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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 
 

 

 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. 

 
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. 
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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 doen-

ça, em pacientes que foram intubados. 

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

cados 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. A publicação enfatiza 
os avanços e desafios do SUS e mostra a evolução recente das principais doenças e fatores de risco que afligem a po-
pulação 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”. 

 
 

 

 

 

 
 

https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/sindrome-da-fadiga-cronica-encefalomielite-mialgica/
http://www.thelancet.com/series/health-in-brazil
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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. 

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

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

texto. 

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

rus.  

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

ção 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. 
 

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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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. Uma paciente de 32 anos comparece à consulta devido tosse produtiva, dispneia, febre e dor torácica ventilatório-

dependente. O exame físico foi compatível com síndrome de consolidação pulmonar. Qual das alternativas melhor des-
creve o achado esperado no exame físico da área afetada? 

 

frêmito tóraco-vocal aumentado. 

X murmúrio vesicular aumentado. 

X sibilos.  

X som claro pulmonar à percussão. 

X murmúrio vesicular normal.                                                         

  
 

12. Um paciente de 54 anos, masculino, comparece no Pronto-socorro com queixa de dor abdominal há 2 dias. Ao iniciar o 
exame físico você nota a presença de hematoma periumbilical e nos flancos. Qual a principal hipótese diagnóstica? 

 

pancreatite aguda. 

X apendicite aguda. 

X colecistite aguda. 

X pielonefrite.  

X gastroenterocolite aguda. 

 

 
13. O tabagismo pode estar associado ao desenvolvimento de várias doenças. Quanto maior a exposição ao tabaco maior o 

risco de adoecer. Suponha que você atendeu a dona Maria, 65 anos, que refere ter fumado uns 10 cigarros por dia dos 
15 aos 25 anos e depois parou. Porém, quando entrou na menopausa aos 45 anos ficou muito irritada e voltou a fumar 
uns 20 cigarros por dia para “acalmar” e mantém o hábito até hoje. Qual a carga tabágica da dona Maria? 

 

25 anos-maço. 

X 30 anos-maço. 

X 50 anos-maço. 

X 20 anos-maço. 

X 15 anos-maço. 

   

 
14. Você está participando de um culto, com a igreja cheia e com temperatura ambiental de 32oC. De repente alguém grita 

por socorro, pois sua filha de 27 anos desmaiou. A causa mais provável é: 
 

Reflexo vaso-vagal. 

X Hipotensão postural. 

X Hipoglicemia. 

X Cardíaca. 

X Neurológica. 

 

15. A garantia da participação popular na gestão do SUS e controle dos recursos financeiros na saúde se estabeleceu por 
meio da: 

 

Lei 8142/90. 

X Lei 8080/90. 

X Reforma sanitária. 

X VIII Conferência Nacional de Saúde.  

X Constituição Federal. 
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16. As artérias coronárias direita e esquerda realizam o suprimento arterial do próprio coração, através de seus ramos. Elas 
saem da aorta e seguem por lados opostos do tronco pulmonar. Qual das artérias abaixo é ramo da coronária direita? 

 

Artéria interventricular posterior. 

X Artéria interventricular anterior. 

X Artéria circunflexa. 

X Artéria marginal esquerda. 

X Artéria cardíaca magna. 

 
17. Paciente, 8 anos, letárgico, com diagnóstico de rotavírus, apresenta vômito e diarreia há dois dias. Seus exames labora-

toriais apresentaram: pH=7,18 (VR: 7,35 – 7,45); pCO2: 38 mmHg (VR: 35 - 45); HCO3
-: 14 mEq/l (VR: 22 – 28); BE: -11 

(VR: -2 a +2); Na+:149 mEq/L (VR: 135 - 145); K+:2,9 mEq/L (VR: 3,5 – 5,2); Cl-: 126 mEq/L (VR: 98 - 108). (VR=Valor 
referencial) 
 
Baseado no caso acima, assinale a alternativa que melhor descreve o distúrbio acidobásico apresentado pelo paciente: 

 
Acidose metabólica.  

X Alcalose metabólica.  

X Alcalose respiratória compensada. 

X Acidose respiratória.  

X Alcalose respiratória.  

 
18. Homem, 36 anos, sofreu acidente de carro, com traumatismo crânio-encefálico. Foi socorrido e encaminhado a UTI com 

letargia, dispneico e cianótico. Ao exame: PA 81x35 mmHg; FC: 103 bpm; FR: 18 rpm; SO2: 89% em ar ambiente, tem-
peratura 37,0°C; pH 7,12 (VR: 7,35 – 7,45); PCO2: 65mmHg (VR: 35 - 45); HCO3

-: 25 mEq/l (VR: 22 – 28); BE +1,9 (VR: 
-2 a +2). Sobre o paciente é possível afirmar que: (VR=Valor referencial) 

 
Apresenta hipoxemia. 

X Está com acidose metabólica. 

X Apresenta alcalose respiratória. 

X Está com Taquicardia.  

X Apresenta hiperventilação.  

 
19. Entre as opções abaixo, qual dela está contido o melhor grau de evidência para decidir se é melhor usar hidroclorotiazi-

da ou furosemida para o controle da pressão arterial do seu paciente: 

 
análise de vários ensaios clínicos randomizados que compararam essas duas medicações (meta-análise). 

X estudo por entrevista realizada em atendimento no consultório feito com pacientes que usaram hidroclorotiazida 

ou furosemida. 

X dados de pessoas que realizaram o tratamento com hidroclorotiazida após utilizaram a furosemida. 

X dados de um ensaio clínico que comparou pacientes em uso de hidroclorotiazida com pacientes em uso de        

furosemida. 

X estudo que acompanha pacientes em uso destas medicações ao longo de muitos anos (coorte).  

 
20. Um sujeito apresenta um quadro de hemorragia cerebral que conduziu a uma lesão e grave disfunção seletiva no giro 

pós-central (córtex somatossensorial) do lado direito. Como resultado pode-se esperar essencialmente:  

 

Perda da sensibilidade do hemi-corpo esquerdo. 

X Perda da sensibilidade do hemi-corpo direito. 

X Perda da sensibilidade térmica no hemi-corpo direito. 

X Impossibilidade de contrair músculos do lado direito. 

X Perda da motilidade do hemi-corpo esquerdo. 
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21. Com relação ao assunto do ciclo cardíaco é CORRETO afirmar que: 

 

A abertura da válvula aórtica ocorre quando a pressão ventricular supera a pressão aórtica. 

X A primeira bulha cardíaca relaciona-se ao fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. 

X Após o fechamento das válvulas atrioventriculares ocorre o retardo na condução do potencial de ação no nodo  

sinoatrial (NSA). 

X A pressão ventricular nunca permanece inferior à pressão do seu respectivo átrio. 

X A pressão ventricular durante todo o ciclo cardíaco é de 120 mmHg. 

 

 
22. Um estudo clínico que se propõe a investigar se o status de vitamina D do plasma sanguíneo esteve relacionado a 

piores desfechos na COVID-19 no mês de abril e maio de 2020 na Itália a partir de prontuários de um Hospital de refe-
rência da COVID-19 da região de Bologna, com a melhor evidência possível, deve realizar o seguinte desenho de estu-
do: 

 
Caso controle. 

X Coorte prospectiva. 

X Estudo transversal. 

X Ensaio clínico randomizado. 

X Série de casos. 

 

 
23. 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. 

 

 
24. A articulação do cotovelo ocorre pela união de três ossos. Estes se articulam em diversas regiões anatômicas. Qual 

destas regiões está descrita CORRETAMENTE? 

 

Entre o capítulo do úmero e a cabeça do rádio.  

X Entre a tróclea do úmero e a incisura troclear do rádio.  

X Entre a fossa do olécrano (úmero) e o olécrano do rádio. 

X Entre a cabeça do rádio e a incisura radial do úmero. 

X Entre o capítulo do úmero e a cabeça da ulna. 

 

 
25. Os ventrículos cerebrais são cavidades presentes no encéfalo. Os ventrículos laterais estão presentes nos hemisférios 

cerebrais, o terceiro ventrículo no diencéfalo e o quarto ventrículo entre o tronco encefálico e cerebelo. Qual dos núcleos 
da base está posicionado lateralmente aos ventrículos laterais em um corte coronal do encéfalo? 

 
Núcleo caudado. 

X Globo pálido. 

X Putame. 

X Claustro. 

X Corpo amigdaloide. 
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26. Dos quatro músculos presentes no braço, três deles são flexores (bíceps braquial, braquial e coracobraquial) e estão na 
porção anterior. Qual é o nervo responsável pela inervação desses músculos? 

 
N. musculocutâneo. 

X N. mediano. 

X N. ulnar. 

X N. radial. 

X N. axilar. 

 

 
27. Os nervos cranianos são em número de 24 (12 pares) e saem do encéfalo. Entre as suas funções, concentradas na 

cabeça, estão a sensibilidade da face, movimentação do olho, deglutição e sentidos como visão, olfato e paladar. Os 
nervos abducente e glossofaríngeo passam, respectivamente, por quais forames cranianos? 

 

Fissura orbital superior e forame jugular. 

X Fissura orbital superior e inferior. 

X Ambos passam pela fissura orbital superior. 

X Forame oval e forame jugular. 

X Fissura orbital inferior e forame jugular. 

 

 
28. O músculo semimembranáceo está localizado na região posterior da coxa e é responsável pela extensão do quadril. Em 

qual osso e região se dá a inserção (distal) desse músculo? 

 
Côndilo medial da tíbia. 

X Cabeça da fíbula. 

X Côndilo medial e linha áspera do fêmur. 

X Patela e, através do ligamento patelar, na tuberosidade da tíbia. 

X Côndilo lateral da tíbia. 

 
29. A terminologia médica é importante para que haja uma unificação e padronização dos termos a serem utilizados mundi-

almente na medicina. Os termos com prefixos braqui e cri(o) são referentes, respectivamente, a:   

 
Baixo e frio. 

X Braço e azul. 

X Baixo e pele. 

X Braço e bexiga. 

X Antebraço e azul. 

 

 
30. A proteína Tau está relacionada com os microtúbulos celulares e a proteína beta-amilóide possui papel importante na 

proteção de células nervosas. Qual doença está relacionada com a alteração dessas proteínas? 
 

Doença de Alzheimer. 

X Esclerose múltipla. 

X Miastenia grave. 

X Esclerose lateral amiotrófica (ELA). 

X Doença de Parkinson. 
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31. 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. 

 
32. As fraturas de tornozelo são muito comuns e a maioria se dá pela entorse do pé. Na imagem, o destaque mostra uma 

fratura em qual osso e região? 

 

 
Disponível em: https://www.diegoariel.com.br/post/fratura-do-tornozelo 

 
Maléolo lateral da fíbula. 

X Cabeça da fíbula. 

X Processo estiloide da fíbula. 

X Epicôndilo lateral da fíbula. 

X Maléolo lateral da tíbia. 

 

 
33. A hipercalemia é comum em pacientes com doença renal crônica (DRC) e doença renal em estágio terminal (ESRD), 

devido ao papel central que os rins desempenham na manutenção da homeostase normal do potássio. A hipercalemia 
pode induzir ou piorar arritmias cardíacas e está associada a um aumento significativo da mortalidade. Qual fenômeno 
abaixo a hipercalemia pode causar nas células excitáveis? 

 
Redução do potencial de repouso da membrana. 

X Hiperpolarização. 

X Repolarização. 

X Estabilização do potencial de repouso. 

X Aumento do potencial de membrana. 

 

 

 

 

https://www.diegoariel.com.br/post/fratura-do-tornozelo
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34. A hipocalemia é definida como redução do potássio sérico (<3,5 mEq/L), e é um achado na prática clínica mais comum 
do que a hipercalemia e geralmente é causada por perdas excessivas de potássio dos rins ou do trato gastrointestinal. 
O potássio sérico deve ser investigado em pacientes que desenvolvem vômitos ou diarreia crônica ou frequente, poliúria 
acentuada, fraqueza muscular, arritmias cardíacas, bem como naqueles em terapia com insulina, diuréticos ou nutrição 
parenteral total. Qual fenômeno abaixo a hipocalemia pode causar nas células excitáveis? 

 
Hiperpolarização. 

X Redução do potencial de repouso da membrana. 

X Repolarização. 

X Estabilização do potencial de repouso. 

X Overshoot. 

 

 
35. Em adultos saudáveis os valores normais de cálcio no sangue é de 8.9 - 10.1mg/dl. Quando a concentração desse íon 

for menor do que os valores mencionados observaremos no tecido ósseo: 
 

Aumento da atividade dos osteoclastos e diminuição da atividade dos osteoblastos. 

X Aumento da atividade dos osteoblastos e diminuição da atividade dos osteoclastos. 

X Diminuição da atividade dos osteoblastos e dos osteoclastos. 

X Aumento da atividade dos osteoblastos e dos osteoclastos. 

X Não haverá alteração na atividade celular. 

 
36. 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. 

 
37. 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. 

 
38. 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. 
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39. 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 transportadores transepi-
teliais envolvidos em que tipo de transporte? 

 

Difusão facilitada. 

X Difusão simples. 

X Co-transporte tipo Simporte. 

X Co-transporte tipo Antiporte. 

X Transporte ativo. 

 
40. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


