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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 – 3º Período – CURITIBA 
Pág. 4/13 

 

 

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/
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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
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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. “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 respi-
ratória”.  
 
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.  

 
12. O processo de contração da musculatura estriada esquelética e cardíaca difere-se sensivelmente. Os músculos esque-

léticos, 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 órgão é caracterizada pela sincroni-
cidade e ritmicidade. Assinale a alternativa que explica corretamente a origem desta importante diferença.  
  
O período refratário do músculo cardíaco é mais lento do que o esquelético e impede a somação de potenciais de ação. 
Este efeito é decorrente dos canais de Ca2+ do tipo L (do inglês, long lasting), presentes apenas na musculatura cardía-
ca.   

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

lular.    

X O período refratário do músculo esquelético é mais lento do que o cardíaco e permite a somação de potenciais 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, componente 

responsável pela somação de impulsos nervosos. Esta proteína está ausente na musculatura cardíaca.   

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.   
 

13. 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, tempe-
ratura axilar 38,5°C, FR 28 ipm, saturação O2 91% em ar ambiente. Apresenta murmúrio vesicular presente, com ester-
tores crepitantes em terço inferior direito. A radiografia de tórax confirma o diagnóstico clínico de pneumonia, sem pre-
sença de derrame pleural. O processo infeccioso apresentado pela paciente teve significativo impacto na difusão de ga-
ses através da membrana respiratória. Sobre 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 membrana 
respiratória, pelo acúmulo de líquido de edema no espaço intersticial e nos alvéolos, que reduz a capacidade de difu-
são 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 di-

fusão efetiva dos alvéolos para o sangue.   

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

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 at-

mosférico.  
 

14. 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.  
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15. Humberto, 40 anos, está sendo trazido pelo SAMU para a Unidade 24 horas devido a choque circulatório após ter apre-
sentado 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 fazendo com que as células de Hum-
berto secretarem ácido na corrente sanguínea. Sobre o assunto, qual é a 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.  

 
16. 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.  
 

17. “O fígado é considerado a maior glândula do corpo humano. Pesa em torno de 1,5 quilo e representa cerca de 2,5% do 
peso corporal de um adulto. Possui cerca de 80 funções ou atividades metabólicas entre elas o armazenamento do gli-
cogênio e a secreção biliar.”  

  
Quanto à anatomia do fígado, assinale a alternativa CORRETA:  

  
O lobo caudado é considerado um terceiro fígado pois tem a sua vascularização independente.  

X Localiza-se principalmente no hipocôndrio esquerdo do abdome e epigástrio.  

X O ligamento falciforme delimita totalmente a sua área nua.  

X A tríade portal é composta pelo ducto biliar, artéria hepática e veia cava inferior.  

X O ligamento redondo do fígado contém a artéria umbilical obliterada.  

 
18. “O funículo espermático contém estruturas que entram e saem da bolsa escrotal e tem conexão com esta e o 

testículo. Começa no anel inguinal profundo, lateralmente aos vasos epigástricos inferiores, atravessa no ca-
nal inguinal e sai no anel inguinal superficial adentrando a bolsa escrotal. É revestido por fáscias, derivadas 
da parede abdominal, e contém diversas estruturas.”  
  
Assinale a alternativa que contemple CORRETAMENTE, apenas estruturas constituintes do funículo espermático:  

  
Ducto deferente – Plexo venoso pampiniforme – Ramo genital do nervo genitofemoral.  

X Artéria testicular – Nervo pudendo – Veia testicular – Vasos linfáticos.  

X Plexo venoso pampiniforme – Artéria do ducto deferente – Epidídimo – veia testicular.  

X Artéria cremastérica – Vasos linfáticos – Nervos escrotais do nervo ilioinguinal.  

X Túnica dartos - Ramo genital do nervo genitofemoral – Ramo do nervo pudendo.  
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19. “No órgão genital externo feminino são encontradas diversas estruturas que incluem os lábios maiores e 
menores, vestíbulo da vagina, clitóris, entre outras. Os termos vulva e pudendo também são usados, como 
sinônimos, com alguma frequência na clínica e na ginecologia.”  
  
Glândulas arredondadas, com cerca de 0,5 centímetro, situadas posterolateralmente ao óstio da vagina e 
que secretam um muco para o vestíbulo vaginal durante a excitação sexual, são, CORRETAMENTE, deno-
minadas:  
  
Vestibulares maiores.  

X Bulbos do vestíbulo.  

X Pudendas.  

X Labiais.  

X Bulbouretrais. 
 

20. Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:  
   
O Nervo Oculomotor é responsável por inervar os músculos Reto Medial, Reto Superior, Reto Inferior e Oblíquo          
Superior.  

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.  

 
21. Leia as assertivas abaixo 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 eferência 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 fi-

bras responsáveis pelo tato epicrítico e propriocepção. 
 

 
22. Após a degradação de aminoácidos, se os grupos amina não forem reutilizados para a síntese de novos aminoácidos 

ou de outros produtos nitrogenados, eles são canalizados para a formação de um produto de excreção atóxico chamado 
ureia, através do ciclo da ureia. Sobre esse ciclo é correto afirmar:  

 
O tratamento de um disfunção no ciclo da ureia com arginina se justifica por esse aminoácido ser ativador alostérico da 
enzima n-acetilglutamato sintase, que produz o ativador alostérico da enzima carbamoil fosfato sintetase 1, ativando o 
ciclo. 

X O ciclo da ureia ocorre no rim e tem início pela desaminação do glutamato na matriz mitocondrial gerando na 

sequência carbamoil fosfato, numa reação dependente de ATP.   

X No sangue, a maior parte do grupamento amina dos aminoácidos está na forma de amônia (NH3) para evitar a 

toxicidade causada pelo íon amônio (NH4
+), que cruza todas as membranas indo diretamente ao cérebro causando 

encefalopatia hepática.  

X O glutamato desempenha um papel importante no transporte dos grupamentos amina de aminoácidos degradados no 

músculo até o ciclo da ureia, evitando sua toxicidade, num ciclo chamado glicose-glutamato. 

X Quando o ciclo da ureia está muito ativo, o ciclo de Krebs fica comprometido pelo consumo de oxaloacetato e 

fumarato no ciclo da ureia. 

 
 
 
 
 
 



 

            Transferência Externa de Medicina 2021 – 3º Período – CURITIBA 
Pág. 10/13 

 

 

23. A oxidação de ácidos graxos de cadeia longa é uma via central de geração de energia em muitos tecidos do organismo 
humano. Os triacilglicerois, moléculas de armazenamento dos ácidos graxos, apresentam insolubilidade em água, o que 
não promove alteração da osmolaridade do citosol celular e devido a sua relativa inércia química, podem ser 
armazenados em grande quantidade nas células. Porém, essas características que os tornam tão bons armazenadores 
de lipídeos também dificultam sua digestão e transporte na corrente sanguínea. Assim, os organismos desenvolveram 
algumas estratégias para superar essas dificuldades. Sendo assim, analise as alternativas abaixo e marque a 
CORRETA: 

 
Os quilomícrons levam os triacilglicerois, obtidos da dieta, do intestino aos tecidos, utilizando o sistema linfático e em 
seguida a corrente sanguínea, onde a lipase lipoproteica libera os ácidos graxos livres para entrada nas células. 

X Os triacilglicerois armazenados no tecido adiposo são mobilizados pela lipase sensível a hormônio e os ácidos graxos 

liberados são transportados pela VLDL no sangue para os tecidos que os utilizam como combustível. 

X Uma vez dentro das células, os ácidos graxos são ativados ligando-se a coenzima A, que entrará livremente na 

mitocôndria para ser oxidado no metabolismo chamado de beta-oxidação. 

X No período de jejum, os ácidos graxos armazenados no fígado serão mobilizados para serem utilizados por este 

tecido para gerar glicose para outros tecidos. 

X Durante a circulação da VLDL pela corrente sanguínea, essa lipoproteína será degradada pela lipase hormônio 

sensível formando HDL, que levará colesterol de volta ao fígado, no processo conhecido como transporte reverso de 
colesterol. 

 
24. A população obesa vem aumentando significativamente, tornando a obesidade um caso de epidemia mundial. Esta 

patologia é uma ameaça à vida, aumentando significativamente a chance do desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 
2, assim como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e diversos tipos de câncer. Como consequência, existe 
grande interesse em entender como a massa corporal e o armazenamento de gordura no tecido adiposo são regulados. 
Assim, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa CORRETA: 

 
A produção e liberação do hormônio leptina aumentam com o número e o tamanho dos adipócitos, regulando o 
comportamento alimentar e o gasto de energia, de forma a manter as reservas adequadas de gordura.   

X A leptina age nos receptores do núcleo arqueado do hipotálamo, causando a liberação do neuropeptídeo Y, que age 

no cérebro inibindo o comportamento alimentar.  

X O hormônio adiponectina estimula a síntese de ácidos graxos e inibe a sua captação e oxidação, num mecanismo 

mediado pela AMPK. Ele também diminui a resposta do músculo e do fígado à insulina.  

X O hormônio grelina, produzido pelo duodeno, age sobre os neurônios anorexigênicos no núcleo arqueado, 

provocando fome antes de uma refeição.   

X O hormônio peptídico PYY produzido pelo estômago, age reduzindo o apetite após a distinção gástrica provocada 

pela ingesta de alimentos. 

 
 

25. Em uma avaliação para seleção de monitores de histologia, um estudante de medicina do segundo ano fica em dúvida 
sobre a identificação regional de uma fotomicrografia de um órgão do sistema digestório. Na imagem, ele pode observar 
a presença de glândulas na túnica submucosa, presença de vilosidades e criptas contendo algumas células caliciformes 
e túnica muscular composta de duas camadas de músculo liso, uma interna circular e um externa longitudinal. Com ba-
se nessas informações, qual a região do sistema digestório associada a imagem?  
 

Duodeno.  

X Íleo.  

X Jejuno.  

X Colón.   

X Canal anal.  
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26. Considerando as características histológicas do fígado assinale a alternativa CORRETA. 
 

Há uma cápsula delgada de tecido conjuntivo, a qual reveste o fígado. Esta cápsula se torna mais espessa na porção 
do hilo, por onde a veia porta e a artéria hepática penetram o fígado e por onde saem os ductos hepáticos direito e es-
querdo, assim como os linfáticos. 

X Os lóbulos hepáticos são separados entre si por uma espessa camada de tecido conjuntivo em determinados animais 

e isso ocorre em humanos também. Desta forma, os limites entre os lóbulos hepáticos em humanos são bastante evi-
dentes e exatos. 

X Canalículos biliares são vasos irregularmente dilatados compostos por uma camada descontínua de células endoteli-

ais fenestradas. 

X Nas células denominadas de hepatócitos, o retículo endoplasmático liso forma agregados que se dispersam no cito-

plasma. Estes agregados são frequentemente denominados de corpos basofílicos. 

X Com relação aos hepatócitos, estes estão radialmente dispostos no lóbulo hepático. Os hepatócitos são células mus-

culares lisas modificadas. 

 
27. Sobre as anomalias mais frequentes do aparelho digestório, assinale a alternativa CORRETA: 
 

O divertículo de Meckel representa um remanescente da porção proximal do ducto onfaloentérico. 

X O Pancreas anelar resulta do crescimento de um broto pancreático ventral bífido sobre o íleo. 

X A agenesia anal ocorre pela falha na perfuração da membrana anal ao final da oitava semana de gestação. 

X A Onfalocele ocorre próxima ao plano mediano e as vísceras são projetadas para a cavidade amniótica, sendo ba-

nhadas diretamente pelo líquido amniótico. 

X Na rotação inversa o intestino médio gira no sentido anti-horário, em vez do sentido horário, assim o duodeno se po-

siciona posterior a artéria mesentérica superior, enquanto o colón transverso se posiciona de modo anterior. 
 

28. A respeito das anomalias mais frequentes do desenvolvimento do sistema cardiovascular, assinale a alternativa    
CORRETA. 
 
Nos casos típicos de transposição das grandes artérias, a aorta se localiza anteriormente e a direita do tronco pulmonar 
e se origina de um ventrículo direito morfológico. 

X A tetralogia de Fallot consiste em estenose aórtica associado a um defeito de septo interatrial com dextroposição da 

aorta e hipertrofia ventricular esquerda. 

X A coarcatação de aorta geralmente ocorre proximalmente, logo após a raiz aórtica. 

X O Ducto arterioso patente é uma anomalia comum, ela ocorre no segundo trimestre do desenvolvimento, quando de-

veria ocorrer o fechamento do ducto arterioso, sendo geralmente relacionada a infecções. 

X O forame oval patente detectável à sonda é causado por um defeito na formação do coxim endocárdico, gerando uma 

comunicação interatrial do tipo óstio primum. 

 
29. Assinale a alternativa CORRETA:  

 

A Integralidade significa articulação da prevenção, cura, reabilitação e promoção.  

X Os princípios doutrinários do SUS são: Universalidade, Equidade e Descentralização.  

X A participação social é garantida em todos os níveis pelos Conselhos, que são formados por 80% de representantes 

do governo, prestadores de serviços e profissionais da saúde e 20% de usuários.  

X A Porta de Entrada do sistema público de saúde devem ser os serviços de emergência e pronto atendimen-

tos hospitalares.  

X A implantação da atenção primária à saúde nos municípios tem exigido mais trabalho do governo federal, a fim de  

organizar e efetivar a oferta desses serviços de saúde.   

 
30. A saúde é vista na Constituição Brasileira de 1988, como:  

 

Um direito de cidadania, garantido por políticas sociais e econômicas.   

X Um bem, que o Estado deve subsidiar a aquisição por aqueles cidadãos menos afortunados.  

X Um direito de consumidor, assegurado pela regulamentação do mercado privado de saúde.  

X Um bem a ser adquirido no mercado conforme a vontade do usuário cidadão.  

X Um completo bem-estar físico, psíquico e social condicionada a ausência de doenças.  
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31. A Sra Marta, 37 anos, fez falência ovariana que resultou em menopausa precoce. Sobre o assunto, assinale 
a CORRETA:  
 

O FSH (hormônio folículo-estimulante) da paciente estará elevado.  

X O estrogênio da paciente estará elevado.  

X A osteoprotegerina da paciente estará elevada.  

X O sulfato de DHEA (desidroepiandrosterona) estará elevado.  

X O PTH (paratormônio) estará elevado.  

 
 

32. Ana Julia, 25 anos, tem síndrome do intestino irritável, uma doença em que há dor abdominal associada a 
contração intestinal. Qual dos fatores abaixo poderia ajudar a reduzir a contração intestinal?  
 

Somatostatina.  

X Motilina.  

X Acetilcolina.  

X Agonista (estimulante) dos receptores muscarínicos.  

X Estiramento da luz intestinal.  

 
33. A ação da angiotensina II sobre a arteríola eferente gera qual fator abaixo?  

 

Aumento da pressão hidrostática em capilar glomerular.  

X Aumento da pressão hidrostática em capilar peritubular.  

X Redução da pressão coloidosmótica em capilar glomerular.  

X Redução da pressão coloidosmótica em capilar peritubular.  

X Redução da fração de filtração.  

 
34. Durante uma entrevista médica, o estudante começou a anamnese com a segunda pergunta: Pelo que eu entendi, veio 

para a UTI por uma dor no peito. Conte-me mais sobre esta dor, por favor? A estratégia utilizada com este paciente foi:   
 

Pergunta focada.  

X Pergunta aberta.  

X Paráfrase.  

X Confirmação.  

X Pergunta fechada.  

 
35. Paciente de 75 anos de idade chega ao Pronto Socorro com quadro de dor retroesternal opressiva, duração de 1 ho-

ra, início súbito, irradiada para as costas, sem fator de alívio e piorada com a respiração, associada com sudorese e 
náuseas. Sobre o relato clínico descrito, escolha a descrição CORRETA sobre o sintoma cardiovascular.  
 

O fator de piora descrito ajuda a afastar a possibilidade de doença coronariana.  

X A cronologia da dor sugere diagnóstico de doença coronariana estável.  

X A irradiação da dor ajuda a afastar a possibilidade de doença coronariana.  

X A localização da dor ajuda a afastar a possibilidade de doença aguda da aorta.  

X A presença de sudorese e náuseas reforça a possibilidade de doença do refluxo esofágico.  

 
36. Paciente de 45 anos procura atendimento decorrente de dor abdominal de início há 3 dias, classificada com 10 em 10, 

associado com sudorese e náuseas. Suspeitou-se de pancreatite aguda, devido ao fato do paciente ser etilista. Qual ca-
raterística ajuda a reforçar esta hipótese?  
 

Melhora quando eu me inclino para a frente, doutora.  

X Melhora quando eu respiro fundo e solto, doutora.  

X A dor fica bem aqui, em cima da bexiga, doutora.  

X A dor dura uns 5 minutos e depois volta, doutora.  

X Ela corre para o baixo, perto da bexiga, doutor. 
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37. A Sra Joana, 45 anos, está internada por pancreatite. O médico se preocupa com possíveis sequelas que 
uma insuficiência do pâncreas pode gerar cronicamente. Qual das seguintes assertivas pode estar presente 
caso o pâncreas não esteja funcionando CORRETAMENTE?  
   

Hiperglicemia.  

X Aumento dos níveis de triglicerídeos no sangue.  

X Hipercalcemia (cálcio elevado).  

X Obesidade.  

X Dor crônica devido à condução dos estímulos dolorosos pelo sistema nervoso somático.  
 

 
38. A Sra Poliana, 57 anos, tem doença renal crônica e está em hemodiálise há 7 anos. Ela não foi a algumas 

sessões e, por conta disso, desenvolveu a seguinte gasometria arterial:   
pH 7,31 (VR 7,35 – 7,45)  pCO2 32 (VR 35 – 45 mmHg)  bicarbonato 18 (VR 22-26 mEq/L) pO2 90 (VR 80-
100 mmHg)  Saturação de O2 96%.  
Obs: VR = valor de referência.  
Qual é a da gasometria arterial?  
   
Acidose metabólica.  

X Acidose respiratória.  

X Alcalose metabólica.  

X Alcalose respiratória.  

X A gasometria está normal.  
 
 

39. O Sr Juraci, 72 anos, teve vários internamentos por dor em coluna e faz uso crônico de altas doses de anti-
inflamatórios, que são medicações que reduzem os níveis de prostaglandinas. Como consequência, ele de-
senvolveu úlcera péptica no estômago e está com insuficiência renal aguda. Sobre o quadro, avalie as asser-
tivas:  
 

As prostaglandinas promovem a secreção de muco pelo estômago.  

X As prostaglandinas mantêm vasoconstrição da arteríola eferente.  

X A histamina diminui a secreção de ácido pelo estômago.  

X A gastrina diminui a secreção de ácido pelo estômago.  

X A fase cefálica é a maior responsável pela promoção de secreção ácida pelo estômago.  

 
40. 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.  

 

 


