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ANATOMIA MÉDICA I 
 

1. A anatomia sistêmica é o estudo dos sistemas que, em conjunto, atuam na realização de funções complexas nos 
organismos. Entre os sistemas básicos e especialidades responsáveis pelos estudos e/ou tratamentos, no corpo 
 humano, temos o sistema circulatório formado pelo cardiovascular e linfático.  

 
O estudo do sistema circulatório também é conhecido CORRETAMENTE como 

 
Angiologia. 
X Hemoterapia. 
X Hematologia. 
X Miologia. 
X Arteriografia. 

 
 

2. Os termos de movimento utilizados na anatomia humana descrevem os movimentos dos membros e de outras partes 
do corpo. A maior parte desses movimentos ocorre nas articulações, onde dois ou mais ossos se encaixam. 
 
O movimento que combina uma sequência de flexão, abdução, extensão e adução (ou na ordem inversa), de forma 
que a extremidade distal da parte se move em círculo, é chamado CORRETAMENTE de 

 
Circundução. 
X Inversão. 
X Rotação lateral. 
X Rotação Medial. 
X Pronação ou Supinação. 

 
3. As articulações do tipo sinoviais são as mais comuns no corpo humano. Permitem movimentos livres entre os ossos 

que unem. São articulações de locomoção e típicas de quase todas as junturas dos membros superior e inferior. Os 
seis principais tipos de articulações sinoviais são classificados de acordo como o formato de suas faces articulares 
e/ou o tipo de movimento que permitem. 
 
Assinale a alternativa que caracteriza CORRETAMENTE a articulação úmero-ulnar no cotovelo. 

 
Sinovial gínglimo. 
X Sinovial selar. 
X Sinovial trocoide. 
X Sinovial esferoide. 
X Sinovial elipsoide. 

 
4. O músculo supraespinal é um dos músculos do manguito rotador e que está envolvido com a síndrome do arco 

doloroso: dor que ocorre na abdução (50-130 graus), porque nesse momento há íntimo contato do tendão muscular 
e a face inferior do acrômio. Geralmente a síndrome ocorre em homens a partir dos 50 anos de idade devido ao uso 
incomum ou excessivo da articulação do ombro.  
 
Além do músculo supraespinal, existem mais três outros que formam o manguito rotador. Assinale a alternativa que 
contemple CORRETAMENTE apenas músculos do manguito rotador. 

 
Infraespinal, redondo menor, subescapular. 
X Redondo maior, deltoide, subescapular. 
X Redondo menor, deltoide e peitoral maior. 
X Redondo maior, subescapular e bíceps braquial. 
X Subescapular, infraespinal e redondo maior. 
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5. O trajeto desta artéria no antebraço é representado por uma linha que une o ponto médio da fossa cubital até um 
ponto imediatamente medial ao processo estiloide do rádio. A artéria deixa o antebraço na face lateral do punho 
cruzando o assoalho da tabaqueira anatômica. Na semiologia, é bastante utilizada para a verificação da pulsação 
arterial no punho. 

 
Assinale a alternativa que nos remete CORRETAMENTE ao enunciado. 

 
Artéria radial. 
X Artéria ulnar. 
X Artéria interóssea anterior. 
X Artéria interóssea posterior. 
X Artéria braquial. 

 
6. A síndrome do túnel cubital causada pela compressão ou estiramento de um dos nervos provenientes do plexo  

braquial poderá provocar dormência ou formigamento na metade medial do quarto quirodáctilo e no quinto dedo ou 
mínimo.  

 
 

Assinale CORRETAMENTE qual é o nervo associado à síndrome relatada. 
 
Ulnar. 
X Mediano. 
X Radial. 
X Músculo-cutâneo. 
X Cutâneo medial do antebraço. 

 
7. A fascite plantar ou inflamação da fáscia que recobre os músculos da região plantar dos pés costuma ser causada 

por esforço repetitivo (corrida, exercícios aeróbicos) ou uso de calçado impróprio. Provoca dor na face plantar e pode 
ser agravada pela presença de um esporão (processo ósseo anormal) conforme podemos ver na radiografia. 

 

 
 

O osso com esporão, ilustrado na radiografia, é denominado CORRETAMENTE 

 
Calcâneo. 
X Tálus. 
X Cuboide. 
X Navicular. 
X Maléolo. 
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8. O peso corporal nos humanos é transferido da coluna vertebral para o cíngulo do membro inferior ou pelve óssea 
através de duas articulações, que são em parte sinoviais e em parte fibrosas. Do cíngulo ou cintura do membro inferior, 
o peso é transferido para os fêmures através das articulações do quadril, que são sinoviais esferoides. 
 
As duas articulações, em parte sinovial e em parte fibrosa, a que se refere a primeira parte do enunciado, são                 
denominadas CORRETAMENTE 

 
Sacroilíacas. 
X Coxofemorais. 
X Iliopúbica. 
X Isquiopúbica. 
X Acetabular. 
 

9. O trígono femoral é um espaço subfascial e ponto de referência triangular muito útil na dissecação e na compreensão 
das relações da região inguinal. Em vivos, apresenta-se como uma depressão triangular inferior ao ligamento inguinal, 
limite superior do trígono, quando se realiza a flexão, abdução e rotação lateral da coxa. O conteúdo no trígono femoral 
inclui elementos muito importantes como o nervo femoral, a artéria femoral e a veia femoral. 
 
Assinale a alternativa que contemple CORRETAMENTE os limites medial e lateral, respectivamente, do 
 trígono em questão. 

 
Músculo adutor longo – Músculo Sartório. 
X Músculo adutor curto – Músculo adutor longo. 
X Músculo adutor Magno – Músculo Sartório. 
X Músculo Sartório – Músculo adutor curto. 
X Músculo Pectíneo – Músculo Vasto lateral. 

 
 

10. A região glútea (nádegas) é o local mais comum para a realização de injeções intramusculares (IM) de medicações.  
Essa região é local ideal porque contém músculos grande e espessos onde existe bom volume para absorção das 
substâncias injetadas. Para que a injeção nessa região seja segura, é importante conhecer bem a anatomia e saber 
a localização, principalmente, do nervo isquiático, para que ele não seja lesionado.  
 
Baseado nos seus conhecimentos anatômicos e da região citada, assinale CORRETAMENTE o melhor e mais seguro 
local para as injeções IM 

 
Quadrante súpero-lateral. 
X Quadrante súpero-medial. 
X Quadrante ínfero-lateral. 
X Quadrante ínfero-medial. 
X Abaixo do sulco infra glúteo. 

 
11. A punção lombar para retirada de líquor ou líquido cefalorraquidiano da cisterna lombar é uma importante técnica de 

diagnóstico de distúrbios do sistema nervoso central. A meningite, por exemplo, pode alterar as células no líquor ou 
modificar a concentração de seus elementos químicos e ainda detectar a presença de sangue. Nessa técnica, no 
adulto, utiliza-se a punção com agulha geralmente abaixo do término da medula espinhal e do cone medular, no intuito 
de evitarem-se lesões. 
 
Qual o local CORRETO do término ou cone da medula espinhal, no adulto? 

 
L1-L2 
X S1-S2 
X L2-L3 
X L3-L4 
X T11-T12 
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12. A ausência dos músculos peitorais, na parede torácica, é rara. Na Síndrome de Poland, tanto o peitoral maior, quanto 
o peitoral menor estão ausentes. Há hipoplasia da mama e ausência de dois a quatro segmentos costais.  
 
Quanto ao músculo peitoral menor, assinale a alternativa que define, CORRETAMENTE, sua principal ação e que 
está relacionada com sua inserção distal. 

 
Estabilização da escápula. 
X Fixação e depressão da clavícula. 
X Adução e rotação medial do úmero. 
X Rotação lateral do braço. 
X Abdução e estabilização da cabeça do úmero. 

 
13. O câncer de pulmão é uma grave patologia causada principalmente pelo tabagismo. A maioria dos cânceres tem 

origem na mucosa dos grandes brônquios e provoca tosse produtiva e expectoração com sangue (hemoptise). As 
células malignas podem ser detectadas no escarro. Os tumores podem enviar metástases, inicialmente, para os        
linfonodos bronco pulmonares (hilo) e posteriormente para outros linfonodos torácicos.  
 
Quanto à anatomia dos brônquios e pulmões, assinale a alternativa CORRETA. 

 
No hilo pulmonar, em geral, encontramos uma artéria pulmonar, duas veias pulmonares (superior e inferior) e um 
brônquio principal. 
X O pulmão esquerdo tem duas fissuras (horizontal e oblíqua) que dividem o pulmão em lobos: superior, inferior e 
médio. 
X No lobo inferior do pulmão direito, temos 6 segmentos: superior, anterior e posterior e 3 segmentos basilares            
(anterior, posterior e medial). 
X A traqueia se divide ao nível do plano transverso do tórax (ou ângulo do esterno) em brônquios lobares ou de 
primeira ordem. 
X Os bronquíolos terminais têm, em sua parede, cartilagens que mantêm sua abertura e os sacos alveolares onde 
ocorre a troca gasosa. 
 

14. O coração é uma bomba dupla de sucção e pressão, que impulsiona o sangue pela dupla alça formada pelos circuitos 
pulmonar e sistêmico. As câmaras direitas servem ao primeiro e as câmaras esquerdas, ao segundo. As câmaras são 
separadas por um septo muscular e parcialmente membranáceo.  
 
Uma das câmaras do coração apresenta as seguintes características: 

 

 a maior parte de suas paredes são lisas e têm uma aurícula muscular menor, contendo músculos pectíneos. 
 quatro veias pulmonares entram em sua parede posterior lisa. 
 um óstio AV com uma valva bicúspide através da qual transfere o sangue oxigenado para o ventrículo. 

 
Assinale a alternativa CORRETA relacionada às características citadas anteriormente. 

 
Átrio esquerdo. 
X Átrio direito. 
X Ventrículo esquerdo. 
X Ventrículo direito. 
X Átrio esquerdo e direito. 

 
15. A lesão do complexo estimulante do coração, não raro é decorrente da isquemia associada a doença coronariana, 

causa distúrbios da contração do miocárdio por bloqueios da estimulação e condução dos estímulos (arritmia). A 
vascularização do nó sinoatrial (marca passo do coração) é realizada pela artéria do nó sinoatrial. 
 
Assinale a alternativa CORRETA quanto à origem, mais frequente, da artéria do nó sinoatrial. 

 
Coronária direita. 
X Coronária esquerda. 
X Marginal direita. 
X Interventricular posterior. 
X Circunflexa. 
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BIOQUÍMICA MÉDICA I 
 

16. As proteínas são um grande grupo macromolecular, formado por aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. 
A princípio, as proteínas poderiam assumir um grande número de conformações espaciais. Entretanto, o fato de cada 
proteína ter uma função química e uma estrutura específicas sugere que cada uma tenha uma estrutura tridimensional 
única. Com relação a essas estruturas tridimensionais, é CORRETO o que se afirma em: 

 
A estrutura terciária de uma proteína é a estrutura tridimensional da cadeia polipeptídica, sendo que muitas das 
proteínas se encaixam em duas classes gerais: fibrosa ou globular.   
X A estrutura secundária é o arranjo espacial dos átomos das cadeias polipeptídicas presentes na estrutura                
quaternária, formando um arranjo espacial próprio e único entre as diferentes cadeias.  
X A estrutura quaternária mais comum de uma proteína são a alfa-hélice, a folha-beta e as curvas betas, unindo 
diferentes monômeros entre si. 
X A estrutura primária de uma proteína refere-se às interações iônicas existente estre grupos químicos afins,                 
garantindo a formação de uma estrutura espacial estável e funcional à proteína.   
X Uma sequência de aminoácidos em uma conformação em alfa-hélice ou em uma conformação em folha-beta são 
estabilizadas por interações hidrofóbicas do tipo van der Waals, na estrutura secundária. 
 

17. As enzimas são proteínas especializadas com função de catalizador biológico. Praticamente todas as reações              
bioquímicas que acontecem em uma célula requerem a ação de uma enzima porque a maioria delas não ocorrerá em 
velocidade detectável nas condições fisiológicas da célula. Com relação às enzimas, é CORRETO o que se afirma 
em: 

 

As enzimas agem diminuindo a energia de ativação da reação, aumentando a velocidade da reação, sem afetar o 
equilíbrio. Uma porção significativa da energia usada no aumento da velocidade da reação proporcionada pela  
enzima provém de interações fracas entre o substrato e a enzima, que estabiliza o estado de transição. 
X Na concentração saturante de substrato, todos os sítios ativos das enzimas estarão ocupados com substratos, 
não havendo aumento da velocidade enzimática. Dessa forma, para melhorar a atividade enzimática deve-se dimi-
nuir a concentração de substrato de modo a alcançar um equilíbrio estequiométrico de 1:1 entre enzima e substrato.   
X As isoenzimas são enzimas que apresentam a mesma estrutura primária, porém, por se encontrarem em células 
ou tecidos diferentes, se adaptam aos ambientes catalisando reações diferentes e específicas em cada um deles. 
Sendo assim, a pesquisa dessas isoenzimas no plasma sanguíneo pode auxiliar no diagnóstico de diferentes 
patologias. 
X As enzimas com perfil Michaelis-Menten apresentam uma curva de saturação sigmoide em relação ao substrato, 
o que, em geral, reflete interações cooperativas entre as subunidades proteicas. Essas interações podem ser                        
mediadas por interações covalentes entre a enzima e substâncias que podem ocasionar uma maior ativação                       
enzimática, bem como podem causar uma inibição. 
X Uma enzima alostérica exibe uma dependência hiperbólica de velocidade enzimática em relação à                              
concentração de substrato, apresentando uma velocidade máxima e uma constante chamada de constante de                   
Michaelis, que indica a concentração de substrato quando a velocidade da reação enzimática é igual a metade da 
velocidade máxima. 

 

 
18. Um homem de 53 anos chegou à emergência de um hospital vomitando muito sangue e com muita dor abdominal. 

Estava com inspirações profundas seguidas de um período de apneia e uma expiração rápida e breve, 121 batimentos 
por minuto e pressão sanguínea 89/64 mmHg. Os resultados das análises bioquímicas sanguíneas na admissão eram:  

 

Na+: 139 mmol/L (Valor de referência: 135-145 mmol/L) 
K+: 3,8 mmol/L (Valor de referência: 3,4-4,9 mmol/L) 
Cl-: 97 mmol/L (Valor de referência: 95-105 mmol/L) 
HCO3

-: 8 mmol/L (Valor de referência: 21-28 mmol/L) 
PCO2: 20,6 mmHg (Valor de referência: 25-35 mmHg) 
pH: 7,2 (Valor de referência: 7,35-7,45) 
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Analisando esses valores, indique qual o desequilíbrio ácido-base do paciente e de que maneira ele pode ser                
explicado: 

 

O paciente apresenta acidose metabólica com tentativa compensatória caracterizada pela redução da PCO2. Essa 
situação deve ter sido desencadeada pela perda de sangue no vômito, que causou falta de oxigenação tecidual. 
Isso significa que os tecidos têm que realizar o metabolismo na ausência de oxigênio, resultando na produção de 
lactato, que dissociou o H+ e consumiu o bicarbonato para tamponamento.  
X O paciente apresenta acidose respiratória com alcalose metabólica associada, apresentando um desequilíbrio   
ácido-base misto. Isso pode ser observado pela perda de sangue que diminui a quantidade de bicarbonato do          
organismo e diminui também o CO2, causando o desequilíbrio misto. Como já tem pouco CO2 no sangue, o indivíduo 
está respirando rápido, aumentando o desequilíbrio ácido-base. 
X O paciente apresenta alcalose respiratória compensada por uma acidose respiratória. O pH está alterado pela 
grande eliminação de CO2 causada pela respiração rápida. Isso explica a alcalose respiratória. Como a                    
compensação de uma alcalose deve ser uma acidose e a compensação de um distúrbio respiratório deve ser uma 
alteração metabólica, o organismo reduz o bicarbonato pela urina. 
X O paciente apresenta alcalose metabólica simples, sem compensação. É um caso agudo de perda de bicarbonato 
ocasionado pela perda sanguínea no vômito. Como o bicarbonato é o principal tampão do sangue, quando ocorre 
essa perda o organismo perde sua principal molécula tamponante, provocando o desequilíbrio. E, como o paciente 
está vomitando, tem dificuldade para respirar, por isso fica com a respiração profunda.  
X O paciente apresenta acidose metabólica aguda, sem compensação. Isso está ocorrendo porque ele não está      
conseguindo respirar adequadamente por causa dos vômitos intensos. A dificuldade de realizar a hematose             
ocasiona perda de CO2 e, consequentemente, de bicarbonato, porque este último é produzido pela hidratação do 
primeiro. 

 
19.  Os carboidratos são as moléculas mais abundantes no planeta. Alguns deles são os principais componentes da dieta 

de muitas culturas e para as células dos organismos vivos são a principal fonte de energia. Sobre esse grupo                        
macromolecular, é CORRETO o que se afirma em: 

 
A celulose é um homopolissacarídeo linear formado por unidades de glicose, unidas por um tipo de ligação                            
glicosídica que não pode ser digerida no trato gastrointestinal dos seres humanos. Porém são benéficas ao                 
organismo humano por melhorar o funcionamento intestinal. 
X Lactose e manose são exemplos de dissacarídeos. São encontrados em diferentes tipos de alimentos e podem 
ser utilizados para formar os glicoconjugados de membrana, funcionando como importante componente de                                 
reconhecimento celular. 
X As glicosaminoglicanas são importantes polissacarídeos componentes da matriz extracelular. Devido ao seu ca-
ráter osmoticamente ativo, esses componentes atraem água para esse ambiente, ajudando a formar o fluido extra-
celular garantindo maior rigidez para aderência celular.  
X O glicogênio é o principal polissacarídeo de reserva de glicose animal. É classificado como heteropolissacarídeo 
por ser composto de duas cadeias glicosídicas diferentes: uma cadeia linear com ligações alfa(1,4) e outra cadeia                     
ramificada com ligações alfa(1,4) e alfa(1,6). 
X A galactose é um monossacarídeo que apresenta como grupo funcional uma cetona, sendo classificada como                     
cetose que, quando em solução aquosa, forma uma estrutura cíclica chamadas de furanose. A forma anomérica 
mais comum desse açúcar é a configuração beta. 

  
20. O metabolismo é a soma de todas as reações bioquímicas que podem acontecer em um organismo. Para que uma 

reação bioquímica possa ocorrer, os níveis energéticos celulares devem estar adequados, bem como a concentração 
de substratos, produtos, enzimas e coenzimas. No metabolismo 

 
as reações anabólicas são chamadas também de reações de biossíntese e necessitam de energia para ocorrer. 
São formadas por reações divergentes, endergônicas e que necessitam da energia do ATP e do poder redutor do 
NADH, NADPH ou do FADH2 para ocorrer. 

X as reações catabólicas utilizam ácido láctico, CO2 e NH3 para formar proteínas, carboidratos e lipídeos, garantindo 

a homeostase celular. Elas apresentam G’0 > 0, são exotérmicas e exergônicas e são reações convergentes. 
X o equilíbrio entre catabolismo e anabolismo é garantido pela lei da ação das massas, ou seja, as reações ocorrem 
no sentido da formação do composto que está me menor concentração na célula, permitindo um controle próprio do 
seu metabolismo. 
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X uma das principais formas de controlar as reações bioquímicas é através da disponibilidade de substrato. Quando 
as concentrações do substrato de uma enzima forem menores que a constante de Michaelis (como geralmente é o 
caso), a velocidade da reação será a máxima.  

X o critério de espontaneidade de reação é o valor de G. Quando ocorre uma reação com  G’0 positivos, a reação 

tende a ocorrer espontaneamente no sentido direto, enquanto reações com G’0 negativos as reações tendem a 
ocorrer no sentido inverso.  

 
21. O fluxo de glicose pela via glicolítica é regulado para manter os níveis de ATP praticamente constantes, assim como 

a quantidade adequada de intermediários glicolíticos que possuem papéis biossintéticos. Na regulação da glicólise, 
 

a enzima fosfofrutocinase-1 (PFK-1) exerce o papel regulador dominante, controlando o fluxo de frutose-6-fosfato 
pela via e, indiretamente, o nível de glicose-6-fosfato e a inibição da hexocinase. 
X o ATP é substrato e ativador alostérico da fosfofrutocinase-1 (PFK-1), exercendo um controle fino na atividade 
dessa enzima, de modo que a atividade total da enzima depende da alta relação entre ATP/ADP.  
X todas as suas enzimas alostéricas atuam na velocidade máxima em relação às outras enzimas da via, catalizando 
reações com alta taxa de reversibilidade. 
X a insulina ativa a produção de frutose-2,6-bisfosfato pela ativação da fosfofrutocinase-2 (PFK-2). Como resultado 
ocorre inibição da fosfofrutocinase-1 (PFK-1). 
X a glicocinase tem propriedades cinéticas relacionado ao seu papel especial no fígado: garantir que este órgão 
possa captar glicose do sangue durante o jejum e manter sua taxa energética adequada. 

 

 
22.  A glicólise é uma via central, quase universal, do catabolismo da glicose. É a via com maior fluxo de carbono na 

maioria das células. Essa via metabólica 

 
é a única ou principal fonte de energia metabólica em alguns tecidos e células de mamíferos, como por exemplo 
encéfalo, eritrócitos, medula renal e testículos. 

X tem como produto final o piruvato, que pode ser metabolizado anaerobicamente, gerando acetil-CoA, que segue 
para o ciclo dos ácidos tricarboxílicos. 
X apresenta duas fases: uma catabólica e outra anabólica. Na primeira fase há um gasto de 2 ATPs e na segunda 
fase produz-se 4 ATP. 
X apresenta dez reações, sendo que as cinco primeiras ocorrem no citoplasma celular e as cinco últimas ocorrem na 
matriz mitocondrial. 
X utiliza a coenzima NADH como doadora de elétrons e, portanto, a sua reoxidação é essencial para continuidades 
das reações. 

 
23. O ciclo dos ácidos tricarboxílicos é uma via comum para o metabolismo de todos os alimentos energéticos. Essa via 

metabólica retira, através da oxidação, os elétrons de carboidratos, proteínas e gorduras, produzindo a maioria das 
coenzimas reduzidas utilizadas na geração de ATP na cadeia respiratória. O ciclo dos ácidos tricarboxílicos  

 

fornece intermediários para a biossíntese de glicose, da maioria dos aminoácidos não essenciais no organismo, 
grupo heme e até de ácidos graxos. 
X possui quatro enzimas alostéricas: piruvato desidrogenase, citrato sintase, alfa-cetoglutarato desidrogenase e                  
succinato desidrogenase.   
X inicia com a condensação do acetil-CoA com o oxaloacetato, gerando citrato. Para outras moléculas participarem 
desse ciclo, devem seguir essa rota estabelecida e gerar acetil-CoA. 
X é a principal fonte de energia para as células. Dessa forma, é extremamente prejudicial ao metabolismo desviar 
seus intermediários para outras vias devido à dificuldade de reposição dessas moléculas. 
X é uma via essencialmente aeróbica que utiliza o oxigênio ao longo de suas reações para formar duas moléculas 
de CO2 a partir dos carbonos da glicose. 
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24. O ciclo do ácido cítrico é uma das importantes vias metabólicas do metabolismo oxidativo celular. Sobre o ciclo do 
ácido cítrico, podemos afirmar que 

 

a velocidade global do ciclo do ácido cítrico é controlada pela taxa de conversão do piruvato em acetil-CoA e pela 
atividade das suas enzimas alostéricas. 
X ATP e NADH são ativadores das enzimas alostéricas do ciclo do ácido cítrico, determinando a velocidade de fluxo 
dos intermediários do ciclo. 
X a quantidade de acetil-CoA enviada ao ciclo é determinada pela ativação da piruvato desidrogenase, que é ativada 
alostericamente por moléculas que sinalizam suficiência de energia metabólica. 
X a quantidade de energia formada neste ciclo para cada acetil-CoA que participa do mesmo são 3 moléculas de 
NADH, 2 de FADH2 e 2 ATP, além de 2 moléculas de CO2. 
X as reações anapleróticas garantem a manutenção dos níveis de intermediários desse ciclo, sendo a principal delas 
a conversão de piruvato em acetil-CoA pelo complexo da piruvato desidrogenase. 
 

25.  Periodicamente, notícias a respeito de mortes ocasionadas por envenenamentos aparecem nos jornais. Os mais 
diferentes tipos de venenos são utilizados, com os mais variados efeitos. Um dos venenos mais potentes da natureza 
é o cianeto. Ele é um composto químico formado por carbonos e hidrogênio, podendo causar a morte dentro de 
minutos. Esse veneno é letal porque 

 
age inibindo o complexo IV da cadeia transportadora de elétrons, impedindo a redução do oxigênio e a formação do 
gradiente eletroquímico, que resulta num prejuízo da formação de ATP. 
X age inibindo o complexo I da cadeia transportadora de elétrons, desfazendo o potencial elétrico do espaço entre 
as membranas, impedindo a produção de ATP. 
X inibe o complexo III da cadeia respiratória, impedindo a reoxidação da ubiquinona e bloqueando a transferência 
de elétrons e a síntese de ATP aeróbica. 
X ele funciona como um agente desacoplador, desfazendo o gradiente eletroquímico do espaço entre as membra-
nas, impedindo a fosforilação oxidativa de ocorrer. 
X Bloqueia o canal de prótons da subunidade F0 do complexo V, impedindo a rotação da subunidade F1 do mesmo 
complexo, inibindo a produção de ATP. 

 
26. O coração é um dos músculos que mais utiliza ATP para desempenhar sua função fisiológica. Se ele não fosse capaz 

de regenerar ATP, essa molécula se esgotaria em menos de 1 minuto em suas células. Devido ao fato da quantidade 
de ATP necessária ao coração ser extremamente alta, ele depende de uma rota aeróbica de produção de ATP,                    
utilizando a cadeia respiratória. Nesse processo, 

 

elétrons são transferidos das coenzimas reduzidas para os complexos da cadeia respiratória, que promovem a 
transferência destes para o oxigênio com consequente formação de água. O gradiente eletroquímico resultante 
desse processo direciona o fluxo de prótons pelo complexo V, resultando na produção de ATP. 
X as coenzimas reduzidas NADH, NADPH e FADH2 movimentam a cadeia transportadora de elétrons ao entregarem 
seus elétrons nos complexos participantes desse processo, gerando a formação de água. Essa movimentação de 
elétrons atua ativando a fosforilação oxidativa, resultando na produção de ATP. 
X FADH2 doa seus elétrons ao complexo I da cadeia respiratória e o NADH para o complexo II, gerando a transfe-
rência de elétrons através de todos os complexos. Prótons são ejetados para o espaço entre as membranas e 
quando eles retornam para a matriz mitocondrial, liberam energia para produzir ATP. 
X as coenzimas reduzidas doam seus elétrons para o complexo FoF1 ATPase, gerando energia para a produção 
de água e utilizando oxigênio. Esse complexo ejeta prótons para o espaço entre as membranas da mitocôndria que, 
ao voltarem para a matriz mitocondrial, liberam energia que é convertida em ATP. 
X as coenzimas reduzidas doam elétrons e prótons para os complexos da cadeia respiratória. Esses prótons e 
elétrons chegam até o oxigênio que é transformado em água. Uma parte desses elétrons atravessa a membrana 
mitocondrial interna, gerando um gradiente eletroquímico que gera ATP. 
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27. O glicogênio é o polissacarídeo de reserva de glicose no organismo humano. Ele pode ser encontrado no fígado ou 
nos músculos. Já foram descritas diversas patologias envolvendo a síntese e a degradação dessa molécula. Entre 
elas, a doença de McArdle causa uma deficiência na enzima glicogênio fosforilase muscular e a doença de Hers 
causa uma deficiência na mesma enzima hepática. Quais as consequências de cada uma das deficiências para os 
pacientes? 

 
O glicogênio hepático tem como principal finalidade a manutenção da glicemia e o muscular é utilizado para as 
demandas do próprio tecido. Portanto, deficiência da enzima hepática ocasiona hipoglicemia moderada no paciente 
durante o jejum, enquanto deficiência na enzima muscular pode causar fadiga e câimbras durante o exercício.   
X Deficiência nessa enzima não permite que o paciente sintetize glicogênio. Dessa forma, se o paciente apresentar 
deficiência na enzima hepática, ficará com hiperglicemia podendo desenvolver diabetes e a deficiência na enzima 
muscular fará que o paciente tenha menos resistência à exercícios por falta de reserva energética. 
X Essa enzima adiciona fosfato no glicogênio ativando a sua degradação. Se a enzima hepática não estiver funcio-
nal, o glicogênio não poderá ser degradado e o paciente ficará com menos disponibilidade energética para tecidos 
como cérebro e coração. Se a enzima muscular estiver defeituosa, o paciente não conseguirá ganhar massa mus-
cular por falta de energia. 
X Essa enzima é responsável por fazer a ligação da glicose com a molécula de UTP para poder realizar a síntese 
de glicogênio. Se a enzima hepática estiver deficiente, o fígado não sintetiza glicogênio e o paciente terá hipoglice-
mia. Se a enzima muscular estiver deficiente, o paciente não terá energia para a contração muscular. 
X Como são órgão diferentes, eles podem responder diferentemente a estímulos. Dessa forma a deficiência da 
enzima hepática causará diminuição na degradação do glicogênio no fígado, induzindo a degradação do glicogênio                           
armazenado no músculo para manter a glicemia, enquanto uma deficiência na enzima muscular causará aumento 
na degradação de glicogênio hepático, consumindo-o mais rapidamente. 

 
28. A gliconeogênese é o processo de síntese de uma nova molécula de glicose a partir de substratos não carboidratos. 

Várias moléculas podem ser utilizadas para isso, principalmente durante o processo de jejum. Assim, durante a                    
ativação desse processo no organismo, haverá 

 

um aumento da proteólise muscular para fornecer mais aminoácido para o fígado produzir glicose. 
X um aumento do metabolismo anaeróbico muscular para fornecer mais lactato para o fígado produzir glicose. 
X um aumento da lipólise no tecido adiposo para fornecer mais ácidos graxos para o fígado produzir glicose. 
X um aumento da proteólise muscular para fornecer mais aminoácido para o próprio músculo produzir a glicose que 
estiver necessitando. 
X uma queda da atividade cerebral pela queda na produção de glicose, causando tonturas e desmaios, até o cérebro 
se adaptar a utilizar ácidos graxos como fonte energética. 

 
29. Os grânulos de glicogênio são abundantes no fígado no período pós-prandial, quando a glicose consumida em                          

excesso é armazenada. Sobre a produção do glicogênio, é CORRETO o que se afirma em:  
 

A formação da molécula de UDP-glicose torna o processo energeticamente favorável e irreversível devido à                            
hidrólise do pirofosfato gerado. A glicogênio sintase transfere o resíduo de glicosil ativado da UDP-glicose para o 
carbono 4 da cadeia de glicogênio em crescimento, formando a ligação glicosídica. 
X A glicose-6-fosfato gerada após a entrada da glicose na célula é ligada à proteína glicogenina pela enzima glico-
gênio sintase, iniciando a síntese de glicogênio. Na sequência, a enzima ramificadora fará a ligação alfa(1,6) sinte-
tizando a ramificação do glicogênio, finalizando o processo.    
X A principal enzima do processo é a glicogênio fosforilase, que incorpora unidades de glicose na cadeia nascente 
do glicogênio. Após inserção de 6 a 10 unidades de glicose, a enzima glicosil(4-6)trasferase realizará a formação 
da ramificação do glicogênio.  
X A glicogênese ocorrerá durante o estado pós-prandial, induzido pela insulina, que fosforila a enzima glicogênio                
sintase, tornando-a ativa. Essa enzima realiza a incorporação de moléculas de glicose na glicogenina, sintetizando 
os grânulos de glicogênio. 
X A síntese de glicogênio acontece de seguinte maneira: primeiro a glicogenina recebe glicose das moléculas de 
UDP-glicose até formar a cadeia linear do glicogênio. Depois, a enzima glicogênio sintase realiza a síntese da cadeia 
ramificada. E, para finalizar o processo, as duas cadeias são unidas. 
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30. Muitos carboidratos, além da glicose, encontram seus destinos catabólicos na glicólise, após serem transformados 
em um dos intermediários glicolíticos. Sobre as vias alimentadoras da glicólise, é CORRETO o que se afirma em: 

 

A utilização do glicogênio como fonte de glicose para a glicólise é energeticamente vantajosa, porque, no processo 
de degradação do glicogênio, o produto formado já é fosforilado, economizando 1 ATP da fosforilação da glicose 
para formar glicose-6-fosfato. 

X Os polissacarídeos e os monossacarídeos ingeridos da dieta são convertidos em monossacarídeos e absorvidos 
no intestino pelo GLUT2. Na corrente sanguínea, a glicose é captada pelo fígado em um processo ativado pela 
insulina. 
X Indivíduos com intolerância à lactose apresentaram hipoglicemia por diminuir a oferta de glicose para o organismo 
devido a deficiência da enzima lactase intestinal. 
X A celulose, por ser o polissacarídeo mais abundante da Terra, é a principal fonte exógena de glicose. Porém, para 
podermos digerí-la, ela precisa ser cozida em altas temperaturas, o que enfraquece suas ligações glicosídicas,                    
permitindo sua digestão pelo trato gastrointestinal.    
X Galactose, frutose e manose podem ser metabolizadas pelo organismo para se tornarem intermediários glicolíticos. 
A galactose e a frutose são absorvidas pelo GLUT5 e a manose é absorvida pelo GLUT4 no intestino, sendo                      
transportadas ao fígado onde são metabolizadas. 

 

 

 
BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS 

 
 

31. A bioética, enquanto campo interdisciplinar do conhecimento, apresenta diversas perspectivas teóricas,                                      
metodológicas e normativas. Uma de suas principais teorias é baseada em quatro princípios desenvolvidos por                    
Beauchamp e Childress no final dos anos 1970. Esses quatro princípios são nomeados como 

 
Autonomia, Beneficência, Não maleficência, Justiça. 
X Dignidade, Liberdade, Proteção, Responsabilidade. 
X Cuidado, Integridade, Solidariedade, Justiça. 
X Veracidade, Confidencialidade, Sigilo, Proteção. 
X Equidade, Integralidade, Universalidade, Vulnerabilidade. 

 
32. Considere o texto a seguir. 

 
O fundamento da realidade do médico hipocrático é a phýsis. Ela era o divino (to theion), a natureza universal e 
materna, que orienta a ética profissional. Com obras e palavras o médico confessa uma religiosidade fisiológica. A 
deontologia hipocrática se apoia em uma religiosidade determinada e explícita. O médico hipocrático tem uma clara 
e firme consciência histórica a respeito de sua condição de médico, possuía uma ideia racional da origem da medicina 
e sobre o significado desta na vida do homem. Rompendo com a mentalidade mítica, ele apresenta a arte de curar 
como puramente humana, em cuja estrutura está a necessidade e a razão. 
 
SILVA, Henrique Batista e. Beneficência e paternalismo médico. Rev. Bras. Saude Mater. Infant., Recife,  v. 10, supl. 2, p. s419-s425,  Dec.  2010. 

 
O texto aborda algumas das características típicos do paternalismo do médico “hipocrático”, cuja atuação, nos diais 
atuais, reflete um conflito entre 

 
 

beneficência versus autonomia. 
X beneficência versus não-maleficência. 
X responsabilidade individual versus responsabilidade coletiva. 
X liberdade versus proteção. 
X autonomia versus proteção. 
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33. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP- é uma comissão do Conselho Nacional de Saúde - CNS, criada 
através da Resolução 196/96 com a função de implementar as normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas 
envolvendo seres humanos, aprovadas pelo Conselho. Junto aos Comitês de Ética em Pesquisa – CEP – que são 
estabelecidos nas instituições de ensino e pesquisa, a Comissão Nacional forma o chamado “Sistema CEP/CONEP”. 
Assinale a alternativa verdadeira quanto à atuação desse Sistema. 

 
Todas as pesquisas científicas envolvendo seres humanos devem ser submetidas ao Sistema CEP/CONEP. 
X Apenas pesquisas científicas que envolvem riscos devem ser submetidas ao Sistema CEP/CONEP. 
X O Sistema CEP/CONEP tem função de regulação, fiscalização e punição. 
X Apenas pesquisas científicas na área da saúde devem ser submetidas ao Sistema CEP/CONEP. 
X Pesquisas com animais não humanos devem ser submetidas ao Sistema CEP/CONEP apenas quando houver                 
possibilidade riscos diretos ou indiretos aos seres humanos.  

 
 

34. Analise as assertivas a seguir enumeradas a respeito do tema e determine apenas aquelas que são verdadeiras. 

 
As exigências éticas do cuidado clínico têm o direito à saúde como horizonte ético, que precisa balizar as reflexões e 
processos de tomada de decisão em conflitos morais. Isso significa partir de uma visão ampliada de saúde e clínica, 
que engloba os determinantes sociais, o contexto sociocultural e a (inter)subjetividade na compreensão e                             
acompanhamento dos processos de saúde e doença.  

 
Fonte: ZOBOLI, Elma Lourdes Campos Pavone; JUNGES, José Roque. Justiça sanitária como tema de reflexão para a bioética clínica. In:         

SIQUEIRA, José Eduardo; ZOBOLI, Elma; Sanches M; PESSINI Léo, organizadores. Bioética clínica: memórias do XI Congresso Brasileiro 
de Bioética, III Congresso Brasileiro de Bioética Clínica e III Conferência Internacional sobre o Ensino da Ética. Brasília: CFM; 1ª. ed. 

2016. 

 
 Os autores partem de uma crítica ao modelo hospitalocêntrico da medicina.  
 A perspectiva dos autores reforça a importância da atenção primária no cuidado em saúde. 
 A perspectiva dos autores reforça a importância do cuidado fragmentado e especializado da medicina baseada em 

evidências. 
 Os autores partem de uma crítica às influências da subjetividade na relação entre médico e paciente.  

 
I e II são assertivas verdadeiras. 
X Todas as assertivas são verdadeiras.  
X II e III são assertivas verdadeiras. 
X I e III são assertivas verdadeiras.  
X III e IV são assertivas verdadeiras.   

 
 

35. A “pessoa humana” é um conceito central nos debates de diferentes correntes bioéticas, tal como no personalismo 
ou em sua interface com os direitos humanos. Nessas perspectivas, o valor fundamental da pessoa humana se                    
sustenta na 

 
Dignidade Humana. 
X Capacidade de senciência. 
X Capacidade de consciência. 
X Autonomia.  
X Corporeidade.    
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36. “Primum non nocere”: antes de tudo, não cause o dano. A máxima hipocrática da não-maleficência, tal como                           
conceituada por Beauchamp e Childress, justifica, em situações pontuais, 

 

 
a regra do duplo-efeito, quando uma ação extraordinária intencionalmente positiva resulta em consequências                      
negativas. 
X a obrigatoriedade da vacinação, quando o dever de proteção à saúde pública justifica o cerceamento de liberdades 
pontuais. 
X a participação não consentida em pesquisas com prontuários, desde que não haja riscos com a utilização dos 
dados dos pacientes.  
X a comunicação obrigatória sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública. 
X a interdição sanitária de locais públicos ou privados. 

 
37. Acerca do problema do sigilo médico, o Código de Ética Médica dispõe: 

 
É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente criança ou adolescente, desde que estes                     
tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação 
possa acarretar dano ao paciente.  
 

Fonte: Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica. Capítulo IX, Art. 14. 2019.  

 
Na corrente principialista da ética médica, a proteção do sigilo é justificada pelo respeito ao princípio da  

 
Autonomia. 
X Beneficência. 
X Vulnerabilidade. 
X Confidencialidade. 
X Integridade. 

 
38. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos de 2005 aponta que quando se trata da aplicação e do 

avanço do conhecimento científico, das práticas médicas e tecnologias associadas, os benefícios diretos e indiretos 
a pacientes, sujeitos de pesquisa e outros indivíduos afetados devem ser maximizados e qualquer dano possível a 
tais indivíduos deve ser minimizado.  
 
O foco nos resultados de uma ação com o objetivo de gerar consequências que levem à maximização do bem e a 
redução do mal é uma característica típica de qual corrente da ética filosófica? 

 
Ética Utilitarista. 
X Ética de Virtudes. 
X Ética da Responsabilidade. 
X Ética de Deveres. 
X Ética Intuicionista. 

 
39. Ao incorporar normas de Direitos Humanos em um capítulo dedicado exclusivamente a esse tema, o Código de Ética 

Médica (2019) excetua o cumprimento do dever de sigilo profissional nos casos em que o médico deve 
 
denunciar práticas de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis. 
X comunicar pais ou responsáveis legais sobre gestação em adolescentes menores de 18 anos.  
X alimentar sistemas de vigilância com informações compulsórias.  
X comunicar más notícias primeiramente aos familiares de pacientes idosos. 
X compartilhar informações de prontuários de pacientes recolhidos em instituições penais. 
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40. Considere as seguintes afirmações sobre o tema da humanização do cuidado. 

 
 A humanização em saúde pressupõe o investimento crescente em tecnologias disruptivas.  
 Confiança e solidariedade são as bases para a humanização nas relações de cuidado em saúde. 
 A judicialização em medicina fortalece o processo de humanização na relação médico-paciente.  
 Enquanto política pública, a humanização pressupõe ações verticais, direcionadas para hospitais de  

alta complexidade. 

 
É (são) verdadeira(s) 

 
apenas II. 
X apenas I. 
X II e III. 
X apenas IV. 
X apenas III. 
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