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 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 60 questões numeradas de 01 a 60. 

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 8h e término às 12h. 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 9h e 
poderá levar sua PROVA após às 10h. 

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

a. ausentar-se da sala sem o acompanhamento do     
 fiscal; 

b. ausentar-se do local de provas antes de decorrida 01 
(uma) hora do início da PROVA; 

c. ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-RES-
POSTA da Prova Objetiva; 

d. ser surpreendido durante a realização da PROVA em 
comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de li-
vro ou qualquer material não permitido; 

e. fazer uso de lapiseira. 
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. 
 

 

 

 

 Preenchimento correto. 
Preenchimento incorreto. 
Preenchimento incorreto. 

 

 

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

 
 

 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. 

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 
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FISIOLOGIA MÉDICA I 
 

1. O exame de eletrocardiograma permite detalhar o fluxo elétrico através do coração. Utilize a figura a seguir para 
auxiliar sua resposta e assinale a alternativa CORRETA.  

 

 
 As derivações pré-cordiais incluem a DI, DII e DII e permitem identificar o eixo cardíaco sem auxílio de demais 

derivações.  
 As derivações periféricas são posicionadas em 6 diferentes locais sobre o tórax e permitem detalhar o vetor médio 

de despolarização ventricular.  
 O traçado ecocardiográfico reflete os eventos de contração ou relaxamento da musculatura cardíaca.  
 As derivações pré-cordiais permitem identificar o fluxo elétrico do coração ao longo do plano frontal e não são fre-

quentemente utilizadas. 
 É possível verificar se o vetor QRS se encontra normal (entre -30° e +90°) no plano frontal apenas utilizando o 

traçado das derivações aVF e DI.         
 

 
2. O sangue é um líquido viscoso, característica decorrente a interação entre o meio aquoso e os elementos proteicos 

e celulares. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE os efeitos ocasionados pela viscosidade              
sanguínea.  

 
 A viscosidade do sangue reduz durante seu percurso ao longo dos capilares devido à redução do raio vascular, 

assim reduzindo a eficiência da troca gasosa.  
 A viscosidade sanguínea provoca a formação do fluxo laminar, que favorece a dissipação sanguínea ao longo da 

vasculatura  
 A viscosidade do sangue é constante ao longo de toda a árvore vascular.  
 O fluxo laminar desfavorece a propagação do sangue ao longo da vasculatura.  
 O fluxo laminar ocorre especialmente nos capilares e favorece o processo de troca gasosa.  

 
 

3. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE a capacidade de transporte apresentada pelas membranas 
biológicas.  

 
 Impermeabilidade a solutos polares.  
 Permeabilidade apenas a solutos apolares.  
 Permeabilidade apenas a solutos polares.  
 Permeabilidade seletividade.  
 Permeabilidade a íons. 
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4. Qual a importância das fibras de Purkinje na sincronia da contração ventricular? Utilize a figura1 abaixo como suporte 
e assinale a alternativa CORRETA.  

 
 

 As fibras de Purkinje são as principais células de função marcapasso no coração.  
 A rápida condução das células neuronais de Purkinje faz com que todas as porções musculares dos dois ventrículos 

iniciem sua contração praticamente no mesmo tempo.  
 As fibras de Purkinje retardam o fluxo iônico através do coração a fim de estimular a contração do ápice ventricular 

por último.  
 A rápida condução das fibras de Purkinje permitem que a contração atrial ocorra no mesmo instante que a contração 

ventricular.  
 As fibras de Purkinje são responsáveis pela incisura ou nó dicrótico.   

 
5. Assinale a alternativa que CORRETAMENTE descreve o processo de transporte desempenhado pela bomba Na+/K+ 

ATPase.  

 
 Antiporte com gasto de energia metabólica.  
 Simporte com gasto de energia metabólica.  
 Uniporte com gasto de energia metabólica. 
 Antiporte a favor do gradiente de concentração para Na+ e K+.  
 Antiporte sem gasto de energia metabólica. 

 
6. A função da bomba Na+/K+ ATPase foi descoberta através do uso de agentes inibitórios, como a ouabaína. Assinale 

a alternativa que CORRETAMENTE descreve o efeito celular provocado por tais agentes. 

 
 Elevação da concentração de K+ no citosol.  
 A inibição da bomba Na+/K+ ATPase não provoca efeito importante sobre o metabolismo celular.  
 Elevação da concentração de Na+ no meio extracelular.  
 A inibição da bomba Na+/K+ ATPase provoca abertura dos canais vazantes. 
 Equilíbrio de concentração e de cargas iônicos entre ambas as faces da membrana plasmática, situação correspon-

dente com a morte celular.  
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7. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE o fenômeno de transporte promovido pelo transportador de 
glucose localizado nos enterócitos. 
 

 Transportador passivo, ao carrear a glucose de um meio de maior concentração para um compartimento de menor 
concentração.  

 Transportador ativo primário, ao requerer energia metabólica para carrear a glucose.  
 Transportador ativo secundário, ao carrear a glucose de um meio de baixa concentração para um compartimento 

de elevada concentração (citosol).  
 A glucose não requer transportadores, pois é capaz de permear as membranas biológicas livremente.  
 Transportador ativo primário, por transportar a glucose a favor do gradiente de concentração com gasto de energia 

metabólica. 
 

8. O processo de despolarização neuronal é marcado pela abertura de canais iônicos, responsáveis por alterar a pola-
ridade citosólica e promover efeitos adaptativos. Assinale a alternativa que CORRETAMENTE descreve os eventos 
de transporte iônico durante a despolarização neuronal. 
 

 A abertura de canais iônicos habilita o fluxo de íons a favor de seu gradiente de eletroquímico.  
 A abertura de canais iônicos habilita o fluxo de íons contra o seu gradiente eletroquímico.  
 A abertura de canais iônicos habilita o fluxo de todo e qualquer íon para dentro ou fora do meio extracelular.  
 A abertura de canais iônicos durante a despolarização neuronal é dependente da hidrólise de ATP.  
 A abertura de canais iônicos independe do gasto de energia metabólica, mas é caracterizado como um processo 

lento já que depende do gradiente de concentração iônico.  
 

9. A diferença de potencial eletroquímico entre as faces das membranas biológicas é essencial para uma ampla varie-
dade de atividades celulares. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE a origem da diferença de poten-
cial e seus efeitos.  

 
 A geração da diferença de potencial eletroquímico é promovida por canais iônicos, responsáveis exclusivamente 

por eventos de sinalização intercelular. 
 A diferença de potencial eletroquímico é formada pela bomba Na+/K+ ATPase e habilita eventos de transporte e 

sinalização celular.  
 Os canais vazantes, sempre abertos, originam a diferença de potencial eletroquímica.  
 A carga interna negativa da célula é formada logo após a duplicação celular e independe de transportadores.  
 A geração da diferença de potencial eletroquímico é promovida por canais iônicos, cuja função é proteger o meio 

citosólico de descargas elétricas. 

 

10. A contração da musculatura estriada esquelética apresenta características particulares em comparação com a mus-
culatura cardíaca. Assinale a alternativa que CORRETAMENTE descreve um ou mais elementos que distinguem a 
contração entre estes dois tecidos musculares.   

 
 Tetania.  
 Contração mediante ação de Ca2+  
 Encurtamento do sarcômero.  
 Requerimento de ATP.  
 Redução da banda I. 

 
11. Os eventos de despolarização e contração da musculatura cardíaca apresentam importantes diferenças quando com-

parados com a musculatura estriada esquelética. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE uma dessas 
distinções.   

 

 A musculatura estriada esquelética apresenta período refratário prolongado comparado ao tecido muscular cardíaco, 
fator que impede a tetania.  

 A musculatura cardíaca apresenta período refratário prolongado, o que favorece a tetania e garante ritmicidade ao 
órgão.  

 A musculatura cardíaca apresenta período refratário prolongado, o que impede a tetania e garante ritmicidade ao 
órgão. 

 O evento de despolarização celular em ambas as musculaturas é idêntico. 
 O período refratário inferior apresentado pela musculatura estriada esquelética se deve à presença de canais de 

Ca2+ do tipo-L. 
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12. A maior parte da musculatura lisa do organismo humano é composta pelo músculo liso de unidade única (ou músculo 
liso unitário), assim denominado pois suas células contraem-se como uma unidade. Qual fator explica a contração 
quase instantânea ou sincrônica de todas as células que compõem essa musculatura? Assinale a alternativa           
CORRETA.  

 
 Sinapses elétricas.  
 Sinapses química.  
 Calmodulina.  
 Potenciais de ondas lentas. 
 Cinase de cadeia leve da miosina (MLCK).  

 
13. Qual a dependência entre o fluxo sanguíneo e raio da vasculatura? Assinale a alternativa CORRETA. 

  
 Não há dependência entre fluxo sanguíneo e raio vascular.  
 Dependência direta, como descrito pela equação de Poiseuille. 
 Dependência indireta, qualquer redução do raio da vasculatura aumenta o fluxo sanguíneo.  
 O fluxo sanguíneo é maior nos capilares quando comparado com artérias e arteríolas.  
 A resistência periférica é menor nas arteríolas comparado às artérias, fator que eleva o fluxo sanguíneo. 

 
14. Qual a função das valvas cardíacas? Assinale a alternativa CORRETA.  

 
 Dissipar o excesso de energia metabólica.  
 Impulsionar o sangue de forma retrógrada. 
 Assegurar fluxo sanguíneo unidirecional.  
 Impulsionar o fluxo sanguíneo de forma anterógrada.  
 Promover refluxo para nutrir a cavidade atrial durante a sístole ventricular.  

 
15. A microscopia abaixo1 exibe um corte longitudinal da musculatura estriada esquelética de um camundongo sedentário 

(A) e após 30 dias de exercício aeróbico (B). É possivel notar o aparecimento de diversos vasos sanguíneos (pontos 
brancos) após o período em exercício, processo denominado angiogênese. Qual a relação entre o exercício e a 
angiogênese? Assinale a alternativa CORRETA.  

 

 
 

 Não há relação entre o exercício físico, já que a angiogênese é um processo exclusivamente observado durante o 
desenvolvimento de tumores sólidos. 

 O exercício físico inibe a angiogênese muscular afim de evitar perda de ATP para a vasculatura.  
 O aporte de oxigênio durante o exercício físico na Figura A é igual ao da Figura B.  
 O exercício físico estimula a angiogênese para carrear mais moléculas de ATP para o músculo durante sua                

realização.  
 O exercício físico estimula a angiogênese para incrementar o aporte de oxigênio, de maneira a gerar ATP com maior 

eficiência. 
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BIOLOGIA CELULAR 
 

16. As células respondem a muitos tipos de sinais – alguns originados de fora do organismo, outros gerados no seu 
interior. Algumas moléculas sinalizadoras são transportadas por longas distâncias pelo sangue; outras têm efeitos 
locais. Em animais, a sinalização por moléculas extracelulares pode ser classificada em três tipos – endócrina, 
parácrina e autócrina. Com base nisso, marque a alternativa CORRETA. 

 
 Na sinalização endócrina, as moléculas sinalizadoras são sintetizadas e secretadas por células sinalizadoras (p. ex., 

aquelas encontradas nas glândulas endócrinas), transportadas pelo sistema circulatório do organismo e, finalmente, 
atuam em células-alvo distantes do seu local de síntese. 

 O termo hormônio geralmente refere-se a moléculas sinalizadoras que participam na sinalização parácrina. A insu-
lina secretada pelo pâncreas e a epinefrina secretada pelas glândulas suprarrenais são exemplos de hormônios que 
viajam pelo sangue e, então, servem de mediadores da sinalização parácrina. 

 Na sinalização autócrina, as moléculas sinalizadoras liberadas por uma célula afetam apenas aquelas células que 
se encontram em sua estreita proximidade. Uma célula nervosa liberando um neurotransmissor (p. ex., a acetilcolina) 
que atua sobre uma célula nervosa adjacente ou sobre uma célula muscular (induzindo ou inibindo a contração 
muscular) são exemplos de sinalização autócrina. 

 Na sinalização parácrina, as células respondem a substâncias que elas mesmas liberam. Esse é o modo de atuação 
de alguns fatores de crescimento, e, muitas vezes, as células em cultura secretam fatores de crescimento que 
estimulam seu próprio crescimento e proliferação. Esse tipo de sinalização é particularmente comum em células 
tumorais, muitas das quais produzem e liberam fatores de crescimento que estimulam de forma inadequada e des-
controlada a sua própria proliferação; esse processo pode ocasionar a formação de um tumor. 

 Algumas moléculas sinalizadoras tanto podem atuar localmente quanto sobre um ponto distante do seu sítio de 
liberação. Por exemplo, a epinefrina (também conhecida como adrenalina) atua como neurotransmissor (sinalização 
endócrina) e como hormônio sistêmico (sinalização parácrina). 

 
17. Marque a alternativa CORRETA referente à sinalização celular baseando-se pela figura a seguir. 

 

LODISH, H. et al. Biologia celular e molecular. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 
 A taxa de hidrólise do GTP regula o tempo que a proteína G permanece na conformação ativa, quanto mais lenta é 

a taxa de hidrólise do GTP, menor é o tempo que a proteína permanece no estado ativado. 
 As proteínas ativadoras de GTPase (GAP) diminuem a hidrólise do GTP. Muitos reguladores da atividade da proteína 

G são regulados por sinais extracelulares. 
 A reativação da proteína é promovida pelos GEFs (fatores trocadores de nucleotídeos de guanina) que 

 catalisam a dissociação do GTP ligado e a sua substituição por GDP. 
 A conversão da forma ativa de volta ao estado inativo é mediada pela GTPase, que hidrolisa lentamente o GTP 

ligado, formando GDP e Pi. 
 As proteínas comutadoras, ou seja, que “ligam” ou “desligam” as proteínas subsequentes na cascata de sinalização, 

como exemplo a proteína G, estão ativas com GDP ligado e inativas com GTP ligado. 
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18. Marque a alternativa CORRETA, baseando-se na figura a seguir. 

 

 
 

LODISH, H. et al. Biologia celular e molecular. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 
 

 As células somáticas de mamíferos que se replicam, crescem em tamanho e sintetizam RNAs e proteínas ne-
cessárias à síntese de DNA durante a fase S (síntese). 

 O final de G2 é marcado pelo estabelecimento da mitose, durante a qual ocorrem diversos eventos que resultam na 
divisão celular. 

 A primeira etapa do ciclo celular é a entrada na fase G1 (primeiro intervalo), o período no qual as células replicam 
ativamente seus cromossomos. 

 A intérfase é formada pelos intervalos G1 e G2. 
 Ao final da fase S, as células entram em G2 contendo o mesmo número de cromossomos das células em G1. 
 

19. Essa organela é um conjunto de vesículas achatadas e empilhadas, cujas porções periféricas são dilatadas. Na mai-
oria das células, essa organela se localiza em uma determinada região do citoplasma, geralmente na proximidade do 
núcleo e de cisternas do retículo endoplasmático granular (ou rugoso). Ambas as faces dessa organela possuem 
redes de finos túbulos associados a vesículas de transporte. Qual organela é essa? 

 
 Mitocôndrias. 
 Cloroplastos. 
 Lisossomos. 
 Complexo de Golgi. 
 Retículo endoplasmático agranular (ou liso). 

 

20. Marque a alternativa CORRETA abaixo que é uma característica da morte celular por apoptose. 

 
 Fragmentação e dissolução (cariólise) do núcleo. 
 Liberação de enzimas lisossomais. 
 Fagocitose por células adjacentes. 
 Inflamação exsudativa. 
 Encolhimento celular e formação de corpos apoptóticos. 
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21. Marque a alternativa CORRETA em relação à morte celular. 
 

 O bloqueio seletivo da morte celular é de crucial importância para o tratamento efetivo de câncer. 
 Ainda não existem fármacos inibidores de apoptose disponíveis experimentalmente. 
 Inibidores de caspases não são capazes de bloquear a apoptose com grande eficiência. 
 A meta final prática no estudo da morte celular é propor intervenções terapêuticas capazes de modular a ocorrência 

da apoptose em doenças, seja inibindo ou induzindo a morte celular. 
 Enquanto estímulos patológicos brandos tendem a induzir a morte celular por necrose, estímulos mais severos 

levam à apoptose. 

   
22.  Marque o que a seta está indicando na figura a seguir. 

 

 

 
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 13. ed. Rio de Janeiro - RJ: Guanabara Koogan, 2017. 

 
 Nucléolo. 
 Núcleo. 
 Eucromatina. 
 Heterocromatina. 
 Cromossomos. 

 
23. Marque a alternativa CORRETA referente à organela celular mitocôndria. 

 

 Não apresentam DNA, pois o DNA está no núcleo da célula. 
 São organelas que conseguem viver independentemente do resto da célula. 
 Não apresentam ribossomos, pois estes se encontram no citoplasma da célula. 
 A membrana externa se invagina para o interior da mitocôndria, constituindo as cristas mitocondriais. 
 As mitocôndrias são formadas a partir da divisão e do crescimento de mitocôndrias preexistentes. 
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24. As ações e as propriedades de cada tipo de célula são determinadas pelas proteínas que elas contêm. É de grande 
importância entender como são controlados os diferentes tipos e as quantidades das várias proteínas produzidas por 
um determinado tipo de célula em um organismo multicelular. Essa regulação da expressão gênica é o processo 
fundamental que controla o desenvolvimento de organismos multicelulares como nós, desde uma simples célula-ovo 
fertilizada até os milhares de tipos celulares dos quais somos feitos. Baseado nisso, marque a alternativa CORRETA. 

 

 Genes que codificam proteínas que controlam o crescimento celular são ativados de modo anormal nas células 
cancerígenas, ao passo que os genes que codificam proteínas que promovem o crescimento e a replicação celular 
são reprimidos de modo inapropriado nessas células. 

 Apesar de terem sido encontrados exemplos de regulação em cada uma das etapas da expressão gênica, a última 
etapa, chamada de terminação é o mecanismo mais importante para determinar se um gene será expresso ou não 
e quanto de mRNA e, consequentemente, de proteína, será produzido. 

 Quando a expressão gênica não é controlada corretamente, as propriedades celulares são alteradas, processo que 
frequentemente leva ao desenvolvimento de tumores. 

 Quando a transcrição de um gene é ativada, o mRNA correspondente e a proteína, ou proteínas, codificadas são 
sintetizadas em baixa quantidade.  

 Quando a transcrição de um gene é reprimida, o mRNA e a(s) proteína(s) codificada(s) são produzidos em quanti-
dades muito maiores. 

 

25. Complete os espaços e marque a alternativa CORRETA. 
 

No----------------------- o material genético carrega a informação para especificar as sequências de aminoácidos das 
proteínas. É transcrito em vários tipos de ácido ribonucleico (RNA), como RNA mensageiro (mRNA), RNA de trans-
ferência (tRNA) e RNA ribossomal (rRNA), os quais atuam na síntese de proteínas.  
Todas as moléculas de DNA e a maioria dos RNAs são polímeros longos e não ramificados de ------------------, os quais 
consistem em uma pentose fosforilada ligada a uma base orgânica, purina ou pirimidina. 
As purinas ---------------- e -------------------e a pirimidina citosina estão presentes no DNA e no RNA. A pirimidina timina 
presente no DNA é substituída pela pirimidina ----------------no RNA. 
Nucleotídeos adjacentes em um polinucleotídeo são unidos por ligações fosfodiéster. A fita inteira possui uma direci-
onalidade química, da extremidade --------------------------. 

 

 Ácido ribonucleico – bases nitrogenadas – uracila – timina – adenina - 5` para a 3`. 
 Ácido desoxirribonucleico – nucleotídeos - uracila – timina – adenina - 5` para a 3`. 
 Ácido ribonucleico – bases nitrogenadas – uracila – timina – adenina - 3` para a 5`. 
 Ácido desoxirribonucleico – nucleotídeos – adenina – guanina – uracila -  5` para a 3`. 
 Ácido desoxirribonucleico – nucleotídeos – adenina – guanina – uracila - 3` para a 5`. 
 

26. Marque a alternativa CORRETA referente à organela celular chamada de retículo endoplasmático (RE). 
 

 A distribuição das proteínas na bicamada lipídica é assimétrica. As enzimas oxidativas encontram-se preferencial-
mente na face luminal das membranas, enquanto as glicoproteínas e as enzimas relacionadas à modificação dos 
produtos de secreção celular, como peptidases, hidrolases e transferases, estão presentes na face citoplasmática 
das membranas. 

 À semelhança das demais biomembranas, as membranas do RE são formadas por uma bicamada lipídica com 
proteínas associadas. Os lipídios presentes correspondem a 30% do seu conteúdo; já as proteínas correspondem 
a 70% da composição das membranas do RE, nas quais assumem diferentes funções, como proteínas estruturais, 
receptores ou enzimas. 

 O RE está relacionado à síntese, à modificação e ao transporte de proteínas e lipídios. Esses componentes são 
obrigatoriamente encaminhados para o exterior da célula por meio da secreção. 

 O retículo endoplasmático rugoso apresenta-se pouco desenvolvido nas células com intensa síntese de proteínas 
destinadas à secreção. 

 Os ribossomos que aparecem associados ao RE são diferentes aos ribossomos livres no citosol. 
 

27. Nessa organela celular, as proteínas e os lipídios provenientes do retículo endoplasmático (RE) sofrem importantes 
modificações estruturais, entre as quais se destacam glicosilação, sulfatação e fosforilação. O processamento dessas 
proteínas e lipídios, que em alguns casos é iniciado ainda no RE, é fundamental para que essas moléculas desem-
penhem adequadamente suas funções. De qual organela se trata? 

 

 Mitocôndrias. 
 Lisossomos. 
 Complexo de Golgi. 
 Retículo endoplasmático rugoso. 
 Ribossomos. 
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28. Algumas substâncias tendem a se acumular nos organismos, podendo chegar a níveis tóxicos. Esse é o caso de 
alguns produtos industriais, inseticidas (como o DDT), herbicidas, aditivos da indústria alimentícia e até mesmo me-
dicamentos. Um exemplo clássico é o fenobarbital, um antiepiléptico que potencializa a ação de anestésicos. No 
processo de destoxificação, uma série de reações permite que essas substâncias insolúveis em água sejam elimina-
das do organismo. Essas reações acontecem principalmente no fígado, mas podem também ocorrer em outros órgãos 
e tecidos, como intestinos, rins, pulmões e pele.  

 

Nesses órgãos, a presença das drogas ocasiona o aumento da quantidade das enzimas responsáveis pela destoxifi-
cação, bem como o aumento da área de qual organela celular? 

 
 Mitocôndrias. 
 Núcleo celular. 
 Ribossomos. 
 Retículo endoplasmático liso. 
 Retículo endoplasmático rugoso. 

 
29. Marque a alternativa CORRETA referente à membrana plasmática. 

 
 Com sua densa região central hidrofílica, a bicamada fosfolipídica é amplamente permeável a moléculas solúveis 

em água e íons. 
 Energia metabólica é despendida na difusão simples, porque o movimento é de uma região de baixa concentração 

para uma região de alta concentração da molécula, contra o seu gradiente de concentração química. 
 A taxa de difusão relativa de qualquer substância através de uma bicamada de fosfolipídeos é inversamente propor-

cional ao seu gradiente de concentração pela bicamada. 
 As bombas movidas por ATP são ATPases que usam a energia da hidrólise do ATP para mover íons ou moléculas 

pequenas por uma membrana a favor de um gradiente de concentração química. 
 Gases, como O2 e CO2, e moléculas polares pequenas sem carga, como ureia e etanol, conseguem atravessar a 

membrana plasmática por difusão simples. 
 

 
30. A mitose é um tipo de divisão celular que ocorre em todas as células eucarióticas e garante a formação de duas 

células-filhas. Com base nisso, marque a alternativa que representa a fase da mitose na figura a seguir. 

 

 
LODISH, H. et al. Biologia celular e molecular. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 
 Telófase. 
 Prófase. 
 Metáfase. 
 Prometáfase. 
 Anáfase. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mitose.htm
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PRIMEIROS SOCORROS 
 

31.  Diante de uma situação de hemorragia externa, assinale a alternativa CORRETA sobre o procedimento que deve ser 
realizado. 

 

 Compreensão do local com pano sujo ou gaze. 
 Não deve ser feito nada. 
 Oferecer bebidas energéticas à vítima. 
 Aplicar um garrote acima do local do ferimento. 
 Compressão no local com pano limpo ou gaze e elevação do membro. 

 
32. Segundo o Ministério da Saúde, as queimaduras são lesões decorrentes de agentes (tais como a energia térmica, 

química ou elétrica) capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. 
Diante dessa afirmação, assinale a alternativa correta. As queimaduras de 1° grau atingem superficialmente a pele e 
causam apenas uma vermelhidão no local. Queimaduras deste grau podem ser provenientes tanto do sol quanto do 
manuseio de panelas quentes e outros afazeres domésticos. Queimaduras de 2° grau, são aquelas em que acontece 
o comprometimento das camadas intermédias da pele e causam bolhas e inchaço no local. Queimaduras de 3° grau 
são aquelas que atingem as camadas mais profundas da pele, o que inclui: vasos sanguíneos, músculos e os 
nervos. 

 
 o primeiro atendimento que deve ser feito diante de uma queimadura de 2° grau (bolhas ou flictemas) é perfurar o 

flictema para retirar a coleção de líquido que se formou. 
 a primeira conduta a se adotar na situação de uma queimadura de 2º grau é resfriar a região atingida com água  

corrente ou soro fisiológico, proteger o local do flictema com gaze ou pano limpo e não perfurar o flictema. 
 diante da queimadura com formação de bolhas deve-se iniciar imediatamente com pomada a base de antibioticos 

para evitar a infecção. 
 colocar compressas geladas imediatamente após o aparecimento do flictema. 
 fazer um curativo simples no local da queimadura, utilizando soro fisiológico, água oxigenada e vaselina, mantendo 

o local sempre protegido. 
 

33. A vítima de um acidente de trânsito sofreu um corte profundo na perna esquerda e está perdendo sangue em quanti-
dade moderada. Para estancar o sangramento, deve-se  

 
 fazer compressão local utilizando gaze ou pano limpo. 
 fazer compressão direta no local e utilizar vaselina líquida para controlar o sangramento. 
 aplicar um torniquete no membro inferior esquerdo para evitar que o sangue arterial chegue nos MMIIs. 
 fazer compressão direta no local e utilização de gelo para fazer vasoconstrição e com isso diminuir o sangramento. 
 fazer compressão direta sobre o ferimento e utilizar um curativo com pó de café que é um coagulante natural e fácil 

de manusear. 
 

34. Diante de uma vítima com sangramento nasal, um dos procedimentos que se deve adotar na situação de emergência 
é 

 
 colocar um pano ou toalha fria com gelo sobre o nariz. 
 colocar algodão embebido com álcool na narina com sangramento. 
 deitar e elevar as pernas da vítima. 
 ficar sentado ou em pé com a cabeça inclinada para frente. NÃO deitar ou colocar a cabeça para trás, pressionar 

seu nariz, com papel descartável, por alguns minutos (respirar pela boca). 
 fazer a compressão no nariz e elevar a cabeça. 

 
35. Em uma situação de obstrução grave de via aérea por corpo estranho no indivíduo que se encontra desacordado 

(irresponsivo), o posicionamento inicial adequado para realizar os primeiros socorros é 
 
 colocar a vítima em decúbito lateral direito. 
 em decúbito ventral num colchão denso. 
 decúbito dorsal em superfície rígida.   
 sentado com os membros superiores elevados. 
 em posição ortostática, com membros inferiores afastados. 
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36. O atendimento a vítimas de acidentes deve ser realizado por profissionais de saúde com treinamento contínuo e 
atualização frequente para lidar com agilidade e segurança. Dentre as emergências médicas mais comuns, está o 
choque hipovolêmico. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

 
  A princípio, todo doente politraumatizado em choque é portador, até segunda ordem, de choque hipovolêmico he-

morrágico. 
 Na presença de instabilidade hemodinâmica, a solução mais indicada para a reposição volêmica é o Soro Fisiológico 

0,9% ou o Ringer Lactato, aquecido a 39°C, e deve ser feito, preferencialmente, através de acesso periférico. 
 São sinais de choque hipovolêmico: pulso fraco e bradicardia, cianose de extremidades, anemia, pele fria e frequên-

cia respiratória abaixo de 12 ciclos/min. 
 No atendimento pré-hospitalar, suporte básico de vida, de pacientes com hemorragia externa, a primeira medida é o 

controle da perda sanguínea através de compressão da ferida e posterior emprego de curativo compressivo. 
 Durante a reposição volêmica, a elevação muito rápida da pressão arterial (PA) sem o controle hemorrágico, princi-

palmente se não for reconhecido a causa da hemorragia, faz com que a perda sanguínea se exacerbe e leve o 
paciente ao óbito mais rapidamente. 

 
 I, II, IV. 
 I, II, IV e V. 
 I, II, III, IV e V. 
 I e IV. 
 I, III, V 

 
37. Na abordagem de um indivíduo que se envolveu em um acidente de trânsito, o mesmo deve ser avaliado rapidamente 

de forma eficiente, baseando-se em uma sequência lógica de atendimento e prioridades. Essas prioridades consistem 
no XABCDE do trauma.  Tendo sido revisto na 9ª edição do PHTLS 2018, ao mnemônico anterior foi acrescido mais 
uma letra. O “x’ de hemorragia exsanguinante, ou seja, hemorragia externa grave.  
 
Nesse novo formato, agora a letra “A” significa que a prioridade de atendimento deve ser 
 
 circulação. 
 respiração. 
 avaliação do estado neurológico. 
 controle da hipotermia. 
 via aérea com controle da coluna cervical. 

 
38. Em uma situação que você se depara com um indivíduo que apresente dor, impotência funcional e aumento de volume 

em uma das extremidades; a sua principal suspeita é que haja fratura nessa extremidade. Tendo em vista essa sus-
peita, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 Ao se detectar que o membro está fraturado, deve-se imobilizar o membro o mais rápido possível e providenciar 

intervenção médica para confecção de gesso o mais rápido possível. 
 Realizar tração no membro que tenha a suspeita de fratura e posicioná-lo de maneira anatomicamente correta. 
 Manter o membro com suspeita de fratura de forma a permanecer alinhado ao corpo. 
 Realizar a imobilização com talas no membro com suspeita de fratura, sendo que elas devem se estender para além 

das articulações adjacentes da fratura.    
 Iniciar com medidas medicamentosas para conter a dor. Pode-se usar um anti-inflamatório que você possua em 

casa. 
 

39. Você está em uma escola de ensino superior e, durante uma aula na quadra esportiva, um dos alunos escorrega e 
cai, batendo fortemente a região do crânio, durante o teu atendimento a esse aluno, você deve além de verificar se 
ele está responsivo(falando), eupneico, sem sinais de sangramento, verificar também 
 

 simetria pupilar. 
 eliminação de urina. 
 aumento da frequência cardíaca. 
 respiração irregular. 
 derrame de conjuntivas. 
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40.  O envenenamento por escorpiões, muito frequente no Brasil, é o responsável por um significativo número de mortes, 
especialmente entre crianças e idosos. Esse tipo de ocorrência pode acontecer em qualquer local, inclusive nas es-
colas, nas residências e onde há alimentos para o animal. Dessa forma, faz-se necessário que todas as pessoas e 
profissionais saibam como proceder ao se deparar com uma vítima desse envenenamento. Os primeiros socorros 
nessa situação são 

 
 lavar a região atingida com água e sabão. Colocar um pano quente no local afetado para diminuir o risco de infecção. 

Aguardar o socorro médico sem remover a vítima. Manter a pessoa em decúbito dorsal. Não pegar o animal agressor 
com a mão. 

 provocar o vômito. Deitar a pessoa de barriga para baixo com a cabeça virada para o lado. Colocar compressas 
com gelo no local afetado. Encaminhar a vítima para o hospital imediatamente. Deixar o animal onde está. Não 
tentar pegá-lo de forma alguma. 

 lavar a região atingida com água. Colocar saco com gelo ou compressa de água gelada sobre o local da ferroada 
para auxiliar no alívio da dor. Remover imediatamente a vítima para atendimento médico. Não pegar o animal agres-
sor com a mão. Se possível, levá-lo para identificação.   

 lavar a região atingida com água quente e água sanitária. Aplicar compressas frias, elevando a região acometida. 
Não dar nenhum tipo de bebida à vítima, inclusive água. Encaminhar para atendimento médico, se a vítima apre-
sentar ardor intenso. 

 perfurar ou cortar o local da picada. Colocar folhas, pó de café ou outras substâncias. Fazer o garroteamento do 
membro afetado, para não agravar as lesões locais. Elevar o local afetado. Controlar os sinais vitais e o volume 
urinário do acidentado. Dar o apoio respiratório que o caso exigir. 

 
41. Nas situações de emergência, se faz necessário a ação rápida e organizada.  Sobre as principais técnicas de primeiros 

socorros em diferentes casos de emergência, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
(   ) O procedimento para socorrer bebês, vítimas de engasgos, é a manobra de Heimlich. 
 
(   ) Os primeiros socorros para queimaduras provocadas pelo fogo são romper as bolhas e lavar a área afetada com 
água e sabão. 
 
(   ) Para cortes superficiais, lave o machucado com água corrente e pressione com gaze ou pano limpo até que seja 
possível parar o sangramento. 
 
(   ) Para vítimas adultas de parada cardíaca, realize a pressão no tórax durante 18 segundos (30 vezes), afundando 
a mão até 5 cm para que o coração possa receber a massagem. 

 
Assinale a sequência CORRETA. 

 
 F, F, V, V 
 F, V, F, V 
 V, F, V, F 
 V, V, F, F 
 V, V, V, F 

 
42.  A manobra utilizada em primeiros socorros nos casos de emergência por asfixia, provocada por corpo estranho nas 

vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar é chamada de manobra de 
 

 Heimlich.  
  Ortolani. 
  Epley. 
  Sellick. 
  Piparote. 
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ANATOMIA MÉDICA II 
 

43. A glândula tireoide situa-se profundamente aos músculos esterno tireóideo e esterno hioideo, na parte anterior do 
pescoço, ao nível da C5 e T1. É formada pelos lobos direito e esquerdo, situados em posição anterolateral a laringe 
e a traqueia. Um istmo relativamente fino une os lobos sob o segundo ou terceiro anel da traqueia. 

 
Assinale a alternativa que cita, CORRETAMENTE, características próprias da glândula tireoide. 

 
 As veias tireóideas superiores e médias drenam para as veias braquiocefálicas. 
 As artérias tireóideas superiores são ramos direto da artéria carótida interna. 
 As artérias tireóideas inferiores são ramos direto da artéria carótida externa. 
 As veias tireóideas inferiores drenam para a veia jugular externa, jugular anterior, podendo também drenar para a 

veia intercostal suprema. 
 A inervação da glândula ocorre através dos gânglios simpáticos cervicais e são fibras vasomotoras. A secreção 

endócrina é controlada pelo TSH hipofisário. 
 

44. A tuba auditiva tem como função aerar e equalizar a pressão na orelha. Essa tuba é facilmente obstruída por edema 
e secreções mucosas decorrentes de gripes ou mesmo resfriados comuns. Nestes casos resulta em menor pressão 
na cavidade timpânica, retração da membrana timpânica e por fim diminuição da audição. 
 
Assinale, CORRETAMENTE, as estruturas conectadas pela tuba auditiva. 

 
 Orelha interna e nasofaringe. 
 Orelha média e nasofaringe. 
 Orelha média e orofaringe. 
 Orelha interna e orofaringe. 
 Orelha externa e cavidade nasal. 

 
45. A parte óptica funcional da retina termina anteriormente ao longo da ora serrata, a margem posterior irregular do corpo 

ciliar. Com exceção dos cones e bastonetes do estrato nervoso, a retina é suprida pela artéria central da retina. Os 
cones e bastonetes recebem nutrientes da lâmina capilar da coroide. No exame do fundo do olho (oftalmoscópico), 
observa-se perfeitamente a artéria central da retina e seus ramos. 
 
Assinale a alternativa que indica, CORRETAMENTE, a origem direta da artéria central da retina. 

 
 Artéria oftálmica. 
 Artéria cerebral média. 
 Artéria carótida externa. 
 Artéria facial. 
 Artéria cerebral anterior. 

 
46. Pacientes com cólica biliar (cálculos em vias biliares) ou colicistite (inflamação da vesícula biliar) normalmente preci-

sam da remoção cirúrgica da vesícula. Este procedimento é realizado por vídeo cirurgia. Para a sua realização, é 
muito importante o conhecimento perfeito da anatomia da região.  
 
Com relação à anatomia da vesícula biliar e das vias biliares, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 A vesícula biliar é considerada uma estrutura não peritonizada (extra peritoneal). 
 A vesícula biliar localiza-se na fossa da vesícula na face diafragmática do fígado. 
 A artéria cística tem sua origem, na maioria das vezes, na artéria hepática direita.  
 O ducto colédoco é formado pela junção do ducto hepático direito e esquerdo. 
 O ducto colédoco termina, em geral, na papila menor do duodeno. 
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47. Os soluços são contrações espasmódicas, involuntárias do diafragma, que causam inspirações súbitas, rapidamente 
interrompidas pelo fechamento da glote o que provoca um som característico. O diafragma é uma divisória musculo-
tendínea, com dupla cúpula, que separa as cavidades torácica e abdominal do nosso tronco.  
 
Quanto a anatomia do diafragma, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 O pericárdio fibroso, contendo o coração, situa-se na parte lateral esquerda e inferior do diafragma. 
 Os pilares diafragmáticos são feixes musculotendíneos que se originam dos corpos de L1-L3, do ligamento longitu-

dinal anterior e dos discos intervertebrais. 
 A face superior do diafragma é irrigada pelas artérias pericardicofrênica e músculofrênica, ramos das artérias verte-

brais e artérias frênicas superiores das artérias torácicas internas. 
 A face inferior do diafragma é irrigada pelas artérias frênicas inferiores, em geral, ramos das artérias lombares. 
 A inervação motora do diafragma ocorre pelos nervos frênicos, provenientes do plexo braquial. 

 
HISTOLOGIA MÉDICA I 

 
48. O tecido muscular esquelético possui várias estruturas especializadas que garantem um funcionamento diferenciado 

em relação aos demais tecidos musculares (liso e cardíaco). Sobre a histologia do tecido muscular esquelético, assi-
nale a assertiva CORRETA. 

 

 O retículo sarcoplasmático é especializado no armazenamento de íons potássio. 
 A banda A do sarcômero é formada exclusivamente por filamentos de actina. 
 A fibra muscular possui apenas 1 núcleo. 
 O endomísio é uma membrana de tecido conjuntivo que envolve a fibra muscular. 
 A actina possui cabeças que têm atividade ATPásica. 

 
49. O tecido muscular cardíaco possui particularidades que o permitem trabalhar como um sincício. Sobre esse tecido tão 

especial, assinale a alternativa CORRETA. 
 

 Os discos intercalares são encontrados exclusivamente no tecido cardíaco. 
 As junções comunicantes (ou gap junction) são responsáveis pela coesão entre as fibras musculares cardíacas. 
 Os desmossomos são responsáveis pela passagem de íons entre as fibras musculares cardíacas. 
 Os túbulos T são invaginações do retículo sarcoplasmático. 
 A troponina C é o polipeptídeo que se liga à miosina. 

 
50. A membrana respiratória é uma estrutura especializada para permitir a difusão dos gases nos alvéolos. Sobre a his-

tologia desse tecido, assinale a alternativa CORRETA. 
 

 Os pneumócitos tipo I possuem corpos lamelares com surfactante. 
 Os pneumócitos tipo II possuem reticulo sarcoplasmático pouco desenvolvido. 
 Os neutrófilos alveolares são as principais células envolvidas com a limpeza do epitélio alveolar. 
 Os ductos alveolares possuem cartilagem.   
 O surfactante é uma fina película lipoprotéica. 

 
51. O tecido nervoso é composto por vários tipos de células cuja função adequada garante o funcionamento do sistema 

nervoso. Sobre o tecido nervoso, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 A barreira hematoencefálica impede a passagem de pequenas substâncias lipossolúveis.  
 Os oligodendrócitos não são presentes na substância cinzenta do sistema nervoso central. 
 Os nódulos de Ranvier consistem em áreas ricas em mielina no axônio. 
 Os prolongamentos dos astrócitos compõem a barreira hematoencefálica. 
 As células da micróglia são as mais numerosas do tecido nervoso. 
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PLANEJAMENTO DA VIDA PROFISSIONAL 
 

52. Sobre o Planejamento para profissionais de saúde assinale a alternativa CORRETA. 
 

 Planejamento consiste na tomada de decisões após os eventos ocorrerem. 
 O planejamento é uma ferramenta que possibilita perceber a realidade e construir um referencial futuro. 
 O planejamento consiste em tomar decisões no momento, para serem colocadas em prática imediatamente. 
 A realização de simulações de desfechos futuros não faz parte do planejamento. 
 A análise de riscos é independente do planejamento, não havendo relação entre essas duas estratégias.  

 
53. As dimensões da qualidade de vida são saúde física, psicológica, relações sociais e ambiente. (WHO, 2012). A medida 

de distanciamento social na pandemia do COVID-19 tem impactado o bem-estar dos estudantes universitários princi-
palmente em qual domínio da qualidade de vida? 

 

 Relações sociais. 
 Ambiente de moradia. 
 Saúde psicológica. 
 Saúde física. 
 Ambiente de ensino-aprendizagem. 

 
54. Impulsionado pelo rápido desenvolvimento da tecnologia da informação e impacto da pandemia do COVID-19, os 

ambientes de aprendizagem têm evoluído das tradicionais salas de aula presenciais para ambientes online e espaços 
de aprendizagem híbridos (Xiao 2020). Quais competências são necessárias o estudante ter para gerenciar aulas e 
atividades presenciais, online e (ou) híbridas? 

 
 Persistência, resiliência, manejo de estresse. 
 Autoeficácia, autoconfiança e autoestima. 
 Comunicação, pró-atividade, autonomia e pontualidade. 
 Motivação, engajamento, literacia digital e gestão do tempo. 
 Responsabilidade, perfeccionismo e determinação. 

 

 
ANATOMIA MÉDICA I 

 
55. A compressão do nervo ulnar, no punho, poderá causar a Síndrome do Túnel Ulnar, com hipoestesia no dedo mínimo 

e metade medial do dedo anular com fraqueza dos músculos intrínsecos da mão. Poderá haver deformidade em garra 
dos dedos anular e mínimo. Ao contrário da lesão proximal do nervo ulnar a capacidade de fletir não será afetada. 

 
Assinale a alternativa que cita, CORRETAMENTE, a origem do nervo ulnar. 

 
 C5 e C6 somente. 
 C7 somente. 
 C7 e C8 apenas. 
 C8, T1, T2 e as vezes de T3. 
 C8 e T1 e muitas vezes de C7. 

 
56. O quadril maduro é o grande osso pélvico plano formado pela fusão de três ossos primários: ílio, ísquio e púbis, no 

fim da adolescência. Cada um dos três ossos é formado a partir de seu próprio centro primário de ossificação, mais 
tarde surgem cinco centros secundários de ossificação. 

 
Assinale a alternativa que NÃO contemple um acidente característico do osso do quadril. 

 
 Tubérculo do adutor. 
 Túber isquiático. 
 Face auricular. 
 Face sinfisial. 
 Face articular semilunar. 
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BIOQUÍMICA MÉDICA I 
 

57. Assinale a alternativa CORRETA a respeito da glicólise.  
 

 A glicólise ocorre apenas em condições aeróbicas. 
 A glicólise tem como balanço energético a formação de 1 ATP e 1 NADH. 
 A glicólise é uma via metabólica especializada em geração de energia a partir da glicose. 
 A glicólise é um processo eficiente, capaz de remover toda a energia química da glicose. 
 A glicólise ocorre em apenas uma etapa, na qual utiliza ATP para catalise. 

 
58. Sobre a gliconeogênese, assinale a alternativa CORRETA.  

 

 A gliconeogênese é uma via metabólica que produz glicogênio. 
 A gliconeogênese é uma via catabólica alternativa à glicólise, capaz de operar através de precursores de diferente 

estrutura dos carboidratos. 
 A gliconeogênese ocorre no fígado, rins, cérebro e eritrócitos.  
 A gliconeogênese é o processo de formação de novas moléculas de glicose a partir de carboidratos. 
 A gliconeogênese ocorre através das mesmas enzimas da glicólise no sentido inverso, com exceção de 3 que apre-

sentam irreversibilidade. 

 
BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS 

 
59. Em 2005, a UNESCO promulgou a “Declaração Universal sobre Bioética & Direitos Humanos” e tornou explícita a 

relação entre as discussões bioéticas e o ideal de sociedade fundada na perspectiva dos direitos humanos. Em seu 
artigo 5º, a referida Declaração aborda a autonomia e a responsabilidade individual. Sobre o princípio bioético da 
autonomia, assinale a alternativa que CORRETAMENTE a define. 

 
 É a decisão realizada pelo competente profissional de saúde em detrimento da opinião do paciente. 
 É a capacidade de realizar responsavelmente o processo de tomada de decisão. 
 É a capacidade de intervir no processo de tomada de decisão por outro indivíduo. 
 É a competência de seguir as ordens de uma autoridade estatal. 
 É a habilidade de agir sem refletir sobre a responsabilidade de seus atos. 

 
60. A “Declaração Universal sobre Bioética & Direitos Humanos” (UNESCO, 2005), em seu artigo 6º, analisa a importância 

do consentimento na prática do profissional de saúde e nas pesquisas científicas. Sobre o tema do consentimento, 
podemos afirmar que 

 
 a obtenção do consentimento não pressupõe o fornecimento de informação adequada. 
 o indivíduo não pode revogar o consentimento após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 
 o consentimento fornecido por um líder de uma comunidade é suficiente para a realização da pesquisa científica 

com os integrantes da comunidade. 
 a realização da intervenção médica deve ser iniciada a partir do consentimento prévio, livre e esclarecido do indiví-

duo envolvido. 
 a pesquisa empírica, como a aplicação de questionários e entrevistas, pode ser a realizada sem a obtenção do 

consentimento dos indivíduos envolvidos. 
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