
 

 

 

 

 

                                                   
 
 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 

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

 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  

2º 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 50 questões numeradas de 01 a 50. 

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. 

41. 42. 43. 44. 45. 46.  47. 48. 49. 50. 

 

PREENCHIMENTO CORRETO. 
 

PREENCHIMENTO INCORRETO. 

 

PREENCHIMENTO INCORRETO. 
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ANATOMIA MÉDICA II 
 

1. Os ossos da calvária de um recém-nascido são separados por membranas fibrosas. Os maiores desses espaços 
estão situados entre os ângulos dos ossos planos e incluem os fontículos anterior e posterior e ainda os pares de 
fontículos anterolaterais e posterolaterais. 
 
No adulto, os pontos craniométricos remanescentes do fontículo anterior e dos fontículos posterolaterais são respec-
tivamente chamados? Assinale a alternativa CORRETA. 

 
 Násio / Ínio. 
 Násio / Astério. 
 Glabela / Ptério. 
 Bregma / Astério. 
 Glabela / Lambda. 

 
2. Na cavidade nasal, tanto as conchas nasais, meatos e seios nasais aumentam a área de superfície secretora para 

troca de umidade e calor do ar inspirado ou expirado. As superfícies são cobertas quase que totalmente por mucosa 
ricamente vascularizada e supridas por ramos das artérias esfenopalatinas. Superiormente, no teto da cavidade nasal 
e do septo, a mucosa recebe a inervação sensitiva especial (odores e aromas) do nervo__________________. 
 
Complete, CORRETAMENTE, o enunciado. 

 
 Nervo olfatório (NC I). 
 Nervo oftálmico (V1). 
 Nervo maxilar (V2). 
 Nervo Etmoidal (ramo do V1). 
 Nervo nasopalatino (ramo do V2). 

 
3. A distonia cervical, conhecida no adulto como torcicolo espasmódico, pode incluir qualquer associação de músculos 

laterais do pescoço, mas normalmente acomete os músculos esternocleidomastoideo e trapézio. As características 
desse distúrbio são a inclinação e a rotação contínuas do pescoço. 
 
Com relação à inervação motora do músculo esternocleidomastoideo, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 Nervo Vago (X). 
 Nervo Facial (VII). 
 Nervo Acessório (XI). 
 Nervo supraclavicular. 
 Ramos C2 e C3 do plexo cervical. 

 
4. O glomo carótico é uma pequena massa de tecido ovoide marrom-avermelhada, situada na face medial e profunda 

na bifurcação da artéria carótida comum e em íntima relação com o seio carótico. É suprido principalmente por ramo 
do nervo glossofaríngeo e nervo vago. 
 
Com relação ao glomo carótico, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 É o principal e maior linfonodo da região cervical. 
 É um quimiorreceptor que monitora o nível de H+ do sangue. 
 É um barorreceptor que monitora alterações da pressão arterial. 
 É um barorreceptor que monitora alterações da pressão venosa. 
 É um quimiorreceptor que monitora o nível de oxigênio do sangue. 
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5. O estômago é a parte mais expandida do tubo digestório. Realiza a mistura dos alimentos e atua como um reservatório 
para a digestão enzimática. A mistura dos alimentos com o suco gástrico é chamada de quimo. 
 
Com relação ao esvaziamento do quimo e sua passagem para o duodeno, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 Ocorre através do óstio pilórico. 
 Ocorre através do óstio da cárdia. 
 Ocorre através do fundo gástrico. 
 Ocorre através da incisura angular. 
 Ocorre através da papila duodenal maior. 

 
6. Paciente, feminino, 66 anos de idade, apresentando icterícia obstrutiva por cálculo migrado da vesícula biliar e que 

ficou alojado na parte mais estreita da ampola hepatopancreática que se abre na papila maior do duodeno. Necessitou 
realização de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica e papilotomia para retirada do cálculo. 
 
Com relação à ampola hepatopancreática, ela é formada pela junção de duas estruturas canaliculares. Quais? Assi-
nale a alternativa CORRETA. 

 
 Ducto hepático direito e esquerdo. 
 Ducto hepático principal e ducto cístico. 
 Ducto pancreático principal e ducto colédoco. 
 Ducto pancreático principal e ducto hepático comum. 
 Ducto pancreático principal e ducto pancreático acessório. 

 
7. A diverticulose é um distúrbio no qual surgem vários divertículos ou evaginações externas na mucosa, da parede do 

intestino grosso. Afeta mais o colo sigmoide e aparece mais nas pessoas acima dos 60 anos de idade. As complica-
ções inflamatórias e infecciosas dos divertículos são as diverticulites. 
 
Com relação à anatomia do intestino grosso, assinale a alternativa CORRETA. 

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

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

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

transverso, colo descendente, colo sigmoide e reto e canal anal. 
 O colo ascendente, segunda parte do intestino grosso, é o mais longo e o mais móvel. 
 A irrigação arterial do colo descendente e do colo sigmoide ocorre normalmente por ramos da artéria mesentérica 

superior. 

 
8. As glândulas suprarrenais têm uma cor amarelada e estão localizadas entre a face superior dos rins e a face diafrag-

mática inferior. São formadas por partes cortical e medular que possuem origens embriológicas e funções totalmente 
diferentes. 
 
Em relação à irrigação arterial das glândulas suprarrenais, é CORRETO afirmar que 

 

 a artéria suprarrenal esquerda é ramo do tronco celíaco. 
 as artérias suprarrenais inferiores são ramos da artéria gonadal.  
 as artérias suprarrenais médias são ramos direto da aorta abdominal.  
 as artérias suprarrenais superiores são ramos das artérias frênicas ou diafragmáticas superiores. 
 a artéria suprarrenal direita é ramo da artéria gonadal e a artéria suprarrenal esquerda é ramo da esplênica.  
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9. A pelve óssea (ou bacia) é a parte do tronco inferior ao abdome e área de transição entre o tronco e os membros 
inferiores. Pode ser subdividida em pelve maior e menor. A cavidade pélvica é a parte inferior da cavidade abdomino-
pélvica e contém órgãos masculinos ou femininos, como a bexiga urinária, o útero, a próstata e o reto. O conhecimento 
da anatomia da pelve é importante para todos os médicos e de um modo especial em especialidades, como na obs-
tetrícia (atendimento ao parto) e na medicina legal (análise de ossadas e determinação do sexo biológico). 
 
Com relação à anatomia da pelve óssea, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 A pelve maior nos homens é mais rasa e, nas mulheres, mais profunda. 
 O arco púbico e ângulo subpúbico feminino é mais largo e superior a 80 graus. 
 A abertura superior da pelve masculina é mais larga e tem formato oval ou arredondado. 
 A pelve óssea feminina tem uma estrutura geral mais pesada e mais espessa que a masculina. 
 A abertura superior é limitada pelo arco púbico, túberes isquiáticos e margem inferior dos ligamentos sacrotuberais 

e a extremidade do cóccix. 

 
10. O assoalho pélvico é formado pelo diafragma da pelve, que se estende ente as paredes anterior, lateral e posteriores 

da pelve menor. É constituído por músculos e fáscias em formato de funil. Abaixo do diafragma pélvico, temos a região 
denominada de períneo. 
 
Com relação ao assoalho pélvico, assinale CORRETAMENTE o maior e mais importante músculo. 

 
 Piriforme. 
 Isquiococcígeo. 
 Obturador interno. 
 Obturador externo. 
 Levantador do ânus. 

 
11. A próstata tem aproximadamente 3x4x2 centímetros e é a maior glândula acessória do sistema genital e reprodutor 

masculino. Tem uma consistência firme, composta de tecido glandular (dois terços) e tecido fibromuscular (um terço). 
Os ductos prostáticos se abrem nos seios prostáticos situados ao lado do colículo seminal, na uretra prostática. 
 
Quanto representa aproximadamente a contribuição da próstata na composição do volume do sêmen? Assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
 20%.  
 40%. 
 60%. 
 80%. 
 A secreção prostática não contribui na composição do sêmen. 
 

12. A cateterização uretral e vesical é realizada para remover a urina de uma pessoa incapaz de urinar. Também pode 
ser usada para irrigar no pós-operatório a bexiga urinária e ainda para se obter uma amostra de urina não contaminada 
para exame de cultura. Ao se inserir cateteres e/ou sondas na uretra masculina é importante considerar-se bem a sua 
anatomia, no sentido de evitar-se lesões. 
 
Com relação à uretra masculina, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 O colículo seminal é encontrado na fossa navicular da uretra. 
 A parte esponjosa está no interior do corpo cavernoso do pênis. 
 As glândulas bulbouretrais drenam para a uretra membranácea. 
 A próstata envolve a uretra prostática que mede, em geral, cerca de 1 centímetro. 
 A parte membranácea encontra-se envolvida pelo músculo esfíncter externo da uretra.  
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13. A histerectomia é a remoção cirúrgica do útero. Pode ser realizada via abdominal ou via vaginal. Normalmente as 
indicações são os tumores uterinos, entre eles o câncer. 
 
Quando acessamos a vagina, por meio do exame especular ou colposcopia para coleta celular e histológica (Papani-
colaou), visualizamos diretamente? 

 
 Miométrio. 
 Perimétrio. 
 Colo uterino. 
 Corpo uterino. 
 Fundo uterino. 

 
14. A região urogenital feminina compreende os órgãos genitais externos, os músculos do períneo e o ânus (canal anal). 

Os órgãos genitais externos são também conhecidos ou chamados de vulva ou pudendo feminino. 
 
Com relação à inervação motora dos músculos e da sensibilidade da maior parte da região perineal, assinale a alter-
nativa CORRETA. 

 
 Nervos clúnios. 
 Nervo ilioinguinal. 
 Nervo cutâneo-femoral. 
 Nervo pudendo (S2-S4). 
 Nervo gênito-femoral (L2-L4). 

 
15. Trata-se de uma iminência adiposa, arredondada, anterior à sínfise púbica, formada por tecido subcutâneo. Sua su-

perfície é contínua com a parede anterior do abdome e após a puberdade é recoberta por pelos. 
 

Com relação ao enunciado, assinale a alternativa CORRETA. 
 

 Monte do púbis.  
 Lábios maiores. 
 Lábios menores. 
 Rima do pudendo. 
 Vestíbulo da vagina. 

 
 

 

HISTOLOGIA MÉDICA I 
 
 
 

16. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do  
tecido epitelial. 

 
 As lâminas basais estão presentes exclusivamente em células epiteliais de revestimento. 
 Microvilosidades são pequenas projeções do citoplasma e estão presentes em células que realizam intensa absor-

ção.   
 As junções comunicantes possuem a função de vedar o espaço intercelular, além de permitir adesão forte entre 

células vizinhas através das proteínas denominadas de caderinas.   
 Complexo unitivo consiste no conjunto de zônula de oclusão, zônula de adesão, microvilos e discos intercalares, 

que circundam a toda a parede lateral da região apical de determinadas células epiteliais. 
 A troca de moléculas entre células epiteliais ocorre através dos desmossomos, os quais formam estruturas tubulares 

que unem duas células adjacentes. 
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17. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do  
tecido epitelial. 

 
 A trama terminal presente no citoplasma basal das células epiteliais é formada por colágeno IV, laminina e elastina. 

Essas proteínas se aderem no núcleo e ligam-se à trama terminal promovendo sustentação celular.  
 Entre duas e cinco camadas é o número de camadas de células presentes nos epitélios simples.  
 A bexiga urinária, o ureter e a porção inicial da uretra compreendem estruturas que são revestidas por epitélio 

simples pavimentoso. 
 Nas células epiteliais, que possuem núcleos alongados, o maior eixo do núcleo é sempre paralelo ao eixo principal 

da célula. 
 As células dos epitélios simples não podem apresentar formato pavimentoso, sendo este formato exclusivo dos 

epitélios estratificados. 

 
18. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do 

 tecido conjuntivo. 

 
 As fibras elásticas são formadas por três subunidades organizadas em tríplice hélice, e apresentam estriações trans-

versais. 
 O tecido conjuntivo denso possui menos células e uma predominância de fibras colágenas, quando comparado com 

o tecido conjuntivo frouxo. 
 Dentre várias características, a grande resistência a trações é uma das características marcantes para o tecido 

conjuntivo frouxo.  
 O tecido conjuntivo frouxo não modelado possui fibras colágenas organizadas em feixes sem uma orientação 

 definida.  
 Os tendões consistem em um exemplo de estrutura que é formada pelo tecido conjuntivo denso não modelado. 

 
19. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do 

 tecido conjuntivo. 

 
 Os macrófagos, quando observados sob microscopia eletrônica, possuem uma superfície irregular com protrusões 

e reentrâncias, indicando atividade de pinocitose e fagocitose. 
 Quando observados sob microscopia óptica, os plasmócitos exibem um citoplasma intensamente acidófilo, o que 

sugere grande quantidade de retículo endoplasmático granuloso. 
 Macrófagos são células presentes no interior dos vasos sanguíneos, e que, portanto, circulam livremente no sangue.  
 As células adiposas, que compreendem células do tecido conjuntivo, têm como função a síntese de anticorpos, e 

que, portanto, auxiliam na defesa dos tecidos conjuntivos. 
 Com relação às características dos mastócitos maduros, seus núcleos são facilmente observados e apresentam-se 

pequenos, esféricos e ocupam posição central no citoplasma. 

 
20. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do  

tecido cartilaginoso. 

 
 A cartilagem elástica é responsável por formar o “primeiro esqueleto” do embrião, o qual posteriormente é substituído 

por tecido ósseo. 
 O termo disco epifisário se refere à uma peça de cartilagem fibrosa que é responsável pelo crescimento do osso em 

espessura.  
 O crescimento da cartilagem que ocorre através do processo aposicional apresenta como característica principal a 

divisão mitótica dos condrócitos previamente existentes no interior da cartilagem. 
 Nas regiões em que tendões e ligamentos são inseridos nos ossos, pode ser encontrada a cartilagem do tipo elás-

tica. 
 Com relação às características da cartilagem fibrosa, esse tipo de cartilagem não possui pericôndrio. O pericôndrio 

contém, por exemplo, vasos sanguíneos e nervos. 
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21. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do 
 tecido cartilaginoso. 

 
 As tubas auditivas são compostas por tecido cartilaginoso, cuja cartilagem é do tipo hialina.  
 A matriz da cartilagem hialina contém delicadas fibrilas compostas principalmente de colágeno tipo II. 
 As áreas da matriz cartilaginosa mais afastadas dos condrócitos são denominadas de matriz territorial. 
 Apresentar basofilia intensa consiste em uma característica importante da matriz cartilaginosa da fibrocartilagem.  
 Considerando a estrutura do disco intervertebral, há um anel fibroso o qual é formado por uma porção de cartilagem 

hialina e esse anel está envolto por tecido conjuntivo frouxo.  
 

22. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do  
tecido ósseo. 

 
 Em relação aos ossos curtos, a região periférica destes é composta por osso esponjoso. 
 As diáfises dos ossos longos são formadas em quase sua totalidade por osso esponjoso. Há uma pequena quanti-

dade de osso compacto na superfície interna dos ossos longos. 
 Aproximadamente 95% da parte orgânica da matriz óssea é composta por proteoglicanos e glicoproteínas. O res-

tante da parte orgânica, é composto por fibras colágenas.  
 O tecido ósseo apresenta crescimento de dois modos, por meio de crescimento por aposição e de crescimento 

intersticial. 
 No processo de ossificação endocondral, a matriz cartilaginosa situada entre os condrócitos hipertróficos é reduzida 

a tabiques delgados e sofre calcificação. 

 
23. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do 

 tecido epitelial. 

 
 O epitélio simples pavimentoso que reveste grandes cavidades do corpo, como a cavidade peritoneal, pleural e 

pericárdica é denominado de mesotélio. 
 No esôfago está presente um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, o que possibilita maior proteção       

durante a passagem do alimento. 
 Quando a bexiga urinária encontra-se vazia, o número de camadas de células do epitélio aparenta uma diminuição, 

e as células superficiais deste epitélio tornam-se achatadas.  
 Considerando a classificação dos epitélios de revestimento, um epitélio estratificado pavimentoso recebe essa        

designação devido a forma das células de sua camada mais profunda. 
 Considerando a presença de cílios em epitélios de revestimento, certamente não serão encontrados cílios em         

epitélios simples prismáticos. 

 
24. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do       

tecido muscular. 

 
 A delimitação do sarcômero compreende a porção da miofibrila que está localizada entre duas linhas M consecutivas 

e contém uma banda Z separando duas semibandas I. 
 Em relação aos miofilamentos, nos filamentos finos predominam as moléculas de miosina II, e nos filamentos gros-

sos predominam as moléculas de actina.   
 Considerando a morfologia do músculo estriado cardíaco, suas células possuem estrias transversais, e o formato 

destas células é alongado. Em comparação com o músculo estriado esquelético, as células do músculo cardíaco 
são mais “curtas”. 

 Os discos intercalares são estruturas presentes no músculo liso. Essas estruturas possuem microvilos e cílios que 
auxiliam durante a contração do músculo cardíaco. 

 O endomísio gera delgados septos de tecido conjuntivo que partem da região externa do músculo e que se dirigem 
para o interior deste músculo, separando os feixes de fibras musculares. 
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25. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do       
tecido nervoso. 

 
 O complexo de Golgi é encontrado exclusivamente na porção do neurônio denominada de axônio. 
 A substância cinzenta é constituída apenas pelos axônios dos neurônios e, portanto, nesta substância não há corpos 

celulares.  
 Na medula espinal, a substância cinzenta está localizada externamente e a substância branca situa-se internamente.  
 Os corpúsculos de Nissl são conjuntos de cisternas (do retículo endoplasmático granuloso) e ribossomos, os quais 

apresentam-se sob microscopia óptica na forma de manchas basófilas no interior do citoplasma dos neurônios.  
 Todos os neurônios possuem núcleos com formato pavimentoso e quando observados sob microscopia óptica,     

esses núcleos apresentam-se corados fortemente. 

 
26. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do       

tecido nervoso. 

 
 O axoplasma é uma região com grande quantidade de organelas. 
 A função dos astrócitos consiste em fazer fagocitose no tecido nervoso. 
 No Sistema Nervoso Periférico (SNP), a bainha de mielina é produzida pelos oligodendrócitos. 
 No córtex cerebelar, a camada mais internamente localizada é denominada de camada molecular.  
 As células ependimárias são células que revestem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula espinal. 

 
27. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do       

tecido nervoso. 

 
 Os dendritos são prolongamentos cujo diâmetro diminui à medida que se afastam do pericário. Os dendritos são 

ramificados e numerosos.  
 O tecido nervoso possui uma grande quantidade de material extracelular, assim como ocorre no tecido conjuntivo 

propriamente dito. 
 A aracnoide é uma estrutura altamente vascularizada, sendo composta por tecido conjuntivo.  
 O plexo coroide é formado por tecido conjuntivo denso proveniente da dura-máter e é revestido por um epitélio 

estratificado. 
 A coloração hematoxilina-eosina é a coloração mais eficiente para observar e diferenciar as células da glia sob 

microscopia óptica.  

 
 
 

PLANEJAMENTO DA VIDA PROFISSIONAL 
 
 

28. A autorregulação da aprendizagem é definida como um processo de autorreflexão e ação no qual o estudante estru-
tura, monitora e avalia o seu próprio aprendizado (Zimmerman & Schunk, 2011). É considerada uma habilidade es-
sencial para a aprendizagem autônoma do estudante universitário. Quais estratégias o estudante pode adotar para 
promover a autorregulação da aprendizagem e o tornar um aprendiz autônomo efetivo? 

 

 Conhecer e usar estratégias de estudo dos veteranos. 
 Comparar formas de gestão de tempo, estratégias de estudo e notas com colegas. 
 Assistir às aulas, realizar anotações e resumos do conteúdo, estudar e revisar para as avaliações. 
 Equilibrar o tempo de forma a conciliar atividades pessoais com atividades acadêmicas, mesmo que em certas 

situações seja necessário faltar aulas e adiar tarefas acadêmicas importantes. 
 Conscientizar-se sobre como usa seu tempo, organizar tempo de estudo e planejar as atividades priorizando-as por 

importância são estratégias que promovem a autorregulação da aprendizagem e aprendizagem autônoma efetiva 
do estudante. 
 
 

 
 
 



 
                   Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Admission Test for Medical School – AGOSTO de 2021 

Pág. 10/16 

 

ADMISSION TEST FOR MEDICAL SCHOOL – 2º PERÍODO - EDITAL Nº 15/2021 

 

 

29. A saúde do estudante universitário tem sido tema de pesquisas há mais de oito décadas, de modo que já existem 
evidências científicas suficientes para afirmar que, ao ingressar na Universidade, o estudante pode vivenciar mudança 
do seu estilo de vida, diminuição de suas horas de sono, prática de atividade física e contato com familiares, impac-
tando na sua qualidade de vida (Tempski 2008, Rotenstein 2016, Mayer 2017). Sobre qualidade de vida do estudante 
universitário, é CORRETO afirmar que 

 

 definido como o equilíbrio entre atividades da vida pessoal e vida acadêmica. 
 a Universidade não tem responsabilidade no cuidado ao bem-estar pessoal do estudante. 
 estudantes tendem a perceber sua qualidade de vida geral e no curso de forma semelhante. 
 a atenção e o cuidado do bem-estar do estudante universitário é de apenas sua autonomia e responsabilidade. 
 diz respeito à percepção do estudante sobre sua saúde física, psicológica, uso do tempo e ambiente educacional. 

 
30. Sentido da vida é uma dimensão da resiliência que diz respeito ao questionamento filosófico acera do propósito e 

significado da existência humana. Essa dimensão de resiliência mede o reconhecimento da pessoa sobre o propósito 
da sua vida. Pessoas com altos escores nesta dimensão geralmente dizem que têm uma razão para acordar pela 
manhã. Além dessa dimensão, quais são as outras quatro dimensões que a resiliência contempla? 

 
 Coragem, determinação, pró-atividade e trabalho em equipe. 
 Realização pessoal, despersonalização e exaustão emocional. 
 Uso e gestão do tempo, saúde física, saúde psicológica e ambiente. 
 Autoconfiança e autoestima, serenidade, perseverança e autossuficiência. 
 Percepção do aprendizado, percepção sobre os docentes, desempenho acadêmico, ambiente de aprendizagem, 

relações sociais. 
 

31. Muitos estudantes não são familiarizados ou possuem preconcepções equivocadas sobre o que encontrarão no curso 
superior que escolheram (James 2001). Se as expectativas do estudante e a realidade encontrada forem diferentes, 
existe uma lacuna que pode impactar negativamente o sucesso acadêmico ou, em última instância, pode influenciar 
sua decisão de desistir do curso (Pargetter et al 1999). Quais estratégias o estudante pode adotar para melhorar sua 
autogestão de expectativas? 

 

 Organizar e planejar estudo autodirigido. 
 Estabelecer rede de suporte entre colegas e praticar atividade física. 
 Refletir, escrever sobre suas experiências de aprendizado e compartilhar com colegas. 
 Estabelecer objetivos moderadamente desafiadores, receber mentoria e feedback dos professores. 
 Obter informações realistas sobre o curso universitário, ter flexibilidade frente diferenças entre expectativas e reali-

dade, estabelecer objetivos e planejar como alcançá-los. 

 
32. “Não estava mais acostumada a realizar trabalhos e a forma de estudar para as provas dos vestibulares é diferente 

que para as avaliações na universidade. Estou me adaptando às estratégias de estudo alinhadas com meu estilo de 
aprendizagem mais prevalente que é auditivo.”, relatou Giovana sobre suas experiências no primeiro ano do curso de 
Fisioterapia. Quais estratégias de estudo podem ser favoráveis para Giovana? 

 

 Participar nas aulas práticas. 
 Estudar ouvindo música e escrever resumo. 
 Assistir a videoaulas anotando em forma de esquema os pontos chaves. 
 Assistir às aulas, estudar falando em voz alta e explicar o que aprendeu para colega. 
 Estudar pelos resumos dos veteranos destacando com cores informações importantes. 

 
33. O contexto de pandemia do COVID-19 impacta o estudante universitário de diferentes formas, podendo gerar incer-

tezas, medos e dúvidas. Ser resiliente é condição fundamental para o enfrentamento destas adversidades. Quais são 
as características essenciais de um estudante resiliente? 

 
 Reflexivo, atencioso, responsável, determinado e organizado. 
 Liderança, humildade, honestidade, prudência e autorregulação. 
 Sabedoria, trabalhar bem em equipe, empático, gostar de aprender e corajoso. 
 Perfeccionista, inflexível, impaciente, baixa autoestima, temperamento sério e tímido. 
 Otimismo, senso de humor, autoestima positiva, autoconfiança, criatividade, capacidade de planejamento, saber 

solicitar e aceitar ajuda. 
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34. Juliano Faria tem dois irmãos mais novos e durante a pandemia do COVID-19 estão os três em casa com aulas e 
atividades escolares, junto aos pais com trabalhos remotos. Os desafios de Juliano são conciliar as aulas e atividades 
da faculdade com o suporte necessário à aprendizagem dos irmãos mais novos e às tarefas domésticas enquanto os 
pais trabalham. Que estratégias podem ajudar Juliano a se organizar, planejar sua rotina de atividades e gerenciar o 
tempo? 

 
 Assistir às aulas e entregar atividades quando possível conciliar com suporte aos irmãos e realização das tarefas 

domésticas. 
 Conscientizar-se de como usa o seu tempo, organizar estudo autodirigido semanal e tempo para suporte aos irmãos 

e atividades domésticas, planejar atividades acadêmicas priorizando as mais importantes considerando prazos de 
entrega. 

 Realizar as tarefas domésticas conforme os pais solicitam, ajudar os irmãos quando precisam e, no tempo restante, 
dedicar-se ao estudo e atividades acadêmicas. 

 Contar com ajuda dos colegas e avisos no grupo da turma de whatsapp para ter aulas e prazos de entrega das 
atividades acadêmicas. 

 Seguir grade horária de aulas e cronograma de atividades dando suporte aos irmãos e aos pais nas atividades 
domésticas sempre que eles requisitarem.  

 

35. A avaliação final de Anatomia foi agendada para quarta-feira na penúltima semana acadêmica. A estudante Ana Paula 
não conseguiu estudar com antecedência e passou a madrugada de terça para quarta-feira acordada estudando. 
Qual é o termo utilizado para descrever situações como a vivenciada pela Ana Paula em que ela adiou o estudo para 
prova? 

 

 Preguiça. 
 Cansaço. 
 Postergação. 
 Precipitação. 
 Procrastinação. 

    

 
ANATOMIA MÉDICA I 

 
 

36. 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. 

 
 Quadril. 
 Joelho. 
 Cotovelo. 
 Atlanto axial. 
 Acrômio clavicular. 

 
37. 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. 

 

 Rotação. 
 Protusão. 
 Oposição. 
 Pronação. 
 Supinação. 
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38. 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. 
 
 

 Rádio. 
 Patela. 
 Cóccix. 
 Cuboide. 
 Occipital. 

 

 
39. 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. 
 
 

 Lumbricais. 
 Palmar curto. 
 Palmar longo. 
 Interósseos dorsais. 
 Interósseos palmares. 

 
40. 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 a forte contração súbita do musculo 
tríceps braquial e por isso, muitas vezes, é considerada fratura por avulsão. 

 
 

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

 Extremidade distal da ulna. 
 Extremidade distal do rádio. 
 Extremidade distal do úmero. 
 Extremidade proximal do rádio. 
 Extremidade proximal da ulna. 

 

 
41. 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. 

 
 Músculo deltoide. 
 Músculo supraespinhal.  
 Músculo bíceps braquial. 
 Músculo redondo menor. 
 Músculo tríceps braquial. 
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BIOQUÍMICA MÉDICA I 
 

42. 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. 
 
 O aumento das concentrações de CO2 promovem aumento do pH sanguíneo. 
 A diminuição do pH sanguíneo pode ser tamponado com o aumento de prótons livres. 
 O aumento do pH sanguíneo pode ser tamponado com o aumento de íons bicarbonato. 
 O aumento das concentrações de íons bicarbonato no sangue promovem acidificação do pH. 
 O aumento nas quantidades de base pode ser corrigido pela dissociação do ácido carbônico, impedindo a alteração 

brusca no pH. 
 

 
43. Sobre as soluções tampão, podemos afirmar: 

 

 São raramente encontradas em organismos vivos. 
 As soluções tampão têm a função de manter o pH relativamente constante. 
 A função primordial de uma solução tampão é a de manter o pH sempre em torno de 7. 
 Quando adicionado base à solução, o pH diminui e o sistema tampão é capaz de estabilizá-lo. 
 Ao ser adicionado ácido à solução, o tampão promove diminuição do pH para mantê-lo constante. 

 
44. 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? 

 

 Acidose respiratória compensada. 
 Alcalose respiratória e metabólica. 
 Alcalose metabólica descompensada. 
 Alcalose respiratória sem compensação. 
 Acidose metabólica parcialmente compensada. 

 

 
 
 
 
 

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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45. 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 

 

 são sintetizados apenas por vegetais. 
 são sintetizados pelo metabolismo humano. 
 não são sintetizados pelo metabolismo humano. 
 não podem ser metabolizados pelo organismo humano. 
 são moléculas altamente energéticas, por isso são essenciais. 

 
46. 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 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. 
 os carboidratos simples, como o nome já diz, são incapazes de promover picos glicêmicos pela simplicidade estru-

tural e das ligações glicosídicas contidas em sua estrutura. 
 os carboidratos complexos têm uma estrutura química complexa e longa o suficiente para impossibilitar sua absor-

ção pelo organismo e, portanto, são sempre eliminados pelo organismo sem digestão. 
 independentemente da classificação dos carboidratos, ambos acabam por promover picos glicêmicos após sua ab-

sorção, no entanto os simples promovem o pico mais rapidamente do que os complexos. 
 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. 

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

cidos, unidade monomérica de uma proteína  
 

 entre os grupamentos amina dos aminoácidos. 
 entre a carboxila de um aminoácido e o grupo R do outro. 
 entre o grupamento amina de um aminoácido e o grupo R do outro. 
 através da carboxila de um aminoácido com a carboxila do aminoácido seguinte. 
 através da carboxila de um aminoácido com o grupamento amina do aminoácido seguinte. 

 
 

BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS 
 
 
 

48. 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. 

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

para processar o médico. 
 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. 
 O médico deve desencorajar o paciente a pedir uma segunda opinião, pois isso viola o código de ética médica. 
 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. 
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49. 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. 

 

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

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

transferir apenas um embrião. 
 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. 
 

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

 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. 

 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.  

 O consentimento de cada participante da pesquisa deve ser obtido individualmente após explicação das informações 
contidas no termo de consentimento livre e esclarecido. 

 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.  
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