna e infantil, 
aplicando vacinas e ensinando medidas preventivas, 
como cuidados de higiene", diz Frei Betto. 

       Fonte: Rede Brasil Atual, 20/05/2013. 
 
16. A partir da leitura do texto da Rede Brasil Atual,  

assinale a única alternativa CORRETA. 
 

A) Segundo Frei Betto, a competência dos médicos 
estrangeiros não chega a assustar os médicos 
brasileiros, historicamente mais qualificados. 

B) Segundo Frei Betto, o governo não defendeu a 
validação automática dos diplomas, na discussão 
sobre a vinda de médicos estrangeiros ao Brasil. 

C) Segundo Frei Betto, apesar dos problemas crôni-
cos (doenças tropicais, mortalidade, desidrata-
ção), o sistema médico brasileiro merece mais 
elogios que críticas. 

D) Segundo Frei Betto, a mercantilização da saúde 
não chega a ser um problema do sistema médico 
brasileiro. 

E) Segundo Frei Betto, a divisão dos médicos no ter-
ritório brasileiro é desigual, havendo maior con-
centração de profissionais em regiões afastadas 
dos grandes centros urbanos. 

 

17. A leitura do texto da Rede Brasil Atual permite que se 
infira CORRETAMENTE que 

 

A) não mais existe, no Brasil, a incidência de doen-
ças típicas de países “atrasados” socialmente, 
como as verminoses. 

B) o fato de que os médicos cubanos são mais pre-
parados que os brasileiros para o uso de tecnolo-
gias médicas avançadas, como a ressonância,  
gera o repúdio à medida governamental de impor-
tação de profissionais da área. 

C) ainda existem, no Brasil, regiões que não possu-
em  médicos, especialmente na macrorregião  
Sudeste-Sul. 

D) é predominante, no Brasil, a crença de que os da-
dos da Organização Mundial da Saúde não são 
confiáveis. 

E) existem, no Brasil, lugares cujos moradores des-
conhecem cuidados de higiene. 

 
18. Com base na leitura do texto da Rede Brasil Atual, 

assinale a única alternativa CORRETA. 
 

A) De acordo com os dados da OMS de 2011, mais 
da metade do total de médicos registrados no 
Brasil atuavam nas regiões Sudeste e Sul. 

B) De acordo com os dados da OMS, cerca de 65% 
dos médicos registrados brasileiros atuam em 
áreas onde mais da metade da população brasilei-
ra se concentra, o que ainda é alarmante. 

C) De acordo com os dados da OMS de 2011, cer-
tamente mais de 5% dos médicos registrados no 
Brasil atuavam na região Norte. 

D) De acordo com os dados da OMS de 2011, mais 
de 50% dos médicos registrados no Brasil atua-
vam no eixo Norte-Nordeste. 

E) De acordo com os dados da OMS, o número de 
médicos registrados que atuavam no eixo Sul-
Sudeste do Brasil era menor que o número de 
médicos registrados que atuavam nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste juntas, em 2011. 

 
 

19. Leia o seguinte trecho retirado do texto da Rede Brasil 
Atual: 

 

O escritor Frei Betto critica os ataques à decisão do 
governo federal de trazer médicos estrangeiros para o 
Brasil, que avalia como uma tentativa de melhorar a 
distribuição dos profissionais da saúde no país. 
 
Assinale a única alternativa que apresenta CORRE-
TAMENTE um caso de uso de acento indicativo de 
crase similar ao observável no fragmento acima. 

 

A) Às pressas, as amigas saíram de casa e apanha-
ram um ônibus para o bairro onde ocorreria a  
festa. 

B) Aquele publicitário famoso gostava de se vestir à 
Jean Paul Gaultier. 

C) A marcha avançava à medida que os revoltosos 
se reuniam no centro financeiro da cidade. 

D) Os professores escreveram um manifesto, uma 
forma de conduzir os estudantes à discussão da 
polêmica atitude tomada pela diretoria da univer-
sidade. 

E) À procura de uma resposta inteligente para a 
complexa questão formulada pelo aluno, o profes-
sor de biologia passou tardes e noites acordado. 
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20. Observe a seguinte fotografia e assinale a única alter-
nativa CORRETA. 

 

 
Fonte: Exame.com, 04/07/2013. 

 
A) Independentemente do uso ou não de hífen após 

a palavra “hospitais” (uma vez que a construção 
lexical é nova e inusitada), a mensagem do cartaz 
da manifestante foi redigida incorretamente, uma 
vez que a palavra “padrão”, com função adjetiva, 
necessariamente deve concordar em número e 
gênero com o substantivo a que está diretamente 
ligada (“hospitais”); logo, em consonância com os 
preceitos da gramática normativa, o correto é: 
“Hospitais padrões Fifa!”. 

B) A mensagem do cartaz da manifestante, indepen-
dentemente do uso ou não de hífen (uma vez que 
a construção lexical é nova e inusitada), foi redigi-
da incorretamente, uma vez que a palavra  
“padrão”, com função de predicativo do objeto, 
precisa concordar em número e grau com o subs-
tantivo a que está diretamente ligada (“hospitais”); 
logo, o correto, de acordo com as regras da gra-
mática normativa, é: “Hospitais padrões Fifa!”. 

C) Partindo do pressuposto de que a manifestante se 
esqueceu de colocar um hífen após a palavra 
“hospitais” e de que a construção lexical é nova e 
inusitada, a mensagem do cartaz foi redigida  
corretamente, uma vez que a palavra “padrão”, 
com função de adjunto adverbial de causa, deve 
concordar em número com o substantivo a que 
está diretamente ligada (“Fifa”), segundo as  
regras da gramática normativa. 

D) Partindo do pressuposto de que a manifestante se 
esqueceu de colocar um hífen após a palavra 
“hospitais” e de que a construção lexical é nova e 
inusitada, a mensagem do cartaz foi corretamente 
redigida, porque a expressão “padrão Fifa”, for-
mada por dois substantivos, adquire função adje-
tiva (modificando o substantivo “hospitais”); tem-
se, pois, um caso análogo ao da expressão “ope-
rários-padrão”, corretamente redigida segundo as 
regras da gramática normativa. 

E) A mensagem do cartaz da manifestante, indepen-
dentemente do uso ou não de hífen (posto que a 
construção lexical é nova e inusitada), foi redigida 
incorretamente, uma vez que a palavra “padrão”, 
com função de adjunto adnominal, precisa con-
cordar em gênero, número e grau com o substan-
tivo a que está diretamente ligada (“hospitais”); lo-
go, a única opção correta segundo os preceitos da 
gramática normativa é: “Hospitais padrões Fifa!”. 

 

MEDICINA 
 
21. Que combinações de resultados laboratoriais indicam 

acidose respiratória? 
 

A) Baixo PCO2, bicarbonato baixo e alto pH. 
B) Normal PCO2, bicarbonato normal e baixo pH. 
C) Alto PCO2, bicarbonato alto e baixo pH.  
D) Alto PCO2, bicarbonato normal e alto pH. 
E) Baixo PCO2, bicarbonato normal e alto pH. 
 

22. Em doenças pulmonares, como o enfisema ou a 
bronquite crônica, a hipóxia crônica é particularmente 
óbvia em tecidos ricamente vascularizados como os 
lábios (cianose). Áreas pobremente perfundidas por 
oxigênio têm o metabolismo energético diminuído pa-
ra manutenção do tecido ou reparo em todos os teci-
dos. Uma importante razão para isso é: 

 

A) o aumento da formação de etanol a partir de  
piruvato na mudança do metabolismo aeróbico 
para anaeróbico. 

B) a diminuição da formação de ATP e o aumento da 
utilização da glicose na mudança do metabolismo 
aeróbico para o anaeróbico.  

C) o aumento da utilização da glicose na glicogênese 
na mudança do metabolismo aeróbico para o 
anaeróbico. 

D) o aumento da atividade da hexoquinase para  
aumentar a fosforilação oxidativa. 

E) a diminuição do coeficiente respiratório ao se 
substituir carboidrato por lipídeo como combustí-
vel. 
 

23. Um paciente foi internado no hospital com sintomas 
de anemia severa. O início desses sintomas ocorreu 
dois dias após terapia com uma sulfa. Exames labora-
toriais indicaram hemoglobina 8,5 g/dL, juntamente 
com uma razão [NADPH/NADP+] muito baixa. Outras 
investigações levaram ao diagnóstico de uma enzima 
defeituosa na via das pentoses fosfato. Isso ocorre 
porque a formação de NADPH é mantida elevada nas 
células primariamente por: 

 

A) ação efetiva da glicose 6-fosfato desidrogenase. 
B) lactato desidrogenase. 
C) a ação da cadeia de transporte de elétrons. 
D) mecanismos de lançadeiras, como a lançadeira 

da α-glicerofosfato desidrogenase. 
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E) ações combinadas de transcetolase e transaldo-
lase. 

 
24. Se uma célula requer mais NADPH do que ribose  

5-fosfato é possível concluir que: 
 

A) intermediários da via glicolítica fluiriam para a fase 
reversível da via das pentoses fosfato. 

B) haveria interconversões de açúcares, mas não 
haveria liberação de carbono da glicose  
6-fosfato. 

C) o equivalente de átomos de carbono da glicose  
6-fosfato seria liberado como 6 CO2. 

D) só ocorreria a primeira fase da via das pentoses 
fosfato. 

E) só parte dessa necessidade poderia ser suprida 
pela via das pentoses, e o restante seria suprido 
por outra via. 

 
25. Analise as seguintes afirmações sobre as deficiências 

no ciclo da ureia. 
 

I. A Hiperamonemia do Tipo I é ocasionada por uma 
deficiência na carbamoil fosfato sintetase I. 

II.  A Hiperamonemia do Tipo II leva a uma elevação 
dos níveis plasmáticos de arginina. 

III.  Na Citrulinemia, a deficiência de argininosuccina-
to sintetase leva a aumentos plasmáticos de citru-
lina no plasma sanguíneo. 

IV. Na acidúria argininossuccínica, uma deficiência na 
argininosuccinase leva ao aparecimento de argi-
ninossuccinato no plasma sanguíneo, líquido  
cérebro-espinhal e urina. 

 
       Estão CORRETAS apenas: 
 

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

26. Após a digestão de uma refeição rica em carboidratos, 
 

A) a insulina estimula o transporte de glicose para 
dentro do cérebro. 

B) o glucagon é liberado pelo pâncreas. 
C) os músculos esqueléticos convertem glicose em 

ácidos graxos. 
D) os eritrócitos oxidam glicose a CO2. 
E) o fígado e o músculo esquelético utilizam glicose 

como seus principais substratos energéticos. 
 

27. Qual das seguintes condições fisiológicas/patológicas 
tem maior probabilidade de resultar em uma alcalose 
se não for completamente compensada pelo corpo? 

 

A) Vômitos repetidos dos conteúdos estomacais,  
incluindo HCl.  

B) Produção de corpos cetônicos por um paciente 
com diabetes mellitus. 

C) Produção de ácido lático pelos músculos durante 
o exercício. 

D) Diarreia com perda de ânions bicarbonato secre-
tados no intestino. 

E) Uma infecção resultando em febre e hipercatabo-
lismo. 

 
28. Um paciente, o Sr. Martins, acabou de sofrer um infar-

to do miocárdio. Como consequência, seu coração 
apresentará qual das seguintes alterações? 

 

A) Uma concentração intracelular aumentada de 
ATP. 

B) Uma concentração intracelular aumentada de O2. 
C) Uma concentração intracelular diminuída de 

Ca2+. 
D) Uma concentração aumentada de H+.     
E) Uma concentração intracelular diminuída de Na+.  

 

29. Os envoltórios conjuntivos que revestem a fibra mus-
cular, o conjunto de fibras e o músculo inteiro são, 
respectivamente: 
 
A) endomísio, endoneuro e perineuro. 
B) endomísio, perimísio e epimísio. 
C) endoneuro, perineuro e epimísio. 
D) epimísio, perimísio e endomísio. 
E) epineuro, endomísio, epimísio. 

 
30. Marque a alternativa que indica CORRETAMENTE o 

tipo de ossificação que se inicia sobre uma membrana 
conjuntiva. 

 

A) Epifisária.         
B) Intercalar. 
C) Intramembranosa.         
D) Endocondral.         
E) De conjugação. 

 
31. Que proteína interage com o cálcio durante a contra-

ção muscular? 
 

A) A troponina.           
B) A miosina. 
C) A tropomiosina. 
D) A actina. 
E) A α-actinina. 

 
32. A respeito da meiose que ocorre na ovogênese,  

marque a alternativa CORRETA. 
 
A) A meiose II é bloqueada no 5º mês após o nasci-

mento e é desbloqueada pelo pico de LH. 
B) A meiose I é bloqueada após o pico de LH e  

desbloqueada na fertilização. 
C) A meiose I é bloqueada no 5º mês após o nasci-

mento e é desbloqueada no momento da fertiliza-
ção. 

D) A meiose II é bloqueada no 5º mês gestacional e 
é desbloqueada no momento da fertilização. 
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E) A meiose I é bloqueada no 5º mês gestacional e é 
desbloqueada pelo pico de LH. 

 
33. Qual a substância intestinal que realiza a ativação 

inicial das proteases pancreáticas? 
 

A) Sacarase. 
B) Dissacarase. 
C) Amilase. 
D) Enteroquinase. 
E) Leptina. 
 

34. Uma deficiência de ceruloplasmina está associada à 
doença de Wilson, na qual há insuficiência hepática 
progressiva e degeneração dos gânglios da base, as-
sociadas a uma deposição característica de cobre na 
córnea. Um defeito genético muito raro na biossíntese 
da ceruloplasmina, na qual a proteína está virtualmen-
te ausente do soro, leva a uma marcada elevação do 
conteúdo de ferro do fígado e dos níveis séricos de 
ferritina. Esses pacientes desenvolvem diabetes, de-
generação de retina e ferro no sistema nervoso cen-
tral. Sobre a ceruloplasmina, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 

A) Promove armazenamento de ferro no fígado, baço 
e intestino. 

B) Auxilia o processo de absorção do ferro na mem-
brana intestinal. 

C) Auxilia a fixação de ferro na ferritina após a  
absorção intestinal. 

D) Promove a retirada de ferro da medula óssea 
após a destruição do grupo Heme. 

E) Auxilia a passagem do ferro da ferritina para a 
transferrina. 

 
35. Em relação ao efeito Bohr, assinale a alternativa 

CORRETA.  
 

A) O aumento do pH no alvéolo pulmonar aumenta a 
afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. 

B) O oxigênio é liberado com dificuldade, de forma 
crescente, da hemoglobina, à medida que o pH 
cai. 

C) O aumento da temperatura aumenta a afinidade 
da hemoglobina pelo oxigênio. 

D) 1,3 bifosfoglicerato aumenta a afinidade da hemo-
globina pelo oxigênio. 

E) O aumento na quantidade de CO2 na hemácia 
não afeta a liberação de oxigênio para os tecidos. 

 

36. Um homem de 40 anos, sedentário, está iniciando 
uma caminhada em subida. Após 5 minutos de exer-
cício, o que ocorre com o seu sistema respiratório? 

 
A) Ocorre diminuição da frequência respiratória, já 

que a amplitude respiratória aumenta, promoven-
do maior oxigenação dos tecidos. 

B) Aumento da frequência respiratória, pois ocorre 
uma alcalose durante o exercício, o que ativa os 
quimiorreceptores medulares. 

C) O aumento da amplitude respiratória é promovido, 
uma vez que a quantidade de oxigênio no sangue 
aumenta, juntamente com a diminuição da quanti-
dade de íons hidrogênio. 

D) Ocorre diminuição do sistema reflexo ativado pela 
diminuição na quantidade de oxigênio no sangue, 
aumentando a frequência respiratória. 

E) O aumento da frequência respiratória é verificado, 
pois o aumento na quantidade de CO2 ativa os 
quimiorreceptores medulares. 

 

37. Qual dos seguintes volumes pulmonares está descrito 
a seguir? 
“O volume máximo a que os pulmões podem ser ex-
pandidos com o maior esforço respiratório possível.” 

 

A) Capacidade vital. 
B) Capacidade inspiratória. 
C) Capacidade expiratória. 
D) Capacidade pulmonar total.  
E) Capacidade residual funcional. 

 
38. Assinale a alternativa que apresenta uma função da 

colecistoquinina: 
 

A) transforma tripsinogênio em tripsina. 
B) reduz a motilidade gástrica.  
C) transforma pepsinogênio em pepsina. 
D) inibe a contração da vesícula biliar. 
E) inibe a secreção pancreática. 
 

39. Sobre os hormônios, assinale a alternativa  
CORRETA. 

 

A) Os hormônios esteroides circulam no sangue li-
vres, enquanto os hormônios tireoidianos circulam 
ligados a proteínas plasmáticas. 

B) As catecolaminas são hormônios lipossolúveis. 
C) Hormônios que se ligam a proteínas plasmáticas 

são removidos do sangue a taxas muito lentas. 
D) Os hormônios da tireoide e do córtex da adrenal 

são derivados da tirosina. 
E) Os esteroides são hormônios que agem apenas 

na membrana celular, não conseguindo adentrar a 
célula. 

 
40. Em uma avaliação de paciente em UTI, detectou-se 

que não havia onda A na curva da pressão venosa 
dele. Qual das alterações a seguir justificaria essa  
situação? 

 

A) Infarto agudo do miocárdio. 
B) Fibrilação atrial.  
C) Sobrecarga atrial direita. 
D) Sobrecarga ventricular esquerda. 
E) Bloqueios de ramo. 
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REDAÇÃO 

Os artigos de opinião a seguir compõem a seção TENDÊNCIAS/DEBATES, do jornal Folha de S. Paulo de 
18 de maio de 2013, em que duas personalidades da saúde debatem a importação de médicos pelo Brasil. 
Acompanhe a discussão.  

O BRASIL PRECISA DE MÉDICOS ESTRANGEIROS? 

SIM 

Mais médicos: o cidadão não pode esperar 

                                                                                                 ALEXANDRE PADILHA 

Atrair médicos estrangeiros para o Brasil não pode ser um tabu. Abordagens desse tema, por vezes 
preconceituosas, não podem mascarar uma constatação: o Brasil precisa de mais médicos com qualidade e 
mais perto da população.  

 
Temos 1,8 médico para cada 1.000 brasileiros, índice abaixo de países desenvolvidos como Reino 

Unido (2,7), Portugal (4) e Espanha (4) e de outros latino-americanos como Argentina (3,2) e México (2).  
Se do ponto de vista nacional, a escassez desses profissionais já é latente, os desníveis regionais 

tornam o quadro ainda mais dramático: 22 Estados têm média inferior à nacional, como Maranhão (0,58), 
Amapá (0,76) e Pará (0,77). Mesmo em São Paulo, apenas cinco regiões estão acima do índice nacional, 
deixando o Estado com 2,49 médicos por 1.000 habitantes.  

 
Desse modo, não surpreende que quase 60% da população, segundo o Ipea, aponte a falta de médi-

cos como maior problema do SUS. [...] De 2003 a 2011, surgiram 147 mil vagas de primeiro emprego formal 
para médicos, mas só 93 mil se formaram. Além desse deficit, os investimentos do Ministério da Saúde em 
novos hospitais, UPAs (unidades de pronto atendimento) e unidades básicas demandarão a contratação de 
mais 26 mil médicos até 2014.  

 
Nas áreas mais carentes, seja nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, seja na periferia da Gran-

de São Paulo, a dificuldade de por médicos à disposição da população é crônica: em alguns casos, salários 
acima dos pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal e planos de carreira regionais não bastam. [...] 
Foi esse nó crítico que levou prefeitos de todo o país a pressionarem o governo federal por medidas para 
levar mais médicos para perto da população.  

 
Em primeiro lugar, estamos trabalhando para estimular os jovens brasileiros que abraçam a missão 

de salvar vidas como profissão, com ações como o Programa de Valorização da Atenção Básica (Provab), 
que oferece bolsa de R$ 8.000 mensais e bônus de 10% nas provas de residência a quem atua em áreas 
carentes, e a expansão das vagas em cursos de medicina e de residência para formar especialistas.  

 
Mas oito anos de formação é tempo demais para quem sofre à espera de atendimento.  
 
A experiência internacional tem apontado para duas estratégias complementares entre si: uma em 

que o médico se submete a exame de validação do diploma e obtém o direito de exercer a medicina em 
qualquer região; e outra específica para as zonas mais carentes, em que se concede autorização especial 
para atuação restrita àquela área, na atenção básica, por um período fixo.  

 
[...] O debate tem sido conduzido com responsabilidade. Ainda não há uma proposta definida, mas 

alguns pontos já foram descartados: não haverá validação automática de diploma; não admitiremos profissi-
onais vindos de países com menos médicos que o Brasil; e só atrairemos profissionais formados em institui-
ções de ensino autorizadas e reconhecidas em seus países de origem.  

 
Com isso, atrair profissionais qualificados será mais uma das medidas para levar mais médicos para 

onde os brasileiros mais precisam.  
ALEXANDRE PADILHA, 41, é ministro da Saúde.  
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NÃO 

Não se faz boa saúde com falácias 

                                                                                             ROBERTO LUIZ D’AVILA 

A "importação" de médicos estrangeiros e de brasileiros portadores de diplomas de medicina obtidos 
no exterior esconde os reais motivos da falta de assistência nos municípios do interior e nas periferias das 
grandes cidades. Aliás, ouso dizer que interessa a setores do governo colocar toda sua energia nesse emba-
te, como se estivesse em jogo a solução final dos problemas do Sistema Único de Saúde (SUS).  
 

[...] A assistência de qualidade não se faz apenas com médicos com um estetoscópio no pescoço. É 
preciso investimento em infraestrutura, insumos, apoio de equipes multidisciplinares e profissionais estimula-
dos por políticas que reconheçam seu valor e sua essencialidade dentro de um modelo de atenção, que mín-
gua devido à incompetência gerencial.  

 
Os defensores da importação dos médicos adoram comparar a razão brasileira de médicos por habi-

tante (atualmente na casa de 2/1.000) com os números de outros países. Dizem que precisamos atingir os 
indicadores da Suécia (3,73), França (3,28), Alemanha (3,64), Espanha (3,71), Reino Unido (2,64) e Argenti-
na (3,16), segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

 
É estratégico esquecerem-se de mencionar que o governo dessas nações (com sistemas de saúde 

semelhantes ao SUS) investem mais do que o Brasil. Na Inglaterra, a participação do Estado no gasto nacio-
nal em saúde chega a 84%. Na Suécia, França, Alemanha e Espanha, oscila de 74% a 81%. Na Argentina, é 
de 66%. No Brasil, é de 44%. Os números falam por si.  

 
Outro ponto que o governo distorce em sua argumentação diz respeito à forma de acesso de médi-

cos estrangeiros ao mercado de trabalho. É verdade que eles representam segmento importante dentre os 
profissionais do Canadá e da Inglaterra, por exemplo. No entanto, ao contrário do que o Ministério da Saúde 
diz, ninguém desembarca e sai atendendo pacientes logo de cara.  

 
Nesses países, e na maioria das nações sérias, os médicos com diplomas obtidos no exterior só po-

dem clinicar após passarem por criteriosos processos para avaliar suas competências. Enquanto não é apro-
vado, ninguém vai para hospitais treinar sua falta de conhecimentos na pele e nos ossos dos nativos de plan-
tão. No Brasil, espera-se a mesma cautela.  

 
Diferentemente do que tem sido dito, a grita das entidades médicas não tem nada de corporativista 

ou xenófoba. Serão bem-vindos todos os médicos e brasileiros formados em outros países, desde que pro-
vem em exames do nível do atual Revalida (criado pelo próprio governo, em 2010) que dão conta do recado.  

 
No Brasil, não há meio médico. Quem faz medicina tem que resolver os desafios em todos os níveis 

de complexidade: de uma diarreia a um procedimento de emergência. Trazer médicos que vão apenas fazer 
consultas em postos de saúde é, no mínimo, um paliativo. E o que acontece se num desses rincões o Seu 
João tiver uma crise aguda de apendicite? O prefeito e o médico do posto o colocarão numa ambulância 
rumo ao município vizinho?  

 
Esse embuste tem nome: pseudoassistência. E quem concorda em fazer parte dessa armação é um 

pseudomédico. Não enxergo uma nesga de arrogância nessa constatação. Aliás, me parecem portar o gene 
desse sentimento aqueles que tentam ludibriar os incautos transformando falácias em saúde de qualidade.  
ROBERTO LUIZ D'AVILA, 60, cardiologista, é presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM). 
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Escreva uma carta para: 

I. Alexandre Padilha, ministro da Saúde, caso você dele discorde. Seu objetivo será convencê-lo de que 
está ele equivocado e deve rever sua tese e seus argumentos. 

OU 

II. Roberto Luiz D’Avila, presidente do Conselho Federal de Medicina, caso você dele discorde. Seu objeti-
vo será convencê-lo de que ele está equivocado e deve rever sua tese e seus argumentos. 

Orientações: 

1. Dispense as seguintes informações: local e data. 

2. Use vocativo adequado ao interlocutor/destinatário. 

3. Seja educado ao se dirigir ao seu interlocutor/destinatário. Tratamento desrespeitoso, deselegante resulta-
rá em perda de nota. 

4. Não assine sua carta. Identifique-se como cidadão brasileiro. 

5. Escreva entre 20 (mínimo) e 25 (máximo) linhas. 
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REDAÇÃO – Rascunho 

1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
5____________________________________________________ 
6____________________________________________________ 
7____________________________________________________ 
8____________________________________________________ 
9____________________________________________________ 
10____________________________________________________ 
11____________________________________________________ 
12____________________________________________________ 
13____________________________________________________ 
14____________________________________________________ 
15____________________________________________________ 
16____________________________________________________ 
17____________________________________________________ 
18____________________________________________________ 
19____________________________________________________ 
20____________________________________________________ 
21____________________________________________________ 
22____________________________________________________ 
23____________________________________________________ 
24____________________________________________________ 
25____________________________________________________ 
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