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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. O trecho de resenha de livro reproduzido a seguir é referência para a próxima questão. 
 
Envelhecimento e morte estão no cerne da discussão de Mortais. Nós, a Medicina e o que Realmente Importa no 
Final (Being Mortal. Medicine and what Matters in the End, no original), obra de Atul Gawande, médico e professor 
do Departamento de Saúde Pública e Administração da Harvard School of Public Health e do Departamento de Ci-
rurgia da Harvard Medical School (Harvard University, Estados Unidos). Diante da constatação de que o avanço ci-
entífico na área médica alterou significativa e profundamente a vida humana, possibilitando um aumento no tempo 
e na qualidade de vida, o autor se debruça sobre a experiência da mortalidade, refletindo sobre o processo de en-
velhecimento e questionando o próprio papel da medicina com relação à finitude. Para tanto, divide o livro em oito 
capítulos bastante emblemáticos, além da introdução e do epílogo: o ser independente, caindo aos pedaços, de-
pendência, assistência, uma vida melhor, desapegar-se, conversas difíceis, coragem. 
 

Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2016001208003>. Acesso em: 24/6/20. 
 

De acordo com a resenha, um dos objetivos do autor do livro é 

 
refletir sobre o processo de envelhecimento. 

X discutir o avanço científico na área médica. 

X redefinir o papel da medicina em relação à morte. 

X aumentar a expectativa de vida após o envelhecimento. 

X relatar a própria experiência de adoecimento e morte. 

 
2. O texto a seguir faz parte de uma campanha e é referência para a próxima questão. 

 

 
Folha de S. Paulo, 28/6/20, p. A 13. 

 
O emprego de pronomes tem várias funções comunicativas nos textos. Sobre as ocorrências dessa classe gramatical no 
texto da campanha, é CORRETO afirmar que o emprego de  

 
“nos” engloba e generaliza quem emite e quem recebe a mensagem. 

X “nos” e “sua” separa, respectivamente, locutor e interlocutor da mensagem. 

X “quem” generaliza o direcionamento da mensagem aos leitores do jornal. 

X “os” antecedendo sintomas é demonstrativo e generaliza a informação. 

X “ele” substitui e retoma a palavra “especialista”, evitando a repetição. 
 

 

 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2016001208003
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3. Observe as relações de concordância do texto a seguir. 
 

Criamos a vida artificial 
 

Fabro Steibel 
 

Alguns chamam de robôs orgânicos, outros veem na obra um novo Frankenstein, uma criação humana que do nada saiu 
se locomovendo por aí. Fato é que cientistas desenvolveram, pela primeira vez, uma forma de vida gerada por computa-
dor. E há sinais de estar viva na vida real. 

 
Zero Hora. DOC. 24/6/20, p. 5. 

 

Uma das informações mais relevantes e evidentes sobre a concordância verbal relaciona-se ao emprego adequado do 
verbo haver. Sobre a utilização desse verbo no texto lido, é CORRETO o que se afirma em: 

 
Na construção em que aparece, em qualquer tempo e modo, a forma verbal escolhida continuaria no singular. 

X Caso fosse substituído por “existir”, ainda assim a forma verbal escolhida ficaria no singular. 

X Como “sinais” é o sujeito da construção, o verbo haver deveria ser substituído por outro para manter o plural. 

X Se o tempo verbal fosse futuro, a forma adequada seria “haverão” para concordar com “sinais”. 

X Caso acontecesse uma inversão sintática, o verbo deveria ir para o plural.  

 
 

4. O excerto conclusivo de resumo acadêmico a seguir é referência para a próxima questão. 
 
[...] 
Conclusão: Além de identificar os possíveis fatores que limitam as mulheres médicas a optarem por especialidades 
cirúrgicas, conclui-se que mais estudos como este devem ser feitos para que questões laborais (flexibilidade de ho-
rários, igualdade salarial) e comportamentais (preconceito, machismo) sejam revistas. 
 

Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/150416>. Acesso em: 24/6/20. 

 
Identifica-se que o resumo, ao iniciar a elaboração da conclusão com a expressão “Além de”,  

 
enfatiza os possíveis motivos para que sejam realizados mais estudos na área. 

X corrobora a necessidade de compreender as especialidades cirúrgicas buscadas por mulheres. 

X coloca as questões laborais em segundo plano nas escolhas das mulheres médicas. 

X aponta para as consequências de as mulheres médicas não buscarem especializações. 

X especifica os fatores que motivam as mulheres médicas em suas opções de trabalho. 

 
 

5. O resumo de artigo acadêmico a seguir é referência para a próxima questão. 
 
Resumo 
 
Autismo é uma complexa desordem do neurodesenvolvimento, caracterizado por um comprometimento em três 
áreas dominantes: interação social e da comunicação e um repertório muito restrito de repertório e interesse. O 
presente trabalho apresenta considerações resultantes de uma pesquisa sobre o uso da dança como intervenção 
pedagógica para crianças e adolescentes autistas na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Essa pesquisa é origi-
nária de uma parceria entre os cursos de medicina, educação física e dança. A dança foi utilizada como interven-
ção pedagógica tendo em vista o aprimoramento das relações interpessoais entre indivíduos do espectro autista e 
seu círculo social. 
 

Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RAM/article/view/3059>. Acesso em: 22/6/20. 

 
Com base na leitura do resumo, constata-se que ele apresenta como característica metodológica 

 

o uso da dança como intervenção pedagógica. 

X a identificação das três áreas afetadas pelo autismo.  

      X o resultado obtido após a realização da intervenção. 

X uma constatação sobre as áreas afetadas pelo autismo. 

X o nome dos cursos envolvidos na realização da pesquisa. 

https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/150416
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RAM/article/view/3059


 

            Transferência Externa de Medicina 2020 – 2º Período – CURITIBA 
Pág. 5/14 

 

 

 
 
 

6. Os versos a seguir são referência para a próxima questão. 

 
Drama de Angélica 

 
[...] 

              Em noite frígida fomos ao Lírico 

             Ouvir o músico pianista célebre… 

             Soprava o zéfiro ventinho úmido 

             Então Angélica ficou asmática… 

             Fomos ao médico de muita clínica 

            Com muita prática e preço módico… 

            Depois do inquérito descobre o clínico 

           O mal atávico mal sifilítico… 

[...] 
Drama de Angélica. Alvarenga e Ranchinho. Disco Odeon (12219-A), 1942. 

 
Os versos da canção narram a situação de um casal cuja mulher precisa de atendimento médico após ter uma crise de 
asma. Em um dos versos, o eu lírico indica o que ainda hoje pode ser um problema para que a população brasileira tenha 
acesso aos cuidados com a saúde. Esse problema está CORRETAMENTE identificado na alternativa: 

 
Falta de dinheiro. 

X Analfabetismo. 

X Ausência de vacinas. 

X Poucos hábitos de higiene. 

X Mau uso de equipamentos. 
 

 
LÍNGUA INGLESA 

 
 

7. De acordo com o trecho a seguir, é CORRETO afirmar que 
 
New study looks at post-COVID-19 emerging disease in children 
 
In recent weeks, a multisystem hyperinflammatory condition has emerged in children in association with prior expo-
sure or infection to SARS-CoV-2. A new case series examines the spectrum of imaging findings in children with the 
post-COVID-19 inflammatory condition known in the US as Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-
C). 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200625140719.htm 

 
 a ameaça à vida das crianças não cessa após terem sido curadas da COVID-19. 
 crianças com comorbidades também fazem parte do grupo de risco. 
 crianças são potenciais transmissores da COVID-19. 
 a infecção por COVID-19 pode ocasionar outras doenças. 
 a COVID-19 pode ser tratada com anti-inflamatórios.  

 
Somente I e IV estão corretas. 

X Apenas II e V estão corretas. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200625140719.htm
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X Somente a II está incorreta. 

X Apenas I e III estão corretas. 

X Todas as assertivas estão corretas.  

 
8. De acordo com o trecho a seguir, é CORRETO afirmar que 

 

Three potential new targets for treating epilepsy 
 
The study was led by researchers at FutureNeuro, the SFI Research Centre for Chronic and Rare Neurological Di-
seases and RCSI University of Medicine and Health Sciences. It is the result of seven years of research, involving 
contributions from 35 scientists, based in eight different European countries, across the fields of neuroscience, ge-
netics, computer science and synthetic chemistry. The research is published in the Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) USA. 
In one of the largest sequencing projects of its kind, researchers identified and measured levels of over a billion 
strands of microRNAs, small molecules that control gene activity in the brain, to investigate if they were changed in 
epilepsy. They discovered a small set of microRNAs which were always elevated in epilepsy and designed drug-like 
molecules, synthesized by chemists from the group, to target these. Three of the synthetic molecules were found to 
stop seizures in preclinical tests. 

 
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200625115917.htm  

 
 trata-se de um estudo multidisciplinar. 
 as moléculas afetadas por epilepsia atacam células saudáveis. 
 o novo método foi testado por 35 cientistas. 
 o texto aborda três novos remédios para tratar a epilepsia. 
 os resultados dos testes pré-clínicos foram promissores. 

 
Somente I e V estão corretas. 

X II e III estão corretas. 

X Somente IV e V estão corretas.  

X Apenas III e IV estão corretas. 

X Apenas IV e V estão corretas. 
 
 

9. Assinale a alternativa que sumariza adequadamente o assunto do texto a seguir. 
 

 
https://www.graphicmedicine.org/covid-19-comics/  

 
Mitos sobre o Covid-19. 

X Impactos sociais do Covid-19. 

X Representações cibernéticas do Covid-19.  

X Consequências pós Covid-19. 

X Repercussões financeiras do Covid-19. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200625115917.htm
https://www.graphicmedicine.org/covid-19-comics/
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10. Sobre o texto, é CORRETO afirmar que 
 

Social isolation increases the risk of heart attacks, strokes, and death from all causes 
Those who are socially isolated are over 40% more likely to have a cardiovascular event, such as a heart attack or 
stroke, than those who were socially integrated, new research has shown. 
The German study, due to presented tomorrow at the European Academy of Neurology (EAN) Virtual Congress, 
found that those who are socially isolated are almost 50% more likely to die from any cause. The research also 
showed that a lack of financial support independently increased the risk of cardiovascular events. 
Performed within the Heinz Nixdorf Recall study (HNR) and led by Dr. Janine Gronewold and Prof Dirk M. Hermann 
from the University Hospital in Essen, Germany, the research analyzed data from 4,316 individuals (average age 
59.1 years) who were recruited into the large community-based study between 2000 and 2003. 
 

https://medicalxpress.com/news/2020-05-social-isolation-heart-death.html  

 
a integração social contribui para reduzir o risco de morte súbita. 

X o isolamento social devido à pandemia pode trazer mais malefícios do que imaginávamos. 

X as relações sociais representam um importante papel na prevenção de doenças virais. 

X a idade dos indivíduos colocados em isolamento contribui para o controle do Covid-19. 

X a falta de segurança financeira somada ao isolamento social aumenta o número de doenças.  

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
11. O coração é uma bomba dupla, auto ajustável, de sucção e pressão, cujas partes trabalham em conjunto para impulsio-

nar o sangue ao corpo. Entre as câmaras cardíacas denominadas de átrios e ventrículos, encontram-se as valvas atrio-
ventriculares. 

 
Com relação à valva entre as câmaras direitas do coração, é CORRETO afirmar que 

 

impede o refluxo de sangue para o átrio direito durante a sístole ventricular. 

X possui duas cúspides, anterior e posterior. 

X denomina-se valva mitral. 

X abre-se durante a sístole ventricular. 

X possui três semilunares, anterior, posterior e septal. 

 
12. O coração localiza-se em uma região torácica conhecida como mediastino. Sua massa apoia-se sobre o diafragma e, 

enquanto sua base é superior, voltada para trás e para a direita, o ápice cardíaco, formado pela parte ínfero lateral do 
ventrículo esquerdo, encontra-se dirigido para baixo, para a frente e para a esquerda. Essa localização é bastante impor-
tante no estudo semiológico (batimento apical). 

 
Em geral, no adulto, o ápice do coração SITUA-SE a aproximadamente 9 cm do plano mediano, posteriormente ao 

 

quinto espaço intercostal esquerdo. 

X sétimo espaço intercostal esquerdo. 

X nono espaço intercostal esquerdo. 

X sétimo espaço intercostal direito. 

X terceiro espaço intercostal direito. 

 
13. A irrigação do miocárdio (músculo cardíaco) é de suma importância e ocorre por meio de vasos denominados de artérias 

coronárias. O endocárdio recebe oxigênio e nutrientes através de difusão ou micro vasos diretamente as câmaras cardí-
acas. A isquemia (falta de sangue) poderá levar à morte tecidual, também conhecido como infarto. 

 
Com relação aos vasos coronarianos, são artérias originadas direta ou indiretamente, na maior parte das vezes, da 
artéria coronária esquerda, os seguintes ramos, EXCETO. 

 

https://medicalxpress.com/news/2020-05-social-isolation-heart-death.html
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Interventricular posterior. 

X Interventricular anterior. 

X Diagonal (lateral) da IV anterior. 

X Marginal esquerda. 

X Circunflexa. 

 
14. O osso esterno, localizado na região anterior da parede torácica, é utilizado com frequência para biopsia, com agulha, da 

medula óssea, em razão de sua largura e posição subcutânea. A coleta de amostras do tecido serve para a realização do 
mielograma, detecção de câncer, linfoma, leucemia, mielopatia, discrasias sanguíneas e no transplante de medula ós-
sea. 

 
Assinale a alternativa, que CONTENHA somente estruturas ou acidentes anatômicos relacionados ao osso esterno. 

 
Incisura clavicular, incisura costal, processo xifoide. 

X Manúbrio, sínfise xifoesternal, processo transverso. 

X Processo espinhoso, fóvea costal, processo xifoide. 

X Manúbrio, processo xifoide, tubérculo costal. 

X Incisura costal, processo mamilar, incisura jugular. 

 
15. A principal jogadora do National de Girrassoles apresentou, no último treino, antes da partida deste final de semana, uma 

lesão no músculo bíceps femoral na perna direita. Realizou, no hospital regional, um exame de imagem, que confirmou a 
lesão muscular e imediatamente iniciou tratamento medicamentoso e fisioterápico. Deverá ficar afastada dos gramados, 
a princípio, por cerca de quinze dias, já que esteve músculo é responsável pela realização da extensão do joelho, no ato 
de chutar a bola. Com relação a cirurgia realizada pela craque, na temporada próxima passada, sobre o ligamento cru-
zado anterior do joelho, ela se encontra completamente recuperada, informou o preparador físico da agremiação. 

 
Na notícia publicada, em jornal local e reproduzida acima, você poderá IDENTIFICAR quantos erros relacionados 
aos estudos da anatomia? 

 

Dois. 

X Um. 

X Três. 

X Quatro. 

X Nenhum. 

 
16. A síndrome do pronador é causada pela compressão nervosa próxima ao cotovelo entre as cabeças do músculo prona-

dor redondo, em decorrência de traumatismo, hipertrofia muscular ou fibrose. Os portadores dessa síndrome apresen-
tam-se clinicamente com dor e dor a palpação na parte proximal e anterior do antebraço e hipoestesia (diminuição da 
sensibilidade) nas faces palmares dos três primeiros dedos e na metade lateral do dedo anular, além da região palmar 
adjacente. 

 
Com base no relatado acima e nos seus conhecimentos sobre a inervação do membro superior, a síndrome do 
pronador relaciona-se ao NERVO 

 
Mediano. 

X Ulnar. 

X Radial. 

X Músculo-cutâneo. 

X Axilar. 

 
 

17. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do Tecido 
Epitelial. 

 

As células epiteliais se apresentam justapostas, possuem várias faces e existe pouca substância extracelular entre 
elas. A presença de junções celulares entre as células epiteliais confere geralmente adesão firme entre elas. 
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X Determinadas células epiteliais podem apresentar em sua membrana plasmática estruturas denominadas de mi-

crovilos. Os microvilos são estruturas que se movimentam constantemente pela presença de feixes de microtúbulos 
em seu interior. 

X A estrutura denominada desmossomo, que consiste em um tipo de junção intercelular, confere uma adesão fraca 

às células epiteliais. Na superfície interna da membrana do desmossomo, existe uma placa circular chamada placa 
de ancoragem. 

X Uma característica marcante das células epiteliais é que o limite entre estas elas é sempre possível de ser distin-

guido através da microscopia de luz. 

X Os núcleos presentes nas células epiteliais não variam em formato como ocorre nos demais tecidos, sendo, por-

tanto, classificados exclusivamente como esféricos nas células epiteliais 
 

18. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas dos Teci-
dos Conjuntivos. 

 

O tropocolágeno é formado por três subunidades organizadas em tríplice hélice. 

X Com relação ao colágeno de ancoragem, este é do tipo II e está presente nas fibrilas que ancoram as fibras de co-

lágeno tipo I à lâmina basal. 

X As fibrilas de colágeno tipo IV são as mais abundantes e distribuem-se amplamente no organismo. 

X Em relação às fibras reticulares, estas são formadas predominantemente pelo colágeno tipo I. 

X O espaço entre as células do tecido conjuntivo é preenchido pela “substância intercelular fundamental”. O termo 

“substância intercelular fundamental” se refere a uma mistura de moléculas de colágenos tipo I e tipo III. 
 

19. Considerando as características histológicas do Tecido Cartilaginoso, assinale a alternativa CORRETA. 
 

Na matriz da cartilagem hialina, há uma glicoproteína denominada de condronectina. A condronectina é uma macro-
molécula que contém sítios de ligação para condrócitos, fibrilas colágenas tipo II e glicosaminoglicanos. 

X As células localizadas profundamente no pericôndrio (ou seja, próximas à cartilagem) perdem a capacidade mitóti-

ca, e por isso não são capazes de originar condrócitos. 

X O pericôndrio da cartilagem fibrosa é mais delgado quando comparado ao pericôndrio presente nas cartilagens hi-

alina e elástica. 

X A cartilagem hialina possui em sua matriz as fibrilas de colágeno (principalmente colágeno tipo II) e uma abundan-

te rede de fibras elásticas. 

X Considerando a matriz da cartilagem fibrosa, esta possui substância fundamental abundante e pouca quantidade 

de fibras colágenas. 
 

20. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas dos Teci-
dos Musculares. 

 

Com relação ao sarcômero, este é formado pela parte da miofibrila que fica entre duas linhas Z sucessivas e contém 
uma banda A separando duas semibandas I. 

X As fibras musculares esqueléticas possuem linhas transversais fortemente coráveis que aparecem em intervalos 

irregulares ao longo da célula, denominadas de discos intercalares. 

X O epimísio consiste na lâmina basal associada a fibras reticulares, e juntas formam um revestimento sobre cada 

fibra muscular individualmente. 

X Considerando a estrutura do sarcômero, a banda I é formada apenas por filamentos espessos. 

X As células do tecido muscular liso apresentam numerosos núcleos, os quais estão localizados na periferia da célu-

la próximos do sarcolema. 
 

21. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA considerando as características teciduais do Tecido 
Nervoso. 

 

Os astrócitos com prolongamentos menos numerosos e mais longos são denominados de astrócitos fibrosos. 

X Os corpúsculos de Nissl consistem de conjuntos de lisossomos associados ao retículo endoplasmático liso. Estes 

corpúsculos se apresentam ao microscópio óptico como manchas basófilas. 

X As células de Schwann produzem a bainha de mielina no Sistema Nervoso Central. 

X O córtex cerebral possui três camadas, denominadas de camada molecular, camada central e camada granulosa. 

X As células da micróglia são células epiteliais que revestem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula 

espinal. 
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22. Dos fatores listados abaixo assinale aqueles que NÃO afeta a fluidez das membranas celulares. 
 

Classe de carboidrato dos esfingolipídeos 

X Comprimento da cadeia de ácidos graxos 

X Saturação da cadeia de ácidos graxos 

X Interações iônicas entre as cabeças polares dos fosfolipídeos 

X Temperatura do meio 

 

 
23. As membranas internas das mitocôndrias são altamente impermeáveis. Essa propriedade deve-se a grande concentra-

ção de: 
 

Cardiolipina 

X Ubiquinona 

X ATP sintase 

X Citocromo c 

X Coenzima Q 

 
24. A Miopatia ocular pura é um distúrbio com herança materna e caráter dominante. O quadro clínico apresenta como sin-

tomas ptose palpebral superior, oftalmoplegia externa progressiva bilateral e simétrica, impossibilidade de movimentação 
dos globos oculares (terminal). Qual a organela celular envolvida na fisiopatogenia dessa doença? 

 

Mitocôndrias 

X Retículo endoplasmático liso 

X Retículo endoplasmático rugoso 

X Complexo de Golgi 

X Endossomos 

 
25. Leia o seguinte texto: “Em quadros clínicos de hipoglicemia, os nervos simpáticos liberam noradrenalina que resulta no 

aumento dos níveis de AMPc no citosol dos hepatócitos. O AMPc atua como um sinal intracelular que promove a ativa-
ção das vias metabólicas envolvidas na degradação do glicogênio, resultando na liberação de glicose na corrente san-
guínea e aumento da glicemia”. O texto descreve um exemplo de comunicação celular mediada por: 

 

Junções tipo Gap 

X Proteína G 

X Óxido nítrico 

X Adenilato ciclase 

X Diacilglicerol 

 
 

26. As reações que ocorrem em um organismo vivo dependem, na sua grande maioria, da correta atuação de molécu-
las proteicas chamadas de enzimas. Agindo em sequências organizadas, elas catalisam cada uma das reações de 
uma célula. Em algumas doenças, elas têm imensa importância prática. Sobre essas moléculas, é CORRETO afir-
mar:   

 

As enzimas do tipo fosfatase são aquelas que promovem a retirada de grupos fosfato das moléculas. Um exemplo é 
a glicose 6-fosfatase hepática, que retira o fosfato da glicose tornando-a livre para ser enviada ao sangue. 

X As enzimas do tipo quinase são aquelas que fazem hidrólise de ligações adicionando fosfato. Um exemplo é a en-

zima que faz a degradação do glicogênio, que tem como produto a glicose 1-fosfato. 

X As isoenzimas podem apresentar o mesmo nome, mesmo catalisando reações diferentes, com substratos e produ-

tos diferentes, porque apresentam a mesma sequência primária, sendo foco para desenvolvimento de fármacos.    

X A regulação de reações metabólicas é feita principalmente através das enzimas michaelianas, que apresentam 

efetores positivos, que ativam essas enzimas, e efetores negativos, que as inibem. 

X Vários fármacos são sintetizados para inibir alguma enzima. Essa inibição pode ser irreversível ou reversível. No 

primeiro caso, ocorre uma inibição incompetitiva e, no segundo caso, uma inibição competitiva. 
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27. O metabolismo da glicose apresenta uma posição central na manutenção energética de todos os organismos vivos. Para 
os humanos, é a primeira e principal fonte de energia. Além disso, ela pode fornecer precursores para outras via biossin-
téticas através de seus intermediários metabólicos. Essa via metabólica   

 

é limitada pela taxa de captação de glicose pelas células e sua fosforilação pela hexocinase. Nessa reação, ocorre 
consumo de 1 ATP e a enzima pode fosforilar também a frutose e a manose. 

X é a enzima que forma a frutose-1,6-bisfosfato chamada de PFK-1. É a principal reação reversível da glicólise e po-

de “comprometer” a glicose com a glicólise ou garantir o retorno para a formação da glicose na gliconeogênese. 

X é a fase de pagamento da glicólise que produz inicialmente gliceraldeído-3-fosfato e di-hidroxiacetona fosfato. 

Nessa reação também são produzidos 2 NADHs que irão garantir a formação de energia no caminho aeróbico.    

X é a glicólise, uma via metabólica que produz energia através da formação de 2 ATPs, 2 NADHs e 2 FADH2, que 

serão encaminhados para a cadeia transportadora de elétrons e gerarão energia na fosforilação oxidativa. 

X é a regulação da glicólise, que ocorre através da regulação alostérica das enzimas hexoquinase, PKF-1 e fosfoe-

nolpiruvato quinase, que são ativadas pela falta de ATP e inibidas pelos seus respectivos produtos e por ATP. 
 

28. O fígado é um órgão central no metabolismo de carboidratos, fornecendo glicose para o sangue quando seu nível cai e 
armazenando o excesso desse monossacarídeo quando ele aumenta na circulação. Para realizar este controle, o fígado 
realiza glicogenólise e gliconeogênese. Para que ocorra a regulação desses processos:   

 

A glicogênio-fosforilase é ativada em resposta ao glucagon ou à epinefrina, que aumenta a concentração de AMPc e 
ativa a PKA, que por sua vez fosforila e ativa a fosforilase-quinase, que fosforila e converte a glicogênio-fosforilase 
em sua forma ativa. 

X A fosfoproteína-fosfatase 1 inativa a glicogênio-sintase por eliminação do grupo fosfato adicionado pela GSK-3. A 

glicose então liga-se à enzima e pode ser ligada a molécula em crescimento do glicogênio, aumentando a reserva de 
glicose pelo fígado. 

X A glicogênio-sintase é ativada por fosforilação catalisada pela GSK-3, que por sua vez é ativada pela insulina. A 

proteína-fosfatase 1, que é inibida por insulina, reverte a inibição, pois causa a desfosforilação da glicogênio-sintase.  

X A insulina estimula a captação de glicose nos hepatócitos por ativação de GLUT4. Esse aumento intracelular de 

glicose promove a ativação da glicogênio-sintase, aumentando a síntese de glicogênio para realizar o armazenamen-
to dessa molécula. 

X A insulina estimula a síntese de hexocinase e glucocinase, aumentando a glicólise e a gliconeogênese hepática, 

aumentando a produção de energia e a produção de glicogênio nesse tecido, para armazenar glicose para utilizar no 
período de jejum. 

 
29. O papel metabólico das mitocôndrias é tão crucial para o funcionamento das células e dos organismos que defeitos na  

função mitocondrial tem consequências médicas muito sérias. Um dos principais metabolismos realizados nessa organe-
la é a cadeia respiratória acoplada à fosforilação oxidativa. Sobre esse metabolismo, é CORRETO o que se afirma em:   

 

Apesar de ser um sítio de grande produção de ATP, é nesse metabolismo que também é gerada grande parte das 
espécies restivas de oxigênio do nosso organismo, através de reduções parciais do oxigênio entre os complexos 1 e 
3, formando o ânion superóxido. 

X O bombeamento de elétrons para o espaço mitocondrial é a força que forma o gradiente eletroquímico para movi-

mentar o complexo da FoF1 ATPase para que ocorra a formação do ATP, de acordo com a teoria quimiosmótica de 
Peter Mitchell. 

X Os NADHs gerados no citoplasma são impermeáveis à membrana interna da mitocôndria. Dessa forma, passam 

seus elétrons para a matriz mitocondrial pela entrada dessa coenzima carreada pela carnitina, que aumenta a produ-
ção de ATP do organismo.   

X A fosforolação oxidativa é regulada pelas demandas energéticas celulares. Altas concentrações de ATP promo-

vem uma aceleração da cadeia respiratória para gerar um maior gradiente eletroquímico na membrana e acelerar o 
transporte de elétrons. 

X Agentes desacopladores da cadeia respiratória, tais como o dinitrofenol (DNP), podem separar o transporte de elé-

trons da fosforilação oxidativa, através do carreando elétrons para a matriz mitocondrial sem passar pela 
FoF1ATPase, impedindo a produção de ATP. 
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30. O Sr Julio está em choque circulatório (pressão arterial muito baixa, gerando hipoperfusão sistêmica). Sobre o quadro, 
avalie as seguintes assertivas e assinale a CORRETA. 

 
A glicólise nas células do Sr Julio não está acometida. 

X O ciclo de Krebs (uma das etapas da respiração celular) nas células do Sr Julio não está acometido.  

X A cadeia transportadora de elétrons nas células do Sr Julio não está acometida. 

X A dosagem de lactato sérico deste paciente é normal. 

X A seguinte gasometria arterial sugere choque circulatório:  pH 7,30 (VR 7,35 – 7,45)  pCO2 50  (VR 35-45 mmHg)  

HCO3  24  (VR 22 – 26 mEq/L).  
 
 

31. A Sra Marilene apresentou fratura e luxação de quadril direito após queda. Sobre a condição, avalie as seguintes asserti-
vas e selecione a CORRETA. 

 
Se tiver havido lesão das artérias do colo do fêmur, pode haver necrose da cabeça do fêmur. 

X Lesão do nervo isquiático deve ser suspeitada, caso haja fraqueza da musculatura anterior de coxa. 

X Lesão de artéria femoral profunda deve ser suspeitada, caso o pulso tibial anterior direito seja mais fraco do que o 

esquerdo.  

X Lesão do nervo femoral deve ser suspeitado, caso haja fraqueza para dorsiflexão do pé. 

X Lesão da artéria femoral deve ser suspeitada, caso haja edema de musculatura de panturrilha. 

 
32. A Sra Maria tem um sopro auscultado na sístole ventricular. Considerando que os sopros ocorrem por turbilhonamento 

do sangue, qual das valvopatias a seguir poderia ser a responsável? 

 

Estenose aórtica. 

X Insuficiência aórtica. 

X Estenose mitral. 

X Insuficiência pulmonar. 

X Estenose tricúspide. 

 
 

33. O Sr Humberto está em insuficiência respiratória devido a broncoespasmo grave. Devido ao quadro prolongado, ele está 
em fadiga respiratória. Ainda não está recebendo tratamento. Assinale a alternativa que é compatível com o quadro 
apresentado. 

 

Saturação de O2 baixa. 

X Pressão de O2 no ar alveolar dele é a mesma do ar. 

X Pressão de CO2 no ar alveolar dele é menor que a do ar. 

X Fortes anéis de cartilagem dos bronquíolos impedem seu colabamento. 

X Pressão de CO2 no sangue do Sr Humberto provavelmente é normal.  

 
 

34. Larissa tem asma e usa “bombinha” para tratar suas crises. Assinale a alternativa que é compatível com seu quadro. 

 

Dificuldade em expirar o ar dos pulmões. 

X A “bombinha” provoca broncodilatação por inibir os receptores beta-2 adrenérgicos. 

X Espirometria com aumento do volume de ar expirado no primeiro segundo de expiração forçada. 

X Uma bombinha que potencializasse a ação do sistema parassimpático poderia ajudar nas crises. 

X Durante as crises, a inspiração aumenta a pressão positiva no espaço pleural.  

 
 

35. Um paciente chamado Antonio realizou alguns exames de sangue de rotina (ele é assintomático). Os resultados foram: 
sódio 136 mEq/L (VR: 135 – 145 mEq/L) potássio 3,8 mEq/L (VR: 3,5 – 5,5 mEq/L). Isso significa que o 
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sódio do plasma de Antonio é 136 mEq/L. 

X sódio do espaço intracelular de Antonio é 136 mEq/L. 

X potássio do espaço intracelular de Antonio é 3,8 mEq/L. 

X Sr Antonio está desidratado (tem depleção do espaço extracelular). 

X Sr Antonio está com a Osmolaridade plasmática elevada. 

 
36. Sobre potencial de ação da célula muscular esquelética, assinale a assertiva CORRETA. 

 
Os canais de escape de potássio são importantes para determinar a negatividade do potencial de repouso. 

X A bomba de sódio e potássio transporta 3 cátions potássio para o intracelular e 2 cátions sódio para o extracelular. 

X A abertura dos canais de escape de sódio promove a hiperpolarização da célula. 

X A abertura dos canais de cálcio voltagem-depen dentes determina a repolarização da célula. 

X O fechamento dos canais de potássio voltagem-dependentes determina a repolarização da célula. 

 
37. Joselino está com intoxicação por organofosforados – substâncias que aumentam a concentração de acetilcolina. Sobre 

o assunto, assinale a assertiva CORRETA. 

 
A ação da acetilcolina sobre os receptores nicotínicos musculares costuma determinar contração muscular. 

X Pode haver taquicardia devido à ação da acetilcolina nos receptores muscarínicos.  

X Pode haver bradicardia devido à ação da acetilcolina nos receptores beta-1-adrenérgicos. 

X Pode haver aumento da força do batimento cardíaco devido à ação da acetilcolina sobre o cardiomiócito. 

X Pode haver boca seca devido ao estímulo parassimpático. 

 

38. Sobre contração muscular esquelética e cardíaca, assinale a assertiva CORRETA. 

 
A contração muscular cardíaca é relacionada à entrada de cálcio na fase de plateau do potencial de ação. 

X A contração muscular esquelética é determinada pela ação do cálcio que entrou do extracelular durante o poten-

cial de ação. 

X O cálcio se liga aos filamentos de miosina, provocando o deslocamento da cabeça de miosina sobre a actina. 

X A contração muscular esquelética é determinada pelo deslocamento das cabeças de actina sobre a miosina. 

X A contração muscular esquelética é determinada pelo deslocamento das cabeças de miosina sobre a titina. 

 
 

39. Sobre eletrocardiograma, assinale a assertiva CORRETA. 

 
No momento da onda P, há abertura dos canais de sódio voltagem-dependentes dos átrios. 

X No momento do QRS, há abertura dos canais de sódio voltagem-dependentes dos átrios.  

X No momento do segmento ST, há abertura dos canais de sódio voltagem-dependentes dos ventrículos. 

X No momento da onda T, há abertura dos canais de sódio voltagem-dependentes dos ventrículos. 

X No momento do segmento PR, há abertura dos canais de sódio voltagem-dependentes dos átrios.  

 
 

40. Dr Jailson está tratando um paciente com acidose. Neste momento, pensa sobre o tampão bicarbonato. Sobre o assunto, 
assinale a assertiva CORRETA. 

 
O centro respiratório é sensível ao pH e tenta aumentar a eliminação de CO2 pelos pulmões quando há acidose me-
tabólica. 

X O pKa de 6,1 do tampão bicarbonato/ácido carbônico é o que torna este par o melhor tampão do organismo.  

X As hemácias produzem CO2 durante sua respiração celular. 

X O centro respiratório é sensível à hipoxemia e o aumento da ventilação pulmonar nesta situação pode gerar acido-

se respiratória. 

X A seguinte gasometria arterial é compatível com acidose respiratória:  pH 7,29 (VR 7,35 – 7,45)  pCO2 32  (VR 35-

45 mmHg)  HCO3  15  (VR 22 – 26 mEq/L).  
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