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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Leia o resumo de publicação acadêmica a seguir para responder à próxima questão. 
 

Resumo 
 

As publicações científicas objetivam divulgar a pesquisa para a comunidade, de forma que permita que outros possam 
utilizá-la e avaliá-la sob outras visões. As revistas, eletrônicas ou impressas, ainda são consideradas como o modo mais 
rápido e economicamente viável para os pesquisadores fazerem circular e tornar visíveis os resultados do seu trabalho. 
É por meio de uma publicação científica que a sociedade toma conhecimento dos resultados de um trabalho de pesqui-
sa e o que ele representa para a coletividade. 
 

Disponível em: <https://telematicafractal.com.br/revista/index.php/telfract/article/view/6>. Acesso em: 22/06/21. 
 

De acordo com o texto, as publicações científicas 
 

 devem ser amplamente divulgadas à sociedade em geral. 

 X apresentam linguagem de difícil compreensão para o público. 

 X validam o conhecimento acadêmico sem relatório de pesquisa. 

 X impulsionam a compra de diferentes veículos de comunicação. 

 X confundem o público em geral, por serem muito diferentes entre si. 

 
2. O trecho biográfico a seguir é referência para a próxima questão. 

 

O real e a ficção em ‘Radioactive’, a biografia de Marie Curie na Netflix 
 

[...] Foi em 1906, no entanto, que uma grave tragédia colocou freios nas conquistas do casal: ao atravessar a rue 
Dauphine, em Paris, Pierre foi atropelado por uma carruagem e teve seu crânio esmagado. Marie prosseguiu com os es-
tudos e foi condecorada com mais um Prêmio Nobel em 1911, dessa vez em Química, pela descoberta dos elementos 
Rádio e Polônio – sendo assim a primeira pessoa e a única mulher a ganhar o Nobel duas vezes, além de ser a única 
pessoa premiada em dois campos científicos diferentes. Foi também a responsável por cunhar o termo “radioatividade”, 
cujos desdobramentos moldaram, ativamente, os acontecimentos do século XX, desde a explosão da bomba atômica 
em Hiroshima e Nagasaki em 1945, a mando dos Estados Unidos, às descobertas da quimioterapia como tratamento 
eficaz ao câncer.  
 

Disponível em: <//veja.abril.com.br/blog/e-tudo-historia/o-real-e-a-ficcao-em-radioactive-a-biografia-de-marie-curie-na-netflix/>.  
Acesso em: 22/06/21. 

 

Identifica-se como informação verdadeira, apresentada pelo texto, o que se lê na alternativa: 
 

 Marie foi a primeira pessoa a ganhar Nobel em dois campos. 

 X Pierre Curie ganhou duas vezes o prêmio Nobel. 

 X Marie estudou a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. 

 X Marie foi a única mulher a ganhar prêmio Nobel em Química. 

 X O primeiro prêmio Nobel de Marie foi em Química. 

 
3. O trecho de ensaio a seguir é referência para a próxima questão. 

 

Alvicena é considerado um dos mais importantes médicos e filósofos do mundo islâmico medieval. Sua ampla obra con-
tribuiu consideravelmente para o desenvolvimento da medicina e da filosofia. Como médico, tinha um carisma especial 
para tratar dos enfermos. Sua presença no hospital transmitia serenidade e confiança aos doentes. Sim: serenidade e 
confiança! Dois elementos que amenizam o sofrimento de quem não está bem e, imaginam-se, como qualidades perti-
nentes ao profissional da saúde. 
 

DOSSIÊ. Alvicena e o cuidado com a comunidade: uma abordagem médica. Editora PUCPRESS. Ano 4. n.º 5, jun/2021, p. 24. 
 

A palavra “amenizam” pode ser substituída, mantendo-se o sentido original do texto, por 
 

 atenuam. 

X agravam. 

X capacitam. 

X aumentam. 

X dificultam. 



 

            Transferência Externa de Medicina 2021 – 2º Período – CURITIBA 
Pág. 4/12 

 

 

4. O texto a seguir é referência para a próxima questão. 
 

Câncer de origem infecciosa 
 

Há pouco mais de 40 anos, foi identificado o primeiro vírus de RNA capaz de causar câncer em seres humanos. Batiza-
do posteriormente de HTLV-1, o vírus é responsável hoje por mais de 10 milhões de infecções no mundo. No Brasil, cal-
cula-se que haja de 700 mil a 2 milhões de pessoas infectadas. A transmissão, que ocorre sobretudo por via sexual e 
transfusão sanguínea, também pode se dar através da amamentação. Mas ainda não existe no país uma política abran-
gente, que faça o diagnóstico nas gestantes, capaz de evitar a contaminação de mãe para filho. 
 

Disponível em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/cancer-de-origem-infecciosa/>. Acesso em: 22/06/21. 
 

Ao destacar que “ainda não existe uma política abrangente” apesar de o vírus ter sido descoberto há mais de quatro  dé-
cadas, o texto enfatiza a 

 
 temporalidade. 

 X metodologia. 

 X condicionalidade. 

 X objetividade. 

 X proporcionalidade. 

 
5. O trecho de artigo a seguir é referência para a próxima questão. 

 

Covid de longa duração 
 

Que doença estranha. Cerca de 20% dos infectados não sentem nada; outros têm sintomas que podem ser leves, de in-
tensidade moderada ou daqueles que jogam o cristão na cama, sem coragem para levantar-se. Ao mesmo tempo, al-
guns precisam ser hospitalizados e depender de vagas nas UTIs para sobreviver. 
Desde o início da pandemia, sabemos que pacientes intubados, que passaram vários dias ligados a aparelhos de venti-
lação mecânica, demoram meses para recuperar as condições físicas de antes. Os demais teriam evolução benigna, 
com sintomas que regrediriam em até duas semanas. 
A experiência, no entanto, tem demonstrado que 10% a 30% dos que se recuperaram apresentam queixas persistentes 
durante semanas ou meses. Os especialistas calculam que alguns desses quadros podem adquirir características de 
cronicidade, semelhantes aos descritos na síndrome da fadiga crônica, que se instala depois de determinadas infecções 
virais. 
 

Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/covid-de-longa-duracao-artigo/>. Acesso em: 27/06/21. 
 

Com base nas informações apresentadas no texto, é possível inferir ADEQUADAMENTE que 

 
mesmo entre os recuperados, existe a possibilidade de restar características parecidas com as apresentadas por quem 
tem fadiga crônica. 

X com o passar do tempo, descobriu-se a lentidão de meses para recuperar as condições físicas anteriores à doença, 

em pacientes que foram intubados. 

X foram observados e descritos, ao longo do tempo, três tipos de comportamento em relação aos sintomas provocados 

pela infecção. 

X um percentual significativo (entre 10% e 30%) dos pacientes precisa ser intubado porque apresenta sintomas de 

quem tem fadiga crônica. 

X até duas semanas é o tempo esperado para intubar um paciente se os sintomas iniciais não regredirem. 

 
6. O texto a seguir é referência para a próxima questão. 

 

Saúde dos brasileiros é tema de edição especial da Revista Lancet 
 

Publicação enfatiza os avanços e desafios do SUS e mostra a evolução recente das principais  
doenças e fatores de risco que afligem a população brasileira 

 
A revista The Lancet, uma das publicações mais renomadas da área da saúde no mundo, lançou no dia 9/5, uma edição 
dedicada, exclusivamente, à “Saúde dos brasileiros”. O lançamento aconteceu na Organização Pan-Americana de Saú-
de, em Brasília, e contou com a presença de grandes pesquisadores da saúde pública brasileira. A série especial da 
Lancet foi elaborada ao longo de dois anos e reuniu mais de 25 especialistas acerca de cinco grandes temas: Sistemas 
de Saúde, Saúde Materno-Infantil, Doenças Infecciosas, Doenças Crônicas e Causas Externas. 
 

https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/sindrome-da-fadiga-cronica-encefalomielite-mialgica/


 

            Transferência Externa de Medicina 2021 – 2º Período – CURITIBA 
Pág. 5/12 

 

 

A publicação enfatiza os avanços e desafios do SUS e mostra a evolução recente das principais doenças e fatores de 
risco que afligem a população brasileira.  
 

Disponível em: <http://www.thelancet.com/series/health-in-brazil>. Acesso em: 25/06/21. 

 

Uma das estratégias utilizadas na escrita de textos acadêmicos ou de divulgação científica, para evitar a repetição de 
termos, é o emprego de sinônimos. No trecho lido, identifica-se realizando essa função 

 
 
 “A publicação”, em substituição à “revista The Lancet”. 

X “O lançamento”, em substituição à “revista The Lancet”. 

X “edição dedicada”, em lugar de “série especial”. 

X “cinco grandes temas”, em lugar de “Saúde dos brasileiros”. 

X “25 especialistas”, em lugar de “grandes pesquisadores”. 

 

LÍNGUA INGLESA 
 

7. Selecione a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o assunto do texto: 
 

Study reveals how red blood cells may help stave off aging 
 

• Reduced oxygen supply to tissues may be partly responsible for age-related physical and cognitive decline. 

• A receptor in the membrane of red blood cells is known to promote the release of oxygen from hemoglobin at high 

altitudes. 

• A new study in mice found that the same receptor mitigates the cognitive decline and hearing loss associated with 

aging by improving oxygen supply to tissues. 

• The discovery provides potential targets for new anti-aging drugs. 

Between 1960 and 2015, average life expectancy at birth increased by a decade in the United States, from 70 to 79 ye-
ars of age, and is expected to rise still further. 
While this reflects the success of modern medicine, it also means that an increasing proportion of the population has to 
live with the physical and cognitive deterioration that comes with old age. 
Finding new ways to help people age well, and not just live longer, has become a priority. 
 

Source: https://www.medicalnewstoday.com/articles/study-reveals-how-red-blood-cells-may-help-to-stave-off-aging.  
Access: jun, 2021. 

 
A potencialidade no uso de hemácias na prevenção do envelhecimento. 

X O aumento da expectativa de vida nos Estados Unidos nas últimas décadas. 

X A priorização dos grupos com maior idade em detrimento de outros. 

X A divulgação de um medicamento que evita o envelhecimento precoce. 

X O aumento do deterioramento físico e cognitivo devido ao envelhecimento. 

 
8. Identifique a quebra de expectativa do leitor apresentada pela sequência da página Nature Briefing: 

 

Daily briefing: Betelgeuse’s ‘great dimming’ was just dust 
 

The mysterious fading of the supergiant star wasn’t the harbinger of a supernova. Plus, where CureVac went wrong and 
the Ebola outbreak in Guinea is over. 
Where CureVac went wrong 
Disappointing interim results from CureVac’s vaccine have thrown the spotlight on the challenges of designing messen-
ger RNA (mRNA) vaccines. The German biotechnology company’s jab proved to be only 47% effective in preventing 
COVID-19 in late-stage trials. CureVac put the blame on the rising number of coronavirus variants, but mRNA vaccines 
from Pfizer–BioNTech and Moderna have fared well in the face of variants. Scientists speculate that the problem might 
come down to the low dose size or CureVac’s decision not to tweak the biochemical make-up of its mRNA. Insights into 
what went wrong will help to guide the future of mRNA vaccines against other diseases, such as cancer. CureVac is al-
ready working on its next COVID-19 vaccine. 
 

Source: https://www.nature.com/articles/d41586-021-01706-4. Access: jun, 2021. 

http://www.thelancet.com/series/health-in-brazil
https://www.medicalnewstoday.com/articles/study-reveals-how-red-blood-cells-may-help-to-stave-off-aging
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01706-4


 

            Transferência Externa de Medicina 2021 – 2º Período – CURITIBA 
Pág. 6/12 

 

 

A quebra da expectativa está em não iniciar o texto com o assunto destacado no título e abordar um tema mencionado 
como extra no subtítulo. 

X A quebra da expectativa está na associação entre o desaparecimento da estrela e das doses da vacina citada no tex-

to. 

X A quebra da expectativa está na relação estabelecida no texto entre o surto de Ebola e a pandemia do coronavírus.  

X A quebra da expectativa está no fato do título mencionar poeira e ela ser indicada como um empecilho na aplicação 

da vacina. 

X A quebra da expectativa está no fato do título indicar uma falha científica e a descoberta contribuir para a cura do   

câncer. 

 
9. De acordo com o texto, como o surto de Ebola terminou? 

 

Guinea declares end to Ebola outbreak that killed 12 
 

CONAKRY, June 19 (Reuters) - An Ebola outbreak which started in southeast Guinea in February, infecting 16 people 
and killing 12, has been declared over, the health ministry and the World Health Organization said on Saturday. 
"I solemnly declare the end of the Ebola outbreak in Guinea," Health Minister Remy Lamah told a press conference in the 
capital Conakry, leading to cheers from health workers watching virtually from the epicentre of the outbreak in Nzerekore. 
Health authorities were able to move swiftly to tackle the resurgence of the virus, which causes severe bleeding and or-
gan failure and is spread through contact with body fluids, after lessons learned from previous outbreaks in Guinea and 
the Democratic Republic of Congo. 
"Based on the lessons learned from the 2014–16 outbreak and through rapid, coordinated response efforts... Guinea 
managed to control the outbreak and prevent its spread beyond its borders," WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus 
said in a statement. 

 
Source: https://www.reuters.com/world/africa/who-declares-ebola-outbreak-guinea-over-2021-06-19/ . Access: jun, 2021. 

 
Por meio da aplicação de aprendizados com o surto anterior, que possibilitaram uma resposta rápida e ordenada. 

X Por meio da aplicação de vacina na população que vivia na cidade de Nzerekore, epicentro da doença. 

X Por meio do isolamento da população, impedindo que houvesse contato e troca de fluídos entre as pessoas. 

X Por meio somente do controle da circulação, com o controle da fronteira e da entrada e saída de pessoas. 

X Por meio do uso de um novo medicamento que combate de forma mais eficaz essa nova forma da doença. 

 
 

10. De acordo com a tirinha, qual é a atitude da população em relação à vacinação? 
 

 
Source: https://www.thecomicstrips.com/comic-strip/Frank+and+Ernest/2021-01-17/186943. Access: jun, 2021. 

 
Algumas pessoas criticam os planos de imunização, independentemente de quais eles sejam.  

X O comportamento na fila da vacinação provoca aglomeração, já que se assemelha a um jogo de basquete. 

X As pessoas compreendem a vacinação como uma ação coletiva, por isso ela se parece com um jogo de basquete. 

X As pessoas se sentem felizes com os planos de imunização, independentemente de quais sejam. 

X Assim como em um jogo de basquete, alguns nunca serão convocados para receber a dose de vacina. 

https://www.reuters.com/world/africa/who-declares-ebola-outbreak-guinea-over-2021-06-19/
https://www.thecomicstrips.com/comic-strip/Frank+and+Ernest/2021-01-17/186943
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

11. “As descrições anatômicas baseiam-se em planos imaginários que cruzam o nosso corpo em uma posição 
definida, a posição anatômica”.   
Os planos anatômicos verticais que atravessam o corpo formando ângulos retos com o plano mediano, divi-
dindo o corpo em partes anterior e posterior, é CORRETAMENTE denominado?  
  
Plano frontal.  

X Plano transverso.  

X Plano sagital.  

X Plano longitudinal.  

X Plano axial.  

 
12. 2. “A coluna vertebral possui 33 vértebras e embora cada uma delas seja única, a maioria das vértebras tem 

aspectos característicos próprios que as identificam como pertencentes a uma determinada região da colu-
na.”  
Assinale abaixo a alternativa que cita, CORRETAMENTE, uma característica regional da coluna lombar:  
  
Corpo vertebral grande e reniforme quando observado superiormente.  

X Processos espinhos, geralmente, curtos e bífidos.  

X Processos transversos com um forame chamado de forame transversário.  

X Corpo vertebral cordiforme e presença de uma ou duas fóveas costais.  

X Processo mamilar localizado na base do processo espinhoso.  
 
 

13. “A entrada de ar na cavidade pleural resultante de uma ferida penetrante, como exemplo projetil de arma de 
fogo ou ferimento por arma branca (facada), denomina-se pneumotórax, podendo causar colapso pulmonar 
e insuficiência respiratória”.  
Quanto a importante serosa, que forma a cavidade pleural, é CORRETO afirmar:   
  
A parte mediastinal da pleura parietal cobre as faces laterais do mediastino.  

X A pleura visceral está aderida a face interna da parede torácica.  

X A pleura parietal está aderida à superfície pulmonar bilateralmente.  

X A cúpula pleural cobre a face superior do músculo diafragmático.  

X A traqueia está encerrada numa área de comunicação entre as pleuras parietal e visceral.  
  
 

14. “O ventrículo esquerdo do coração forma o ápice cardíaco, quase toda sua face esquerda ou pulmonar 
e grande parte da face inferior ou diafragmática. Como a pressão arterial é maior na circulação sistêmica, em 
comparação a pressão na circulação pulmonar, o ventrículo esquerdo trabalha mais do que 
o ventrículo direito”.   
 

Com relação a características do ventrículo esquerdo é CORRETO afirmar:  
  
Suas paredes internas são cobertas por uma tela de trabéculas cárneas, mais finas e numerosas que no ven-
trículo direito.  

X Os músculos papilares anterior e posterior são menores do que no ventrículo direito.  

X Existe uma parte de saída superior e anterior, de parede lisa, o vestíbulo pulmonar, que conduz ao óstio da 
valva pulmonar.  

X Possui uma valva atrioventricular com três válvulas cúspides que guardam o óstio AV esquerdo.  

X Sua parede ou músculo miocárdico é mais delgado que a parede do ventrículo direito.  
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15. Analise o eletrocardiograma1 abaixo e assinale a alternativa que o descreve corretamente. Utilize o diagra-
ma hexaxial como apoio.   

  
Referência 1: https://elentra.healthsci.queensu.ca/assets/modules/ECG/normal_ecg.html  

 
 

 
 
 
Frequência cardíaca entre 100-75 bpm; Ritmo sinusal; eixo cardíaco regular, entre 0° e +90° como verificado 
pela deflexão positiva em aVF e D1.  

X Taquicardia; Ritmo sinusal; eixo cardíaco regular, entre 0° e +90°.  

X Frequência cardíaca acima de 100 bpm; Ritmo variável; eixo cardíaco regular, entre 0° e +90° como verifi-
cado pela deflexão positiva em aVF e D1.  

X Taquicardia; Ritmo variável; eixo cardíaco com desvio revelado pela deflexão positiva em V4-V6.  

X Bradicardia; Ritmo sinusal; eixo cardíaco regular. 
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16. A aorta é também conhecida como o “segundo coração” devido à sua capacidade biomecânica de distensão 
e retração. Assinale a alternativa que descreve corretamente a dimensão e a composição tecidual da aorta.   
  
A aorta apresenta elevada espessura e diâmetro. Também apresenta uma rica composição em fibras 
de elastina, fibras de colágeno e musculatura lisa.   

X A aorta apresenta pequena espessura e elevado diâmetro. Também apresenta uma rica composição 
em fibras de elastina, fibras de colágeno e musculatura lisa.  

X A aorta apresenta elevada espessura e diâmetro. Também apresenta uma pobre composição em fibras 
de elastina, fibras de colágeno e musculatura lisa.   

X A aorta apresenta elevada espessura e diâmetro. A sua composição estrutural é majoritariamente formada 
por fibras de celulose de elevada resistência e tecido conjuntivo.   

X A aorta apresenta elevada espessura e diâmetro. A sua composição estrutural é majoritariamente formada 
por musculatura estriada esquelética, fibras de elastina e colágeno.   

 
17. O processo de contração da musculatura estriada esquelética e cardíaca difere-se sensivelmente. Os múscu-

los esqueléticos, quando repetidamente estimulados, apresentam somação com correspondente incremento 
da tensão muscular. Nos músculos cardíacos, por outro lado, tal fenômeno não ocorre e a contração do ór-
gão é caracterizada pela sincronicidade e ritmicidade. Assinale a alternativa que explica corretamente a ori-
gem desta importante diferença.  
  
O período refratário do músculo cardíaco é mais lento do que o esquelético e impede a somação de poten-
ciais de ação. Este efeito é decorrente dos canais de Ca2+ do tipo L (do inglês, long lasting), presentes ape-
nas na musculatura cardíaca.   

X Os músculos esqueléticos são passíveis de somação por requererem a entrada de Ca2+ proveniente do 
meio extracelular.    

X O período refratário do músculo esquelético é mais lento do que o cardíaco e permite a somação de po-
tenciais de ação. Este efeito é decorrente dos canais de Ca2+ do tipo L (do inglês, long lasting), presentes 
apenas na musculatura esquelética.   

X A musculatura esquelética apresenta rica composição na prtoteína cinase de cadeia leve da miosina, com-
ponente responsável pela somação de impulsos nervosos. Esta proteína está ausente na musculatura cardí-
aca.   

X Os curtos períodos refratários apresentados pelas células musculares esqueléticas em comparação com o 
músculo cardíaco (5 ms vs. 200 ms, respectivamente) impedem a somação de múltiplos potenciais de ação e 
a consequente contração sustentada, denomina tétano.   

 
18. O potencial de ação cardíaco tem 4 fases. Qual das assertivas abaixo correlaciona corretamente a fase do 

potencial cardíaco com os canais iônicos que estão atuando?  
  
Fase 0 – canais de sódio voltagem-dependentes.  

X Fase 4 – canais de potássio voltagem-dependentes.  

X Fase 2 – canais de potássio de escape.  

X Fase 1 – canais de sódio de escape.  

X Fase 3 – canais de cálcio voltagem-dependentes.  
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19. Janaína, 25 anos, desenvolveu uma doença chamada Miastenia Gravis. Trata-se de uma doença autoimune 
que vai destruindo os receptores de acetilcolina da musculatura estriada esquelética e gerando fraqueza. 
Dentre as assertivas abaixo, qual poderia ajudar a aumentar a força muscula estriada esquelética?  
  
Inibindo a enzima acetilcolinesterase.  

X Estimulando os receptores muscarínicos.  

X Inibindo os receptores nicotínicos.  

X Inibindo os receptores beta-1-adrenérgicos.  

X Estimulando os receptores alfa-2-adrenérgicos.  
 

20. Humberto, 40 anos, está sendo trazido pelo SAMU para a Unidade 24 horas devido a choque circulatório 
após ter apresentado hematêmese (vômitos com sangue). Por conta disso, suas células estão em respiração 
anaeróbica, porém seu nível de consciência e sua capacidade de respirar estão normais. O quadro está fa-
zendo com que as células de Humberto secretarem ácido na corrente sanguínea. Sobre o assunto, qual é a 
assertiva CORRETA?  
 
A cadeia transportadora de elétrons das células de Humberto não está funcionando corretamente.  

X Os níveis de ácido lático (dosado como lactato) estão baixos no sangue de Humberto.  

X O centro respiratório de Humberto tentará reduzir a frequência respiratória para reduzir a liberação de 
CO2.  

X Os níveis de bicarbonato de Humberto estarão elevados.  

X O pH do sangue de Humberto vai estar elevado.  
 

21. Paciente de 79 anos é internado em ambiente hospitalar com quadro respiratório infeccioso. Acamado há 5 
anos, tem sequela de acidente vascular encefálico com paralisia de dimídio direito. Tem hipertensão, diabe-
tes e doença pulmonar obstrutiva crônica há cerca de 20 anos. Ex-tabagista. Usa oxigênio domiciliar há 3 
anos e sua função pulmonar piorou significativamente nos últimos meses. Um familiar que o acompanha refe-
re que entende a gravidade do quadro e que sabe “o enfisema e a sequela do derrame” são irreversíveis. A 
família se compadece do estado crítico do paciente, que apresenta respiração ofegante, cianose, taqui-
pneia, fáscies de dor, chora pedindo que o deixe morrer, que não aguenta mais viver nesta situação. Em re-
lação à conduta médica frente a terminalidade da vida, assinale a alternativa CORRETA.  
 
O médico assistente deve oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para o paciente em questão.  

X O médico assistente deve atender o pedido do paciente sobre a terminalidade de sua vida, deixando de 
oferecer oxigenioterapia e antibioticoterapia.  

X É possível atender o pedido do paciente se houver consentimento dos familiares quanto à solicitação do 
paciente.  

X É possível atender o pedido do paciente se declaração manuscrita tiver firma reconhecida em cartório.  

X A conduta médica mais adequada é reiniciar a investigação diagnóstica do quadro pulmonar do paciente, 
iniciando prontamente a antibioticoterapia e solicitando com urgência a realização de prova completa de fun-
ção pulmonar, a despeito da vontade do paciente.  
 

22. Ana é acadêmica de medicina e está acompanhando os atendimentos na sala de emergência do Hospital. O médico 
assistente recebe os exames do Sr. M.S.P. 78 anos, que deu entrada há 1 hora com rebaixamento de nível de consci-
ência, hipotensão, e taquicardia sinusal. A gasometria arterial mostrou os seguintes resultados: pH 7,16 (VR 7,35 - 
7,45), pCO2 27 (VR 35 – 45mmHg), HCO3 10 (VR 22 – 26mEq/L), pO2 92 (VR 80 – 100mmHg). O resultado do lactato 
foi 4,5 (VR 0,5 – 1,6 mmol/L). Enquanto observa a investigação diagnóstica, ela analisa o distúrbio ácido-base do paci-
ente e relembra os sistemas tampão do organismo. Sobre esses sistemas, assinale a alternativa CORRETA.  

 
O sistema tampão bicarbonato é o tampão extracelular mais potente no corpo.  

X O sistema tampão do bicarbonato é uma solução aquosa que contém um ácido forte H2CO3.  

X O fosfato tem importância significativa como tampão extracelular.  

X A maior parte do tamponamento químico total dos líquidos corporais se dá no compartimento extracelular.  

X As proteínas têm uma modesta participação como sistema tampão já que os pKs de muitos destes sistemas serem 

distantes do pH intracelular.  
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23.  Paciente feminina, 43 anos, chega no Serviço de Emergência com febre e dispnéia, Apresenta há 3 dias 
tosse produtiva com expectoração amarelada. Ao exame paciente está em regular estado geral, PA 
130/80 mmHG, FC110 bpm, temperatura axilar 38,5°C, FR 28 ipm, saturação O2 91% em ar ambiente. Apre-
senta murmúrio vesicular presente, com estertores crepitantes em terço inferior direito. A radiografia de tórax 
confirma o diagnóstico clínico de pneumonia, sem presença de derrame pleural. O processo infeccioso apre-
sentado pela paciente teve significativo impacto na difusão de gases através da membrana respiratória. So-
bre os princípios físicos de troca gasosa é CORRETO afirmar:   
 

O processo infeccioso pode justificar a alteração na saturação de oxigênio, pela alteração na espessura da mem-
brana respiratória, pelo acúmulo de líquido de edema no espaço intersticial e nos alvéolos, que reduz a capacidade 
de difusão dos gases.  

X Quando a pressão parcial do gás nos alvéolos é maior do que a pressão no sangue, como é o caso do CO2, 

ocorre difusão efetiva dos alvéolos para o sangue.   

X O coeficiente de difusão dos gases através da membrana respiratória depende da solubilidade do gás na mem-

brana e não tem relação com seu peso molecular.  

X A PCO2 alveolar diminui na proporção direta da ventilação alveolar.  

X Se o paciente não tiver obstrução nas vias aéreas o ar alveolar tem as mesmas concentrações dos gases no ar 

atmosférico.  

 
24. Cistinúria é um erro inato do metabolismo de transmissão autossômica recessiva com alteração no transporte intestinal 

e tubular renal dos aminoácidos cistina, lisina, arginina e ornitina, e consequente aumento da excreção urinária desses 
quatro aminoácidos. A cistinúria ocorre devido a mutações nos genes SLC3A1 (2p21) e SLC7A9 (19q13.11). Os genes 
são expressos nos túbulos renais proximais e no trato intestinal e codificam as subunidades de transportado-
res transepiteliais envolvidos em que tipo de transporte?  
 

Difusão facilitada.  

X Difusão simples.  

X Co-transporte tipo Simporte.  

X Co-transporte tipo Antiporte.  

X Transporte ativo.  

 
25. A resistência de alguns tipos de cânceres a diversos fármacos empregados no tratamento quimioterápico pode estar 

associada a capacidade que as células tumorais possuem de bombear drogas hidrofóbicas para fora do citosol. Essa 
habilidade deve-se a qual tipo de transportadores de membrana?  
 
Transportadores ABC.  

X Bombas tipo P.  

X Bombas tipo V.  

X ATPases tipo F.  

X Bombas tipo G.  

 
26. A barreira hematoencefálica se deve a redução da permeabilidade dos vasos sanguíneos encontrados no tecido nervo-

so. Seu principal componente estrutural são:  
 
Junções oclusivas.   

X Junções adesivas.  

X Desmossomos.  

X Hemidesmossomos.  

X Junções tipo GAP. 
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27. De acordo com a síntese mitocondrial de moléculas energéticas, assinale a alternativa CORRETA:  
  
A produção de ATP ocorre utilizando a energia livre do gradiente de prótons gerado durante a oxidação do NADH e 
FADH2.  

X O cianeto impede a produção de ATP por inibição do completo I (NADH-Q redutase).  

X O excesso de ADP captado pela mitocôndria inibe a produção de ATP pela ATP sintase.  

X A cadeia transportadora de elétrons mitocondriais transfere elétrons do ADP para o oxigênio.  

X A fosforilação oxidativa é o mecanismo pelo qual a energia derivada da oxidação dos combustíveis é conservada na 

forma de AMPc.  
 

28. Na cartilagem hialina, a associação do arcabouço macromolecular da matriz com os condrócitos é promovida:  
 
Condronectina.  

X Condroitina.  

X Proteoglicanos.  

X Ácido hialurônico.  

X Distroglicanos.  

 
 

29. Os tecidos conjuntivos são responsáveis pelo estabelecimento e manutenção da forma do corpo humano, sendo consi-
derados os principais tecidos que compõem os órgãos e sistemas. Possuem enorme variedade de tecidos, associados a 
enorme diversidade estrutural, funcional e patológica. Essas características acima mencionadas estão fortemente rela-
cionadas a:  
 
Grande diversidade na composição e à proporção relativa dos componentes celulares e de matriz.   

X Grande diversidade dos componentes celulares.  

X Enorme variabilidade dos componentes da matriz extracelular.  

X Grande diversidade na composição dos componentes celulares e fibrosos.  

X Variabilidade dos componentes fibrosos e da substância fundamental amorfa.  

 

30. Nos tecidos musculares estriados esqueléticos a estabilidade do sarcômero é mantida pelas proteínas:  
 

Titina e nebulina.  

X Miomesina e distrofina.  

X Distrofina e titina.  

X Nebulina e distrofina.  

X Titina e miomesina.  

 


