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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 50 questões numeradas de 01 a 50. 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

1. Trata-se do maior órgão do corpo humano. É facilmente acessível e um dos melhores indicadores de saúde em geral. 
Pode ser incluída no diagnóstico diferencial de quase todas as doenças, por isso muito importante observá-lo(a) bem 
no exame físico de nosso paciente. 
 
Assinale, CORRETAMENTE, a alternativa a que se refere o enunciado. 
 
Pele. 

X Fígado. 

X Encéfalo. 

X Pulmão. 

X Estômago. 

 
2. O crânio é o esqueleto da cabeça. O seu teto é formado pela calvária ou calota craniana composta basicamente pelos 

ossos: frontal, parietais, temporais e parte do occipital. Estes ossos são planos ou achatados e curvos, constituídos 
de uma lâmina externa e outra interna e entre elas um tecido esponjoso (díploe). São unidos entre si por articulações 
fibrosas do tipo suturas. 
 
Assinale, CORRETAMENTE, o nome da sutura entre os ossos frontal e parietais. 
 
Coronal. 

X Sagital. 

X Lambdoide. 

X Escamosa. 

X Nasal. 

 
3. A paralisia de todos os músculos da metade da face (paralisia de Bell) causa flacidez e distorção dos músculos da 

expressão facial que fica passiva ou triste. A paralisia do músculo orbicular do olho causa eversão palpebral e lacri-
mejamento. O enfraquecimento do músculo orbicular da boca causa desvio da rima bucal (“boca torta”). 

 
Assinale a alternativa que indica, CORRETAMENTE, a inervação motora dos músculos referidos no enunciado. 

 
Nervo facial. 

X Nervo trigêmeo. 

X Nervo oculomotor. 

X Nervo musculocutâneo. 

X Nervo Vago. 

 
4. O abdome é a parte do tronco entre o tórax e a pelve. Trata-se de um receptáculo dinâmico e flexível que abriga a 

maioria dos órgãos dos sistemas digestório, urinário e genital. Sua parede musculoaponeurótica é formada por diver-
sas camadas que se contraem para aumentar a pressão intra-abdominal e também se distendem acomodando as 
expansões causadas pela ingestão de alimentos, gravidez e deposição de gorduras. 
 
Com relação à anatomia da parede abdominal, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A rafe mediana formada pela união das aponeuroses musculares é chamada de linha alba. 

X O músculo oblíquo interno do abdome é o maior e mais profundo dos músculos ântero-laterais. 

X O músculo reto do abdome é sustentado longitudinalmente e separado por duas intersecções tendíneas. 

X O músculo transverso do abdome é o mais externo dos músculos planos do abdome. 

X O umbigo é uma cicatriz resultante da atrofia e queda da placenta. 
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5. O estômago é a parte expandida do sistema digestório entre o esôfago e o intestino delgado, mais precisamente o 
duodeno. O estômago é um reservatório onde é preparada química e mecanicamente a digestão. No estômago a 
mistura dos alimentos com o suco gástrico forma o quimo que aos poucos vai se esvaziando pela saída gástrica ao 
bulbo duodenal.  
 
Assinale, CORRETAMENTE, qual o nome do local da passagem do quimo ao sair do estômago para o duodeno? 

 
Óstio pilórico. 

X Óstio cárdico. 

X Óstio duodenal. 

X Papila duodenal. 

X Incisura angular. 

 
6. O intestino delgado é o principal local para a absorção dos nutrientes dos alimentos ingeridos. Estende-se desde 

bulbo duodenal até a junção ileocecal. O intestino grosso é o local de absorção de água dos resíduos indigeríveis do 
quimo líquido, convertendo-o em fezes semissólidas que serão armazenadas e acumuladas até que haja a evacua-
ção. 
 
Quanto as diferenças anatômicas, entre intestino delgado e grosso, podemos citar CORRETAMENTE 

 
presença de três tênias nos cólons: livre, omental e mesocólica que se juntam na base do apêndice cecal. 

X presença de apêndices omentais no jejuno e no íleo. 

X transição entre o duodeno e o íleo proximal encontra-se a flexura sustentada pelo músculo suspensor do duodeno 

ou ligamento de Treitz. 

X irrigação arterial da maior parte do jejuno e íleo proveniente de ramos da artéria mesentérica inferior. 

X o reto é a parte terminal fixa do intestino grosso após o sigmoide. Basicamente, todo o reto é revestido pelo 

peritônio visceral. 
 

7. O órgão hepático (fígado) localiza-se nas regiões abdominais: hipocôndrio direito e epigástrio. Pesa normalmente 1,5 
quilo no adulto. É muito vascularizado e recebe um grande volume de sangue proveniente dos intestinos através de 
uma grande veia (70-80%). 
 
Assinale a alternativa CORRETA. Qual a grande veia a que se refere o enunciado? 
 

Veia porta. 

X Veia hepática. 

X Veia umbilical. 

X Veia cava inferior. 

X Veia esplênica. 

 
8. O pâncreas é uma glândula acessória da digestão, alongada, retroperitoneal, situada sobrejacente e transversalmente 

aos corpos das vértebras L1 e L2, ao nível trans pilórico na parede posterior do abdome. Situa-se atrás do estômago, 
entre o duodeno à direita e o baço à esquerda. O meso colo transverso está fixado à sua margem anterior. 
 
Quanto ao pâncreas, assinale a alternativa CORRETA. 

 
As artérias pancreaticoduodenais inferiores que vascularizam a cabeça do pâncreas e o duodeno são ramos da 
artéria mesentérica superior.  

X A secreção endócrina é o suco pancreático produzido pelas células acinares e liberada ao duodeno pelos ductos 

pancreáticos principal (Wirsung) e acessório (Santorini). 

X A secreção exócrina é a insulina e o glucagon, produzidos pelas ilhotas de Langerhans e liberadas ao sangue. 

X A maior parte da drenagem do suco pancreático ocorre na papila duodenal maior ou papila de Vater situada, em 

geral, na parede ântero medial do duodeno ascendente. 

X A cabeça do pâncreas é a parte expandida da glândula e é circundada pela curvatura do duodeno atrás e à 

esquerda dos vasos mesentéricos. 
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9. Os rins têm um formato oval ou ferradura. Como função retiram o excesso de água, sais e resíduos do metabolismo 
proteico do sangue, enquanto devolvem nutrientes e substâncias químicas importantes ao corpo. São considerados 
entre os órgãos nobres do organismo humano. 

 
Com relação à anatomia dos rins, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A pelve renal é a expansão afunilada e achatada na extremidade superior do ureter. 

X Os rins estão situados no espaço intraperitoneal e, portanto, são totalmente revestidos por peritônio visceral. 

X O hilo renal localiza-se na margem lateral e côncava do rim. 

X Cada cálice maior é entalhado pela papila renal, na base da pirâmide medular. 

X Os glomérulos renais estão situados, principalmente, na medular renal. 

 
10. O tamanho da pelve menor é muito importante em obstetrícia porque esse é o canal do parto vaginal. Para determinar 

a adequação da pelve feminina para o parto, os diâmetros podem ser avaliados por exames de imagem ou manual-
mente durante o exame físico da paciente. 
 
Com relação à anatomia pélvica, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A pelve, em geral, é mais delgada e leve nas mulheres e mais pesada e compacta nos homens. 

X O diâmetro diagonal é medido da base do promontório sacral até a margem posterosuperior da sínfise púbica. 

X O diâmetro obstétrico ou verdadeiro é medido da base do promontório sacral até a margem inferior da sínfise 

púbica. 

X A pelve menor feminina é mais estreita, profunda e afunilada, em relação à masculina. 

X O ângulo subpúbico feminino, em geral, é menor que 70 graus e do homem, maior que 80 graus. 

 
11. As hemorroidas internas são prolapsos da túnica mucosa anorretal, mais especificamente dos coxins anais, que con-

têm as veias normalmente dilatadas do plexo venoso (hemorroidário) retal interno. Resultam da ruptura da muscular 
da mucosa. Quando prolapsadas, podem ser comprimidas pelo esfíncter anal, ocorrendo estrangulamento, edema, 
ulceração e sangramento. 
 
Quanto a anatomia do reto e canal anal, assinale a alternativa CORRETA. 

 
As veias retais superiores drenam o canal anal, acima da linha pectínea, sendo tributárias do sistema venoso porta. 

X O músculo esfíncter interno do ânus é voluntário e circunda os dois terços superiores do canal anal. 

X O músculo esfíncter externo do ânus é involuntário (músculo liso) e forma uma larga faixa nos dois terços inferiores 

do canal anal. 

X A artéria retal inferior é ramo direto da artéria ilíaca externa. 

X As veias retais inferiores drenam o canal anal, abaixo da linha pectínea, sendo tributárias do sistema venoso 

porta. 
 

12. O colículo seminal ou vero montanum é uma elevação arredonda no meio da crista uretral com um orifício semelhante 
a fenda que se abre em um fundo de saco pequeno: o utrículo, vestígio remanescente embriológico do canal útero 
vaginal, cujas paredes na mulher constituem o primórdio do útero e parte da vagina (Moore et al, 2012). Os ductos 
ejaculatórios se abrem no colículo através de pequenas aberturas semelhantes a fendas adjacentes ao utrículo ou 
até mesmo dentro dele. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. Qual a localização precisa do colículo seminal? 
 
Uretra prostática. 

X Uretra membranácea. 

X Uretra esponjosa. 

X Colo da bexiga urinária. 

X Glândulas seminais. 
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13. Em algumas mulheres devido um processo inflamatório tubário poderá causar parcialmente uma oclusão por aderên-
cias. Nestes casos, a mórula poderá não ser capaz de seguir ao longo da tuba até o útero para a correta nidação. 
Quando o blastocisto se forma ele se implanta na túnica mucosa da tuba uterina causando uma gravidez ectópica 
tubária. 
 
Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que NÃO contemple, CORRETAMENTE, uma das partes de um tuba 
uterina. 

 
Corpo. 

X Infundíbulo (fímbrias). 

X Ampola. 

X Istmo. 

X Uterina (mural). 

 
14. O útero é um órgão muscular oco, piriforme, com paredes espessas. O útero é uma estrutura dinâmica, cujo tamanho 

e proporções se modificam durante as várias fases da vida da mulher. O tamanho do útero e a sua disposição podem 
ser avaliados pela palpação bimanual onde dois dedos enluvados são introduzidos na vagina, enquanto a outra mão 
exerce compressão inferoposterior sobre a região hipogástrica do abdome. 
 
Quanto à correta posição anatômica do útero, assinale a alternativa CORRETA. 

 
Útero deve ser normalmente antevertido e ante fletido. 

X Útero deve ser normalmente antevertido e retro fletido. 

X Útero deve ser normalmente retrovertido e ante fletido. 

X Útero deve ser normalmente retrovertido e retro fletido. 

X Útero deve ser normalmente prolapsado na vagina. 

 
 

BIOLOGIA CELULAR 
 
 

15. Marque a alternativa CORRETA referente à estrutura da membrana celular. 
 

 
A bicamada lipídica forma a estrutura básica de todas as membranas celulares. Ela pode ser observada por micros-
copia eletrônica, e sua estrutura de camada dupla é atribuível exclusivamente a propriedades especiais das             
moléculas lipídicas. 

X As composições de lipídeos das duas monocamadas da bicamada lipídica de muitas membranas são sempre 

iguais. 

X As moléculas lipídicas que contêm açúcar, denominadas glicoproteínas, seja na membrana plasmática ou nas 

membranas intracelulares, são encontradas exclusivamente na monocamada mais distante do citosol. 

X Glicolipídeos presentes na membrana celular não podem servir de porta de entrada para determinadas toxinas   

bacterianas e vírus. 

X Sempre há mais moléculas de proteínas do que moléculas lipídicas nas membranas celulares, pois as moléculas 

proteicas são pequenas quando comparadas com as moléculas lipídicas. 
 

16. Marque a alternativa CORRETA a seguir que indica a função do nucléolo. 
 

 
Formar as subunidades ribossomais. 

X Realizar a fotossíntese. 

X Realizar a respiração celular. 

X Realizar a síntese de proteínas. 

X Realizar a síntese de lipídeos. 
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17.  A divisão celular compreende uma série ordenada de eventos macromoleculares que levam à divisão celular e à 
produção de duas células-filhas, cada uma contendo cromossomos idênticos aos da célula-mãe. 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. 
 
 
 

Anáfase. 

X Prófase. 

X Metáfase. 

X Telófase. 

X Prometáfase. 

 

 
18. Para a classificação da morte celular, diversos critérios podem ser considerados, como fatores desencadeadores, 

mecanismos bioquímicos e moleculares envolvidos e aspectos morfológicos. Atualmente, ainda se utilizam sobretudo 
critérios morfológicos para a definição das principais formas de morte celular, entre as quais se destacam a apoptose, 
a necrose e a morte celular autofágica. 

 

Marque a alternativa CORRETA. 

 

Considera-se que a apoptose tenha um papel oposto ao da mitose no controle da proliferação celular. Atuaria como 
uma resposta fisiológica, permitindo a remoção de células ou tecidos alterados, exercendo importante papel na 
manutenção da estrutura do órgão ou dos tecidos e impedindo que suas funções sejam alteradas por fatores            
externos. 

X A apoptose é induzida por injúria severa, como a que pode acontecer sob a ação de hipóxia, privação de nutrien-

tes, estresse oxidativo, hipertermia, sobrecarga intracelular de Ca2+, ou altas concentrações de substâncias tóxicas, 
que geram uma falha catastrófica no metabolismo. 

X A necrose é uma forma de morte celular ativa e regulada, caracterizada pela lenta degradação de partes do                 

citoplasma e organelas por autofagossomos, vacúolos originários do retículo endoplasmático e que se fundem a 
lisossomos. Essa forma de morte celular é observada principalmente em situações de privação crônica de nutrientes, 
como em jejum prolongado e em algumas doenças neurodegenerativas. 

X Na apoptose, há um aumento no volume total da célula e de suas organelas, seguindo-se a autólise, que envolve 

dissolução das membranas e ruptura da célula, com liberação de seus subprodutos, os quais estimulam uma infla-
mação exsudativa, o que não acontece na necrose. 

X Nas células apoptóticas o núcleo sofre desorganização da cromatina e intumescimentos, podendo exibir estrutu-

ras vacuolizadas. Por fim, ocorre a dissolução da cromatina e perda da estrutura nuclear, um processo conhecido 
por cariólise. 
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19. Marque a alternativa CORRETA referente ao que está sendo mostrado na figura a seguir sobre a sinalização de 
receptores de superfície celular. 

 

                        

 

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

 

Na etapa 4, observa-se a ligação da molécula sinalizadora a uma proteína receptora de superfície celular específica, 
o que leva a uma mudança conformacional no receptor, ativando-o. 

X Na etapa 2, observa-se a liberação da molécula sinalizadora no espaço extracelular por um mecanismo chamado 

de endocitose. 

X Na etapa 7-b, observa-se o resultado final de uma cascata de sinalização que pode ser uma alteração de curto 

prazo na função celular, metabolismo ou movimento. 

X Na etapa 7-a, observa-se uma mudança de longo prazo na expressão gênica ou no desenvolvimento. 

X Nas etapas 8 e 9, observa-se a finalização ou a modulação da resposta celular que é causada por feedback 

positivo de moléculas sinalizadoras intracelulares e por remoção do sinal extracelular, respectivamente. 
 

20. O citoesqueleto se estende pela célula e está ligado à membrana plasmática e às organelas internas, fornecendo 
assim uma estrutura para organização celular. É composto por três sistemas de filamentos principais, microfilamentos, 
microtúbulos e filamentos intermediários. Com base nisso, marque a alternativa CORRETA. 

 

Os sinais celulares, muitas vezes integrados a partir de mais de um receptor, levam à organização do citoesqueleto 
para fornecer às células o seu formato, assim como para determinar a distribuição e o movimento das organelas. 

X Os microtúbulos são especialmente importantes na organização da membrana plasmática, dando forma a estru-

turas da superfície como as microvilosidades. 

X Os filamentos intermediários muitas vezes se estendem pela célula, compondo uma estrutura organizadora para 

organelas associadas e suporte estrutural para cílios e flagelos. Também compõem a estrutura do fuso mitótico, a 
maquinaria para separar cromossomos duplicados na mitose. 

X Os microfilamentos são estruturas presentes em tecidos específicos, que servem para diferentes funções, inclu-

indo o suporte estrutural para a membrana nuclear, a integridade estrutural para células. 

X O citoesqueleto pode ser bastante estático. Como resultado, os comprimentos e a dinâmica dos filamentos não 

sofrem variação. 
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21. Marque a alternativa CORRETA. Tome como base a figura a seguir que representa células epiteliais. 

 

  

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

 
O formato, a organização interna e a polaridade funcional da célula epitelial são determinados por uma rede de 
proteína filamentosa tridimensional chamada citoesqueleto. 

X As células epiteliais que revestem o intestino formam uma camada coesa de células com formato de tijolos co-

nhecida como epitélio. Sua função é importar nutrientes (como glicose) a partir do lúmen intestinal pela membrana 
plasmática basolateral (região inferior e lateral) e exportá-los através da membrana plasmática apical (região supe-
rior) em direção à circulação sanguínea. 

X Para realizar um transporte direcionado, as membranas plasmáticas apical e basolateral das células epiteliais 

devem ter a mesma composição proteica. 

X A membrana apical possui uma morfologia única, com numerosas projeções semelhantes a dedos chamadas          

microvilosidades, que diminuem a área da membrana plasmática disponível para absorção de nutrientes. 

X As células epiteliais não estão ligadas e seladas por junções celulares, as quais criam uma barreira física entre 

os domínios apical e basolateral da membrana. 
 

22. Grande parte das proteínas e lipídios sintetizados no retículo endoplasmático (RE) tem como destino a superfície 
celular ou mesmo o meio extracelular e, para atingir tais destinos, percorrem uma via intracelular chamada de via 
biossintética secretora. Essa via é composta pelo RE, sítio de síntese das substâncias; pelo complexo de Golgi (CG) 
e pelas vesículas de transporte. Juntos, eles promovem o processamento, a seleção e o transporte das substâncias 
a serem secretadas da célula. Com base nisso, marque a alternativa CORRETA. 

 
Carvalho, H. F. A célula. 4. ed., Barueri [SP] : Manole, 2019. 

 

O CG faz parte do sistema citoplasmático de membranas, sendo composto por sáculos achatados independentes, 
mas com contínua troca de material por vesículas. 

X Células especializadas em secreção, como aquelas produtoras de hormônios e enzimas digestivas, têm uma           

pequena parte do citoplasma ocupado pelo CG. 

X A participação do CG se dá na seleção e transporte dos produtos de secreção, não há a participação dessa 

organela no processamento de proteínas e lipídios. 

X Nos diferentes compartimentos do CG, as proteínas e os lipídios provenientes do núcleo da célula sofrem impor-

tantes modificações estruturais, entre as quais se destacam glicosilação, sulfatação e fosforilação. 

X Uma das funções do CG é a síntese de proteínas. 
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23. O envoltório nuclear representa uma barreira seletiva, criando diferenças na distribuição de proteínas e íons entre o 
núcleo e o citoplasma. Com base nisso, marque a alternativa CORRETA. 

 

Essa função depende de trocas núcleo-citoplasmáticas obrigatórias à vida celular, existindo mecanismos de impor-
tação-exportação de componentes produzidos em um dos compartimentos e destinados ao outro, que ocorrem prin-
cipalmente através dos complexos de poros. 

X O envoltório nuclear da maioria das células eucarióticas não se desintegra e nem se reestrutura durante o ciclo 

celular. 

X Foi o emprego da microscopia óptica que permitiu a descoberta de que o envoltório nuclear é composto por duas 

membranas que delimitam um espaço conhecido como espaço perinuclear. 

X A superfície do envoltório nuclear é marcada pela ausência de poros o que indica que as membranas interna e 

externa são contínuas. 

X Proteínas e RNA são transportados sem gasto de energia através da estrutura do envoltório nuclear. 

   
24.  Marque a alternativa CORRETA de acordo com a figura a seguir. 

 

                                                        
Carvalho, H. F. A célula. 4. ed., Barueri [SP] : Manole, 2019. 

 

Outro importante substrato deve estar presente para que a síntese de DNA seja possível: uma molécula de ácido 
nucleico conhecida como primer ou iniciador. O primer é sempre uma fita de ácido nucleico que se apresenta ligada 
à fita-molde por complementaridade de bases, formando uma região dupla-fita. Como em qualquer interação entre 
duas fitas de ácido nucleico na formação de uma fita-dupla, o primer apresenta orientação 5’-3’ oposta ou antipara-
lela em relação à orientação da fita-molde com a qual ele interage. 

X A molécula de DNA consiste de duas fitas, cada qual um polímero de nucleotídeos, que interagem entre si por 

complementaridade das bases nitrogenadas, de modo que uma base do tipo adenina (A) em uma fita interage por 
ligações de hidrogênio com uma base do tipo citosina (C) na fita complementar. 

X Tanto a síntese de DNA como a de RNA são realizadas pela polimerização de uma cadeia nucleotídica no sentido 

3’ - 5’ pela adição sucessiva de novas unidades de nucleotídeos, que são ligados covalentemente à cadeia em 
crescimento e interagem por ligações de hidrogênio com as bases dos nucleotídeos da fita que serve como molde. 

X A enzima central do processo de replicação de DNA é aquela que catalisa a formação da ligação covalente entre 

a cadeia de DNA presente previamente e o novo nucleotídeo adicionado, em cada etapa do processo sucessivo de 
polimerização descrito anteriormente. Essa enzima é genericamente conhecida como RNA polimerase. 

X Até o presente momento, não existem medicamentos que atuem na DNA polimerase a fim de tratar infecções 

virais e câncer, sendo, portanto, capazes de interagir com o sítio ativo dessa enzima. 
 
 
 
 
 
 
 



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

Pág. 11/22 

 

ADMISSION TEST FOR MEDICAL SCHOOL – 2º PERÍODO - EDITAL Nº 29/2021 

 

 

25. Os gases, como o oxigênio e o gás carbônico, são moléculas que atravessam a membrana celular a favor de um 
gradiente de concentração. Esse tipo de transporte é chamado de 

 

difusão simples. 

X difusão facilitada. 

X transporte ativo primário. 

X osmose. 

X fagocitose. 

 
26. A informação hereditária é decodificada do gene para uma segunda molécula, o RNAm, que por sua vez codifica uma 

molécula de proteína a ser formada. Todo esse processo, desde a transcrição do gene em RNA até a síntese de uma 
proteína funcional é chamado de expressão gênica. 

 

Com base nisso, marque a alternativa CORRETA. 
 

Os RNAr estão envolvidos com a formação dos ribossomos, estruturas primordiais no processo de síntese proteica. 

X O DNA difere quimicamente do RNA em dois aspectos: (I) os nucleotídeos no DNA são ribonucleotídeos (daí a 

origem do termo ácido ribonucleico); (II) não possui a base timina (T) e sim a uracila (U) no seu lugar. 

X Embora existam estas similaridades, DNA e RNA diferem dramaticamente na sua estrutura. Enquanto o RNA 

sempre ocorre nas células como uma fita dupla, o DNA é uma fita simples. 

X Alguns genes celulares são transcritos em RNAs finais que não codificam polipeptídeos, são eles os RNA ribos-

somais (RNAr), os RNA transportadores (RNAt) e os RNA mensageiros (RNAm). 

X Os RNAr se ligam covalentemente a aminoácidos específicos e participam da síntese proteica, atuando como 

adaptadores entre RNAm e aminoácidos. 
 

27. Marque a alternativa a seguir que corresponde ao que as setas estão mostrando ao redor do retículo endoplasmático. 

 

                                         

 Carvalho, H. F. A célula. 4. ed., Barueri [SP] : Manole, 2019. 
 
 

Ribossomos. 

X Mitocôndrias. 

X Lisossomos. 

X Complexo de Golgi. 

X Núcleo. 
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28. Marque a alternativa CORRETA referente à figura representada a seguir. 

 

 

 

Carvalho, H. F. A célula. 4. ed., Barueri [SP] : Manole, 2019. 

 
A distribuição dessa organela no interior da maioria das células ocorre totalmente ao acaso, mas, em alguns casos, 
há concentração em regiões em que a demanda energética é maior. 

X São organelas responsáveis por fazer a digestão celular. 

X Em células musculares, as mitocôndrias estão distantes dos filamentos contráteis que requerem ATP. 

X Essa organela não pode ser detectada através da microscopia eletrônica. 

X Essa organela é envolta apenas por uma camada de membrana. 

 
PLANEJAMENTO DA VIDA PROFISSIONAL 

 
29. A respeito da ética em relação com o paciente, conforme o trabalho “O cuidado de si como condição para o cuidado 

dos outros na prática de saúde”. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A decisão, a liberdade e participação que são os pontos fundamentais para o desempenho do autocuidado consti-
tuem direitos inalienáveis das pessoas, e o impedimento da satisfação dessas necessidades só acontece em cir-
cunstâncias extremas. 

X A decisão é ato profissional e deve ser determinada exclusivamente pelo profissional de saúde, enquanto a Li-

berdade a participação são direitos dos pacientes. 

X A decisão, a liberdade e participação que são os pontos fundamentais para o desempenho do cuidado devem ser 

determinadas pelo profissional de saúde. Porém, a autonomia deve ser oferecida apenas em circunstâncias espe-
ciais. 

X A decisão e a liberdade são pontos determinados pelo profissional de saúde e que devem ser acatados pelo 

paciente sendo que a sua participação é restrita a forma como será aplicado, mas a decisão final sempre será do 
profissional capacitado. 

X A decisão é determinada pelo profissional de saúde, única e exclusivamente. O paciente é livre, pela sua liber-

dade, a aceitar a participação, que caso não acatada deve ser considerado abandono de tratamento e a orientação 
deve ser que ele procure outro profissional.  
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30. Quando estamos visualizando uma vida profissional, consideramos diversos cenários possíveis. Em relação ao        
planejamento em tempo de crise, assinale a alternativa CORRETA. 

 

O primeiro passo é você analisar sua situação atual. Onde você se encontra profissionalmente, como está a sua 
vida pessoal, sejam os aspectos positivos ou negativos e o que você espera do futuro. 

X Devemos fazer um pouco de cada coisa ao mesmo tempo para podermos aumentar a eficácia nos processos. 

X Não temos a necessidade de priorizar os problemas, porque à medida que vamos trabalhando, as soluções vão 

surgindo. 

X O planejamento não envolve uma análise da situação atual, o foco principal é sempre no que já ocorreu para 

podermos aprender com nossos erros. 

X Essa percepção não nos auxilia quanto à identificação de ameaças e oportunidades.  

 
31. Sobre a gestão de expectativas, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 

A gestão de expectativas está ligada ao que designamos como felicidade, que pode ter um significado diferente para 
cada pessoa. 

X Um dos princípios da gestão de expectativas é ocorrer a sobrevalorização para, em caso de falha, o sofrimento 

ser menor. 

X Um dos princípios da gestão de expectativas é ocorrer a subvalorização das expectativas para evitar a ansiedade. 

X A gestão de expectativas não está relacionada à motivação, dessa forma, devemos abordar de modo separado 

as expectativas e as técnicas motivacionais. 

X As expectativas sempre devem almejar a perfeição, pois assim trabalharemos com nossa motivação máxima e 

teremos melhores resultados. 

 
32. Sobre o conceito da Resiliência, assinale a alternativa CORRETA. 

 
 

Em psicologia, é definida como a capacidade de se recobrar ou se adaptar às frustrações e estresses. 

X É definida como experiências do passado que impactam a tomada de decisão no presente. 

X É definida como tudo que atrapalha a recuperação do trabalho psicológico. 

X É definida como a vulnerabilidade a situações difíceis, levando a maior sofrimento em situações de estresse. 

X É definida como as sequelas psicológicas e o sofrimento proveniente de um trauma intenso.  

 
33. Sobre a PROCRASTINAÇÃO, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 
Procrastinar é o adiamento de um ato o que pode levar à perda da produtividade, mas também ao sofrimento mental 
gerando stress, sensação de culpa e até vergonha. 

X Procrastinar é o adiamento de uma ação, geralmente relacionada à preguiça, não estando relacionada a causas 

psicológicas ou fisiológicas. 

X Procrastinar é protelar uma tarefa importante, sendo exclusivamente de origem psicológica, sem uma etiologia           

fisiológica sendo causado por transtornos no desenvolvimento. 

X Procrastinação é um transtorno psiquiátrico, devendo ser tratado com medicamentos. 

X A procrastinação é um ato que deve ser aplicado no meio de trabalho, uma vez que melhora a saúde mental e 

traz mais sensação de bem-estar. 
 

34. Diversos estudos têm demonstrado comprometimento na qualidade de vida do profissional de saúde. Qual das medi-
das abaixo deve ser aplicada na rotina a fim melhorar essa qualidade? 

 
 

Adotar um estilo de vida mais ativo, com prática de atividades físicas. 

X Permitir que o trabalho seja o fator mais importante sobre outras atividades da vida do indivíduo. 

X Marcar agenda de consultas sem intervalos entre elas, a fim de atender mais pacientes em menos tempo. 

X Otimizar o trabalho para realizar mais plantões noturnos, a fim de aumentar a rentabilidade financeira. 

X Adotar dieta restritiva durante o trabalho, estimulando o jejum prolongado. 
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35. Dentre as habilidades a serem desenvolvidas por um profissional de saúde está a empatia. Sobre a empatia, assinale 
a alternativa CORRETA. 

 

 

Empatia é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse na mesma situação viven-
ciada por ela. 

X Empatia é a capacidade de ser agradável em qualquer meio, independentemente do tipo de situação. 

X Empatia é habilidade de se comunicar de forma não violenta, resolvendo conflitos. 

X Empatia é gerar afinidade com outras pessoas, por meio de similitude no pensar e agir. 

X Empatia é a capacidade de separar o sentimento do outro do seu, compreendendo que são indivíduos distintos. 

 
 

ANATOMIA MÉDICA I 
 
 

36. Uma tumefação cística e indolor, em geral no dorso do punho, é chamada de cisto sinovial. O cisto tem uma fina 
parede e contém líquido mucoso e transparente. A flexão do punho faz o cisto aumentar e pode causar dor. Popular-
mente esta situação é conhecida como “pulso aberto”. 
 
Com relação à anatomia do antebraço e punho, assinale abaixo, a alternativa CORRETA. 

 
A artéria radial, facilmente palpável no punho, é ramo direto da artéria braquial. 

X A artéria ulnar irriga os músculos da região lateral e central do antebraço e do punho. 

X Os tendões dos músculos flexores dos dedos transitam na região dorsal do punho. 

X Os tendões dos músculos abdutores curto e longo do polegar formam a tabaqueira anatômica. 

X Em geral a origem comum dos músculos extensores do punho e dos dedos é o epicôndilo medial. 

 
37. “O conhecimento da anatomia do plexo lombossacral é de fundamental importância para o entendimento das funções 

e distúrbios que podem acometer o território de inervação. Assim os distúrbios que acometem o plexo lombossacral 
e seus segmentos podem resultar em perda de reflexo, propriocepção, atrofia, paralisia e incapacidade de sustenta-
ção”.(Cruz et al, 2014) 
 
A paralisia dos músculos flexores da perna e dos músculos intrínsecos na planta do pé, bem como a perda da sensi-
bilidade na planta do pé, está associada CORRETAMENTE à lesão do nervo 

 
tibial. 

X fibular profundo. 

X fibular superficial. 

X safeno. 

X sural. 

 
38. A maior parte do peso do corpo situa-se anteriormente a coluna vertebral, sobretudo em pessoas obesas, consequen-

temente os muitos músculos fortes fixados nos processos transversos e espinhosos são necessários para sustentar 
e movimentar a coluna vertebral. Há dois grupos principais de músculos no dorso: intrínsecos (próprios) e extrínsecos.  
 
Assinale a alternativa que cita, CORRETAMENTE, apenas músculos intrínsecos do dorso. 

 
Esplênio da cabeça, Eretor da espinha, Interespinhais. 

X Esplênio do pescoço, Levantadores das costelas, Trapézio. 

X Serrátil póstero superior, Serrátil póstero inferior, Eretor da espinha. 

X Latíssimo do dorso, Psoas maior, Serrátil póstero inferior. 

X Intertransversários, Transverso espinhais, Glúteo máximo. 
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39. Os distúrbios das valvas cardíacas comprometem a eficiência do bombeamento do coração. Como as valvulopatias 
são um problema mecânico, as valvas lesionadas ou defeituosas podem ser substituídas através de um procedimento 
cirúrgico denominado de valvoplastias, em que próteses de material sintético ou xenoenxertos são utilizados. 
 
Assinale a alternativa CORRETA em relação à anatomia das valvas cardíacas. 

 
A valva aórtica é composta por três semilunares: direita, esquerda e posterior. 

X A valva pulmonar é composta por três semilunares: anterior, posterior e direita. 

X A valva tricúspide é composta por três cúspides: direita, esquerda e septal. 

X A valva mitral é composta por duas cúspides: direita e esquerda. 

X A valva mitral também é chamada de tricúspide. 

 
40. A laringe importante órgão de proteção e passagem do ar para as vias aéreas e também decisiva na produção da voz 

é formada por nove cartilagens unidas por membranas e ligamentos que formam, por exemplo, as pregas vocais. As 
cartilagens que formam o esqueleto da laringe são três pares e três ímpares.  
 
Assinale, CORRETAMENTE, a cartilagem que constitui a base e limite inferior da laringe. 

 
Cricóide. 

X Aritenóide. 

X Cuneiforme. 

X Tireóidea. 

X Epiglótica. 

 
41. A parede torácica protege os órgãos contidos na cavidade torácica, garante a mecânica da respiração e proporciona 

fixação para a musculatura do pescoço, dorso, abdome e membros superiores. O abaulamento da parede torácica 
confere resistência e os elementos ósseos, cartilagíneos e articulares propiciam a flexibilidade necessária ao tórax. 
 
Assinale a alternativa CORRETA em relação às estruturas da parede torácica. 

 
Os músculos intercostais internos fixam-se aos corpos das costelas e suas cartilagens, desde o esterno até os 
ângulos das costelas. 

X O osso esterno é um osso arredondado e alongado, formado por quatro partes: cabeça, manúbrio, corpo e xifoide, 

localizado na região anterior da caixa torácica. 

X Os músculos intercostais externos ocupam os espaços intercostais desde a cabeça das costelas até a articulação 

condro-esternal. 

X Normalmente possuímos 12 pares de costelas, sendo as 10 primeiras verdadeiras e as 02 últimas falsas. 

X Durante a inspiração, em repouso ou forçada, é o relaxamento do diafragma que aumenta a dimensão vertical da 

cavidade torácica. 

 
BIOQUÍMICA MÉDICA I 

 
42. As células armazenam parte da energia liberada de compostos orgânicos como trifosfato de adenosina (ATP), um 

composto que é a moeda universal de energia de todos os organismos vivos. O acoplamento da hidrólise de ATP é 
importante para quais reações químicas? Assinale a alternativa CORRETA.  
 
Reações energeticamente desfavoráveis, com ΔG positivo.  

X Reações energeticamente favoráveis, com ΔG negativo. 

X Reações reversíveis, com ΔG nulo. 

X Apenas reações inorgânicas. 

X Todas as reações em seres vivos. 
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43. No organismo humano, qual é o destino do piruvato, produto da via glicolítica? Assinale a alternativa CORRETA.  
 

 

Conversão em acetil-CoA para adentrar o ciclo de Krebs em aerobiose. 

X Conversão em acetil-CoA para adentrar o ciclo de Krebs em anaerobiose. 

X Conversão em etanol em aerobiose. 

X Conversão em aminoácidos essenciais em aerobiose. 

X Conversão em ácido γ-aminobutírico em aerobiose. 

 
 

44. A síntese de glicogênio ocorre em quase todos os tecidos animais, mas é especialmente proeminente no fígado e no 
músculo esquelético. A síntese do polímero de glicogênio, no entanto, depende de sinalização hormonal para estreita 
regulação da concentração de glucose sanguínea. Qual hormônio estimula a síntese de glicogênio durante o período 
absortivo? Assinale a alternativa CORRETA.  

 

 

Insulina. 

X Glucagon. 

X Adrenalina. 

X Acetilcolina. 

X Fosfocreatina. 

 
 

45. A ação das enzimas é tão importante na bioquímica, que 2 famosos enzimólogos britânicos do século XX, Malcoln 
Dixon e Edwin Webb, autores do livro “Enzymes”, destacam seu surgimento como o “evento mais significativo da 
história do Universo”. Qual a função desempenhada pelas enzimas para apresentarem tamanha importância?  
Assinale a alternativa CORRETA.  

 

 

 
Aceleração de reações químicas. 

X Desaceleração de reações químicas. 

X Permitir que uma reação ocorra. 

X Alterar o pH do meio reacional. 

X Alterar a temperatura do meio reacional. 
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46. A ATP-sintase (complexo V ou FoF1ATPase) é uma enzima fundamental e é conservada em uma enorme diversidade 
de seres vivos. A etapa reacional da cadeira respiratória que requer maior variação energética é a liberação de ATP 
recém-sintetizado pela enzima como indicado pelo diagrama1 abaixo. Qual o mecanismo utilizado pela ATP-sintase 
para superar a barreira energética desse processo? Assinale a alternativa CORRETA.   

 

 

Força próton-motriz. 

X Fosforilação. 

X Adenilação. 

X Canais de sódio.  

X Bomba Na+/K+ ATPase. 
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47. A conversão de piruvato em acetil-CoA se destaca como uma das principais etapas reacionais que antecedem o ciclo 
de Krebs e está representada na Figura1 a seguir. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE esse evento 
em seres humanos.  

 

 

A conversão de piruvato em acetil-CoA é um processo irreversível. 

X A conversão de piruvato em acetil-CoA é um processo reversível. 

X O piruvato é unido com uma molécula de oxalacetato pela enzima citrato-sintase e origina o citrato.  

X Os seres humanos são capazes de gerar piruvato a partir de acetil-CoA. 

X A conversão de piruvato em acetil-CoA é a última etapa do ciclo de Krebs. 
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BIOÉTICA E ÉTICA PROFISSIONAL 
 

48. Em 2011, o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) registrou 77 óbitos maternos associados a aborto, o 
equivalente a 4,8% do total de óbitos maternos ocorridos naquele ano. Como a mortalidade corresponde a apenas 
uma face da situação, os dados de internação corroboram a magnitude do problema. Estudo que analisou registros 
obtidos no [Sistema de Informações Hospitalares] SIH/SUS referentes ao período de 1996 a 2012 aponta dados 
alarmantes. A curetagem em pacientes que chegam em processo de abortamento é o segundo procedimento obsté-
trico mais realizado na rede pública de saúde. 

 
(FRÓES, Nathália Maria Fonseca e BATISTA, Cláudia Bacelar. Conhecimento e percepção de estudantes de medicina sobre abortamento legal. Re-

vista Bioética [online]. 2021, v. 29, n. 1, p. 194-207. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-80422021291459>).  

 
Sobre a questão do abortamento legal no Brasil, é CORRETO: 

 
 A interrupção da gravidez de feto anencefálico é permitida pela legislação brasileira. 
 A realização de abortamento em caso de risco à vida da gestante é isenta de culpabilidade e responsabilização pela 

legislação penal brasileira. 
 O abortamento legal não pode ser realizado sem o consentimento do cônjuge ou parceiro da gestante. 
 A objeção de consciência pelo profissional de medicina pode ser apresentada em situações clínicas de emergência 

decorrentes de abortamento inseguro. 
 A objeção de consciência pelo profissional de medicina não pode ser apresentada em casos de abortamento inseguro 

e risco iminente de morte da gestante. 

 
Estão CORRETAS 

 
I, II e V. 

X I e II. 

X II e III. 

X I e V. 

X I, II e IV. 

 
49. De acordo com o artigo 1º da Resolução nº 1.974/2011 do Conselho Federal de Medicina (CFM), “publicidade” pode 

ser entendida como a comunicação ao público, por qualquer meio de divulgação, de atividade profissional de iniciativa, 
participação e/ou anuência do médico. No universo da medicina, a publicidade foi inicialmente abordada na 3ª As-
sembleia Geral da Associação Médica Mundial, em 1949, realizada na Inglaterra. Desde então, a comunidade médica 
e a sociedade em geral têm questionado de que modo o médico pode exercer seu direito de divulgar seu conheci-
mento sem ferir valores éticos. 

 
(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 a publicidade médica, com o respaldo do Código de Ética Médica, é CORRETO: 
 

 A participação de profissional de medicina em anúncios de empresas comerciais é permitida no exercício de sua 
profissão. 

 A participação de profissional de medicina em anúncios profissionais deve conter o número de inscrição no Conselho 
Regional de Medicina. 

 A divulgação de informação sobre assunto médico de forma promocional é permitida pelo Código de Ética Médica 
(CFM, 2010). 

 A participação na divulgação de assuntos médicos em meio de comunicação de massa é permitida quando o objetivo 
é o esclarecimento e educação da sociedade. 

 

Estão CORRETAS 

 
II e IV. 

X I e II. 

X I e IV. 

X III e IV. 

X III. 
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50. No exercício da medicina é imprescindível garantir o sigilo e a confidencialidade dos dados. O profissional deve res-
guardar o que lhe é relatado pelo paciente e/ou familiares ou descoberto durante o acompanhamento do caso (por 
meio de anamnese, exame físico, exames complementares ou pelas informações que o paciente não quer comparti-
lhar, mas que são identificadas pelo médico, a fim de garantir relação saudável entre médico e paciente, sendo o 
primeiro considerado o fiel depositário das informações. 

 
(LIMA, Sylvia Márcia Fernandes dos Santos et al. Avaliação do conhecimento de estudantes de medicina sobre sigilo médico. Revista Bioética 

[online]. 2020, v. 28, n. 1, p. 98-110. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-80422020281372).  

 

Sobre o sigilo do profissional de medicina, respaldado no Código de Ética Médica (CFM, 2010), é CORRETO afirmar 
que 

 
o profissional de medicina pode revelar as informações confidenciais de seu paciente quando haja motivo justo e 
dever legal. 

X o profissional de medicina pode revelar as informações de paciente menor de idade, com capacidade de discer-

nimento, aos seus pais e responsáveis. 

X o sigilo médico não estava previsto no juramento de Hipócrates. 

X o profissional de medicina tem a permissão de fazer referência ao paciente, mediante a autorização, em relato de 

casos clínicos identificáveis.  

X a exibição de pacientes ou suas imagens em anúncios profissionais não é vedada ao profissional de medicina. 
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