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FISIOLOGIA MÉDICA I 
 

1. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE o termo “homeostase”.  

 
Manutenção de condições quase constantes no meio interno. 

X Desequilíbrio não regulado. 

X Distribuição de nutrientes de maneira igualitária entre os órgãos.  

X Manutenção de concentrações constantes entre o meio interno e externo.  

X Alteração das condições iônicas do organismo em resposta apenas a patologias. 

 
2. O potencial de repouso de um determinado tipo celular é definido como um fino desequilíbrio eletroquímico de caráter 

dinâmico. No entanto, distintos tipos celulares apresentam diferentes valores de potencial de repouso como ilustrado 
na Tabela abaixo1. Por exemplo, o potencial de repouso de um neurônio gira em torno de -70 mV, ao passo que as 
células do nodo sinoatrial exibem um valor em torno de -55 mV. Esta diferença é fundamental para o papel fisiológico 
destes tipos celulares. Quais fatores determinam o potencial de repouso e explicam a diferença de potencial entre 
distintos tipos celulares descritas na tabela? Assinale a alternativa CORRETA.  

 

 
 

Fonte: SPERELAKIS, N. 14 - Origin of Resting Membrane Potentials. In: SPERELAKIS, N. (Ed.). Cell Physiology Source Book (Third Edition). 
San Diego: Academic Press, 2001. p. 219-236. 

 

Composição interna celular, número e permeabilidade de canais iônicos. 

X Proteína co-transportadora de Na+ e glucose. 

X Canais permeáveis apenas à água (aquaporinas). 

X Proximidade celular a tecidos nervosos e tampão bicarbonato. 

X Permeabilidade da membrana plasmática a íons e solutos polares. 

 
3. Assinale a alternativa que explica CORRETAMENTE a origem da fadiga muscular para um exercício físico rápido e 

intenso.  

 
Redução da concentração de adenosina trifosfato, redução da concentração de fosfocreatina e redução local do pH. 

X Redução da concentração de triacilglicerol no tecido adiposo.  

X Redução da concentração de Inositol 1, 2, 4 trifosfato e inibição da cinase de cadeia leve da miosina.  

X Redução do glicogênio muscular, redução da concentração de Ca2+ muscular e elevação da temperatura corporal.  

X Depleção da capacidade de respiração celular na mitocôndria, inibição da calmodulina e da cinase de cadeia leve 

da miosina.  
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4. Em 1955 Hodgkin e Keynes realizaram o seguinte experimento: utilizando neurônios de lula gigante, os pesquisadores 
injetaram o isótopo 24Na+ apenas no citoplasma celular e, após alguns minutos, identificaram a presença do íon tam-
bém no meio extracelular. Em um segundo experimento, os pesquisadores injetaram 24Na+ apenas no meio extrace-
lular e, após alguns minutos, identificaram o íon também no meio citoplasmático. Ao tentar elucidar os mecanismos 
destes 2 fenômenos, os pesquisadores inibiram a produção de adenosina trifosfato (ATP) na mitocôndria utilizando 
dinitrofenol. Entretanto, após alguns minutos também identificaram o isótopo 24Na+ no meio intracelular. Assinale a 
alternativa que CORRETAMENTE explica os resultados encontrados.  

 
O experimento revelou a atuação da bomba Na+/K+-ATPase ao promover a saída os íons 24Na+ para o meio extra-
celular na primeira etapa do experimento. Na segunda etapa, exibiu a ação dos canais de extravasamento de Na+, 
que não dependem da ação de ATP.  

X O experimento foi responsável pela descoberta do co-transportador glucose/Na+. 

X O experimento identificou o papel fundamental dos canais iônicos de extravasamento de Na+, dependentes de 

ATP, cuja ação foi inibida pela ação de dinitrofenol.  

X O experimento revelou a atuação de transportadores ativos secundários ao reportar a saída de 24Na+ para o meio 

extracelular. Na segunda etapa foi possível identificar a ação de transportadores ativos primários, ao verificar a 
incorporação de 24Na+ no ambiente citoplasmático.  

X O experimento revelou a existência os canais de K+ mediado por proteínas do tipo canal de ação independente 

de ATP.   

 
5. A figura1 abaixo descreve a variação do potencial de membrana em função do tempo (linhas vermelhas) para uma 

célula muscular cardíaca (A) e uma célula muscular esquelética (B). A resposta celular é destacada pela linha azul 
(contração e relaxamento muscular). Assinale a alternativa que descreve corretamente a correlação entre a despola-
rização e o comportamento de cada músculo.    

 
 

Fonte: 1. SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 

 

A despolarização em células musculares cardíacas é caracterizada pelo platô, mediado por canais de Ca2+ do tipo-
L que prolongam o período refratário e impedem o tétano, caracterizada por contrações musculares sustentadas. 
Este fenômeno permite a contração do coração de maneira rítmica, efeito não observado nos músculos esqueléticos.  

X O platô apresentado pela musculatura cardíaca permite a somação de potenciais de ação, evento denominado 

tétano, que promove maior força contrátil ao coração quando comparado com a musculatura esquelética.  

X Embora os gráficos A e B apresentem diferentes perfis de potencial de membrana, este evento não apresenta 

qualquer tipo de impacto sobre a contração dos respectivos músculos. 

X Os curtos períodos refratários apresentados pelas células musculares esqueléticas em comparação com o mús-

culo cardíaco (5 ms vs. 200 ms, respectivamente) impedem a somação de múltiplos potenciais de ação e a conse-
quente contração sustentada, denomina tétano.  

X A despolarização apresentada no gráfico A representa a variação de potencial de membrana para uma célula 

localizada no nodo Sinoatrial. O gráfico B, por outro lado, representa a despolarização de qualquer célula muscular 
esquelética.  
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6. Analise o ecocardiograma1 (ECG) abaixo e assinale a alternativa que o descreve CORRETAMENTE. Utilize o dia-
grama hexaxial como suporte.  

 

 
 

Fonte: https://ecglibrary.com/norm.php (acesso em 03 de junho de 2021) 

 

 

Frequência cardíaca entre 80 e 70 batimentos por minuto; ritmo sinusal; eixo cardíaco normal, entre 0° e +90°. 

X Taquicardia; ritmo sinusal; eixo cardíaco normal, entre 0° e +90°. 

X Frequência cardíaca normal; ritmo variável; eixo cardíaco normal, entre 0° e +90°. 

X Frequência cardíaca normal; ritmo sinusal; desvio axial à direita devido deflexão positiva na derivação I. 

X Frequência cardíaca normal; ritmo variável; provável infarto na região anterior devido a deflexão negativa na 

derivação pré-cordial V2.   

 

https://ecglibrary.com/norm.php
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7. A aorta é também conhecida como o “segundo coração”. Analise a Figura1 abaixo e assinale a alternativa que res-
ponde a afirmativa acima de maneira CORRETA.  

 

 
 

Fonte: SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 

 

O efeito biomecânico de distensão e retração apresentado pela aorta é decorrente da sua rica composição em 
tecidos elásticos, fibrosos e musculatura lisa.  

X O comportamento biofísico da aorta é marcado pela sua pobre composição em fibras de elastina e colágeno.  

X O recuo elástico da aorta reduz a eficiência do deslocamento da massa sanguínea através das artérias, arteríolas 

e capilares. 

X A aorta é responsável pela resistência periférica por modular o fluxo sanguíneo devido ao seu elevado diâmetro 

em comparação com as arteríolas. 

X De acordo com características biomecânicas da aorta e das demais artérias é possível classificá-las como reser-

vatórios de sangue. 
 

8. Estudos recentes indicam que a infecção por SARS-CoV-2 causa redução da produção de surfactante pulmonar1. 
Como resultado, o paciente pode apresentar colapso alveolar e consequente redução da permeabilidade gasosa. 
Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE a função dos surfactantes pulmonares.  

 
Fonte: DELOREY, T. M.; ZIEGLER, C. G. K.; HEIMBERG, G.; NORMAND, R. et al. COVID-19 tissue atlases reveal SARS-CoV-2 pathology and 

cellular targets. Nature, 2021/04/29 2021. 
 
 

Os surfactantes reduzem a tensão superficial da camada aquosa que reveste os alvéolos e previnem o colabamento 
da estrutura por interferir com as forças coesivas entre as moléculas de água, responsáveis pela tensão superficial. 

X Os surfactantes reduzem a solubilidade de gases nos alvéolos, como observado para o O2 e CO2.  

X Os surfactantes aumentam a tensão superficial da membrana aquosa alveolar e estimulam o colapso da estrutura.  

X A presença de surfactantes no leito alveolar é responsável pela atelectasia (colapso alveolar), uma condição de 

pouca gravidade para o paciente.  

X Os surfactantes são produzidos pelas células epiteliais alveolares do tipo II e são constituídos exclusivamente por 

muco, cuja função é a de favorecer a troca gasosa.  
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9. A manutenção de valores de pH estreitos é crítica para o adequado funcionamento do organismo. O sistema tampão 
bicarbonato/ácido carbônico é o mais importante do organismo e é intimamente acoplado com o processo de respira-
ção. Assinale a alternativa que CORRETAMENTE descreve a relação entre a respiração e regulação ácido/base. 
 

O íon bicarbonato (HCO3
-) é produto da hidratação do CO2 nos tecidos periféricos e é capaz regular o pH interno 

por neutralizar compostos ácidos, como o ácido lático.  

X O íon bicarbonato (HCO3
-) neutraliza produtos do metabolismo celular e mantém o pH do meio interno sempre 

em condições acídicas. 

X O processo de troca gasosa é vital para o equilíbrio ácido/base e é determinado pela baixa pressão parcial de O2 

a nível pulmonar, o que favorece a regeneração de CO2 a partir do íon bicarbonato (HCO3
-).  

X O CO2 é um composto básico gerado pela respiração e, por apresentar grande solubilidade no meio aquoso, é 

passível de sofrer conversão a íon bicarbonato no plasma.  

X A regeneração de CO2 a partir de íon bicarbonato nos pulmões é um processo espontâneo que independe de 

catálise enzimática.  
 

10. O desafio mais imediato de um ser vivo é a proteção do seu próprio estoque energético, requerimento que exige uma 
ampla capacidade adaptativa do organismo. Tendo isso em mente, responda qual é o tipo de fibra muscular utilizado 
majoritariamente por um indivíduo durante uma tranquila caminhada no parque durante 30 minutos. Assinale a alter-
nativa CORRETA.  

 

Fibras vermelhas, que apresentam alta concentração de mioglobina. 

X Fibras brancas, que são muito vascularizadas. 

X Fibras vermelhas, que são pouco vascularizadas. 

X Fibras brancas, que apresentam pequeno número de mitocôndrias. 

X Fibras vermelhas, que apresentam pequeno número de mitocôndrias. 
 

11. Por quê os potenciais de ação não podem se sobrepor e apresentar somação ao longo do axônio neuronal? Assinale 
a alternativa CORRETA.  

 

Devido ao período refratário absoluto, referente ao fechamento de canais de Na+ voltagem dependente.  

X Devido a abertura de canais de Cl- voltagem dependente. 

X Devido à pequena concentração de neurotransmissores armazenada no terminal axônico. 

X Devido ao período refratário relativo, referente à abertura de canais de Na+ voltagem dependente.  

X Devido ao período refratário absoluto, referente à abertura de canais de K+ voltagem dependente. 
 

12. O enfisema pulmonar é uma doença obstrutiva crônica. Esta patologia é caracterizada pela progressiva degradação 
do tecido elástico pulmonar. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE os efeitos provocados pelo enfi-
sema através do exame de espirometria.  

 

O paciente apresenta dificuldade em expirar devido à redução elástica pulmonar. Esta dificuldade será manifestada 
como redução do volume de reserva expiratório.  

X O paciente pode apresentar o tórax com “formato de barril” devido à redução do volume de ar aprisionado no 

pulmão.   

X O paciente apresenta dificuldade em inspirar devido à redução de complacência pulmonar. Assim, o espirograma 

indicará redução do volume de reserva inspiratório.  

X O paciente não apresenta alteração das propriedades elásticas do tecido e o espirograma indicará atividade 

pulmonar regular.  

X A redução ou perda do recuo elástico provocam redução do volume de reserva, pois um menor volume de ar 

ficará aprisionado no pulmão.  
 

13. No eletrocardiograma, o complexo QRS corresponde a qual evento fisiológico? Assinale a alternativa CORRETA.  
 

Despolarização ventricular. 

X Repolarização atrial. 

X Despolarização atrial. 

X Repolarização ventricular. 

X Condução elétrica através do nodo AV e do fascículo AV. 
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14. A afinidade entre hemoglobina e oxigênio é um componente adaptativo que apresenta grande sensibilidade a con-
centração de O2 e CO2, pH, metabólitos e até mesmo a temperatura. Analise o gráfico1 abaixo e responda qual o 
efeito provocado pelo deslocamento à direita (shift to right) da curva de saturação da hemoglobina. Assinale a alter-
nativa CORRETA.  

 

 

 

 

Ref. 
1. HALL, J. E.; GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 13. ed., Rio de Janeiro: Saunders Elsevier, 2017. 

 

O deslocamento à direita reduz a afinidade entre O2 e hemoglobina, de modo a liberar mais O2 nos tecidos com 
menor pH ou temperatura elevada.  

X O deslocamento à direita intensifica a afinidade entre O2 e hemoglobina. 

X O deslocamento à direita ocorre mediante aumento do pH local a fim de liberar mais O2 localmente.  

X O deslocamento à direita apresenta um significativo efeito ao atingir a circulação pulmonar, e atua regulando a 

capacidade da hemoglobina em ligar-se ao O2.  

X O deslocamento à direita depende exclusivamente das pressões parciais de O2 e CO2, tanto nos pulmões quanto 

nos tecidos. 
 

 
15. Os sons de Korotkoff ouvidos durante a aferição da pressão arterial se referem a quais eventos fisiológicos? Assinale 

a alternativa CORRETA. 

 

Pressão sistólica e diastólica, devido à alteração do fluxo com o relaxamento do manguito. 

X Sibilos e ruídos pulmonares. 

X Fechamento das valvas átrio-ventriculares. 

X Frequência cardíaca ao palpar a artéria radial. 

X Abertura das valvas semilunares, respectivamente. 
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BIOLOGIA CELULAR 
 
 

16. A membrana plasmática ou celular separa o meio intracelular do extracelular e é a principal responsável pelo controle 
da penetração e saída de substâncias da célula. Marque a alternativa CORRETA com relação à membrana plasmá-
tica. 

 

Muitas moléculas entram nas células ou delas saem por transporte passivo, isto é, como a distribuição do soluto 
tende a ser uniforme em todos os pontos do solvente, o soluto penetra na célula quando sua concentração é menor 
no interior celular do que no meio externo, e sai da célula no caso contrário. A força que impulsiona o soluto para 
dentro ou para fora da célula é a energia cinética das moléculas do soluto. O transporte passivo não gasta energia. 
Trata-se de um processo físico de difusão a favor de um gradiente. 

X Todas as membranas celulares apresentam a mesma organização básica, sendo constituídas por duas camadas 

lipídicas fluidas e contínuas onde estão inseridas moléculas proteicas, constituindo um mosaico fluido. Dentre os 
componentes da membrana plasmática há também o colesterol, presente nas membranas plasmáticas das células 
animais e das bactérias. 

X A membrana celular é muito permeável à água. Colocadas em uma solução hipotônica, as células diminuem de 

volume. Em contrapartida, quando colocadas em solução hipertônica, as células aumentam de volume. Havendo 
entrada ou saída de água, a forma da célula também se altera, por ser em parte determinada pelo estado de hidra-
tação dos coloides celulares. Nas soluções isotônicas, o volume e a forma da célula não se alteram. 

X Numerosas substâncias, como a glicose e alguns aminoácidos, penetram nas células por transporte ativo, com 

gasto de energia. Nesse caso, o transporte se processa contra um gradiente, porém em velocidade maior do que 
na difusão simples. 

X Os compostos hidrofóbicos, solúveis nos lipídios, como os ácidos graxos, hormônios esteroides e anestésicos, 

atravessam a membrana com dificuldade. Já as substâncias hidrofílicas, insolúveis nos lipídios, penetram nas célu-
las com mais facilidade, dependendo do tamanho da molécula e, também, de suas características químicas. 

 

17. Todas as células eucariontes contêm retículo endoplasmático (RE), que é constituído por uma rede de membranas 
que delimitam cavidades das mais diversas formas. Essas cavidades podem ser chamadas também de cisternas, 
lúmen ou luz. O RE se estende a partir do envoltório nuclear e percorre grande parte do citoplasma, formando uma 
rede tridimensional de cavidades que se intercomunicam. Com base nisso, marque a alternativa CORRETA em rela-
ção ao retículo endoplasmático rugoso (RER) e retículo endoplasmático liso (REL). 

 
O RER, na maioria das células, é constituído por lâminas achatadas dispostas paralelamente. Suas cavidades po-
dem apresentarse mais ou menos dilatadas, de acordo com o estado funcional da célula. O REL, por sua vez, 
mostrase geralmente na forma de vesículas globulares ou como túbulos contorcidos que podem ter continuidade 
com o RER. 

X Células que sintetizam e secretam proteínas ativamente apresentam REL bem desenvolvido, chegando a ocupar, 

nos cortes celulares, uma área de citoplasma que representa mais da metade da área total da célula. 

X Células envolvidas no metabolismo de lipídios, como as células intersticiais do testículo e da glândula adrenal 

possuem grande quantidade de RER. Os hormônios secretados por essas células são de natureza lipídica. 

X O RER participa do processo de detoxificação, na qual o organismo tem a capacidade de converter substâncias 

tóxicas, como herbicidas, conservantes e corantes alimentares, medicamentos ou dejetos industriais, em 
substâncias inócuas ou de fácil excreção. 

X Como a maioria das membranas biológicas, as membranas do retículo também são simétricas, isto é, tanto as 

proteínas quanto os lipídios estão distribuídos uniformemente entre a camada citosólica e a luminal. 

 

18. Marque qual estrutura celular é o local de síntese do RNA ribossômico e de montagem das subunidades ribossômicas. 

 
Nucléolo. 

X Lisossomos. 

X Mitocôndria. 

X Complexo de Golgi. 

X Retículo endoplasmático rugoso. 
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19. Existem dois tipos de morte celular, a apoptose e a necrose. Com base nisso, marque a alternativa CORRETA. 
 

As células animais podem ativar um programa de morte celular e matar a si próprias em uma via controlada quando 
são irreversivelmente danificadas, não mais necessárias ou são uma ameaça para o organismo. 

X As células que morrem por necrose se encolhem e condensam, o citoesqueleto colapsa, o envelope nuclear se 

desfaz, e a cromatina nuclear se condensa e se quebra em fragmentos. E se a célula for grande, rompe-se em 
fragmentos fechados por uma membrana. 

X A célula que morre por necrose, morre de forma ordenada e é rapidamente eliminada, sem causar uma resposta 

inflamatória prejudicial. Pelo fato de as células serem fagocitadas e digeridas rapidamente, em geral existem poucas 
células mortas para serem vistas quando esse processo ocorre. 

X As células animais que morrem em resposta a um dano agudo, como um trauma ou uma falta de suprimento 

sanguíneo, geralmente morrem por um processo chamado de apoptose celular. 

X As células que morrem por apoptose se expandem e explodem, liberando seus conteúdos sobre as células adja-

centes e provocando uma resposta inflamatória no tecido. 

 
20. Com relação às fases do ciclo celular, representadas na figura abaixo, marque a alternativa CORRETA. 

 
 
                                                   

 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714232/. Acesso em: 14 Jun 2021. 

 

 
A divisão celular normalmente começa com a duplicação do conteúdo da célula, seguida da distribuição desse con-
teúdo para duas células-filhas. 

X O empacotamento da cromatina que acontece na fase S ajuda a controlar a expressão gênica. Em algumas partes 

do cromossomo, a cromatina está altamente condensada e é chamada de eucromatina, enquanto em outras regiões 
existem estruturas mais abertas chamadas heterocromatinas. 

X Na fase M, a prófase ocorre de forma abrupta com a fragmentação do envelope nuclear. Os cromossomos ligam-

se aos microtúbulos do fuso via seus cinetócoros. 

X Durante a anáfase, os dois conjuntos de cromossomos-filhos chegam aos polos do fuso e descondensam. Um 

novo envelope nuclear se forma ao redor de cada conjunto, completando a formação de dois núcleos e marcando o 
fim da mitose. 

X A duplicação dos cromossomos ocorre durante a fase M do ciclo celular, enquanto a maioria dos outros compo-

nentes celulares é duplicada de forma contínua ao longo do ciclo. 
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21. A maior parte da informação genética da célula está contida no DNA do núcleo. Além disso, o núcleo controla o 
metabolismo celular pela transcrição do DNA nos diferentes tipos de RNA, que são traduzidos em proteínas, os efe-
tores finais da informação genética. Com base nisso, marque a alternativa CORRETA. 

 
O envoltório nuclear não é contínuo como as demais membranas biológicas. Em alguns pontos, a membrana externa 
funde-se com a interna, formando os poros nucleares. Esses poros são parcialmente preenchidos por agregados 
proteicos, os complexos de poro, que permitem e regulam o trânsito de macromoléculas entre o núcleo e o cito-
plasma. 

X Em células eucariontes, o DNA se complexa com proteínas específicas, constituindo a cromatina. Sua organi-

zação é sempre a mesma, ou seja, não se altera de acordo com a fase do ciclo celular e com o seu grau de atividade. 

X Além da molécula do DNA, o núcleo da célula contém os ribossomos e o retículo endoplasmático. 

X O núcleo, em todas as células procariontes, é separado do citoplasma pelo envoltório nuclear, que é constituído 

por duas unidades de membrana. 

X Os cromossomos são o nível máximo de compactação do material genético e são formados por DNA, RNA e 

proteínas histonas. 

 
22. Marque a alternativa CORRETA com relação à organela celular apontada pela seta na figura de microscopia eletrônica 

abaixo. 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                                Imagem: m.todabiologia.com 

O conteúdo das cisternas dessa organela varia muito de acordo com o tipo celular e com o estado funcional da 
célula em estudo. 

X Não são organelas revestidas por membrana. 

X É uma estrutura formada por vesículas achatadas dispostas uma sobre a outra, que apresentam papel fundamen-

tal na respiração celular. 

X A face convexa é chamada de face trans ou face distal, por estar, geralmente, mais próxima ao núcleo celular e 

ao retículo endoplasmático. 

X A face côncava é denominada face cis ou face proximal, por ser a mais distante do núcleo ou do RE e estar 

voltada para a membrana plasmática. 

 
23. Numerosas substâncias maiores, como a glicose e alguns aminoácidos, penetram nas células por um tipo de trans-

porte, sem gasto de energia, ou seja, a favor de um gradiente. Como se chama esse tipo de transporte? 

 
Difusão facilitada. 

X Fagocitose. 

X Difusão simples. 

X Transporte ativo primário. 

X Transporte ativo secundário. 
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24. A microscopia eletrônica demonstrou que existem fundamentalmente duas classes de células: as procariontes e as 
eucariontes. Com base nisso, marque a alternativa CORRETA. 

 
 

Células eucariontes apresentam duas partes morfologicamente bem distintas, o citoplasma e o núcleo, entre as 
quais existe um trânsito constante de moléculas diversas, nos dois sentidos. O citoplasma é envolvido pela mem-
brana plasmática, e o núcleo, pelo envoltório nuclear. 

X Característica importante das células procariontes é sua riqueza em membranas, formando compartimentos que 

separam os diversos processos metabólicos graças ao direcionamento das moléculas absorvidas ou produzidas nas 
próprias células. 

X O citoplasma das células procariontes contém as organelas, como mitocôndrias, retículo endoplasmático, apare-

lho de Golgi, lisossomos e peroxissomos. 

X Uma das principais características da célula eucarionte é a presença de um núcleo de forma invariável, bem 

individualizado e separado do restante da célula por uma única membrana contínua. 

X A célula eucarionte mais bem estudada é a bactéria Escherichia coli, que, por sua simplicidade estrutural e rapidez 

de multiplicação, revelou-se excelente para estudos de biologia molecular. 

 
25. Os receptores mais frequentes para a recepção de sinais hidrofílicos na superfície celular são os receptores ligados 

à proteína da membrana denominada proteína G, assim chamada porque pode conter GDP ou GTP. Com base nisso, 
marque a alternativa CORRETA. 

 
 

Os receptores ligados às proteínas G são moléculas proteicas complexas, com sete passagens pela membrana. A 
captação de um sinal químico pelo segmento extracelular ativa o receptor que atua sobre a proteína G, e esta, por 
meio de uma cadeia de reações, gera cAMP ou Ca2+, que irão ativar quinases proteicas. 

X As moléculas das proteínas G são formadas por três polipeptídios chamados cadeias α, β, γ. As três cadeias 

estão localizadas na face extracelular da membrana celular. A cadeia  β tem a capacidade de se ligar a GDP ou 
GTP e é a parte da molécula da proteína G que ativa a próxima molécula na cadeia efetora.  

X Quando está ligada a GDP, a cadeia α tem baixa afinidade pelas cadeias β e γ. Assim, a molécula da proteína G 

permanece ativa e com suas três cadeias fortemente presas. 

X A ligação de um sinal químico ativa a parte citoplasmática do receptor, que, então, retira um grupo fosfato do GTP 

da cadeia α, tornando-a ativa e liberando-a das outras duas cadeias da molécula da proteína G. 

X Enquanto o receptor estiver ocupado por um sinal, a cadeia α permanece ativa e unida às outras duas cadeias. 

Quando o receptor e o sinal químico se separam, a própria cadeia α hidrolisa o GTP, transformando-o em GDT. Em 
consequência, as três cadeias da proteína G se separam. 
 

26. O DNA é o responsável pelo armazenamento e transmissão da informação genética. É encontrado principalmente 
nos cromossomos nucleares e, em pequenas quantidades, nos cromossomos das mitocôndrias e dos cloroplastos. E 
o RNA transfere a informação genética do DNA para as proteínas. Com base nisso, observe a figura abaixo e marque 
a alternativa CORRETA. 

 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2129-5/. Acesso em: 14 Jun 2021. 

 

O RNA transportador tem a propriedade de se combinar com aminoácidos e é capaz de reconhecer determinados 
locais da molécula do RNA mensageiro constituídos por uma sequência de três bases. 

X A etapa 1 é chamada de tradução. 

X A etapa 2 é chamada de transcrição. 

X O RNA ribossômico é o menos abundante em relação aos outros dois tipos de RNA.  

X A função do RNA mensageiro é transferir os aminoácidos para as posições corretas nas cadeias polipeptídicas 

em formação. 



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

Pág. 13/24 

 

ADMISSION TEST FOR MEDICAL SCHOOL – 3º PERÍODO - EDITAL Nº 15/2021 

 

 

27. A figura abaixo mostra as etapas (1 a 4) da fagocitose de uma bactéria. Marque o que acontece depois da etapa 4. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

UCHOA, J.L.C.; JOSÉ, C. Biologia Celular e Molecular, 9ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2012. 978-85-277-2129-5. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2129-5/. Acesso em: 14 Jun 2021. 

 

Os lisossomos presentes no citoplasma se fundem ao fagossomo para que possa ocorrer a digestão intracelular da 
bactéria. 

X O conteúdo do fagossomo é lançado no citoplasma da célula para que ocorra a digestão intracelular pelos lisos-

somos. 

X A bactéria secreta produtos do seu metabolismo que acabam rompendo a membrana do fagossomo expondo a 

bactéria para que possa ocorrer a digestão intracelular pelos lisossomos presentes no citoplasma. 

X O conteúdo do fagossomo é secretado diretamente para fora da célula pelo mecanismo da exocitose. 

X O fagossomo se funde ao retículo endoplasmático granular para que ocorra a síntese de proteínas que rompam 

a membrana do fagossomo para expor a bactéria a fim de ocorrer a digestão intracelular. 
 
 

28. A superfície externa da membrana plasmática apresenta uma região rica em hidratos de carbono ligados a proteínas 
ou a lipídios. Em sua maior parte, essa região é uma extensão da própria membrana e não uma camada separada, 
sendo constituída pelas porções glicídicas das moléculas de glicolipídios da membrana plasmática, que provocam 
saliência na superfície da membrana; por glicoproteínas integrais da membrana ou adsorvidas após secreção; e por 
algumas proteoglicanas, todas secretadas e, em seguida, adsorvidas pela superfície celular. Como é o nome dessa 
região? 

 
Glicocálice. 

X Mitocôndrias. 

X Lisossomos. 

X Complexo de Golgi. 

X Retículo endoplasmático. 
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29. Marque qual fase da mitose a figura abaixo representa. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

     UCHOA, J.L.C.; JOSÉ, C. Biologia Celular e Molecular, 9ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2012. 978-85-277-2129-5. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2129-5/. Acesso em: 14 Jun 2021. 

 

 
30. A estrutura indicada na seta da figura abaixo são prolongamentos que aumentam a superfície de absorção das células. 

No intestino, por exemplo, a função dessa estrutura é aumentar a área da membrana a fim de facilitar o transporte 
dos nutrientes da cavidade ou luz intestinal para dentro das células. Posteriormente, os nutrientes passam das células 
para o tecido conjuntivo e, daí, para os vasos sanguíneos e linfáticos, distribuindo-se então por todo o organismo. 
Marque o nome da estrutura indicada na seta: 

 

 
UCHOA, J.L.C.; JOSÉ, C. Biologia Celular e Molecular, 9ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2012. 978-85-277-2129-5. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2129-5/. Acesso em: 14 Jun 2021. 
 

Microvilos. 
 

X Cílios. 

X Glicocálice. 

X Ribossomos. 

X Vesícula secretora. 

Metáfase. 

X Prófase. 

X Anáfase. 

X Telófase. 

X Prometáfase. 
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PRIMEIROS SOCORROS 
 

31. São sinais clássicos de uma Parada Cardíaca no indivíduo adulto: inconsciência, ausência de movimentos respirató-
rios (ausência de movimentos do tórax) e ausência de pulso carotídeo. Nessa cena, presenciada por você, assinale 
a resposta que corresponde ao atendimento CORRETO de reanimação cardiopulmonar. 

 

Checar se o local é seguro, entrar em contato com a emergência, informar o ocorrido e a sua localização, para só 
depois iniciar a RCP, que deve ser ininterrupta até que a pessoa reaja ou que o socorro chegue. 

X Inicie as compressões imediatamente ao ocorrido mantendo uma média de 100 a 120 compressões por minuto e 

fazendo com que o tórax baixe uma média de 5 cm, checar a segurança do local. 

X Checar a segurança do local, entrar em contato com o serviço de emergência através de ligação para o 192 

(SAMU), comunicar o local do ocorrido e solicitar para que eles tragam o DEA. 

X Checar a segurança do local, chamar socorro, abrir as vias aéreas de forma manual, aplicar respiração boca a 

boca, checar pulso carotídeo periodicamente e iniciar massagens cardíaca ininterrupta. 

X Checar segurança do local, chamar ajuda, fazer abertura da via aérea com a hiperextensão da coluna cervical, 

realizar ventilação boca a boca e checagem do pulso.   

 
32. A manobra utilizada em primeiros socorros nos casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida 

ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar é cha-
mada de 

 
Manobra de Heimlich.  

X Manobra de Epley. 

X Manobra de Sellick. 

X Manobra de Ortolani. 

X Manobra de Valsalva. 

 
33. Os quatro ritmos cardíacos que levam a PCR no indivíduo adulto são 

 
Fibrilação Ventricular- FV - ritmo chocável; Taquicardia Ventricular sem Pulso –TVSP - ritmo chocável; Atividade 
Elétrica Sem Pulso – AESP – ritmo não chocável; Assistolia – ritmo não chocável. 

X Fibrilação Ventricular- FV - ritmo chocável; Taquicardia Ventricular sem Pulso –TVSP - ritmo chocável; Atividade 

Elétrica Sem Pulso – AESP – ritmo chocável; Assistolia – ritmo não chocável. 

X Fibrilação Ventricular- FV - ritmo chocável; Taquicardia Ventricular sem Pulso –TVSP - ritmo chocável; Atividade 

Elétrica Sem Pulso – AESP – ritmo não chocável; Assistolia – ritmo chocável. 

X Fibrilação Ventricular- FV – ritmo não chocável; Taquicardia Ventricular sem Pulso –TVSP - ritmo chocável; Ativi-

dade Elétrica Sem Pulso – AESP – ritmo não chocável; Assistolia – ritmo não chocável. 

X Fibrilação Ventricular- FV - ritmo chocável; Taquicardia Ventricular sem Pulso –TVSP – ritmo não chocável; Ativi-

dade Elétrica Sem Pulso – AESP – ritmo não chocável; Assistolia – ritmo chocável. 

 
34. Fratura é o rompimento total ou parcial de qualquer osso. Os tipos de fraturas são: 

 
fratura fechada é quando não ocorre o rompimento da pele e a fratura exposta ou aberta é quando a pele é 
rompida e o osso apresenta-se exposto. 

X fratura fechada - é aquela que não ocorre rompimento da pele e fratura cominutiva - são lesões de continuida-

des ósseas que resultam em dois ou mais fragmentos. 

X fratura fechada – quando não ocorre rompimento do musculo e pele e fratura em galho verde – que ocorre 

sempre nas crianças e adolescentes.  

X fratura fechada – quando o osso não rompe a pele e fratura fragmentada - A pele sobre o osso fraturado não 

é lacerada. O osso é fraturado em três ou mais fragmentos, estão associadas a grande dissipação de energia ciné-
tica.  

X fratura fechada - é quando não ocorre o rompimento da pele a fratura oblíqua é quando a ruptura do tecido em 

dois fragmentos.   
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35. Os sinais clínicos que me levam a pensar em uma fratura de extremidades são:  dor, impotência funcional, inchaço e 
em algumas situações deformidade. Diante dessa afirmação, assinale a alternativa que corresponde ao cuidado ade-
quado em primeiros socorros. 

 

Acalmar a vítima  e  manter o órgão afetado em repouso, numa posição natural e confortável; Imobilizar as articula-
ções que ficam acima e abaixo da lesão, com o uso de talas ; Não havendo talas disponíveis, é possível improvisar 
com pedaços de papelão, revistas ou jornais dobrados ou pedaços de madeira, que devem ser acolchoadas com 
panos limpos e amarrados ao redor da articulação; Nunca tentar endireitar uma fratura ou colocar o osso no lugar; 
Encaminhar a vítima para o pronto-socorro ortopédico mais próximo. 

X Manter o órgão afetado em repouso, numa posição natural e confortável; endireitar a fratura e colocar o osso no 

lugar; na presença de uma ferida com sangramento, aplicar um garrote no membro fraturado. 

X Acomodar o membro fraturado em uma tipoia se a suspeita for de uma lesão em MMSSs ou tala improvisada se 

for em MMIIs, oferecer medicamento analgésico para diminuir a dor e encaminhar a vítima para o serviço de emer-
gência e atendimento definitivo. 

X Tranquilizar a vítima e encaminhar imediatamente para atendimento no hospital. 

X Tranquilizar a vítima, reposicionar o membro que tenha a suspeita de fratura, oferecer medicamentos para controle 

da dor, orientar para que o indivíduo fique em repouso em casa até recuperação do membro.  

 
36. O desmaio, também conhecido como síncope, é definido como a perda temporária dos sentidos. Normalmente, é 

resultado da diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro, e pode ser desencadeado por diferentes problemas de saúde, 
desde os mais simples (como jejum prolongado), até os mais complexos (como problemas cardiovasculares). Diante 
dessa afirmação, assinale a alternativa CORRETA em relação aos sintomas mais comuns do desmaio: 

 
fraqueza, tontura, vertigem, dor no peito e falta de ar.  

X confusão mental, tontura e convulsões.   

X confusão mental, sudorese intensa, dor no peito.    

X dor de cabeça, palidez e cianose de extremidades. 

X perda da consciência, agitação psicomotora intensa e espasmos generalizados. 

 
37. A crise convulsiva ou convulsão caracteriza-se devido a um aumento excessivo e desordenado da atividade elétrica 

das células cerebrais (neurônios). Esta atividade elétrica alterada, é causador das alterações motoras de uma crise 
convulsiva, levando a movimentos desordenados, repetitivos e rápidos de todo o corpo. Além disto, na convulsão 
também pode ocorrer perda temporária de consciência, aumento da salivação, ranger de dentes, perda do controle 
do processo urinário e defecação. Diante de um quadro convulsivo, assinale a melhor resposta de cuidados de pri-
meiros socorros: 

 
Mantenha-se calmo e acalme as pessoas ao seu redor; Evite que a pessoa caia bruscamente ao chão; Acomode o 
indivíduo em local sem objetos dos quais ela pode se debater e se machucar; Utilize material macio para acomodar 
a cabeça do indivíduo, como por exemplo; um travesseiro, casaco dobrado ou outro material disponível que seja 
macio; Posicione o indivíduo de lado de forma que o excesso de saliva ou vômito (pode ocorrer em alguns casos) 
escorra para fora da boca; Afrouxe um pouco as roupas para que a pessoa respire melhor; Permaneça ao lado da 
vítima até que ela recupere a consciência; Ao término da convulsão, a pessoa poderá se sentir cansada e confusa, 
explique o que ocorreu e ofereça auxílio para chamar um familiar. Observe a duração da crise convulsiva, caso seja 
superior a 5 minutos sem sinais de melhora, peça ajuda médica. 

X Evite que a pessoa caia bruscamente ao chão; Acomode o indivíduo em local sem objetos dos quais ela pode se 

debater e se machucar; segure a pessoa em crise fortemente para evitar que ela se machuque; Utilize  material 
macio para acomodar a cabeça do indivíduo, como por exemplo; um travesseiro; assim que possível ofereça agua 
em grande quantidade para hidratar o indivíduo.  

X Ligue imediatamente para o SAMU, pois somente uma equipe de saúde pode realizar o atendimento. 

X Solicite atendimento especializado para realizar os primeiros socorros pois o risco de contaminação por meio das 

secreções (saliva, urina, fezes) impossibilita que um leigo faça o atendimento. 

X Mantenha-se calmo e acalme as pessoas ao seu redor; Evite que a pessoa caia bruscamente ao chão; Acomode 

o indivíduo em local sem objetos dos quais ela pode se debater e se machucar, preferencialmente sentado em uma 
poltrona confortável, aplique álcool 70%  na região dos pulsos, friccionando no local, ofereça agua gelada assim que 
possível.   
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38. Queimadura é toda lesão provocada pelo contato direto com alguma fonte de calor ou frio, produtos químicos, corrente 
elétrica, radiação, entre outros. Seus graus são: 

 
Queimadura de primeiro grau - é aquela que acomete apenas a epiderme, a camada mais superficial da pele. Seus 
sinais e sintomas são dor intensa, vermelhidão e edema no local; segundo grau - pode ser superficial ou atingir 
camadas mais profundas da pele. Quando superficial, acomete a epiderme e a parte mais superficial da derme, 
preservando os pelos e as glândulas da pele. Dessa forma, provoca dor intensa, vermelhidão, edema, vesículas e 
bolhas que, quando se rompem, deixam feridas com crostas; terceiro grau - provoca destruição total da pele, atin-
gindo a epiderme, derme e anexos cutâneos (pelos, glândulas…), podendo atingir ainda estruturas abaixo da pele, 
como gordura, músculo, tendões e ossos; quarto grau -  envolvem pele, músculo e osso. Elas frequentemente ocor-
rem com queimaduras elétricas e podem ser mais graves do que aparentam. Podem causar complicações graves e 
devem ser tratadas por um serviço de saúde especializado. 

X Queimadura de primeiro grau - pode ser superficial ou atingir camadas mais profundas da pele. Quando superfi-

cial, acomete a epiderme e a parte mais superficial da derme, preservando os pelos e as glândulas da pele. Dessa 
forma, provoca dor intensa, vermelhidão, edema, vesículas e bolhas que, quando se rompem, deixam feridas com 
crostas; segundo grau - é aquela que acomete apenas a epiderme, a camada mais superficial da pele. Seus sinais 
e sintomas são dor intensa, vermelhidão e edema no local; terceiro grau - provoca destruição total da pele, atingindo 
a epiderme, derme e anexos cutâneos (pelos, glândulas…), podendo atingir ainda estruturas abaixo da pele, como 
gordura, músculo, tendões e ossos. 

X Queimadura de primeiro grau - pode ser superficial ou atingir camadas mais profundas da pele. Quando superficial, 

acomete a epiderme e a parte mais superficial da derme; segundo grau - provoca destruição total da pele, atingindo 
a epiderme, derme e anexos cutâneos (pelos, glândulas…), podendo atingir ainda estruturas abaixo da pele, como 
gordura; terceiro grau – é aquela que acomete a epiderme e por isso é  mais dolorosa. 

X Queimadura de primeiro grau - pode ser superficial ou atingir camadas mais profundas da pele. Quando superficial, 

acomete a epiderme e a parte mais superficial da derme, preservando os pelos e as glândulas da pele. Dessa forma, 
provoca dor intensa, vermelhidão, edema, vesículas e bolhas que, quando se rompem, deixam feridas com crostas; 
segundo grau - é aquela que acomete apenas musculo e parte óssea. É indolor; terceiro grau - provoca destruição 
total da pele, atingindo a epiderme, derme e anexos cutâneos (pelos, glândulas…), podendo atingir ainda estruturas 
abaixo da pele, como gordura, músculo, tendões e ossos. 

X Os graus da queimadura são: primeiro grau – lesão pele e subcutâneo; segundo grau: subcutâneo e musculo; 

terceiro grau: lesão de vísceras. É a mais profunda que geralmente leva a choque.      

 
39. O choque é uma situação que surge quando a quantidade de oxigênio no corpo está muito baixa e toxinas vão se 

acumulando, podendo causar lesões em vários órgãos e colocando a vida em risco. O estado de choque pode surgir 
por diversas causas e, para cada caso, o choque tem uma definição específica, como choque anafilático, séptico, 
hipovolêmico, cardiogênico e neurogênico. Tendo em vista os 5 tipos, assinale a alternativa CORRETA em relação a 
cada afirmação.  

 
Choque Hipovolêmico: surge quando não existe sangue suficiente para levar o oxigênio até aos órgãos mais impor-
tantes como o coração e cérebro. Normalmente, este tipo de choque aparece após um acidente quando existe uma 
hemorragia grave, que tanto pode ser externa como interna.  

X Choque Hipovolêmico: surge quando uma infecção, que estava localizada em apenas um local, consegue chegar 

até o sangue e se espalha por todo o corpo, afetando vários órgãos. Geralmente, o choque séptico é mais frequente 
em pessoas com o sistema imune enfraquecido, como crianças, idosos ou pacientes com lúpus ou HIV.  

X Choque Hipovolêmico: acontece quando o coração deixa de ser capaz de bombear o sangue pelo corpo e, por 

isso, é mais frequente após um caso de infarto, intoxicação por medicamentos ou infecção generalizada.  

X Choque Hipovolêmico:  aparece quando existe uma perda repentina dos sinais nervosos do sistema nervoso, 

deixando de enervar os músculos do corpo e os vasos sanguíneos. Normalmente, este tipo de choque é sinal de 
problemas graves no cérebro ou na medula espinhal. 

X Choque Hipovolêmico: acontece em pessoas que têm uma alergia muito grave a alguma substância, como acon-

tece em alguns casos de alergia a nozes, picadas de abelha ou pelo de cachorro, por exemplo. Esse tipo de choque 
provoca uma resposta exagerada do sistema imune, gerando inflamação do sistema respiratório. 
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40. Animal Peçonhento é aquele que possui veneno e apresenta uma estrutura para inocular este veneno, por exemplo: 
serpentes (presas), aranhas (quelíceras), escorpiões (aguilhão) e lagartas (cerdas). Animal Venenoso é aquele que 
possui veneno, mas não apresentam estrutura para inocular este veneno, exemplo: sapos, outros. Diante dessa afir-
mação, assinale a alternativa CORRETA em relação a acidentes com Cobras. 
 

Procure identificar a serpente (se possível, capturar e levar com o paciente). Se isso não for possível, ver se tem 
chocalho no final da cauda (cascavel) ou, se é colorida em preto, vermelho e branco (coral). Em nenhuma circuns-
tância a extremidade deve ser envolvida com gelo. Se já passou mais de 30 minutos desde o momento da picada, 
não adiantará qualquer medida local de primeiros socorros. Deve-se manter os cuidados gerais de repouso e apoio 
psicológico: verificando os sinais vitais prevenindo de estado de choque e transportar a vítima o mais rápido possível 
ao serviço de emergência médica. 

X Aplicar compressas frias ou gelo sobre o local da picada/contato para auxiliar no alívio da dor. Mantenha o aci-

dentado deitado e quieto, com o mínimo de movimentos possíveis, pois os movimentos facilitam a absorção do 
veneno. Mantenha o membro ferido em posição elevada para que não aumente a circulação sanguínea no local e 
espalhe mais rapidamente o veneno. 

X Amarre a perna ou braço, faça torniquetes. O garrote impede a circulação sanguínea e com isso evita que o 

veneno se espalhe. 

X Mantenha o acidentado em movimento contínuo, pois os movimentos facilitam a absorção do veneno, e com isso 

a eliminação ocorrera com maior rapidez.  

X Lave o local ferido com água e sabão, faça a higiene no local, acima e abaixo dele. Faça vários furinhos ao redor 

do local atingido pelo animal (serpente), depois aspire com a boca o sangue do local.  
 

41. Na Avaliação Primária, o socorrista vai suspeitar que ocorreu um traumatismo de crânio grave (TCE) em uma vítima 
de atropelamento quando? 

 

Considerar TCE grave quando a pontuação da escala  de Glasgow situar-se entre 1 e 8.   

X Considerar TCE grave quando a escala de Glasgow situar-se entre 3 e 9. 

X Considerar TCE grave quando a escala de Glasgow situar-se entre 13 e 15. 

X Considerar TCE grave quando a pontuação da escala de Glasgow situar-se entre 3 e 8. 

X Considerar TCE grave quando a pontuação da escala de Glasgow situar-se entre 9 e 12. 

 
42. Os primeiros socorros que devem ser realizados, numa situação em que a suspeita é de um Infarto Agudo do Miocár-

dio devem ser? 
 

Os primeiros socorros devem passar por reconhecer os sintomas (Dor intensa no peito, tipo queimação ou aperto; 
Dor que pode irradiar para os braços ou para a mandíbula; Dor que dura por mais de 15 minutos sem melhorar; 
Sensação de falta de ar; Palpitações; Suores frios; Náuseas e vômitos) , acalmar e deixar a vítima confortável, e 
chamar uma ambulância ,ligando para o SAMU 192, o mais rápido possível.  

X Verificar os sinais vitais da vítima e oferecer medicação analgésica e sedativa para acalmá-lo.  

X Ligar para agendar uma consulta com um médico em uma unidade de saúde mais próxima. 

X Não levar em consideração os sintomas, pois podem estar presentes em outras situações. O ideal para o atendi-

mento é manter o indivíduo calmo e tranquilo em sua própria casa. 

X Os primeiros socorros imediatos devem ser verificar os tipos de medicação que esse indivíduo faz uso, e certificar-

se se ele vem tomando a mesma de forma correta. 
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ANATOMIA MÉDICA II 
 

43. 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. 

 

Bregma / Astério. 
X Glabela / Lambda. 

X Glabela / Ptério. 

X Násio / Astério. 

X Násio / Ínio. 

 
44. 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). 

X Nervo oftálmico (V1). 

X Nervo maxilar (V2). 

X Nervo Etmoidal (ramo do V1). 

X Nervo nasopalatino (ramo do V2). 

 
45. 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 Acessório (XI). 

X Nervo Vago (X). 

X Nervo Facial (VII). 

X Nervo Supraclavicular. 

X Ramos C2 e C3 do plexo cervical. 

 
46. 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 um quimiorreceptor que monitora o nível de oxigênio do sangue. 

X É um quimiorreceptor que monitora o nível de H+ do sangue. 

X É um barorreceptor que monitora alterações da pressão arterial. 

X É um barorreceptor que monitora alterações da pressão venosa. 

X É o principal e maior linfonodo da região cervical. 
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47. 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. 

X Ocorre através da papila duodenal maior. 

X Ocorre através do óstio da cárdia. 

X Ocorre através da incisura angular. 

X Ocorre através do fundo gástrico. 

 

 
HISTOLOGIA MÉDICA I 

 
 

48. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do te-
cido epitelial. 

 
Microvilosidades são pequenas projeções do citoplasma e estão presentes em células que realizam intensa absor-
ção.   

X As lâminas basais estão presentes exclusivamente em células epiteliais de revestimento. 

X 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.   

X 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. 

X A troca de moléculas entre células epiteliais ocorre através dos desmossomos, os quais formam estruturas tubu-

lares que unem duas células adjacentes. 

 
49. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do te-

cido epitelial. 

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

X A trama terminal presente no citoplasma basal das células epiteliais é formada por colágeno IV, laminina e elas-

tina. Estas proteínas se aderem no núcleo e ligam-se à trama terminal promovendo sustentação celular.  

X Entre duas e cinco camadas é o número de camadas de células presentes nos epitélios simples.  

X A bexiga urinária, o ureter e a porção inicial da uretra compreendem estruturas que são revestidas por epitélio 

simples pavimentoso. 

X As células dos epitélios simples não podem apresentar formato pavimentoso, sendo este formato exclusivo dos 

epitélios estratificados. 

 
50. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do te-

cido conjuntivo. 

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

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

transversais. 

X Dentre várias características, a grande resistência a trações é uma das características marcantes para o tecido 

conjuntivo frouxo.  

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

definida.  

X Os tendões consistem em um exemplo de estrutura que é formada pelo tecido conjuntivo denso não modelado. 
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51. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA considerando as características histológicas do te-
cido conjuntivo. 

 
Os macrófagos, quando observados sob microscopia eletrônica, possuem uma superfície irregular com protrusões 
e reentrâncias, indicando atividade de pinocitose e fagocitose. 

X  Quando observados sob microscopia óptica, os plasmócitos exibem um citoplasma intensamente acidófilo, o que 

sugere grande quantidade de retículo endoplasmático granuloso. 

X Macrófagos são células presentes no interior dos vasos sanguíneos, e que, portanto, circulam livremente no 

sangue.  

X 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. 

X Com relação às características dos mastócitos maduros, seus núcleos são facilmente observados e apresentam-

se pequenos, esféricos e ocupam posição central no citoplasma. 
 

PLANEJAMENTO DA VIDA PROFISSIONAL 
 

52. 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? 

 

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. 

X Conhecer e usar estratégias de estudo dos veteranos. 

X Assistir as aulas, realizar anotações e resumos do conteúdo, estudar e revisar para as avaliações. 

X 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. 

X Comparar formas de gestão de tempo, estratégias de estudo e notas com colegas. 

 
53. 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 

 

diz respeito à percepção do estudante sobre sua saúde física, psicológica, uso do tempo e ambiente educacional. 

X a atenção e o cuidado do bem-estar do estudante universidade é de apenas sua autonomia e responsabilidade. 

X definido como o equilíbrio entre atividades da vida pessoal e vida acadêmica. 

X estudantes tendem a perceber sua qualidade de vida geral e no curso de forma semelhante 

X a Universidade não tem responsabilidade no cuidado ao bem-estar pessoal do estudante. 

 
54. 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? 

 
Autoconfiança e autoestima, serenidade, perseverança e autossuficiência. 

X Coragem, determinação, pró-atividade e trabalho em equipe. 

X Uso e gestão do tempo, saúde física, saúde psicológica e ambiente. 

X Realização pessoal, despersonalização e exaustão emocional. 

X Percepção do aprendizado, percepção sobre os docentes, desempenho acadêmico, ambiente de aprendizagem, 

relações sociais. 
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ANATOMIA MÉDICA I 
 
 

55. 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. 

X Joelho. 

X Cotovelo. 

X Acrômio clavicular. 

X Atlanto axial. 

 
56. 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. 

 

Oposição. 

X Rotação. 

X Protusão. 

X Pronação. 

X Supinação. 

 

BIOQUÍMICA MÉDICA I 
 

57. 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 nas quantidades de base pode ser corrigido pela dissociação do ácido carbônico, impedindo a alteração 
brusca no pH. 

X  O aumento das concentrações de íons bicarbonato no sangue promovem acidificação do pH. 

X O aumento das concentrações de CO2 promovem aumento do pH sanguíneo. 

X O aumento do pH sanguíneo pode ser tamponado com o aumento de íons bicarbonato. 

X A diminuição do pH sanguíneo pode ser tamponado com o aumento de prótons livres. 

 
58. Sobre as soluções tampão, podemos afirmar: 

 

As soluções tampão têm a função de manter o pH relativamente constante. 

X  A função primordial de uma solução tampão é a de manter o pH sempre em torno de 7. 

X São raramente encontradas em organismos vivos. 

X Ao ser adicionado ácido à solução, o tampão promove diminuição do pH para mantê-lo constante. 

X Quando adicionado base à solução, o pH diminui e o sistema tampão é capaz de estabilizá-lo. 
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BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS 
 

59. 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. 

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

para processar o médico. 

X 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. 

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

X 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. 
 

60. 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 informar ao casal que ele não pode realizar nenhuma técnica de reprodução assistida com a finali-
dade de escolha do sexo do bebê. 

X  O médico deve desencorajar o casal a ter mais filhos, pois a mulher já apresenta 40 anos.  

X O médico pode realizar a técnica de reprodução assistida, pois, o casal apresenta o principal critério que é a 

condição socioeconômica favorável. 

X O médico pode realizar a técnica de reprodução assistida com escolha do sexo do bebê, mas para isso poderá 

transferir apenas um embrião. 

X Para realizar a técnica de RA possibilitando a escolha do sexo, o médico deverá fazer a redução embrionária 

deixando apenas o embrião do sexo feminino. 
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