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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 40 questões numeradas de 01 a 40. 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 04 (quatro) horas, 
com início às 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. 
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ANATOMIA MÉDICA I 
 

1. A terminologia anatômica introduz e faz parte de grande parte da terminologia médica. O conhecimento da terminolo-
gia anatômica internacional permite a precisa comunicação entre os profissionais da saúde e cientistas do mundo 
todo. 

 

 
Assinale a alternativa que descreve, CORRETAMENTE, o termo de relação e comparação: MEDIAL 

 
Usado para indicar que uma estrutura está mais perto do plano mediano do corpo. 

X Refere-se a algo situado do mesmo lado do corpo que uma outra estrutura. 

X Indica que uma estrutura está mais distante do plano mediano do corpo. 

X Utilizado para comparar uma posição mais próxima da inserção de um membro. 

X Utilizado para comparar uma posição mais distante da inserção de um membro. 

 

2. O osso, um tecido vivo, é uma forma rígida e altamente especializada de tecido conjuntivo que compõe a maior parte 
do esqueleto humano. É um tecido formado especialmente por uma matriz orgânica com diversos sais minerais, em 
que predominam o fosfato e o carbonato de cálcio. Os ossos do esqueleto adulto proporcionam inúmeras funções. 

 

 
Assinale, CORRETAMENTE, a alternativa que NÃO contemple adequadamente uma das funções dos ossos. 
 

Síntese e armazenamento de aminoácidos no organismo. 

X Sustentação para o corpo humano. 

X Proteção para estruturas vitais (coração e pulmões, por exemplo). 

X Base mecânica para os movimentos corporais (alavanca). 

X Produção de células sanguíneas na medula óssea dos ossos longos. 

 
3. Artrologia é o estudo das articulações. As articulações são uniões ou junturas entre dois ou mais ossos ou partes 

rígidas do nosso esqueleto. Existem três classes de articulações descritas conforme sua forma ou tipo de material 
pelo qual os ossos estão unidos: sinoviais, fibrosas e cartilagíneas. 

 

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

 
Úmero-Incisura troclear da ulna. 

X Corpo vertebral-Corpo vertebral. 

X Segundo metacarpo-Falange proximal. 

X Quadril-Cabeça do fêmur. 

X Atlas-Dente do áxis. 

 
4. Acidentes e formações ósseas aparecem em locais onde haja inserção de tendões, ligamentos ou fáscias ou onde 

haja estruturas que penetrem nos ossos ou situem-se adjacentes a eles, como artérias. Outras formações ocorrem e 
estão relacionadas a passagem de um tendão ou ainda para controlar o tipo de movimento de uma articulação. 

 

Com relação aos acidentes e estruturas dos ossos assinale, CORRETAMENTE, a alternativa que define: FORAME 
 

Passagem através de um osso. 

X Área oca ou deprimida. 

X Depressão ou escavação alongada. 

X Crista de um osso. 

X Entalhe na margem de um osso. 
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5. O músculo braquial é fusiforme e achatado e encontra-se situado profundamente ao músculo bíceps no comparti-
mento anterior do braço. O músculo braquial é um potente flexor do antebraço em todas as posições, não sendo 
afetado nem pela pronação e nem pela supinação. 

 

 
Assinale, CORRETAMENTE, a alternativa que cita o nervo responsável pela inervação motora do músculo braquial. 

 
Nervo musculocutâneo. 

X Nervo ulnar. 

X Nervo radial. 

X Nervo axilar. 

X Nervo mediano. 

 
6. O processo estiloide do rádio pode ser facilmente palpado na tabaqueira anatômica, uma depressão triangular que 

aparece bem, na região lateral do punho, quando o primeiro quirodáctilo é estendido. No assoalho da tabaqueira, 
temos os ossos escafoide e trapézio do carpo e a região é também cruzada pela importante artéria radial. 

 

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

 
Extensor curto e extensor longo do polegar. 

X Abdutor curto e abdutor longo do polegar. 

X Oponente do polegar e abdutor longo do polegar. 

X Palmar longo e abdutor longo do polegar. 

X Retináculo do flexores e retináculo dos extensores do punho. 

 
7. A principal função dos membros inferiores é permitir que a pessoa fique de pé e caminhe. Normalmente as ações dos 

músculos dos membros inferiores são descritas de forma isolada, mas o que ocorre em geral é o trabalho de muitos 
músculos ou de um grupo funcional trabalhando em conjunto na postura e na marcha. Assim, no ciclo da marcha no 
momento do apoio terminal (saída do calcâneo) o grupo muscular ativo com objetivo da aceleração da massa são os 
flexores plantares do tornozelo. 

 

 
Assinale a alternativa que cite, CORRETAMENTE, somente músculos flexores plantares do tornozelo. 

 
Gastrocnêmio, sóleo e plantar. 

X Tibial posterior e poplíteo. 

X Tibial anterior e tibial posterior. 

X Gastrocnêmio, sóleo e poplíteo. 

X Fibular longo, fibular curto e poplíteo. 

 
8. Na articulação do joelho a flexão e a extensão são os principais movimentos. Existe alguma rotação quando o joelho 

está fletido. Quando está completamente estendido e com o pé apoiado no solo, o joelho trava passivamente devido 
a rotação medial dos côndilos do fêmur sobre o platô tibial. Essa posição torna o membro inferior uma sólida coluna 
adaptada para a sustentação do peso corporal.  

 

 
Assinale a alternativa que cita, CORRETAMENTE, o nome das lâminas fibrocartilagíneas, presentes na face articular 
da tíbia, e que absorvem o impacto entre os côndilos dos grandes ossos do joelho. 

 
Meniscos. 

X Ligamentos cruzados. 

X Patelas. 

X Ligamentos colaterais. 

X Eminência intercondilar. 
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9. Como a artéria poplítea é profunda o seu pulso pode ser difícil de ser palpado. Para facilitar deve ser feita a palpação 
com o paciente em decúbito ventral e o joelho fletido para relaxar a fáscia poplítea e os músculos do jarrete. A dimi-
nuição ou ausência do pulso poplíteo pode ser um sinal de obstrução do vaso que lhe dá origem.  

 

 
Assinale a alternativa que cita, CORRETAMENTE, a origem direta da artéria poplítea. 

 
Artéria femoral. 

X Artéria femoral profunda. 

X Artéria tibial posterior. 

X Artéria ilíaca externa. 

X Artéria circunflexa femoral. 

 
10. A coluna vertebral nos adultos é formada por 33 vértebras organizadas em cinco regiões: cervical, torácica, lombar, 

sacral e coccígea. As vértebras, em geral, possuem um corpo e um arco. O arco é posterior ao corpo e consiste em 
dois pedículos e duas lâminas. No interior do arco temos o forame vertebral e a sucessão dos forames formam o canal 
vertebral. 

 

 
Assinale a alternativa que cita, CORRETAMENTE, a principal função do canal vertebral. 

 
Proteção da medula espinhal. 

X Sustentação do peso corporal. 

X Passagem dos nervos cranianos. 

X Fixação de músculos e ligamentos. 

X Passagem das artérias vertebrais. 
 
 

11. O sistema circulatório transporta líquido por todo o corpo. É formado pelo coração, vasos sanguíneos (artérias e veias) 
e pelos vasos linfáticos, que formam uma rede de transporte ao longo de nosso corpo. Conduzem, portanto, os nutri-
entes necessários, o oxigênio e substâncias metabólicas que entram e saem das células. 
 
Assinale a alternativa que descreve, CORRETAMENTE, o que seja anastomose vascular, na anatomia. 

 
Comunicações entre os múltiplos ramos de uma artéria e que oferecem desvios ao fluxo sanguíneo. 

X Refere-se ao endotélio ou camada íntima de um vaso sanguíneo. 

X São pequenas vênulas que se unem para formar plexos venosos, como no arco dorsal do pé. 

X São capilares que unem os lados arterial e venoso da circulação. 

X Trata-se de massas de tecido linfoide que filtra a linfa em seu trajeto até o sistema venoso. 

 

12. Trata-se de um compartimento central do tórax, interposto entre os dois pulmões e separando-os completamente, que 
contém praticamente todas as demais estruturas torácicas: coração, parte dos grandes vasos, parte da traqueia e 
esôfago, timo, linfonodos, entre outros. Estende-se desde a abertura superior do tórax até o diafragma e desde o 
esterno até os corpos vertebrais torácicos. 

 

Assinale, CORRETAMENTE, a estrutura a que se refere o enunciado anterior. 

 
Mediastino. 

X Cavidade pleural. 

X Cavidade pericárdica. 

X Cavidade peritoneal. 

X Manguito pleural. 
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13. O ápice do coração é formado pela parte inferolateral do ventrículo esquerdo. O ápice permanece imóvel durante todo 
o ciclo cardíaco e é o local de intensidade máxima dos sons de fechamento da valva atrioventricular esquerda: bicús-
pide ou mitral. 

 

 
Assinale, CORRETAMENTE, a localização em geral, no adulto, do ápice do coração. 
 

Posteriormente ao quinto espaço intercostal esquerdo e nove centímetros do plano mediano. 

X Posteriormente ao terceiro espaço intercostal esquerdo e nove centímetros do plano mediano. 

X Posteriormente ao sétimo espaço intercostal esquerdo e sete centímetros do plano mediano. 

X Posteriormente ao sétimo espaço intercostal esquerdo e onze centímetros do plano mediano. 

X Posteriormente ao sétimo espaço intercostal esquerdo e junto a borda lateral esquerda do esterno. 

 
14. O ventrículo esquerdo do coração forma o seu ápice e quase toda a face esquerda (pulmonar) e margem esquerda e 

ainda a maior parte da face diafragmática. Como a pressão é muito maior na circulação sistêmica do que na circulação 
pulmonar, o ventrículo esquerdo trabalha mais e suas paredes são mais espessas que as paredes do ventrículo 
direito. 

 

 
Assinale, CORRETAMENTE, outras características próprias, apenas do ventrículo esquerdo. 
 

Valva A-V com duas válvulas. 

X Músculos pectíneos. 

X Músculos papilares. 

X Trabéculas cárneas. 

X Valva A-V com três válvulas. 

 

15. Trata-se de um tubo que se estende do pescoço até o tórax onde termina, ao nível do ângulo esternal, dividindo-se 
em brônquios principais direito e esquerdo. Transporta o ar que entra e sai dos pulmões. O tubo é fibrocartilagíneo, 
sustentado por anéis de cartilagens em formato de “C” e que sustentam e mantem o tubo pérvio. Na região posterior 
dos anéis é transposta por um músculo liso e involuntário que une as extremidades dos anéis. 

 

 
Assinale, CORRETAMENTE, a estrutura a que se refere o enunciado. 

 
Traqueia. 

X Esôfago. 

X Brônquio.  

X Laringe. 

X Faringe. 

 

16. O conhecimento da anatomia dos lobos e segmentos bronco pulmonares é essencial para a interpretação precisa dos 
exames de imagem e para a realização de cirurgias ou ressecções cirúrgicas pulmonares. Durante o tratamento do 
câncer o cirurgião poderá retirar o pulmão inteiro (pneumectomia) ou um lobo (lobectomia) ou ainda um segmento 
(segmentectomia). 

 

 
Assinale apenas uma alternativa que cita, CORRETAMENTE, características relacionadas aos pulmões. 

 
O pulmão esquerdo possui dois lobos: superior e inferior, separados pela fissura oblíqua. 

X O pulmão esquerdo possui dois lobos: apical e basal, separados pela fissura horizontal. 

X O pulmão direito possui três lobos: superior, ântero-inferior e póstero-inferior. 

X O pulmão direito possui oito segmentos, sendo dois no lobo superior. 

X O pulmão direito possui nove segmentos, sendo seis nos lobos inferiores. 
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BIOQUÍMICA MÉDICA I 
 

17. A superestrutura das enzimas é exclusivamente voltada para manter grupos interativos adequadamente posicionados. 
Ao longo da estrutura de uma enzima, qual é a região responsável pela interação com o substrato? Assinale a alter-
nativa CORRETA.  

 
NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: ArtMed., 7ª ed., 2017. 

 

Sítio ativo. 

X Sítio alostérico. 

X Sítio regulatório. 

X Balsa lipídica. 

X Sítio de ligação competitivo. 

 
18. Analise o perfil cinético das enzimas hexoquinase (linhas vermelhas) e glucoquinase (linhas verdes) na Figura1 abaixo 

e assinale a alternativa CORRETA.  
 

 

(ref. https://quizlet.com/167620025/important-km-and-vmax-graphs-flash-cards/ (acesso em 15/10/21))  

 

A hexoquinase atinge mais rapidamente a velocidade máxima e apresenta menor KM comparado à glucoquinase. 

X A hexoquinase apresenta Vmax superior comparado à glucoquinase. 

X O substrato de ambas as enzimas é a glicose-6-fosfato. 

X A glucoquinase atinge mais rapidamente a velocidade máxima e apresenta menor KM comparado à hexoquinase. 

X Ambas as enzimas apresentam a mesma velocidade máxima.  

 
 
 

19. O que são enzimas alostéricas? Assinale a alternativa CORRETA.  

 

São enzimas passíveis de sofrerem modulação na atividade catalítica mediante a ação de moléculas efetoras.  

X Todas as enzimas são regulatórias. 

X São enzimas passíveis de catalisarem diferentes substratos mediante modulação alostérica.  

X São enzimas de tamanho inferior e que se encontram ao final de via metabólica. 

X São enzimas que apresentam o mesmo perfil cinético das demais enzimas (Michaelis-Menten), mesmo quando 

sob influência de agentes alostéricos. 

https://quizlet.com/167620025/important-km-and-vmax-graphs-flash-cards/
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20. As ligações glicosídicas apresentam grande impacto sobre a estrutura tridimensional de um di ou polissacarídeo. 
Analise a figura1 abaixo e indique CORRETAMENTE a estereoisomeria da ligação glicosídica e sua posição entre os 
carbonos das estruturas. Assinale a alternativa correta. 

 

NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: ArtMed., 7ª ed., 2017. 

 

Monômeros de glucose unidos por ligação (1→4). 

X Monômeros de glucose unidos por ligação α(1→4). 

X Monômeros de glucose unidos por ligação α(1→3). 

X Monômeros de glucose unidos por ligação α(1→2). 

X Monômeros de glucose unidos por ligação (1→3). 

 
 

21. Assinale a alternativa que define CORRETAMENTE o metabolismo.  

 

Soma de todas as transformações que ocorrem em uma célula ou organismo. 

X Degradação de nutrientes para geração de compostos capazes de efetuar trabalho. 

X Síntese de biomoléculas através da utilização de precursores e energia metabólica. 

X Todas as reações químicas que permitem acumular energia livre. 

X Todas as reações químicas que direcionam o gasto de energia livre. 

 
 

22. Tumores sólidos são capazes de se desenvolverem em regiões distantes de capilares sanguíneos e crescem e se 
multiplicam mesmo em condição de hipoxemia. Qual o principal mecanismo utilizado por essas células tumorais para 
produzir ATP e sobreviver? Assinale a alternativa CORRETA. 

 
NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: ArtMed., 7ª ed., 2017. 

 

Glicólise. 

X Ciclo de Krebs. 

X Gliconeogênese. 

X Via das pentoses-fosfato. 

X Glicogênese. 

 
23. A via das pentoses-fosfato é uma rota metabólica que promove oxidação da glicose para produzir compostos úteis à 

célula. Qual a importância dessa via para o metabolismo celular? Assinale a alternativa CORRETA.  
 

NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: ArtMed., 7ª ed., 2017. 

 

Produzir NADPH, componente vital para regenerar a glutationa, uma molécula capaz de remover radicais livres.  

X A via das pentoses-fosfato atua removendo glicose-6-fosfato da glicólise a fim de evitar sobrecarregar a célula 

com carboidratos. 

X Produção de ATP para sobrevivência celular. 

X Impedir a divisão celular na pele e medula óssea.  

X A via das pentoses-fosfato estimula a gliconeogênese. 
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24. A Figura1 abaixo representa o perfil de atividade de duas enzimas em diferentes valores de pH. Assinale a alternativa 
CORRETA referente às enzimas destacadas.  
 

 

NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: ArtMed., 7ª ed., 2017. 

 

O pH ótimo da pepsina é entre 1,5 e 2. 

X A glicose-6-fosfatase apresenta maior atividade no suco gástrico. 

X A pepsina apresenta ampla faixa de atividade e é capaz de catalisar reações em qualquer valor de pH. 

X A glicose-6-fosfatase apresenta ampla faixa de atividade e é capaz de catalisar reações em qualquer valor de pH. 

X O pH ótimo da glicose-6-fosfatase é 6,0. 

 
25. A hemoglobina é formada por 4 sub-unidades polipeptídicas, 2α e 2β: tanto as cadeias α quanto as β apresentam 

grande similaridade arquitetural tridimensional. No entanto, cada cadeia α e β apresenta uma estrutura não proteica 
ligada covalentemente e que é vital para a função da proteína. Qual é essa estrutura não proteica? Assinale a alter-
nativa CORRETA.  

 

NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: ArtMed., 7ª ed., 2017. 

 

Grupo prostético Heme. 

X Grupo prostético piridoxal-fosfato. 

X Biotina. 

X Ácido lipóico. 

X Flavina mononucleotídio.  

 
 

26. Os carboidratos integram uma posição central no metabolismo da maioria dos seres vivos. A importância desses 
componentes sob o metabolismo é tamanha que os organismos que não dispõem de acesso ou apresentam baixas 
concentrações de glucose, são obrigados a sintetizá-los a partir de precursores metabólicos, como piruvato, lactato 
ou aminoácidos. Qual a CORRETA denominação desse processo? 

 

NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: ArtMed., 7ª ed., 2017. 

 

Gliconeogênese. 

X Glicólise. 

X Glicogenólise. 

X Glicogênese. 

X Lipólise. 
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27. Qual o principal sistema tampão do sangue em seres humanos? Assinale a alternativa CORRETA. 
 

Ácido carbônico/bicarbonato. 

X Ureia/ácido úrico. 

X Ácido clorídrico/hidróxido de sódio. 

X Proteínas. 

X Ácido clorídrico/ cloreto de potássio. 

 
28. Um paciente com insuficiência cardíaca importante promove hipoperfusão tecidual (redução do fluxo sanguíneo) com 

consequente redução da taxa de oxigenação tecidual e elevação do ácido láctico. Qual alteração do equilíbrio ácido-
básico esperado nesse caso? Assinale a alternativa CORRETA. 

 
NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: ArtMed., 7ª ed., 2017. 

 

Acidose metabólica. 

X Alcalose metabólica. 

X Acidose respiratória. 

X Alcalose respiratória. 

X Alcalose mista (respiratória e metabólica). 

 
29. Os aminoácidos são íons dipolares (zwitterions), isto é, são capazes de sofrer protonação ou desprotonação de acordo 

com o pH do meio. O que é o ponto isoelétrico de aminoácidos? Utilize a figura1 abaixo como material de apoio e 
assinale a alternativa CORRETA. 

 

 

NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: ArtMed., 7ª ed., 2017. 

 

Valor de pH no qual o aminoácido se encontra eletricamente neutro. 

X Valor de pH no qual o aminoácido se encontra eletricamente positivo.  

X Valor de pH no qual o aminoácido se encontra eletricamente negativo. 

X Estado eletrônico do aminoácido que determina pH 7,0 de uma solução. 

X Estado eletrônico do aminoácido que determina pH acídico de uma solução 
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30. O que são aminoácidos essenciais? Assinale a alternativa CORRETA.  
 

Os aminoácidos essenciais são aqueles que precisam ser obtidos pela dieta, pois o organismo não apresenta ca-
pacidade de biossintetizá-los. 

X Os aminoácidos essenciais são aqueles que não precisam ser obtidos pela dieta, pois o organismo apresenta sua 

capacidade biossintética.  

X Os aminoácidos essenciais são aqueles que apresentam grupamentos químicos amina e ácido carboxílico.  

X Os aminoácidos essenciais são aqueles que apresentam grupamentos R em sua estrutura química. 

X Os aminoácidos essenciais são aqueles que apresentam carga elétrica neutra.   

 
31. Considere a estrutura de uma proteína complexa, como a albumina e a hemoglobina, e responda à questão a seguir. 

Qual é o efeito promovido pela desnaturação dessas estruturas através da sua exposição a elevadas temperaturas 
por tempo prolongado? Assinale a alternativa CORRETA. 

 

NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: ArtMed., 7ª ed., 2017. 

 

Perda irreversível da função. 

X Perda reversível da função. 

X Não haverá perda de função. 

X Manutenção da estrutura quaternária. 

X Incremento da atividade catalítica. 

 
32. Qual o impacto do acúmulo de CO2 decorrente de uma obstrução nas vias aéreas sobre o balanço de pH sanguíneo 

a curto prazo? Considere que não houve compensação renal. Assinale a alternativa CORRETA.  
 

NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. Porto Alegre: ArtMed., 7ª ed., 2017. 

 

Acidose respiratória. 

X Alcalose respiratória. 

X Não altera o equilíbrio do pH. 

X Alcalose metabólica. 

X Alcalose mista. 

 

BIOÉTICA E ÉTICA PROFISSIONAL 
 
 

33. O médico hipocrático atuava com os sentidos (aísthèsis), a inteligência (nous, diánoia, gnómé, sýnesis, phrónésis) e 
as mãos (kheir) (REBOLLO, Regina Andrés. O legado hipocrático e sua fortuna no período greco-romano: de 
Cós a Galeno. Scientiae Studia [online]. 2006, v. 4, n. 1. p. 45-81.  
 

Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1678-31662006000100003>).  

 

Sobre a medicina hipocrática e seu juramento, é CORRETO afirmar que 
 

 o princípio da beneficência e de não causar dano orientam a prática médica hipocrática. 
 a prática da eutanásia era aceita em pacientes em final de vida. 
 a realização do aborto era permitida na medicina hipocrática. 
 a medicina hipocrática não aborda o princípio bioético da justiça. 

 

Estão CORRETAS as seguintes asserções: 
 

I e IV. 

X I e II. 

X II e IV. 

X I, II e IV. 

X III e IV. 
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34. Na passagem da década de 1990 para o século 21, no Brasil, a temática da humanização passou a ser considerada 
estratégica para a política de saúde, inaugurando pautas relacionadas a saberes, atitudes e práticas. 

 
(MOREIRA, Martha Cristina Nunes. Cuidado, descuido e afecção: uma perspectiva para a humanização em saúde. Ciência & Saúde Coletiva 

[online]. v. 26, n. 08, 2021, p. 2934.  

 
Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021268.12592021>).  

 
Sobre a humanização em saúde, é CORRETO afirmar que 

 

 essa política de saúde recorda os profissionais de saúde sobre a necessidade de acolhimento e a valorização da 
subjetividade do paciente. 

 ela centra o atendimento de saúde no cuidado ao paciente. 
 o conhecimento especialista e técnico é ressaltado para o adequado acompanhamento do paciente. 
 o Sistema Único de Saúde não possui uma diretriz sobre a humanização em saúde. 

 

Estão CORRETAS as seguintes afirmativas 

 

I e II. 

X I e III. 

X II e III. 

X I e IV. 

X II e IV. 

 
35. O termo “bioética” é um neologismo derivado do grego bios (vida) e ethike (ética) definido como estudo sistemático 

das dimensões morais, incluindo visão, decisão, conduta e normas, das ciências da vida e dos cuidados da saúde. 
Trata-se de um conceito que não se reduz a discutir ciência nem se concentra na área da saúde, pois a opinião 
pública, ética, ciência e política estão interligadas nesses temas contemporâneos. Assim, o principal objetivo do en-
sino de bioética é aprimorar a “capacidade de juízo moral”, buscando a tomada de decisões; portanto, ela cuida da 
dignidade e da vida, especificamente do significado e do sentido da existência. 

 
(MENDES, Priscilla Biazibetti, PEREIRA, Alexandre de Araújo e BARROS, Ilma da Cunha. Bioética e cuidados paliativos na graduação mé-

dica: proposta curricular. Revista Bioética [online]. 2021, v. 29, n. 3, p. 534-542.  

 
Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-80422021293489>).  

 
Sobre os tipos de bioética, é CORRETO afirmar: 

 

 Van Rensselaer Potter propôs a bioética como a “ponte” entre o conhecimento científico e os valores éticos. 
 A bioética principialista propõe a análise dos dilemas morais a partir de quatros princípios (respeito à autonomia, 

beneficência, não maleficência e justiça). 
 A bioética potteriana centralizou a sua análise nas questões de ética médica. 
 O utilitarismo clássico tem como princípio fundamental a defesa da sacralidade da vida humana e sua necessidade 

de proteção. 

 

Estão CORRETAS as seguintes afirmativas 

 

I e II. 

X I e III. 

X II e III. 

X III e IV. 

X II e IV. 
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36. Durante muito tempo a publicidade médica foi negligenciada devido à visão equivocada de que marketing equivale a 
propaganda enganosa e não poderia ser realizado pelo trabalhador de saúde de maneira ética. Hoje, com o intenso 
desenvolvimento e a expansão das tecnologias de comunicação e informação, o profissional percebe que se não 
buscar alternativas para divulgar seus serviços estará em desvantagem competitiva no mundo globalizado do traba-
lho. Em vista disso, o CFM tem buscado assegurar a qualidade do ato médico e a idoneidade da categoria, defen-
dendo valores éticos contra o sensacionalismo e a autopromoção, sendo exemplo disso a publicação do Manual de 
publicidade médica. 

 
(SCHMIDT, Ana Carolina Fernandes Dall Stella de Abreu et al. Publicidade médica em tempos de medicina em rede. Revista Bioética [online]. 

2021, v. 29, n. 1, p. 115-127.  

 
Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-80422021291452>).  

 
Sobre o tema da publicidade médica, é CORRETO afirmar: 
 
I. A publicidade médica está regida a partir de princípios éticos que orientam a sua prática. A necessidade de atuar 
no esclarecimento da sociedade possibilita a inserção em atividades de meios de comunicação de massa e mídias 
sociais com o objetivo educativo. 
 
PORQUE 

 

II. O profissional de medicina deve estar próximo da sociedade e auxiliar com os seus conhecimentos científicos e 
experiência profissional a orientação fidedigna da população, evitando a sua autopromoção e agindo em conformidade 
com o decoro da profissão. 
 
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a relação entre as asserções. 

 

As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

X As asserções I e II são proposições falsas. 

X A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

X A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

X As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

 
37. Quem começa a estudar bioética logo se depara com quatro preceitos amplamente divulgados – beneficência, não 

maleficência, autonomia e justiça –, propostos por Beauchamp e Childress em 1979 na obra Princípios de ética bio-
médica, que se tornaria a principal referência da vertente “principialista”. 

 
(SANCHES, Mário Antônio et al. Perspectivas bioéticas sobre tomada de decisão em tempos de pandemia. Revista Bioética [online]. 2020, 

v. 28, n. 3, p. 410-417.  
 

Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-80422020283401>). 

 
Sobre o tema da bioética, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes asserções. 
 
(   ) O princípio do respeito à autonomia não se aplica em graus de capacidade para decidir. 
(   ) O princípio da beneficência não estava descrito na ética médica de Hipócrates. 
(   ) O princípio da não maleficência trata das ações que o profissional de saúde pode se abster em razão de não 
causar dano ao paciente. 
(   ) O princípio da justiça trata das questões de distribuição de recursos no sistema de saúde. 

 

Está CORRETA a sequência: 

 

F, F, V, V. 

X V, V, V, V. 

X V, F, V, F. 

X V, F, F, F. 

X F, F, F, F. 
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38. Outra vertente importante da bioética é o personalismo, que parte de bases do cristianismo pontualmente relacionadas 
a campos específicos da saúde humana e da pesquisa científica. Por seu fundamento religioso, nem sempre o per-
sonalismo é bem acolhido. Todavia, essa visão coincide com a leitura de mundo de boa parte dos profissionais de 
saúde, criados em sociedades de forte herança cristã. 

 
(SANCHES, Mário Antônio et al. Perspectivas bioéticas sobre tomada de decisão em tempos de pandemia. Revista Bioética [online]. 2020, 

v. 28, n. 3, p. 410-417.  
 

Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-80422020283401>).  

 
Sobre a bioética personalista, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes asserções. 

 

(    ) O termo “pessoa” representa o indivíduo como imagem e semelhança de Deus. 
(    ) A dignidade da pessoa humana destaca o individualismo dessa concepção bioética. 
(   ) A dignidade da pessoa humana é reduzida ao longo do desenvolvimento da vida humana no que se refere à 
capacidade cognitiva e à idade. 
(    ) O paciente em cuidados paliativos pode renunciar a tratamentos de saúde que prolongam dolorosamente a vida. 

 

Está CORRETO o que se lê na alternativa: 

 

V, F, F, V. 

X V, V, V, V. 

X V, F, V, F. 

X V, F, F, F. 

X F, F, F, F. 

 
39. O conjunto de técnicas, tecnologias, equipamentos, procedimentos médicos e biomédicos para a fertilização do em-

brião in vitro recebe denominações variadas, tais como "reprodução assistida" (RA), "reprodução humana assistida" 
(RHA), ou ainda "técnicas de reprodução assistida" (TRA), que, na prática, se equivalem. A introdução dessas TRA 
de alta complexidade no mundo se deu, ao longo dos anos 1970, sem que houvesse um período explicitamente 
considerado como de uso experimental. 

 
(CORRÊA, Marilena C. D. V e LOYOLA, Maria Andrea. Tecnologias de reprodução assistida no Brasil: opções para ampliar o acesso. Physis: 

Revista de Saúde Coletiva [online]. 2015, v. 25, n. 3, p. 753-777.  

 
Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312015000300005>).  

 
Sobre o tema da reprodução assistida e considerando a diretriz ética da Resolução 2013/2013 do Conselho Federal 
de Medicina, é CORRETO afirmar: 

 

A técnica da reprodução assistida pode ser aplicada com a intenção de selecionar o sexo quando se tenha o intuito 
de evitar doenças ligadas ao sexo ou à característica biológica da criança que irá nascer. 

X A técnica de reprodução assistida pode ser aplicada com a intenção de selecionar o sexo conforme a escolha dos 

pais. 

X Em casos de gravidez múltipla, como decorrente da técnica de reprodução assistida, é permitida a utilização de 

procedimentos que visem a redução embrionária. 

X A técnica de reprodução assistida não é permitida às pessoas solteiras. 

X A técnica de reprodução assistida está restrita à idade de 60 anos das candidatas à gestação. 
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40. No contexto das orientações clínicas em situações excepcionais, como no caso da alocação de ventilação mecânica 
em unidades de terapia intensiva durante a pandemia de covid-19, a abordagem utilitarista tem sido a resposta-padrão 
em muitos países. É ela que serve de base à priorização de jovens e adultos em detrimento de pessoas mais velhas. 
Segundo o cálculo utilitário, idosos teriam menos tempo de vida e, portanto, menor possibilidade de desfrutar o prazer, 
a saúde ou a felicidade. Essas orientações, no entanto, vieram acompanhadas de muitas críticas, uma vez que impli-
cam formas inadmissíveis de discriminação etária, que é violação inaceitável da dignidade e dos direitos humanos.  
 

(SANCHES, Mário Antônio et al. Perspectivas bioéticas sobre tomada de decisão em tempos de pandemia. Revista Bioética [online]. 2020, 
v. 28, n. 3, p. 410-417.  

 
Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-80422020283401>.  

 
Sobre a bioética utilitarista, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes asserções. 

 

(   ) O raciocínio utilitarista tem seu fundamento no cálculo do maior bem para o maior número de pessoas. 
(   ) As decisões utilitaristas são direcionadas pelos princípios éticos deontológicos. 
(   ) A crítica à perspectiva utilitarista está orientada pela defesa da dignidade humana e dos direitos humanos. 
(   ) A abordagem utilitarista tem sido utilizada nas discussões éticas sobre a saúde pública e a alocação de recursos 
em saúde. 

 

Estão CORRETAS as seguintes afirmativas. 

 

V, F, V, V. 

X V, V, V, V. 

X V, F, V, F. 

X V, F, F, F. 

X F, F, F, F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                   Pontifícia Universidade Católica do Paraná – American Academy Health – NOVEMBRO de 2021 

Pág. 16/16 

 

ADMISSION TEST FOR MEDICAL SCHOOL – 1º PERÍODO - EDITAL Nº 29/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


