
 

 

 

 

 

                                                   
 
 P O N T I F Í C I A  U N I V E R S I D A D E  C A T Ó L I C A  D O  P A R A N Á  

PROCESSO SELETIVO – EDITAL N.º 15/2021 
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 A D M I S S I O N  T E S T  F O R  M E D I C A L  S C H O O L  

1º PERÍODO 

21 DE AGOSTO DE 2021  
 

 

 

 L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 1. Esta PROVA contém 40 questões numeradas de 01 a 40. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões cor-
reta. Caso negativo, comunique imediatamente ao fiscal de 
sala para a substituição da prova. 
 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão re-
gistrados corretamente. Ao encontrar alguma divergência, in-
forme imediatamente ao fiscal de sala. 

 

4. Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do 
CARTÃO-RESPOSTA, sob a pena de DESCLASSIFICAÇÃO do 
candidato pelo não cumprimento destes. 

 

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA utilize apenas ca-
neta esferográfica (transparente), escrita normal, TINTA AZUL 
OU PRETA.  

 

6. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 05 op-
ções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
 Apenas uma responde corretamente à questão. 

7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 
 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 
b. Preencha totalmente o espaço compreendido no re-

tângulo correspondente à opção escolhida para res-
posta. A marcação em mais de uma opção anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja cor-
reta.  

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 04 (quatro) horas, 
com início às 13h e término às 17h. 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 14h 
e poderá levar sua PROVA após às 15h. 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, no 
caso de 

a. ausentar-se da sala sem o acompanhamento do  fiscal; 
b. recusar-se a usar a máscara CORRETAMENTE. 
c. ausentar-se do local de provas antes de decorrida 01 

(uma) hora do início da PROVA; 
d. ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-RES-

POSTA da Prova Objetiva; 
e. ser surpreendido durante a realização da PROVA em 

comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de li-
vro ou qualquer material não permitido; 

f. fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico 
ou de comunicação (telefone celular, relógios, smar-
tphone, tablet, receptor, gravador ou outros equipa-
mentos similares), bem como protetores auriculares; 

g. perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido; 

h. não cumprir com o disposto no edital do Exame. 
 

 

 

 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 RESPOSTAS 

1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16.  17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26.  27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 36.  37. 38. 39. 40. 

 

PREENCHIMENTO CORRETO. 
 

PREENCHIMENTO INCORRETO. 

 

PREENCHIMENTO INCORRETO. 
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ANATOMIA MÉDICA I 
 

1. Uma articulação é a união entre dois ou mais ossos. Existem três tipos de articulações: sinovial, fibrosa e cartilagínea. 
As articulações sinoviais esferoides permitem movimentos em vários eixos e planos. São, portanto, articulações mul-
tiaxiais e altamente móveis, a superfície esferoide de um osso move-se na cavidade de outro. 

 

Assinale, CORRETAMENTE, a alternativa que contemple um exemplo de articulação sinovial esferoide. 
 

A) Joelho. 
B) Quadril. 
C) Cotovelo. 
D) Atlanto axial. 
E) Acrômio clavicular. 

 
2. Os termos de movimento na anatomia descrevem os movimentos dos membros e de outras partes do corpo. Embora 

a maioria deles ocorra nas articulações, várias estruturas não esqueléticas também se movimentam, como os lábios, 
língua e pálpebras. Os termos de movimento também podem ser avaliados em pares de movimentos opostos. 

 

Assinale a alternativa que descreve, CORRETAMENTE, o movimento no qual a polpa do polegar aproxima-se da 
polpa de outro dedo. Usado para pinçar, abotoar uma camisa ou levantar uma xícara pela alça. 

 

A) Rotação. 
B) Protusão. 
C) Pronação. 
D) Oposição. 
E) Supinação. 

 
3. O esqueleto humano é constituído por ossos e cartilagens. Os ossos podem ser compactos e esponjosos, na depen-

dência de material sólido e espaços que contêm. São ainda classificados pelo seu formato em ossos: longos, curtos, 
planos, irregulares e sesamoides. Os sesamoides são encontrados nos locais onde os tendões cruzam as extremida-
des dos ossos longos e protegem os tendões e articulações contra o desgaste excessivo.  
 

Assinale a alternativa em que consta, CORRETAMENTE, um exemplo de osso sesamoide. 
 

A) Rádio. 
B) Cóccix. 
C) Patela. 
D) Cuboide. 
E) Occipital. 

 
4. Quando você realiza a abdução do segundo e terceiro quirodáctilos, enquanto os demais dedos da mão estão em 

flexão e oposição, simbolizando o “V” da vitória, estão em ação músculos intrínsecos da mão. 
 

Analise as alternativas e assinale, CORRETAMENTE, quais dos músculos abaixo estão relacionados ao enunciado. 
 

A) Lumbricais. 
B) Palmar curto. 
C) Palmar longo. 
D) Interósseos dorsais. 
E) Interósseos palmares. 

 
5. A fratura do olécrano, chamada de fratura do cotovelo pelos leigos, é comum porque o olécrano é superficial, subcu-

tâneo e protuso. O mecanismo da lesão é a queda sobre o cotovelo associada à forte contração súbita do músculo 
tríceps braquial e por isso, muitas vezes, é considerada fratura por avulsão. 

 

Assinale a alternativa que aponte, CORRETAMENTE, a localização do olécrano. 
 

A) Extremidade distal da ulna. 
B) Extremidade distal do rádio. 
C) Extremidade distal do úmero. 
D) Extremidade proximal do rádio. 
E) Extremidade proximal da ulna. 
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6. O ombro compreende uma região do corpo humano que faz a conexão do tronco ao membro superior. Nesta região 
temos um músculo espesso e forte, que tem suas origens na clavícula, acrômio e espinha da escápula e inserção em 
uma tuberosidade do úmero. Recebe inervação do nervo axilar e sua ação principal é a abdução do membro superior. 

 

Assinale a alternativa que contemple, CORRETAMENTE, o músculo relacionado diretamente com todos os tópicos 
do enunciado. 

 

A) Músculo deltoide. 
B) Músculo supraespinhal.  
C) Músculo bíceps braquial. 
D) Músculo tríceps braquial. 
E) Músculo redondo menor. 

 
7. As fraturas por esmagamento das falanges distais, nas mãos, são comuns, por exemplo quando do fechamento inad-

vertido da porta de um carro. Devido aos dedos das mãos terem uma sensibilidade muito desenvolvida, essas lesões 
são extremamente dolorosas. 

 

Assinale, CORRETAMENTE, o quirodáctilo que possui apenas falange proximal e falange distal. 
 

A) Médio. 
B) Anular. 
C) Mínimo. 
D) Indicador. 
E) Polegar. 

 
8. A região glútea (nádegas) é o local mais comum e adequado para a aplicação de injeções intramusculares porque 

tem uma grande massa de músculos e consequentemente um bom volume para absorção das medicações. Impor-
tante conhecer bem a região para a segurança nas administrações das injeções.  

 

Assinale a alternativa que cita, CORRETAMENTE, a inervação motora do músculo glúteo máximo. 
 

A) Nervo pudendo. 
B) Nervo obturatório. 
C) Nervo glúteo médio. 
D) Nervo glúteo inferior. 
E) Nervo glúteo superior. 

 
9. A drenagem venosa do pé segue principalmente uma via superficial drenando para o dorso do pé e depois por meio 

das veias safenas magna e parva. A partir destas veias, o sangue é desviado pelas veias perfurantes para outras 
veias profundas da perna e da coxa que participam da bomba músculo venosa. A veia safena magna possui 10-12 
válvulas, ascende pela face medial da perna a e da coxa e, através do hiato safeno, desemboca em uma grande veia, 
já próximo do ligamento inguinal.  

 

Assinale a alternativa que cita, CORRETAMENTE, o vaso onde desemboca a veia safena magna. 

 
A) Veia femoral. 
B) Veia poplítea. 
C) Veia safena parva. 
D) Veia ilíaca externa. 
E) Veia femoral profunda. 

 
10. A coluna vertebral nos adultos normalmente tem 33 vértebras organizadas em cinco regiões: cervical, torácica, lom-

bar, sacral e coccígea. Cada uma dessas regiões possui algumas características próprias que as diferenciam. 
 

Assinale a alternativa que cita, CORRETAMENTE, uma das características mais marcantes das vértebras da região 
cervical. 

 
A) Corpo vertebral grande e reniforme. 
B) Fóvea ou face articular para a cabeça das costelas. 
C) Processos espinhos curtos e fortes em forma de machadinha. 
D) Processo espinhoso bem inclinado até o nível do corpo vertebral abaixo. 
E) Forame nos processos transversários para passagem da artéria vertebral. 
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11. A parede torácica protege o conteúdo da cavidade torácica, garante a mecânica da respiração e proporciona fixação 
para a musculatura do pescoço, dorso, membros superiores e abdome. O formato abaulado da caixa confere resis-
tência através dos elementos osteocartilagíneos e as articulações proporcionam flexibilidade. Na região posterior, 
temos 12 vértebras torácicas, nas paredes laterais, temos 12 pares de costelas e na região anterior (peito), temos um 
osso formado por 3 partes e que protege as vísceras torácicas centrais. 

 
Assinale, CORRETAMENTE, o nome deste último osso a que faz referência o enunciado. 

 
A) Hioide. 
B) Xifoide. 
C) Esterno. 
D) Clavícula. 
E) Escápula. 

 
12. A veia cava superior é uma das duas principais veias sistêmicas, ou seja, que recebem o sangue do organismo e 

desaguam no átrio direito do coração ao nível da 3ª cartilagem costal direita. Ela drena o sangue que vem da cabeça 
e dos membros superiores. 

 

Assinale a alternativa que nomeia, CORRETAMENTE, os vasos formadores diretos da veia cava superior. 
 

A) Veias vertebrais direita e esquerda. 
B) Veias jugulares internas e externas. 
C) Veias subclávias direita e esquerdas. 
D) Veias ilíacas comuns direita e esquerda. 
E) Veias braquiocefálicas direita e esquerda. 

 
13. “O coração humano é um órgão muscular formado por câmaras e têm como função primordial garantir que o sangue 

seja distribuído por todo o nosso organismo”. 
 
Usando seus conhecimentos adquiridos durante as aulas teórica e práticas de anatomia, associe CORRETAMENTE 
as colunas abaixo. 

 
1. Recebe sangue venoso                            (     )  shunt entre aorta e pulmonar (fetal) 

2. Recebe sangue arterial                             (     )  shunt entre átrios (fetal) 

3. Forame oval                                              (     )  átrio esquerdo  

4. Ducto arterial                                             (     )  átrio direito  

5. Valva mitral                                                (     )  semilunares 

6. Valva pulmonar                                          (     )  cúspides 

 
A) 1, 2 ,4 ,3, 5, 6 
B) 3, 4, 1, 2, 6, 5 
C) 3, 4, 2, 1, 5, 6 
D) 4, 3, 1, 2, 5, 6 
E) 4, 3, 2, 1, 6, 5 

 
14. O coração humano é um pouco maior do que uma mão fechada. Trata-se de uma bomba dupla, autoajustável, de 

sucção e pressão, cujas partes trabalham em conjunto para impulsionar o sangue ao corpo. O coração é formado por 
quatro câmaras, duas atriais e duas ventriculares. Estruturalmente, a parede do coração tem três camadas: epicárdio, 
miocárdio e endocárdio. 

 
Com relação ao epicárdio, é CORRETO afirmar: 

 
A) Camada externa, espessa, formada pela lâmina do pericárdio fibroso. 
B) Camada externa, fina, formada pela lâmina parietal do pericárdio seroso. 
C) Camada externa, fina, formada pela lâmina visceral do pericárdio seroso. 
D) Camada intermediária do coração, espessa, formada pelo músculo cardíaco. 
E) Camada interna, fina, membrana de revestimento do coração e que também cobre suas valvas. 
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15. Os músculos da laringe, em sua maioria, recebem a inervação dos ramos inferiores do nervo laríngeo-recorrente que 
por transitar próximo da artéria tireóidea inferior poderá ser lesionado numa cirurgia de tireoidectomia total, por câncer 
de tireoide, se isso acontecer, o paciente poderá ficar com disfonia ou até afonia se a lesão for bilateral. 

 
Assinale, CORRETAMENTE, o músculo da laringe que, nesse caso, não sofreria nenhuma alteração. 

 
A) Músculo vocal. 
B) Músculo cricotireoide. 
C) Musculo tireoaritnoide. 
D) Músculo aritenoide transverso. 
E) Músculo cricoaritenoide posterior. 

 
16. Os pulmões são os órgãos vitais da respiração e, portanto, têm como principal função oxigenar o sangue e retirar o 

CO2 (hematose). Embora nos pulmões nos cadáveres sejam duros, retraídos e mais escuros, nos indivíduos vivos e 
saudáveis, os pulmões são leves, macios, esponjosos e róseos. 

 
Assinale a alternativa que cita, CORRETAMENTE, características dos nossos pulmões. 

 
A) O pulmão esquerdo possui dois lobos separados pela fissura horizontal. 
B) O pulmão direito possui três lobos: superior, ântero-inferior e póstero-inferior. 
C) No hilo do pulmão esquerdo o brônquio principal está acima da artéria pulmonar. 
D) No hilo do pulmão direito as veias pulmonares são as estruturas mais superiores. 
E) Ambos os pulmões possuem faces: costal, diafragmática e mediastinal (contendo o hilo). 

 
 
 

BIOQUÍMICA MÉDICA I 
 
 

17. O pH do sangue humano pode variar de 7,35 a 7,45. Qualquer valor dentro dessa faixa pode ser considerado dentro 
da normalidade. Pequenas variações de pH são suportadas pela presença de sistemas tampão, sendo o principal 
tampão extracelular o ácido carbônico e sua base conjugada, constituída por íons bicarbonato. O equilíbrio químico 
desse sistema tampão pode ser descrito pela presença de dióxido de carbono em meio aquoso, formando ácido 
carbônico, que em solução aquosa se dissocia formando íons bicarbonato e liberando prótons livres. A reação de 
formação do ácido fraco e sua dissociação na base conjugada, são reações reversíveis que podem se deslocar para 
um lado ou outro equilibrando o pH do meio. Dessa forma assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O aumento nas quantidades de base pode ser corrigido pela dissociação do ácido carbônico, impedindo a alteração 

brusca no pH. 
B) O aumento das concentrações de íons bicarbonato no sangue promovem acidificação do pH. 
C) O aumento das concentrações de CO2 promovem aumento do pH sanguíneo. 
D) O aumento do pH sanguíneo pode ser tamponado com o aumento de íons bicarbonato. 
E) A diminuição do pH sanguíneo pode ser tamponado com o aumento de prótons livres. 

 
18. Sobre as soluções tampão, podemos afirmar que 

 

A) são raramente encontradas em organismos vivos. 
B) as soluções tampão têm a função de manter o pH relativamente constante. 
C) a função primordial de uma solução tampão é a de manter o pH sempre em torno de 7. 
D) quando adicionado base à solução, o pH diminui e o sistema tampão é capaz de estabilizá-lo. 
E) ao ser adicionado ácido à solução, o tampão promove diminuição do pH para mantê-lo constante. 
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19. Um paciente dá entrada no hospital em parada cardiorrespiratória e passa por reanimação com associação de venti-
lação mecânica. Para avaliação da condição do paciente e uma conduta correta para sua estabilização, é feita coleta 
de sangue arterial e a gasometria. O resultado obtido foi: 

 

 

 

 

 

 
 
De acordo com os valores demonstrados na tabela, qual é o desequilíbrio apresentado pelo paciente? 

 

A) Alcalose respiratória e metabólica. 
B) Acidose respiratória compensada. 
C) Alcalose metabólica descompensada.  
D) Alcalose respiratória sem compensação. 
E) Acidose metabólica parcialmente compensada. 

 
20. A ligação peptídica é o nome dado a ligação para formação de uma proteína. Essa ligação é feita entre dois aminoá-

cidos, unidade monomérica de uma proteína através: 

 

A) Da carboxila de um aminoácido com o grupamento amina do aminoácido seguinte. 
B) Da carboxila de um aminoácido com a carboxila do aminoácido seguinte. 
C) Entre os grupamentos amina dos aminoácidos. 
D) Entre o grupamento amina de um aminoácido e o grupo R do outro. 
E) Entre a carboxila de um aminoácido e o grupo R do outro. 

 
21. Os aminoácidos são as menores moléculas que compõem uma proteína. Eles podem ser classificados como essen-

ciais e não essenciais. Quanto ao conceito de aminoácidos essenciais, podemos afirmar que 
 

A) são sintetizados apenas por vegetais. 
B) são sintetizados pelo metabolismo humano. 
C) não são sintetizados pelo metabolismo humano. 
D) não podem ser metabolizados pelo organismo humano. 
E) são moléculas altamente energéticas, por isso são essenciais. 

 
22. Os carboidratos são compostos formados basicamente por carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio (O), por essa razão, 

recebem o nome de hidratos de carbono. São um grupo de biomoléculas abundantes na natureza que compreendem 
desde o açúcar utilizado na culinária até a celulose presente nas células vegetais. Os carboidratos compõem um dos 
três grupos de macronutrientes, juntamente com proteínas e gorduras, importantes para o metabolismo humano. Eles 
podem ser classificados como simples e complexos. No que tange à classificação dos carboidratos, 

 

A) a principal diferença entre os carboidratos simples e complexos está na estrutura e tamanho da cadeia, o que resulta 
em diferenças na velocidade de absorção pelo organismo, dependentes dos tipos de ligações glicosídicas contidas. 

B) os carboidratos simples, como o nome já diz, são incapazes de promover picos glicêmicos pela simplicidade 
estrutural e das ligações glicosídicas contidas em sua estrutura. 

C) os carboidratos complexos têm uma estrutura química complexa e longa o suficiente para impossibilitar sua 
absorção pelo organismo, e portanto, são sempre eliminados pelo organismo sem digestão. 

D) independentemente da classificação dos carboidratos, ambos acabam por promover picos glicêmicos após sua 
absorção, no entanto os simples promovem o pico mais rapidamente do que os complexos. 

E) o amido é um exemplo de carboidrato simples, já que sua estrutura é formada apenas por moléculas de glicose 
unidas entre si em uma longa cadeia. 

Dados Paciente Valor Referência 

pH  7,28 7,35-7,45 

pCO2 20 35-45 mmHg 

HCO3
- 9 22-26 mmol/L 

pO2 110 80-100 mmHg 
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23. O lactato é a forma ionizada do ácido láctico, produzido principalmente pelos músculos e eritrócitos, entre outras 
células, durante a produção de energia anaeróbica. Em condições normais, sua concentração no sangue humano é 
baixa. Sobre o lactato, sua produção e metabolização, é CORRETO afirmar: 

 

A) O lactato é um dos produtos do metabolismo da glicose, ou seja, é resultado do processo da transformação da 
glicose em piruvato e sequencialmente em acetil Coenzima A para, por fim, produzir o ácido lático.  

B) Nas atividades físicas intensas, pode haver maior necessidade de energia para o metabolismo celular. Para produ-
ção de energia imediata, o metabolismo aeróbico é iniciado e consequentemente há aumento nas concentrações 
de lactato sérico. 

C) As células musculares não conseguem executar o metabolismo celular condicionado ao ciclo de Krebs e fosforilação 
oxidativa e, por essa razão, durante a atividade física, há aumento da produção de lactato como resultado do meta-
bolismo anaeróbico feito pelas fibras musculares. 

D) A dosagem de lactato sanguíneo pode ser realizada em pacientes com sinais de hipóxia como por exemplo em 
casos de isquemia, choque e sepse. Outra função é a determinação do lactato muscular para avaliação do metabo-
lismo em atletas.  

E) As células musculares fazem o metabolismo anaeróbico quando há alta demanda energética, já que essas células 
não são capazes de estocar energia na forma de glicogênio. 

 
24. Enzimas são moléculas orgânicas que agem sobre vias metabólicas específicas acelerando sua velocidade. Geral-

mente são altamente eficazes em função de sua alta especificidade. Sua estrutura terciária e, em alguns casos, qua-
ternária, é quem determinará sua função. Considerando a estrutura e função de enzimas, assinale a alternativa COR-
RETA. 

 

A) Têm como principal inibidor os zimogênios. 
B) Sofrem desnaturação logo após exercer sua atividade catalítica. 
C) São catalisadores orgânicos, de natureza lipídica, sensíveis às variações de temperatura e pH. 
D) Apresenta uma região chamada sítio ativo que é capaz de se moldar para se ligar a diferentes substratos. 
E) Apresentam um valor de Km específico para cada substrato, que representa a concentração necessária para atingir 

a metade da velocidade máxima, sob condições ideais de temperatura e pH. 
 

25. A glicólise é uma via metabólica que tem por objetivo oxidar a glicose a fim de produzir energia para as células. Sobre 
essa via metabólica, é CORRETO afirmar: 

 

A) Gera um saldo positivo de 38 moléculas de ATP. 
B) É um processo que pode também ser chamado de anabolismo. 
C) Esse processo ocorre no interior das células, mais precisamente nas mitocôndrias. 
D) A glicólise é o processo metabólico que ocorre imediatamente após o ciclo de Krebs. 
E) Nesse processo, a glicose é convertida em duas moléculas de piruvato que poderão ser utilizadas no ciclo do ácido 

tricarboxílico. 

 
26. Uma importante etapa metabólica de respiração celular aeróbica é conhecida como ciclo de Krebs, ou também cha-

mado de ciclo do ácido cítrico. A respeito desse ciclo, marque a alternativa CORRETA. 

 

A) Tem como função promover a degradação de produtos do metabolismo em várias etapas cíclicas catalisadas por 
enzimas distintas, resultando na liberação de CO2 + H2O, síntese de ATP, redução de NAD+ a NADH e FAD a 
FADH2. 

B) Esta etapa ocorre no interior do complexo de golgi e usa a glicose como molécula iniciadora do ciclo que se encerra 
formando uma nova molécula de glicose. 

C) O ciclo de Krebs envolve cerca de 10 etapas que promovem a oxidação da glicose gerando duas moléculas de 
piruvato. 

D) É a primeira das três etapas que compõem a respiração celular, com o objetivo de gerar energia através da formação 
de moléculas de ATP, absorvendo água ao final do processo. 

E) A primeira reação do ciclo é caracterizada pela degradação da glicose, seguida da associação entre uma molécula 
de acetil com a Coenzima A. 
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27. A respiração celular é um dos estágios primordiais do metabolismo celular já que se trata da fase responsável pela 
geração de energia na forma de moléculas de ATP. Ela é composta por 3 etapas onde ao final há consumo de oxigênio 
e geração de energia. Essa progressão pode ser caracterizada na figura abaixo. Sobre essa representação, é COR-
RETO afirmar: 

 

                               
 

A) As três etapas acontecem nas cristas mitocondriais. 
B) A etapa II é uma etapa cíclica que ocorre na matriz celular e tem como característica a associação entre o oxaloa-

cetato e o AcetilCoA, para girar o ciclo. 
C) A primeira fase e a segunda produzem 2 ATPs como saldo final cada enquanto a fase III gera 26 ou 28 moléculas 

de ATP, dependendo do tecido onde o processo irá ser realizado. 
D) A etapa III é conhecida como fosforilação oxidativa, é caracterizada pela ejeção de prótons da matriz mitocondrial 

para o citosol da célula, gerando uma diferença de potencial que resulta na formação de moléculas de ATP. 
E) Sendo a mitocôndria a organela responsável pela respiração celular, ela abriga as primeiras etapas no processo, 

que é concluído no citoplasma celular carreando junto as moléculas de ATP geradas ao final do ciclo. 

 
28. A fosforilação oxidativa é uma via metabólica que utiliza energia libertada por um potencial eletroquímico com a função 

de produzir ATP. Sobre essa via,  
 

A) a produção de ATP através da fosforilação oxidativa é um processo que ocorre tanto na respiração aeróbica quanto 
na anaeróbica. Por conta desta produção de moléculas energéticas, essa via é conceituada como um processo 
catabólico. 

B) o processo de fosforilação oxidativa é fase em que o oxigênio é utilizado, se ligando à ATPsintase. Essa ligação é a 
responsável pelo giro da proteína, liberando a molécula de ATP formada na matriz mitocondrial. 

C) o transporte de elétrons na cadeia respiratória, processo que culmina na fosforilação oxidativa, resulta num bombe-
amento de prótons para o espaço intermembranoso, facilitado pela ubiquinona e pelo citocromo C. 

D) esse processo se refere à transformação da molécula de ADP em ATP, ou seja, na inclusão de 1 fosfato ao ADP 
tornando-se adenosina trifosfato, utilizando para isso a energia liberada pela diferença de potencial eletroquímico 
gerada pela cadeia transportadora de elétrons. 

E) o saldo energético final alcançado no processo de fosforilação oxidativa é menor do que o saldo obtido no processo 
de fermentação, no que diz respeito à formação de ATP. 

 
29. A cadeia transportadora de elétrons, juntamente com a fosforilação oxidativa, compõem a última etapa da respiração 

celular, metabolismo esse que utiliza oxigênio como componente primordial para formação de ATP. Com relação aos 
passos sequenciais dessa cadeia, é CORRETO afirmar: 

 

A) É composta por proteínas localizadas nas cristas mitocondriais que fazem condução de elétrons em série até o 
aceptor final  que  é o oxigênio, conjuntamente  com  a  ejeção  de  prótons da matriz mitocondrial  para  o  espaço 
 intermembranar.  

B) Proteínas desacopladoras localizadas na membrana nuclear fazem parte da cadeia transportadora de elétrons, que 
tem a função de desviar o fluxo de prótons para geração de calor. 

C) O elétron recebido pelo complexo I na cadeia transportadora é direcionado ao complexo II e assim sucessivamente 
até chegar ao oxigênio formando uma molécula de água. 

D) Os elétrons transferidos de um complexo a outro são carreados por uma proteína especial conhecida como cito-
cromo C, que é responsável por transferir os elétrons em todos os complexos proteicos da cadeia. 

E) O átomo de oxigênio recebe seu último elétron no complexo V ou ATPsintase, carreando um ADP para ser fosfori-
lado em ATP.   
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30. O controle da glicemia no organismo humano é feito por meio de sua capacidade de fazer reservas energéticas e 
degradá-las nas situações de necessidade, como em momentos de jejum. Sobre essas reservas, podemos afirmar 
que  

 
A) células musculares também são capazes de reservar energia, podendo armazená-las tanto na forma de glicogênio 

como na forma de amido. 
B) o glicogênio, armazenado como reserva energética pelas células, é a principal forma de produção de energia rápida 

para o metabolismo anaeróbico.  
C) são sintetizadas principalmente nas células hepáticas pela formação de longas cadeias de moléculas de glicose 

ligadas entre si, formando um polissacarídeo conhecido como glicogênio.  
D) glicogenólise é o nome dado ao processo de quebra do glicogênio para liberação de moléculas de glicose, feita por 

duas enzimas principais a glicose-6-fosfatase e a enzima desramificadora. 
E) o cansaço muscular após uma atividade física intensa está intimamente relacionado à quebra de moléculas de 

glicogênio para o fornecimento rápido de glicose atendendo às necessidades imediatas do organismo. 

 
31. A via das pentoses é conhecida como uma via alternativa para oxidar a glicose-6P com a função de gerar outros 

produtos necessários para o metabolismo orgânico, diferentes do ATP. Sobre essa via, 
 

A) um dos principais produtos da via das pentoses é o NADH que será desviado para a fosforilação oxidativa. 
B) os eritrócitos são um grande exemplo de célula que utiliza essa via metabólica, para ajudar a combater os radicais 

livres produzidos constantemente pelo organismo.  
C) a enzima reguladora dessa rota é a glicose-6P hidrogenase, que é inibida quando a concentração de NADH estiver 

alta e é ativada quando sua concentração estiver baixa. 
D) a glicose-6P pode ser usada tanto na via glicolítica quanto na via das pentoses. O que regula seu desvio para uma 

ou para outra é dada pela inibição alostérica da enzima glicose-6P hidrogenase. 
E) essa rota metabólica pode ser dividida em duas fases: oxidativa e não oxidativa, e são assim chamadas porque na 

fase oxidativa a glicose-6P é oxidada pelo NADPH gerando moléculas de NADP+ e na fase não oxidativa as pentoses 
geradas serão utilizadas na cadeia transportadora de elétrons para gerar ATP. 
 

32. “A diferença entre o remédio e o veneno está na dose”. Esta frase foi pronunciada pelo médico, alquimista e físico 
suíço-alemão Paracelso, no século XVI. Ele é considerado por muitos como um reformador dos medicamentos e 
também aclamado por suas descobertas nos ramos da química, bioquímica e toxicologia. Compostos químicos, sejam 
eles com função medicamentosa, ou utilizados com outras incumbências, podem promover interferências danosas às 
vias metabólicas gerando consequências drásticas. Com relação ao que se conhece sobre compostos químicos que 
possam atuar sobre a cadeia transportadora de elétrons e na fosforilação oxidativa, 

 

A) medicamentos da classe dos barbitúricos, depressores do sistema nervoso central, atuam sobre o complexo II, 
impedindo a ligação do elétron à ubiquinona. 

B) Dinitrofenol (DNP), molécula utilizada em compostos emagrecedores vendidos no “mercado negro” por seu potencial 
emagrecedor, atualmente proibida para qualquer comercialização no Brasil, inibe a ATPsintase, impedindo a forma-
ção de ATP.  

C) a rotenona, usada na formulação de pesticidas e inseticidas, age desacoplando a cadeia transportadora, desviando 
o fluxo de prótons para a matriz mitocondrial sem produção de ATP. 

D) Cianeto, monóxido de carbono e azida sódica atuam como inibidores do complexo IV da cadeia transportadora de 
elétrons. 

E) o malonato age como um agente competitivo do succinato no complexo II da cadeia transportadora, pausando com-
pletamente a cadeia transportadora de elétrons e consequentemente impedindo a formação de ATP. 
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BIOÉTICA E ÉTICA PROFISSIONAL 
 

33. Um cirurgião-dentista sofre um acidente de bicicleta, resultando em fratura de punho, com necessidade de tratamento 
cirúrgico. Após 30 dias, no segundo retorno pós-cirúrgico, o médico detecta uma deformidade no punho do paciente, 
que se queixa de dor, perda de força e diminuição da mobilidade. O médico informa que outra cirurgia terá que ser 
realizada para que o paciente tenha condições de exercer sua profissão sem prejuízos. Após receber essa informa-
ção, o paciente solicita que o médico lhe entregue uma cópia de todo o prontuário e todos os exames, pois resolve 
buscar opinião de outro médico em relação ao tratamento que deverá realizar. Nessa situação, assinale a alternativa 
que apresenta a conduta eticamente aceitável do médico. 

 
A) O médico não pode entregar a cópia do prontuário e exames ao paciente, pois ele pode utilizar esses documentos 

para processar o médico. 
B) O médico deve entregar a cópia do prontuário e exames diretamente ao médico que dará a segunda opinião, não 

sendo permitido entregar essa cópia ao paciente. 
C) O médico deve desencorajar o paciente a pedir uma segunda opinião, pois isso viola o código de ética médica. 
D) O médico deve entregar uma cópia do prontuário e exames ao paciente apenas com um mandado judicial ou quando 

requisitado pelo Conselho Federal ou Regional de Medicina. 
E) O médico deve entregar cópia de todo o prontuário e exames, além de fornecer todas as explicações necessárias 

para compreensão do tratamento realizado e das complicações que pode gerar. 
 

34. Uma mulher de 40 anos e um homem de 43 anos, casados há 18 anos, com 3 filhos do sexo masculino, buscam uma 
clínica de reprodução assistida porque desejam realizar o sonho de ter uma filha. Possuem uma condição socioeco-
nômica muito boa. Assinale a alternativa que expressa a conduta eticamente aceitável do médico responsável pelo 
atendimento do casal. 

 

A) O médico deve informar ao casal que ele não pode realizar nenhuma técnica de reprodução assistida com a finali-
dade de escolha do sexo do bebê. 

B) O médico deve desencorajar o casal a ter mais filhos, pois a mulher já apresenta 40 anos.  
C) O médico pode realizar a técnica de reprodução assistida, pois o casal apresenta o principal critério que é a condição 

socioeconômica favorável. 
D) O médico pode realizar a técnica de reprodução assistida com escolha do sexo do bebê, mas para isso poderá 

transferir apenas um embrião. 
E) Para realizar a técnica de RA possibilitando a escolha do sexo, o médico deverá fazer a redução embrionária dei-

xando apenas o embrião do sexo feminino. 
 

35. Um grupo de médicos está planejando uma pesquisa sobre “sequelas” da Covid-19 em uma comunidade que vive em 
situação de extrema pobreza e que foi bastante afetada na pandemia, com um grande número de contaminados. A 
pesquisa consiste na entrevista e exame clínico de moradores da comunidade e na visita às moradias das pessoas. 
Por ser um local controlado pelo tráfico de drogas, a entrada de pesquisadores na comunidade está condicionada à 
autorização do líder comunitário. Em relação ao consentimento informado para a pesquisa, assinale as seguintes 
afirmações. 

 

A) A autorização do líder comunitário implica a dispensa da obtenção individual de consentimento dos participantes da 
pesquisa. 

B) O pesquisador deve explicar todas as informações sobre a pesquisa para o líder comunitário e este coletará as 
assinaturas dos participantes no termo de consentimento livre e esclarecido. 

C) Caso se comprove previamente os potenciais benefícios de uma pesquisa para a melhoria da qualidade de vida de 
pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, o consentimento individual deve ser dispensado.  

D) O líder comunitário deve ir junto com os pesquisadores em cada domicílio para garantir que os moradores aceitem 
participar da pesquisa mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido.  

E) O consentimento de cada participante da pesquisa deve ser obtido individualmente após explicação das informações 
contidas no termo de consentimento livre e esclarecido. 
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36. Analise o seguinte caso: Paciente de 65 anos de idade, homem, portador de câncer de pulmão avançado, com múlti-
plas metástases ósseas, hepáticas e cerebrais. Na última consulta ambulatorial com o oncologista, o paciente se 
queixou de muitas dores que não estão sendo controladas por um esquema analgésico muito forte, a base de morfina 
por via oral, que também lhe provoca muitos sintomas desagradáveis (náusea, tontura e constipação). Além disso, 
referiu que a dificuldade respiratória vem piorando diariamente, mesmo em repouso. O paciente tem conhecimento 
do seu diagnóstico bem como sua família (esposa e filho único). A família também tem conhecimento das vontades 
do paciente. O paciente pede ao seu médico para definirem um plano de cuidados caso ele precise de internação, e 
o médico diz ao paciente: “Não se preocupe, eu não farei nada a você que eu não gostaria que fizessem comigo”. 
Três dias após a consulta, o paciente é internado por uma insuficiência respiratória aguda e o médico, sem consultar 
a família, decide pela intubação, pois, era a única forma de manter o paciente vivo, que naquele momento não tinha 
condições de se manifestar. Assinale a alternativa que representa a conduta do médico:  

 

A) Justiça. 
B) Beneficência. 
C) Paternalismo.  
D) Não-maleficência. 
E) Respeito à autonomia do paciente. 

 
37. Com a intenção de diminuir gastos, há um crescente número de processos administrativos de planos de saúde e 

cooperativas em desfavor de médicos, sob a alegação de excesso de pedidos de exames ou procedimentos para 
pacientes. Considerando essa situação, assinale a alternativa que expressa a conduta mais aceitável do médico. 

 

A) Quando o médico se associa como prestador de serviços de algum plano de saúde ou cooperativa, ele é informado 
dos limites aceitáveis de despesas do plano ou cooperativa, portanto ele não deve passar desses limites, mesmo 
que isso comprometa um pouco o tratamento do paciente. 

B) Se o médico entender que os exames e procedimentos são de fato necessários para o bem do paciente, ele não 
pode se submeter a restrições ou imposições que prejudiquem a eficiência de seu trabalho. 

C) Para evitar retaliação e o risco de descredenciamento, o médico deve reduzir a solicitação de exames e procedi-
mentos para seus pacientes, e quando precisar realizar um número maior de exames para um único paciente, o 
médico deve solicitar a internação do mesmo pelo sistema único de saúde. 

D) É eticamente aceitável que as cooperativas e planos de saúde restrinjam pedidos de serviços que estão no rol da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar, para garantir a sobrevivência do plano e poder atender um número maior 
de pacientes, e por sua vez, o médico deve limitar as solicitações.  

E) Quando o médico estiver prestes a ultrapassar os limites aceitáveis de solicitação de exames e procedimentos, ele 
deve encaminhar o paciente para outro médico, para que o tratamento possa ser continuado ou para que os exames 
possam ser solicitados. 
 

38. Um neurologista que é professor visitante em uma Universidade dos Estados Unidos participou dos estudos clínicos 
com uma nova droga para retardar os efeitos da doença de Alzheimer. Essa droga foi aprovada para comercialização 
nos Estados Unidos, mas ainda não tem aprovação para comercialização no Brasil. Com a intenção de disseminar o 
conhecimento, o médico está fazendo postagens no Instagram da clínica de neurologia da qual é diretor técnico. Por 
causa dessas postagens, o médico foi denunciado ao Conselho Profissional. As características da publicidade estão 
descritas nos itens a seguir. 

 

 O médico postou um pequeno vídeo com desenhos e explicações sobre mecanismos fisiopatológicos da doença de 
Alzheimer. 

 O nome completo do médico e o número do CRM foi colocado no rodapé da postagem. 
 Ao final do vídeo o médico orienta sobre o modo de usar o medicamento e como ele pode ser obtido em sites 

estrangeiros de compra na internet. 
 

A partir dessas informações, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Apenas a característica descrita em I justifica a denúncia do médico ao conselho profissional. 
B) Apenas a característica descrita em II justifica a denúncia do médico ao conselho profissional. 
C) Apenas a característica descrita em III justifica a denúncia do médico ao conselho profissional. 
D) Apenas a característica descrita em I e III justificam a denúncia do médico ao conselho profissional. 
E) Apenas as características descritas em II e III justificam a denúncia do médico ao conselho profissional. 
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39. Uma grávida deu entrada na emergência do hospital sentindo fortes dores abdominais, febre e taquicardia. O médico 
prestou assistência a ela, mas, suspeitando da ocorrência de aborto, comunicou o fato à polícia. Após isso, o médico 
foi denunciado para o Conselho Regional de Medicina (CRM). Assinale a alternativa que justifica a denúncia do médico 
ao CRM: 

 
A) Atendimento à paciente que cometeu aborto. 
B) Quebra de sigilo profissional. 
C) Exposição do nome da instituição em que a paciente foi atendida. 
D) Violação da autonomia da paciente. 
E) Estigmatização da paciente. 

 
 

40. Um médico recebe um pedido de um amigo para que ateste o óbito de seu pai que morreu em casa, de morte natural. 
O médico não conhecia o paciente que era atendido pelo serviço de atendimento domiciliar do município. Assinale a 
alternativa que representa a conduta eticamente aceitável do médico.  

 
A) O médico não pode atestar o óbito porque não prestava assistência médica ao paciente e não pertence ao serviço 

de atendimento domiciliar do município.  
B) O médico pode atestar o óbito, mas, por se tratar de um ato médico, deve cobrar os honorários do amigo para não 

configurar violação do código de ética médica. 
C) O médico pode atestar o óbito desde que o tenha verificado pessoalmente, mesmo sem ter prestado assistência ao 

paciente e não pertencer ao serviço responsável pelo atendimento do paciente.  
D) O médico não pode atestar o óbito do paciente por configurar conflito de interesses, já que se trata do pai de seu 

amigo. 
E) O médico pode atestar o óbito com base nos relatos da família sobre as doenças que o paciente apresentava e com 

base nas prescrições dos medicamentos que o paciente utilizava. 
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