
 

            Transferência Externa de Medicina 2020 – 3º Período – CURITIBA 
Pág. 1/14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

P O N T I F Í C I A  U N I V E R S I D A D E  C A T Ó L I C A  D O  P A R A N Á  
P R O C E S S O  S E L E T I V O  –  E D I T A L  N . º 0 2 / 2 0 2 1  

 

 

 

P R O V A  O B J E T I V A  

T R A N S F E R Ê N C I A  E X T E R N A  –  C U R S O  D E  M E D I C I N A  

1 º  S E M E S T R E  –  2 0 2 0  

3º PERÍODO –  CURITIBA 
 

19  DE FEVEREIRO DE 202 1 

 



 

            Transferência Externa de Medicina 2020 – 3º Período – CURITIBA 
Pág. 2/14 

 

 

 

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. 

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

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. 

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


 

            Transferência Externa de Medicina 2020 – 3º Período – CURITIBA 
Pág. 5/14 

 

 

 a COVID-19 pode ser tratada com anti-inflamatórios.  

 
Somente I e IV estão corretas. 

X Apenas II e V estão corretas. 

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 Somente 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. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200625115917.htm
https://www.graphicmedicine.org/covid-19-comics/


 

            Transferência Externa de Medicina 2020 – 3º Período – CURITIBA 
Pág. 6/14 

 

 

X Impactos sociais do Covid-19. 

X Representações cibernéticas do Covid-19.  

X Consequências pós Covid-19. 

X Repercussões financeiras do Covid-19. 

 
 
 
 
 
 

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. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do Teci-

do 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. 

https://medicalxpress.com/news/2020-05-social-isolation-heart-death.html
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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 células é sempre possível de ser dis-

tinguido 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.  

 

13. As reações que ocorrem em um organismo vivo dependem, na sua grande maioria, da correta atuação de moléculas 
proteicas chamadas de enzimas. Agindo em sequências organizadas, elas catalisam cada uma das reações de uma cé-
lula. Em algumas doenças, elas têm imensa importância prática. Sobre essas moléculas, é CORRETO o que se afirma 
em:   

 

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. 
 

14. 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 

 

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. 

 
 
 
 

15. A maior parte da energia metabólica de um organismo humano é obtida a partir da degradação de carboidratos ou lipí-
deos, porém, a degradação oxidativa dos aminoácidos também pode contribuir para a produção de energia metabólica. 
Nesse processo, os aminoácidos perdem seu grupo amina para formar os alfacetoácidos, que são utilizados metaboli-
camente pelas células. A maior parte da amônia gerada nesse processo é reciclada, sendo o excesso excretado direta-
mente ou convertido em ureia para excreção, no chamado ciclo da ureia. Sobre esse processo metabólico, é CORRETO 
afirmar: 

 

Ele ocorre predominantemente no fígado. Para a formação da ureia, inicialmente o glutamato é transportado à mito-
côndria hepática, onde, por ação da glutamato-desidrogenase, o grupo amina é liberado na forma de íon amônio. A 
amônia produzida nos tecidos extra-hepáticos é transportada ao fígado como glutamina ou a partir do músculo es-
quelético como alanina. 

X Na primeira reação do ciclo, o grupo amina liberado do glutamato se combina diretamente com a ornitina formando 

citrulina, por ação da enzima ornitina-transcarbamilase (OTC). Essa enzima é a que mais apresenta problemas em 
indivíduos com erros inatos do metabolismo, ocasionando intoxicação por amônia e risco de morte ao paciente se es-
te não for tratado rapidamente. 

X A ureia é formada por uma reação de descarboxilação oxidativa que ocorre com a arginina, gerando ureia, CO2 e 

ornitina, que retorna para o interior da mitocôndria e reinicia o ciclo da ureia. Quando esse ciclo está acelerado, have-
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rá muita produção de CO2, que é uma molécula ácida, e contribui para o estímulo do centro respiratório, explicando o 
aumento da frequência respiratória observado em quem está realizando muita degradação proteica.     

X O ciclo da ureia resulta na formação de succinato após a hidrólise do arginino-succinato em arginina. Essa etapa 

contribui com substrato energético para o ciclo de Krebs, interconectando os dois ciclos. E como o ciclo da ureia con-
some energia e o ciclo de Krebs a produz, essa interligação é energeticamente favorável para a célula. 

X A atividade do ciclo da ureia é regulada no nível de síntese de suas enzimas e por regulação alostérica da enzima 

ornitina-transcarbamilase. Essa enzima é a mais importante do ciclo, sendo ativada por N-acetil-glutamato, que por 
sua vez é gerado pela ação da enzima N-acetil-glutamato-sintase, estimulada alostericamente por arginina.   

 
 

16. O transporte de lipídeos (triacilgliceróis e ésteres de colesterol) no plasma sanguíneo é realizado pelas lipoproteínas, que 
são complexos macromoleculares formados por proteínas transportadoras específicas, chamadas de apo proteínas, e 
várias combinações de fosfolipídeos, colesterol, ésteres de colesterol e triacilgliceróis. Com relação às lipoproteínas, é 
CORRETO afirmar: 

O quilomícron é sintetizado a partir de gorduras da dieta, no retículo plasmático dos enterócitos, movem-se pelo sis-
tema linfático e entram na corrente sanguínea pela veia subclávia esquerda. Sua apo proteína apoC-II ativa a lipase 
lipoproteica nos capilares do tecido adiposo, coração e músculo esquelético.   

X Os ácidos graxos sintetizados no fígado são transportados em partículas chamadas VLDL que os levam para teci-

dos específicos do corpo, como músculo, tecido adiposo e cérebro, onde serão usados para produção de energia.    

X LDL transporta colesterol para tecidos extra-hepáticos como músculos, glândulas suprarrenais e tecido adiposo. 

Esses tecidos possuem receptores para LDL e reconhecem a apoE na superfície da lipoproteína, realizando sua en-
docitose mediada por receptor. Deficiência nesse processo causa hipercolesterolemia.  

X Os triacilgliceróis presentes na VLDL são hidrolisados na corrente sanguínea pela Triacilglicerol-lipase, permitindo 

sua entrada nas células extra-hepáticas e convertendo essa lipoproteína em LDL. Essa LDL retorna ao fígado carre-
gando colesterol, sendo endocitada por reconhecimento por receptores.  

X A lipoproteína HDL é sintetizada no fígado como partículas ricas em proteínas, com a finalidade de captar ésteres 

de colesterol das células extra-hepáticas e levar ao intestino para ser excretado do organismo e auxiliar a redução da 
hipercolesterolemia.   

 
17. A obesidade está se tornando uma pandemia da vida moderna. Essa patologia predispõe a população a várias condições 

que ameaçam a vida, como doença cardiovascular e diabetes mellitus tipo 2. Com relação à obesidade e regulação da 
massa corporal, é CORRETO o que se afirma em: 

 

O tecido adiposo produz leptina, hormônio que regula o comportamento alimentar no núcleo arqueado do hipotála-
mo, agindo sobre as células neurossecretoras anorexigênicas e provoca a liberação do alfa-MSH (hormônio estimu-
lador de melanócitos).   

X A insulina produzida pelo pâncreas nos momentos de hiperglicemia age sobre as células neurossecretoras ano-

rexigênicas, induzindo a produção de NPY (neuropeptídeo Y) sinalizando para comer menos e metabolizar mais.    

X O hormônio adiponectina, produzido pelas células intestinais após uma refeição rica em gordura, estimula a capta-

ção e armazenamento desses lipídios ingeridos, inibindo a oxidação de ácidos graxos. Ela também aumenta a sensi-
bilidade à insulina diminuindo a ação induzida por AMPK. 

X A grelina produzida no intestino delgado age sobre neurônios orexigênicos, estimulando o apetite e provocando 

fome. Ao mesmo tempo, age nos neurônios secretores anorexigênicos, inibindo a produção de PYY (hormônio peptí-
dico) que inibe o apetite, regulando a ingestão de alimentos. 

X A leptina promove a redução do consumo de combustível e aumenta o gasto de energia, por uma interação lepti-

na-receptor no tecido adiposo, aumentando a produção da proteína UCP (proteína desacopladora), estimulando a 
beta-oxidação e geração de ATP pelo tecido adiposo, diminuindo a quantidade de gordura armazenada.   

 
 

18. É solicitada avaliação no domicílio para o paciente do sexo masculino, com 69 anos, hipertenso e diabético de longa data 
em uso irregular da medicação e dieta inadequada, apresentou mal-estar geral segundo relato da esposa. Ao ser avalia-
do pela equipe, verificou-se a necessidade de transferi-lo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de referência via 
SAMU. Na UPA, após avaliação e exames complementares, o paciente foi encaminhado para internamento hospitalar, 
onde permaneceu sete dias, com orientação de cuidados para unidade de saúde na alta. Nesse contexto, o conjunto de 
ações e serviços de saúde articulada em níveis de complexidade crescente que busca garantir a integralidade da assis-
tência à saúde é definido como 

 

Rede de Atenção à Saúde (RAS). 

X Melhor em Casa. 
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X Apoio Estratégico. 

X Rede de Apoio Social. 

X Estratégia Saúde da Família. 

 
 

19. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é a principal ferramenta de atuação da Atenção Primária à Saúde no tocante às 
questões de prevenção e promoção da saúde. Podemos comprovar a sua eficácia porque 

 

diminui os indicadores de saúde de uma determinada área de abrangência sob sua responsabilidade. 

X atende a população vulnerável e desassistida das periferias das grandes cidades com baixo custo operacional. 

X promove o efetivo controle de natalidade em mulheres jovens e adolescentes, através de programas e protocolos 

implantados nas unidades de ESF. 

X diminui as despesas do munícipio com medicações e exames. 

X consegue promover uma pronta recuperação dos seus pacientes devido à prioridade dada para ações de cunho 

curativo realizado pelos membros da equipe. 
 
 
20. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

 

A identificação precisa das células endócrinas da adeno-hipófise é realizada através de imuno-histoquímica. Nessa 
técnica, o conteúdo hormonal das células endócrinas é demonstrado utilizando anticorpos específicos. 

X A parte distal da adeno-hipófise apresenta três elementos formadores: células epiteliais formando cordões, estro-

ma de tecido conjuntivo de sustentação em grande quantidade e capilares fenestrados. 

X Os pituícitos são células que secretam o hormônio do crescimento e estão localizadas na porção distal da adeno-

hipófise, formando grupos individualizados de células.  

X A maior população de células presente na porção distal da adeno-hipófise se refere às células secretoras de pro-

lactina, representando 80% da população celular da parte distal da adeno-hipófise.  

X Com relação aos tipos celulares presentes na parte distal da adeno-hipófise, as células cromófilas acidófilas co-

ram-se com um corante ácido e prevalecem na parte média da glândula. As células cromófilas basófilas são coradas 
por um corante básico e predominam nas porções laterais da glândula.  

 

21. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

 

As unidades estruturais da glândula tireoide são os folículos tireoidianos, e cada folículo é formado por uma única 
camada de células epiteliais cuboides, as quais formam o epitélio folicular. Este epitélio folicular também contém 
aproximadamente 10% de células parafoliculares dispersas. 

X Na glândula suprarrenal, a zona glomerulosa está localizada imediatamente abaixo da cápsula (zona subcapsular) 

e suas células estão dispostas formando uma rede anastomosada com curtos cordões celulares. O retículo endo-
plasmático agranular é bem desenvolvido nestas células. 

X A zona reticulada, presente na glândula suprarrenal, apresenta células poligonais dispostas em colunas verticais 

ou fascículos perpendiculares à cápsula. As células da zona reticulada apresentam gotículas lipídicas em seu cito-
plasma. 

X Com relação à glândula suprarrenal, o tamanho das células que formam a zona fasciculada é menor em relação 

ao tamanho das células das zonas glomerulosa e reticulada. As células da zona fasciculada contêm um número me-
nor de gotículas lipídicas e mitocôndrias. 

X Na zona fasciculada da glândula suprarrenal, são encontradas as células cromafins (também denominadas de es-

pongiócitos), as quais possuem em seu citoplasma grânulos densos revestidos por membrana. Esses grânulos con-
têm proteínas da matriz granular e uma classe de catecolamina (adrenalina ou noradrenalina). 

 
 
 
 

22. Leia as assertivas a seguir e assinale a alternativa INCORRETA. 
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O Nervo Oculomotor é responsável por inervar os músculos Reto Medial, Reto Superior, Reto Inferior e Oblíquo Su-
perior. 

X O Aqueduto Cerebral permite que o líquido cefalorraquidiano flua do III ventrículo para o IV ventrículo. 

X O núcleo parassimpático de Edinger–Westphal localiza-se no Mesencéfalo. 

X O Lobo Floculonodular está localizado na face anterior do Cerebelo e tem papel na manutenção do equilíbrio. 

X O Corpo Caloso é considerado a maior comissura do Telencéfalo. 

 
 
23. Leia as assertivas a seguir e assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A Artéria Cerebelar Inferior Anterior (AICA), na maioria dos indivíduos, é ramo da Artéria Vertebral. 

X Ramos da Artéria Cerebral Anterior contribuem para a irrigação da cabeça do Núcleo Caudado. 

X O Núcleo Ventral Posterolateral do Tálamo tem como referência o Córtex Sensitivo Primário. 

X O Putamen, o Globo Pálido Interno e o Globo Pálido Externo formam o Núcleo Lentiforme. 

X Os fascículos Grácil e Cuneiforme estão localizados no Funículo Posterior da Medula Espinhal e são formados por 

 fibras responsáveis pelo tato epicrítico e propriocepção. 
 
 
 
 
24. Durante uma anamnese: Sr. Álvaro, eu percebei que o senhor ficou um pouco incomodado quando eu perguntei sobre 

a sua dieta. Eu realmente preciso que o senhor me informe um pouco mais para podermos entender o que está acon-
tecendo com o senhor. A técnica de entrevista utilizada foi 

 

 

 

confrontação. 

X confirmação. 

X paráfrase. 

X esclarecimento. 

X empatia. 

 
 
 

25. Paciente feminina de 37 anos apresenta quadro súbito de perda de consciência, sendo necessário sutura de couro cabe-
ludo devido à queda. Está acompanhada por sua filha de 10 anos, que presenciou o evento. Sobre a entrevista dessa 
paciente, marque a assertiva CORRETA. 

 

 

 

O histórico de doença cardiovascular da paciente deve ser investigado detalhadamente. 

X A necessidade de sutura de couro cabeludo representa um sinal de alerta.  

X A filha da paciente não deve ser interrogada por ser menor de idade  

X Pródromos de palidez e sudorese sugerem arritmia cardíaca como causa.  

X Antecedentes de episódios semelhantes durante a adolescência sugerem pseudosíncope. 

 
 
 

26. Trecho de prontuário médico: paciente relata que começou a sentir dor no joelho direito há cerca de 3 dias. A dor é em 
pontada, com intensidade de 8 em 10, sem irradiação, piorada com a palpação local e movimentação da perna, com dis-
creto alívio com dipirona. Sobre esse quadro clínico, marque a assertiva CORRETA. 
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A pesquisa de sintomas e sinais associados locais ajuda a definir o diagnóstico sindrômico. 

X A história é compatível com artrite aguda de joelho. 

X Os dados da cronologia desse histórico estão completos. 

X Trata-se de um caso de oligoartrite aguda. 

X A principal etiologia a ser explorada é artrite reumatoide. 

 
 
 
 
 

27. O traumatismo crânio encefálico (TCE) é uma das mais importantes causas, em nosso meio, de morte ou incapacidade. 
O comprometimento do nível de consciência é a manifestação mais comum no TCE moderado e grave. Podem ocorrer 
complicações como fraturas dos ossos cranianos, hemorragias, contusões e lesões do encéfalo. Entre as causas de TCE 
destacam-se os acidentes de trânsito. 

 
Com relação à anatomia do crânio, assinale a alternativa CORRETA. 

 
Alguns adultos podem ter uma sutura, chamada metópica, persistente ou remanescente, na linha mediana do osso 
frontal. 

X O neurocrânio é a caixa óssea relacionada ao encéfalo e às meninges. É formado por oito ossos: quatro pares 

(parietal, temporal, frontal e occipital) e dois ímpares (etmoide e esfenoide). 

X A medula espinhal mantém a continuidade com o encéfalo através do forame magno, uma grande abertura na ba-

se do crânio pertencente ao osso esfenoidal. 

X No viscerocrânio, a maxila, o palatino e a mandíbula são os ossos que abrigam os dentes. 

X Na posição anatômica, a referência craniométrica padrão é o plano orbitomeático ou plano vertical de Frankfort. 

 
 

28. A diverticulose é um distúrbio no qual surgem vários divertículos ou evaginações externas na mucosa, da parede do 
intestino grosso. Afeta mais o colo sigmoide e aparece mais nas pessoas acima dos 60 anos de idade. As complicações 
inflamatórias e infecciosas dos divertículos são as diverticulites. 

 
Com relação à anatomia do intestino grosso, assinale a alternativa CORRETA. 

 
O apêndice cecal ou vermiforme é formado por tecido linfoide e em geral mede de 06 a 10 centímetros de compri-
mento. 

X O intestino grosso é formado na sequência de distal para proximal: ceco e apêndice cecal, colo ascendente, colo 

transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e canal anal. 

X O colo ascendente, segunda parte do intestino grosso, é o mais longo e o mais móvel. 

X O colo sigmoide não é peritonizado e não possui mesentério. Tem o formato da letra “S” ou da letra “Sigma” do al-

fabeto grego. 

X A irrigação arterial do colo descendente e do colo sigmoide ocorre normalmente por ramos da artéria mesentérica 

superior. 

 

 

29. A pelve óssea (ou bacia) é a parte do tronco inferior ao abdome e área de transição entre o tronco e os membros inferio-
res. Pode ser subdividida em pelve maior e menor. A cavidade pélvica é a parte inferior da cavidade abdominopélvica e 
contém órgãos masculinos ou femininos, como a bexiga urinária, o útero, a próstata e o reto. O conhecimento da anato-
mia da pelve é importante para todos os médicos e de um modo especial em especialidades, como na obstetrícia (aten-
dimento ao parto) e na medicina legal (análise de ossadas e determinação do sexo biológico). 

 
Com relação à anatomia da pelve óssea, assinale a alternativa CORRETA. 

 
O arco púbico e ângulo subpúbico feminino é mais largo e superior a 80 graus. 

X A pelve óssea feminina tem uma estrutura geral mais pesada e mais espessa que a masculina. 

X A abertura superior da pelve masculina é mais larga e tem formato oval ou arredondado. 
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X A pelve maior nos homens é mais rasa e nas mulheres mais profunda. 

X A abertura superior é limitada pelo arco púbico, túberes isquiáticos e margem inferior dos ligamentos sacrotuberais 

e a extremidade do cóccix. 
 
 

30. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

 

Em relação à formação do blastocisto, os blastômeros são separados em duas partes denominadas de trofoblasto e 
embrioblasto. 

X A camada celular externa do blastocisto é denominada de embrioblasto. Essa camada é responsável por formar a 

parte embrionária da placenta.  

X Ao final da primeira semana, a implantação do blastocisto está completa e nesta semana há uma erosão profunda 

do endométrio para a nutrição do embrião.  

X O citotrofoblasto pode ser caracterizado como uma massa protoplasmática de células multinucleadas que apre-

sentam limites celulares bem definidos. 

X O hipoblasto, que consiste em uma camada de células, está em contato físico direto com o endométrio uterino. Em 

consequência, também há uma conexão física direta entre o hipoblasto e o âmnio.  
 
 
 
 

31. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

 

O termo hipoblasto se refere a uma estrutura que é contínua com a membrana exocelômica, e que ocupa posição 
adjacente à cavidade exocelômica. As células que formam o hipoblasto apresentam tamanho pequeno e possuem 
formato cubóide. 

X O mesoderma esplâncnico extraembrionário é considerado uma estrutura localizada mais externamente, e que re-

veste o trofoblasto e o âmnio simultaneamente. 

X O surgimento da placa precordal ocorre na quarta semana de desenvolvimento embrionário, e neste momento o 

embrião possui o formato de disco embrionário trilaminar. A placa precordal é formada por células hipoblásticas com 
formato cubóide. 

X Durante o processo de implantação o zigoto adere-se firmemente ao epitélio endometrial. À medida que ocorre o 

prosseguimento da implantação, os blastômeros do zigoto iniciam a síntese de enzimas que serão responsáveis por 
permitir que a implantação efetivamente aconteça.  

X As células que formam o sinciciotrofoblasto, além de participarem da implantação, sintetizam o mesoderma extra-

embrionário. 
 
 
 

32. O fígado é um órgão complexo e cujo funcionamento adequado é fundamental para nossa sobrevivência. Todos os pro-
blemas a seguir são esperados caso haja disfunção hepática, EXCETO 

 

encefalopatia devido à elevação dos níveis de ureia. 

X icterícia devido à elevação dos níveis de bilirrubina. 

X edema devido à hipoalbuminemia (redução dos níveis de albumina no plasma). 

X hematomas devido à dificuldade de produção dos fatores de coagulação. 

X redução dos níveis de colesterol do sangue. 

 
 

33. O processo de digestão é bastante complexo e envolve o funcionamento adequado de vários órgãos. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
O duodeno tem as glândulas de Brunner que buscam proteger sua mucosa do pH ácido vindo do estômago. 

X Os enterócitos do intestino delgado secretam várias enzimas digestivas para o lúmen e que são fundamentais na 

digestão. 

X No estômago, a ptialina atua, sendo a principal enzima na digestão dos carboidratos. 
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X A pepsina secretada pelo pâncreas é a principal enzima na digestão das proteínas. 

X Os sais biliares têm papel fundamental na digestão das proteínas. 

 
34. A fecundação de um ovócito e a nidação são processos que demandam que as funções das gônadas feminina e mascu-

lina estejam adequadas. Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA. 

 

O FSH estimula a produção de estrogênio pelas células da granulosa. 

X O estrogênio é o grande responsável pela secreção de proteínas pelas glândulas uterinas, o que garante a nutri-

ção do embrião até a nidação. 

X A progesterona é a grande responsável pela proliferação do endométrio na fase folicular do ciclo feminino. 

X A testosterona é a grande responsável pela proliferação das células germinativas masculinas. 

X O pH ácido da vagina feminina é o meio ideal para a sobrevivência dos espermatozoides. 

 
 

35. 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).  
 
 
 
36. A Sra Marilene apresentou fratura e luxação de quadril direito após queda. Sobre a condição, avalie as seguintes asser-

tivas 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 suspeitada, caso haja fraqueza para dorsiflexão do pé. 

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

 
 
37. Humberto, 48 anos, está internado na UTI em que você é o médico plantonista. O paciente está em choque circulatório 

grave (situação na qual a pressão arterial está muito baixa, gerando hipoperfusão dos órgãos). Vários hormônios são 
liberados nessa situação de estresse. Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA. 

 

O GH (hormônio do crescimento) é liberado pela adenohipófise e tem o efeito de provocar resistência à ação da insu-
lina.  

X A adrenalina é liberada pelo córtex da adrenal para aumentar a pressão arterial. 

X A aldosterona é liberada pelo córtex da adrenal e pode gerar hiperpotassemia (nível elevado de potássio no san-

gue). 

X O cortisol é liberado pela medula adrenal e tende a provocar hipoglicemia (nível baixo de glicose no sangue). 

X O ADH (hormônio antidiurético) é liberado pela adenohipófise e tende a gerar hipernatremia (nível elevado de só-

dio no sangue).  
 
 

38. Adroaldo, 62 anos, está internado na UTI em que você é o médico plantonista. O paciente está em choque circulatório 
grave (situação em que a pressão arterial está tão baixa que gera hipoperfusão de órgãos), o que está gerando um baixo 
fluxo de sangue para os rins. Você está tentando aumentar a pressão do paciente administrando noradrenalina em aces-
so venoso central. Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA. 
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O hormônio antidiurético (ADH) promove vasoconstrição. 

X O nível de angiotensina II no sangue do paciente está baixo. 

X A aldosterona é fundamental na inibição do ACTH secretado pela adenohipófise. 

X A arteríola eferente do paciente estará em vasodilatação. 

X A noradrenalina causa vasodilatação da arteríola aferente. 

 
 

39. Maria Luiza, 27 anos, tem diabetes tipo I com necessidade de uso de insulina. Após desentendimento com a madrasta, 
suspendeu abruptamente o uso da medicação. Você é o médico do pronto-socorro ao qual a paciente chega para aten-
dimento. Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A paciente pode estar desidratada. 

X Caso você inicie insulina em bomba para a paciente, os níveis de potássio do sangue dela tenderão a aumentar. 

X O pH do sangue da paciente deve estar alcalino. 

X A paciente tem diabetes devido a uma disfunção dos ácidos pancreáticos. 

X A osmolaridade plasmática da paciente deve estar baixa. 

 
 

40. Matilde, 62 anos, procura a unidade básica de saúde aonde você é o médico clínico geral. A paciente está intrigada 
porque está perdendo a força do pé esquerdo. Você a examina e percebe que a paciente tem redução de força para dor-
siflexão do pé esquerdo e também tem comprometimento da sensibilidade das pontas dos dedos do mesmo pé. Você 
pensa: “puxa, acho que é bom eu perguntar se a paciente sente dor”. Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA. 

 

Provavelmente a paciente tem comprometimento do nervo ciático. 

X Provavelmente a paciente teve um acidente vascular encefálico. 

X Provavelmente a paciente teve isquemia de medula. 

X Provavelmente a paciente tem compressão de medula em nível de vértebra L5. 

X Provavelmente a paciente tem compressão de nervo espinhal do plexo lombar em nível de L2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


