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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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GENÉTICA HUMANA 
 

1. As técnicas de análise citogenética e molecular têm se desenvolvido de forma impressionante durante as últimas 
décadas, apesar disso ainda não há uma técnica diagnóstica que seja capaz de avaliar todas as doenças genéticas 
em um único momento.  

 
NUSSBAUM, R.L.; MCINNES, R.R.; WILLARD, H.F. Thompson & Thompson Genética Médica. 8ª edição, Guanabara Koogan, 2016. 

 
 

Considerando os exames para diagnóstico disponíveis no momento, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiro 
(V) ou Falso (F) e assinale a alternativa CORRETA.  

 

 
(   ) A análise por cariotipagem (com cerca de 450 bandas) em microscopia ótica avalia alterações superiores a 5 
milhões de pares de base e por isso alterações com menor resolução devem ser investigadas por micro arranjos 
cromossômicos, FISH ou sequenciamento gênico, dependendo da indicação clínica.  

 

(   ) Deleções cromossômicas observáveis microscopicamente normalmente afetam um número de genes muito 
grande e produzem síndromes reconhecíveis. 

 

(    ) A anemia falciforme é uma doença em que há mutação normalmente de ponto no gene HBB, responsável pela 
produção da beta globina. Na suspeita de tal anemia, é indicada a realização de cariótipo com bandas seguida de 
análise de microarranjos cromossômicos.  

 

 
V, V, F 

X V, F, F 

X F, F, V 

X F, V, V 

X F, F, F 

 
 

2. O Sequenciamento Completo do Exoma (WES – Whole exome sequence) é um exame complementar que sequencia 
praticamente todos os éxons do genoma de um indivíduo. Atualmente é considerado uma das principais ferramentas 
para o diagnóstico de doenças genéticas.  

 

 
Com base nisso, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 

A maior parte dos genes é composta de éxons intercalados com íntrons. Os íntrons são inicialmente transcritos em 
RNA no núcleo, mas não estão presentes no RNAm maduro porque são removidos, permanecendo somente as 
regiões denominadas éxons. Por isso, a análise de mutações nos éxons é capaz de avaliar a maior parte das doen-
ças gênicas conhecidas. 

X O WES é capaz de sequenciar os éxons dos100 mil genes presentes em um indivíduo em um único procedimento, 

o que torna esse exame o mais indicado para investigação de doenças gênicas.  

X A maior parte dos genes é composta de éxons intercalados com íntrons. Os éxons são as regiões denominadas 

codificadoras de um produto funcional (RNA ou proteína). Os íntrons são regiões denominadas não codificadoras, 
pois são removidas por um processo denominado splicing. Por isso, variantes (mutações) nos íntrons não são nunca 
responsáveis por doenças genéticas.  

X Diante da suspeita de um caso de Síndrome de Down, o WES deve ser o primeiro exame a ser realizado.  

X O WES é um exame essencial para diagnóstico de doenças complexas como as cardiopatias, a hipertensão arte-

rial, o câncer etc.   
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3. Os telômeros constituem as extremidades de cada cromossomo e consistem em sequências repetitivas de DNA 
(TTAGGG). No momento da replicação do DNA, a DNA polimerase só pode adicionar nucleotídeos à extremidade 3’ 
do DNA e não consegue concluir a síntese de uma fita crescente em todo o caminho até o final, por isso é necessária 
outra enzima para manter a integridade do genoma. As telomerases são essas enzimas que permitem que as extre-
midades de cada cromossomo sejam replicadas. À medida que as células se diferenciam, a atividade da telomerase 
declina em todos os tecidos somáticos e por isso há encurtamento progressivo dos telômeros. Em relação a esse 
sistema, assinale a alternativa CORRETA.  

 

 

A persistência da atividade da telomerase pode ser observada em muitos tumores, o que permite o que as células 
do tumor se proliferem sem controle.  

X As regiões de telômeros possuem vários genes importantes para a divisão celular e regulação do crescimento           

celular.  

X Esse processo de replicação do DNA em uma célula acontece na fase G2 da intérfase.  

X As células germinativas possuem telômeros extremamente menores que as células somáticas.  

X As células cancerosas são relacionadas à baixa expressão da enzima telomerase.   

 
4. A acondroplasia é uma displasia óssea que ocorre em cerca de 1 a cada 10.000 indivíduos. É a principal causa de 

baixa estatura desproporcionada, levando a membros curtos, hiperlordose lombar, fronte ampla e macrocrania. É 
causada em cerca de 90% dos pacientes por uma mutação de G (guanina) para A (adenina), que altera um códon de 
glicina para uma arginina na proteína codificada pelo gene FGFR3 (receptor do fator de crescimento de fibroblastos3). 

 
NUSSBAUM, R.L.; MCINNES, R.R.; WILLARD, H.F. Thompson & Thompson Genética Médica. 8ª edição, Guanabara Koogan, 2016. 

 
Diante de tal afirmação, assinale a alternativa CORRETA. Essa variante é classificada como 

 

mutação de sentido trocado (missense).  

X mutação sem sentido (nonsense).  

X mutação de mudança de matriz de leitura (frameshift). 

X deleção de um par de base.  

X mutação dinâmica (expansão de sequências de repetição de tri ou tetranucleotídeos). 

 
5. Um GENE corresponde a uma sequência de DNA que determina a origem de um produto funcional, seja um polipep-

tídeo ou uma molécula de RNA funcional. Assinale a alternativa que descreve de forma CORRETA a estrutura,           
expressão ou organização de um gene. 

 

O fenômeno conhecido como splicing retira do RNA mensageiro precursor as regiões denominadas íntrons.  

X A maior parte do genoma humano consiste em sequências que são transcritas e que codificam proteínas. 

X O splicing alternativo ocorre em uma percentagem pequena de genes, levando sempre à relação de um gene a 

uma proteína.  

X O RNA é sintetizado a partir do molde de DNA por um processo conhecido como tradução.  

X O RNA mensageiro maduro é traduzido para a geração de um polipeptídeo ainda dentro do núcleo.  

 
6. Em relação às anomalias cromossômicas numéricas e estruturais, assinale a alternativa CORRETA. 

 
Indivíduos portadores de translocações cromossômicas balanceadas geralmente não apresentam alterações           
fenotípicas, mas tem risco de gerar uma prole alterada. 

X A principal causa de alterações numéricas em seres humanos é a não disjunção cromossômica durante a mitose 

no processo de gametogênese. 

X Uma causa pouco frequente dos abortamentos espontâneos de primeiro trimestre são as cromossomopatias e o 

cariótipo anormal mais frequentemente encontrado são as tetraploidias.  

X Os indivíduos portadores de rearranjos cromossômicos não balanceados não apresentam desvios fenotípicos. 

X Um indivíduo portador de deleção cromossômica (com um homólogo normal e um homólogo com deleção) é           

trissômico para a informação genética no segmento correspondente. 
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7. O heredograma a seguir representa uma família em que você investiga uma doença provavelmente genética de       
origem mendeliana. Levando em consideração que os indivíduos afetados são as formas preenchidas em preto,        
assinale a alternativa CORRETA sobre o padrão de herança.  

 

 

 

NUSSBAUM, R.L.; MCINNES, R.R.; WILLARD, H.F. Thompson & Thompson Genética Médica. 8ª edição, Guanabara Koogan, 2016. 

 

Esta família provavelmente tem uma doença autossômica dominante com penetrância incompleta, sendo que o 
indivíduo II-1 é portador da mutação, transmitiu a doença, mas não a manifestou.   

X Esta família pode apresentar um padrão de herança autossômica dominante ou ligada ao X dominante.  

X O indivíduo II-1 provavelmente apresenta um mosaicismo celular e por isso não apresenta sintomas. 

X Este heredograma pode representar uma doença ligada ao cromossomo Y. 

X Esta família provavelmente tem uma doença autossômica recessiva, com expressão variável.  

 
 

8. Faça a correspondência entre os conceitos descritos abaixo.  
 

A. Pleiotropia 

B. Expressão variável 

C. Penetrância Completa 

D. Penetrância Incompleta 

 

(  ) Um único gene ou par de genes pode produzir múltiplos efeitos fenotípicos diferentes em vários sistemas, com 
uma diversidade de sinais e sintomas acontecendo em diferentes momentos da vida. 
(  ) A presença de uma mutação patogênica é determinante para a  expressão fenotípica. 
(  ) A doença difere em gravidade em pessoas que possuem exatamente o mesmo genótipo.  
(  ) Indivíduos com uma mutação patogênica podem não apresentar alterações fenotípicas. 

 
A, C, B, D 

X A, B, C, D 

X A, D, B, C 

X B, C, A, D 

X B, A, D, C 
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9. Você acompanha um paciente de 10 anos de idade que apresentava infecções respiratórias de repetição, baixa        
estatura e história de íleo meconial no período neonatal. Através do teste de suor, é feito o diagnóstico de Fibrose 
Cística, uma doença autossômico recessiva. Você solicita o sequenciamento do gene CFTR na tentativa de otimizar 
seu tratamento, pois sabe que a associação do medicamento lumacaftor/ivacaftor é eficaz para pacientes com a 
mutação F508del em homozigose (deleção da fenilalanina na posição 508 da proteína).  

 

A análise do sequenciamento está descrita abaixo (houve confirmação de posição em trans pela análise dos pais).  

 

 

 

NUSSBAUM, R.L.; MCINNES, R.R.; WILLARD, H.F. Thompson & Thompson Genética Médica. 8ª edição, Guanabara Koogan, 2016. 
LOPES-PACHECO, M. CFTR Modultatiors, Shedding Light on Precision Medicine for Cystic Fibrosis. Frontiers in Pharmacology, Review, 2016. 

 
 

Este paciente apresenta um tipo de mutação em cada alelo, ou seja, é heterozigoto composto para a variante. 

X O paciente tem duas mutações diferentes no gene CFTR o que significa que não deve ter a doença.  

X O medicamento ajudará no tratamento deste paciente. 

X Este paciente apresenta a mesma mutação nos dois alelos, ou seja, é homozigoto para a variante. 

X Este paciente deve ter a doença por ser filho de casal consanguíneo. 

 
 
 

10. Em relação aos Cromossomos Sexuais e as doenças relacionadas a eles, assinale a alternativa CORRETA. 
 

  
A inativação do cromossomo X ocorre como um mecanismo de compensação de dose para igualar a expressão de 
genes ligados ao X nos dois sexos. Em condições normais, esta inativação é aleatória.  

X O cromossomo Y tem um papel essencial na determinação sexual. Na ausência deste cromossomo a gônada 

começa a diferenciar formando um testículo.  

X Os cromossomos autossomos também sofrem o processo de inativação preferencial como o cromossomo X.  

X Uma pessoa com o cariótipo 45,X apresenta de forma aleatória este cromossomo X inativado.   

X Um indivíduo que tem o cariótipo 49, XXXXX tem 3 cromossomos X inativados como mecanismo de compensação 

da dose.   
 
 
 
 
 
 

Gene Lócus-posição Variação-

DNA 

Variação-Proteína Cópias Classifica-

ção 

CFTR Cromossomo 7 

7q31 

Chr7:117.611.717 

C>A Tyr1092* ou Y1092X 

(substituição do aminoácido ti-

rosina na posição 1092 por có-

don de parada prematuro) 

Heterozi-

gose 

Patogênica 

CFTR Cromossomo 7 

7q31 

Chr7:117.536.669 

A>T Arg289* ou R289X 

(substituição do ami-

noácido tirosina na posição 

1092 por códon de parada 

prematuro) 

Heterozi-

gose 

Patogênica 



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

Pág. 7/22 

 

ADMISSION TEST FOR MEDICAL SCHOOL – 4º PERÍODO - EDITAL Nº 29/2021 

 

 

11. Durante a pandemia pela COVID19 foi observado que o vírus desenvolveu várias mutações o que foram chamadas 
de variantes. Algumas variantes do SARS-CoV-2 que ocorriam na proteína S (spike) foram consideradas variantes de 
preocupação pois essa proteína é responsável pela ligação do vírus na célula humana. Abaixo observe uma descrição 
de duas destas variantes e responda a alternativa CORRETA.  

 

 

Fonte: Informativo Biotecnologia, Maio 21, disponível em: https://sites.usp.br/biotec-each/ 

 
A variante L452R leva à troca de um único nucleotídeo na sequência de DNA e assim faz a substituição do amino-
ácido Leucina pela Arginina.  

X A variante L452R leva à troca de três nucleotídeos na sequência de DNA, alterando todo um códon e por isso 

alterando o aminoácido Leucina pela Arginina.  

X A variante Y453F leva à deleção do primeiro nucleotídeo do códon que determina o aminoácido tirosina, por isso 

cria um códon de parada na proteína.  

X A variante Y453F mantém a sequência de DNA descrita originalmente, entretanto ainda assim leva à substituição 

do aminoácido tirosina por fenilalanina.  

X Ambas as variantes L452R e Y453F alteram a proteína spike gerando uma proteína de tamanho menor pela 

origem de um códon de parada.  
 

12. A Síndrome de Li-Fraumeni é uma síndrome hereditária relacionada a predisposição ao câncer. Os principais tipos 
de cânceres observados são os sarcomas, tumores de mama, adrenal, leucemia entre outros. É uma doença autos-
sômico dominante relacionada a mutações no gene TP53. O produto do gene, a proteína tumoral p53, regula a pro-
gressão do ciclo celular, permitindo uma oportunidade para o reparo do DNA ou indução de apoptose.   
Cerca de 80% dos indivíduos que têm a mutação apresentarão algum tipo de tumor e 50% dos indivíduos afetados 
apresentarão mais de um tipo de tumor. 

 

Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A partir destas afirmações, podemos concluir que esta doença tem penetrância incompleta com expressividade 
variável.   

X Um indivíduo portador da doença tem 50% de chance de transmiti-la a seus filhos e todos os indivíduos afetados 

apresentarão algum tipo de tumor.  

X Um casal, ambos com uma mutação, tem 100% de chance de ter filhos com a mutação.   

X Por ser uma doença autossômico dominante, a perda da função de ambos os alelos é determinante para a ocor-

rência da doença.  

X Estes pacientes apresentam erro na replicação de DNA por falta de reparo de todos os pontos de controle da 

divisão celular.   
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13. Considere a representação de um cromossomo exposta abaixo e assinale a alternativa que faz a correspondência de 
forma CORRETA em relação às suas estruturas. 

 

NUSSBAUM, R.L.; MCINNES, R.R.; WILLARD, H.F. Thompson & Thompson Genética Médica. 8ª edição, Guanabara Koogan, 2016. 

 
(  ) Telômero 
(  ) Centrômero 
(  ) Cromátides irmãs 
(  ) Braço curto (p) 
(  ) Braço longo (q) 

 

A, C, B, D, E.  

X C, A, B, D, E.  

X C, A, B, E, D. 

X B, C, A, D, E. 

X A, C, B, E, D.  

 
14. Correlacione as colunas conforme a alteração clínica e o resultado de cariótipo e assinale a alternativa CORRETA.  

1. Síndrome de Down  

2. Síndrome de Turner  

3. Síndrome de Edwards  

4. Síndrome de Patau  

5. Síndrome de Klinefelter  

(  ) 47,XX, +21  
(  ) 47,XY, +18  
(  ) 47,XX, +13  
(  ) 45,X  
(  ) 47, XXY  

 

1, 3, 4, 2, 5   

X 1, 4, 3, 2, 5  

X 1, 5, 3, 2, 4  

X 2, 3, 4, 1, 5   

X 2, 5, 3, 1, 4  
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FISIOLOGIA MÉDICA II 
 

15. O sistema tampão bicarbonato/ácido carbônico é o mais importante do organismo, sendo responsável por cerca de 
75% da capacidade tamponante do plasma. A formação deste par conjugado depende de quais componentes?  

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

 

Assinale a alternativa CORRETA.  

 

CO2 formado durante a respiração celular e da enzima anidrase carbônica.  

X O2 formado durante a respiração celular e da enzima anidrase carbônica.  

X CO2 obtido durante a inspiração e pela enzima anidrase carbônica. 

X Ácido lático produzido durante contração muscular anaeróbia.  

X O2 obtido pela ventilação alveolar e da enzima anidrase carbônica.  

 

16. A insulina é um hormônio peptídico cuja secreção pancreática responde a diversos eventos sinalizatórios, como ele-
vação da concentração de glucose, aminoácidos ou incretinas. Qual o efeito metabólico promovido pela insulina?  

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

 
Assinale a alternativa CORRETA.  

 

Anabolismo.  

X Catabolismo. 

X A insulina não apresenta impacto metabólico significativo. 

X A insulina é secretada apenas em paciente com Diabetes Mellitus do Tipo I.  

X A insulina estimula a formação de corpos cetônicos para suprir a demanda de glucose em pacientes com Diabetes 

Mellitus do Tipo I. 
 

17. A doença de Graves é caracterizada pela produção de anticorpos designados como imunoglobulinas estimulantes da 
tireoide (TSI). Estes anticorpos imitam a ação do hormônio estimulador da tireoide (TSH) e induzem uma importante 
elevação da produção dos hormônios da tireoide. O TSI provoca quais efeitos no organismo? 

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

 

Assinale a resposta CORRETA.  

 

Elevação da taxa e força de contração cardíaca, catabolismo de proteínas e transtornos psicológicos. 

X Elevação da concentração de TSH e TRH (hormônio liberador de tireotrofina) através de retroalimentação nega-

tiva.  

X Bradicardia, cretinismo e diminuição da taxa metabólica. 

X Redução da síntese protéica, lentidão da fala e fadiga. 

X Mixedema, ausência de exoftalmia e intolerância ao frio. 

 
18. Os resultados do último exame do prof. Magruder confirmaram o quadro de hiperparatireoidismo. Apesar do acompa-

nhamento nutricional de baixos níveis de cálcio, ele apresentou pedra nos rins e a terapia indicada foi de remoção 
das glândulas paratireoides hiperativas. O distúrbio no metabolismo do cálcio deste paciente se deve a variação de 
quais hormônios?  
 

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

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

Elevação da concentração plasmática de PTH e calcitriol.  

X Elevação da concentração plasmática de calcitonina. 
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X Redução da concentração plasmática de PTH e calcitriol.  

X Redução da concentração plasmática de prolactina. 

X Redução da concentração plasmática de vitamina D. 

 
19. O hormônio do crescimento (GH) é anabólico e promove o crescimento de todos os tecidos do organismo capazes de 

crescer. Em particular, o GH leva a um aumento da massa corporal magra. Assinale a alternativa que CORRETA-
MENTE explica este fenômeno.  

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

 

O GH estimula a mobilização de lipídios armazenados no tecido adiposo e incrementa o catabolismo de ácidos 
graxos. Em paralelo, estimula a síntese proteica. 

X O GH estimula a mobilização de proteínas alocadas na musculatura estriada esquelética e incrementa sua taxa 

de degradação.  

X O GH estimula a utilização de carboidratos pela musculatura esquelética e pelos adipócitos, eventos que explicam 

o emagrecimento.  

X O efeito anabólico do GH estimula a síntese de triacilglicerol no tecido adiposo. O incremento de massa corporal 

magra deve-se exclusivamente pela elevada síntese proteica. 

X O efeito anabólico do GH se estende, apenas, ao incremento da taxa de síntese de proteínas e na redução da 

degradação de proteínas.  

 
20. A aldosterona é um mineralocorticoide produzida e secretada pelo córtex adrenal. Este hormônio apresenta uma 

função vital em situações de hipotensão (pressão sanguínea inferior a 100 mmHg). Assinale a alternativa que des-
creve corretamente a ação da aldosterona em situações de hipotensão. Utilize a Figura1 abaixo como material de 
apoio para sua resposta. 

 

 

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

 

A aldosterona atravessa livremente a membrana e incrementa o volume sanguíneo mediante estímulo da reabsor-
ção renal de Na+ e translocação de aquaporinas.  

X A aldosterona age através de receptores localizados na membrana das células tubulares renais e aumenta a 

captação de K+ a fim de elevar o volume sanguíneo.  
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X A aldosterona é produzida na medula adrenal e estimula os neurônios do centro da sede de modo a elevar o 

volume sanguíneo.  

X A aldosterona atua principalmente sobre os receptores α1 na túnica média das arteríolas e induz vasoconstrição.   

X A produção de aldosterona ocorre mediante estímulo direto pelo sistema nervoso simpático sobre as glândulas 

adrenais.  
 

21. A miastenia gravis é uma doença autoimune, na qual os anticorpos do próprio indivíduo causam a destruição dos 
receptores na junção neuromuscular. Como consequência, esta patologia impede que os impulsos nervosos estimu-
lem a contração muscular e causam dificuldade ao falar, ptose palpebral e fraqueza muscular. Assinale a alternativa 
que destaca corretamente qual é a via motora, o neurotransmissor liberado na junção neuromuscular e seu receptor 
(via motora somática).  

 

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

 

Via motora somática; acetilcolina; receptor nicotínico. 

X Via motora somática; adrenalina; receptor adrenérgico β. 

X Via autonômica; noradrenalina; receptor adrenérgico α. 

X Via autonômica; glutamato; receptor muscarínico.  

X Via motora somática; dopamina; receptor dopaminérgico. 

 
22. Crises asmáticas agudas podem ser tratadas com fármacos que atuam sobre vias neuronais antagônicas ao longo 

da musculatura pulmonar. Geralmente dois fármacos são prescritos, fenoterol (ação sobre vias simpáticas) e brometo 
de ipratrópio (ação sobre vias parassimpáticas), sendo que cada um atua sobre uma diferente via neuronal e atuam 
de maneira sinérgica e simultânea. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE as vias neuronais e seus 
efeitos na musculatura pulmonar.  

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

 

As vias simpáticas quando estimuladas (fenoterol) provocam broncodilatação; as vias parassimpáticas quando ini-
bidas (atrovent) impedem a broncoconstrição.  

X As vias simpáticas quando estimuladas (fenoterol) provocam broncoconstrição; as vias parassimpáticas quando 

inibidas (atrovent) impedem a broncodilatação.  

X As vias motoras somáticas quando estimuladas (fenoterol) provocam broncoconstrição. 

X As vias motoras somáticas quando estimuladas (fenoterol) provocam broncodilatação.  

X Ambos os fármacos atuam sobre as vias autonômicas simpáticas, ao induzir broncoconstrição.  

 
23. Durante períodos de jejum prolongado (>24h), qual hormônio predomina a corrente circulatória e seu efeito? 

 
 Assinale a alternativa CORRETA. 
  

Glucagon; Efeito catabólico;  

X Glucagon; Efeito anabólico 

X Insulina; Efeito anabólico;  

X Insulina; Efeito catabólico;  

X Leptina; Efeito anabólico 

 
24. Sobre os efeitos metabólicos induzidos pelo cortisol, assinale a alternativa CORRETA.  

 

O cortisol estimula a gliconeogênese hepática, incrementa a degradação proteica extra-hepática e eleva a mobiliza-
ção de triglicerídeos.  

X O cortisol estimula os efeitos da insulina a fim de incrementar a captação de glucose pelos tecidos. 

X A falta de cortisol pode causar “diabetes adrenal” pela redução da glicemia sanguínea. 

X A elevação de cortisol pode causar “diabetes adrenal” pela redução da glicemia sanguínea. 

X O cortisol reduz a gliconeogênese hepática, diminui a degradação proteica extra-hepática e promove um decai-

mento na mobilização de triglicerídeos.  
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25. A superprodução de cortisol é a principal causa de qual das patologias listadas abaixo? 
 
 Assinale a alternativa CORRETA.  

 

Síndrome de Cushing. 

X Síndrome de Conn. 

X Síndrome adrenogenital. 

X Diabetes Mellitus. 

X Doença de Addison. 

 
26. Qual a função do aparelho (ou complexo) justaglomerular?  

 
Assinale a alternativa CORRETA.  

 

Autorregulação da taxa de filtração glomerular.  

X Apenas elevação da pressão sanguínea. 

X Apenas redução da pressão sanguínea. 

X Degradação das barreiras de filtração glomerulares. 

X Modificação da pressão coloidosmótica sanguínea.  

 
 

27. Qual o mecanismo de transporte utilizados pelas células tubulares para reabsorção de sódio?  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

Transporte ativo. 

X Transporte passivo. 

X Difusão simples. 

X Osmose. 

X Endocitose mediado por megalina. 

 
28. O olfato é um dos sentidos mais antigos e é capaz de informar rapidamente importantes detalhes sobre o ambiente. 

Os neurônios sensoriais olfatórios apresentam uma ampla variedade de receptores específicos a cada tipo de odo-
rante. Qual o mecanismo de transdução de sinal para detecção dos odorantes em seres humanos? 

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

 
 Assinale a alternativa CORRETA.  

 

Receptor acoplado a proteína G.  

X Canais iônicos. 

X Receptores nucleares. 

X Receptores tirosina-cinase. 

X Endocitose mediado por clatrina. 

 
29. Quais são os 2 principais tipo celulares responsáveis pela fotorrecepção ocular? 

 
 Assinale a alternativa CORRETA.  

 

Cones e bastonetes.  

X Humor aquoso. 

X Pupila. 

X Células ciliadas ou pilosas. 

X Núcleo geniculado dorsolateral. 
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30. Qual a região do córtex envolvida com a compreensão da linguagem? Utilize a imagem1 a seguir para se orientar (a 
região em questão está indicada pelo número 1). Essa região se localiza atrás do córtex auditivo primário, na parte 
posterior do giro superior do lobo temporal e é uma das áreas mais importantes de todo o cérebro.  

 

 

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017 
HALL, J. E.; GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 13. ed., Rio de Janeiro: Saunders Elsevier, 2017. 

 

Área de Wernicke.  

X Área de Broca. 

X Giro Angular. 

X Área associativa Límbica. 

X Área de reconhecimento facial. 

 

31. O Diabetes Mellitus do Tipo I é uma doença autoimune caracterizada por uma significativa redução dos níveis plas-
máticos ou ausência do hormônio insulina. Um paciente que esqueceu de tomar sua dose de insulina apresentará 
quais efeitos metabólicos?  

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

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

Fígado: formação de corpos cetônicos; Tecido adiposo: lipólise; Músculos: proteólise 

X Fígado: síntese de corpos cetônicos; Tecido adiposo: lipogênese; Músculo: síntese proteica  

X Pâncreas: produção de glucagon; Tecido adiposo: lipogênese; Músculo: síntese proteica 

X Pâncreas: produção de glucagon; Tecido adiposo: lipólise; Rins: redução da excreção de uréia 

X Fígado: produção de insulina; Tecido adiposo: lipogênese; Pâncreas: produção de glucagon 
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SAÚDE COLETIVA E EPIDEMIOLOGIA 
 

32. O modelo preventivista é baseado nas ideias que há uma História Natural da Doença (HND) e que no curso dessa 
“história” é possível intervir mesmo antes de ela se expressar como um quadro clínico e são hierarquizadas em níveis 
clássicos de prevenção. A prevenção primária refere-se aos determinantes de adoecimentos ou agravos que incidem 
sobre indivíduos ou comunidades, ocorre no período pré-patogênico do modelo da HND, antes da ocorrência do 
estímulo.  
A prevenção primária subdivide-se em dois níveis:_____ e _____.  
 
 

(ROCHA, Aristides Almeida. Saúde Pública: Bases Conceituais. 2.ed. 

São Paulo: Editora Atheneu, 2013). 

Assinale a alternativa que completa, CORRETAMENTE, o enunciado: 

 

Promoção da saúde e proteção específica. 

X Diagnóstico precoce e o tratamento oportuno. 

X Exames seletivos (screening) e tratamento imediato. 

X Rastreamento e limitação da incapacidade. 

X Reabilitação física e capacitação de profissionais. 

 
33. As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) têm ocorrência significativa no mundo, com elevado número de mor-

tes prematuras e perda da qualidade de vida, consequentemente causando impactos econômicos para as famílias e 
a sociedade em geral, fazendo das DCNT um problema de saúde pública global. 

 
ROUQUAYROL, Maria Zélia; GURGEL, Marcelo (org.). Rouquayrol Epidemiologia & saúde. 8. Rio de Janeiro: MedBook, 2017. 

 Recurso online. ISBN 9786557830000. 
 

Assinale a alternativa em que conste um exemplo de DCNT. 
 

Diabetes mellitus. 

X Tuberculose. 

X Sarampo. 

X Gripe. 

X Rubéola. 

 
34. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) buscam garantir a integralidade do cuidado no contexto organizativo e operaci-

onal do Sistema Único de Saúde (SUS). O Centro de Comunicação das RAS tem um papel chave na sua estruturação 
como ordenadora e coordenadora do cuidado.  
Assinale a alternativa que contém o Centro de Comunicação da RAS de pessoas com condições crônicas. 
 
Atenção Primária à Saúde 

X Centro de Especialidade Médica 

X Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

X Ambulatório hospitalar 

X Clínica de cardiologia 

 
35. O Sistema Único de Saúde (SUS) é o complexo sistema de Saúde Pública brasileiro. Assinale a alternativa que con-

tém os princípios do SUS: 
 

 
Universalidade, Equidade, Integralidade. 

X Regionalização, Equidade, Cuidado centrado na pessoa. 

X Universalidade, Regionalização, Resolutividade. 

X Ordenação da rede, Resolutividade, Integralidade. 

X Coordenação do cuidado, Participação da comunidade, População adscrita.  
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36. Considerando as características dos níveis de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS).  
 

• Realiza a prestação de serviços necessários para resolução dos problemas de maior prevalência. 

• Resolve 70% dos problemas dos usuários. 

• Tem significado social em cada comunidade 

• Realiza ações nos campos da promoção, prevenção e assistência individual. 

 
ROCHA, Aristides Almeida. Saúde Pública: Bases Conceituais. 2.ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2013. 

 

           As informações se referem a qual nível de atenção. 
           Assinale a alternativa CORRETA: 

 

 

Atenção primária à Saúde 

X Atenção secundária 

X Atenção terciária 

X Atenção hospitalar 

X Atenção especializada 

 

37. Os estudos ecológicos podem ser classificados em dois subtipos para a produção dos dados.  Assinale a alternativa que 
indica os dois subtipos. 

 
Investigação de base territorial e Estudos de agregados institucionais.       

X Investigação de prontuários e Estudos ambientais. 

X Investigação de dados secundários e Investigação de base territorial. 

X Investigação de doenças de notificação obrigatória e Estudos de mortalidade. 

X Estudos de Mortalidade e Investigação de prontuários. 

 

38. Assinale a alternativa que represente atividade de Promoção da Saúde que é realizada nas Unidades Básicas de 
Saúde. 

           
Práticas corporais/atividades físicas, alimentação saudável, prevenção e controle ao tabagismo. 

X Ações intersetoriais, atendimento compartilhado e alimentação saudável. 

X Educação permanente, práticas corporais/atividades físicas e interconsulta. 

X Visita domiciliar, atendimento compartilhado, prevenção e controle do tabagismo. 

X Intervenções no território, interconsulta, prevenção e controle do tabagismo. 

 

 

39. Qual é a porta de entrada para atendimento inicial do usuário no Sistema Único de Saúde (SUS)? 
 

Unidade Básica de Saúde. 

X Hospital. 

X Centros de especialidade. 

X Pronto-socorro. 

X Clínica médica. 
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40. No Brasil os homens são o principal grupo afetado pela infecção do HIV, com tendência de crescimento nos últimos 
dez anos. De acordo com o Boletim Epidemiológico HIV/AIDS de 2018, eles representam 65,5% dos casos de aids 
registrados de 1980 a junho de 2018. Os homens heterossexuais representam 49% dos casos, os homossexuais 38% 
e os bissexuais 9,1%. 

 
KNAUTH, Daniela Riva; et al. O diagnóstico do HIV/aids em homens heterossexuais: a surpresa permanece mesmo após mais de 30 anos de 

epidemia. Cad. Saúde Pública 2020; 36(6):e00170118. doi: 10.1590/0102-311X00170118 
REDOSCHI Bruna Robba Lara, et al. Uso rotineiro do teste anti-HIV entre homens que fazem sexo com homens: do risco à prevenção. Cad. 

Saúde Pública 2017; 33(4):e00014716. doi: 10.1590/0102-311X00014716 

  
Neste sentido novas estratégias estão sendo implantadas mundialmente como resposta a epidemia de HIV/AIDS. A 
Meta 90-90-90, proposta pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), em 2014, que se 
refere a 

 
 

diagnóstico de 90% das pessoas infectadas por HIV, manutenção de 90% das pessoas infectadas em terapia antir-
retroviral e supressão viral em 90% destas pessoas. 

X 90% das pessoas com diagnóstico precoce de HIV, notificação de 90% dos casos, 90% das pessoas participem 

de atividades educativas. 

X 90% das pessoas vivendo com HIV estejam diagnosticadas, solicitação de exames para 90% dos parceiros, 

notificação de 90% dos casos.  

X 90% das pessoas com AIDS estejam em tratamento, 90% das pessoas com AIDS tenham carga viral indetectável, 

90% das pessoas participem de atividades educativas. 

 X 90% com diagnóstico precoce de AIDS, notificação de 90% dos casos, 90% das pessoas participem de atividades 

educativas. 
 

41. A Mortalidade infantil é um importante indicador de saúde pública pois indica a qualidade dos serviços de saúde, 
saneamento e educação de um determinado local.  
Assinale a alternativa que representa estratégia(s) para redução da Mortalidade Infantil.  

 
MAIA LTS et al. Determinantes individuais e contextuais associados à mortalidade infantil nas capitais brasileiras: uma abordagem multinível. Cad. 

Saúde Pública 2020; 36(2):e00057519. doi: 10.1590/0102-311X00057519 
ROCHA, Aristides Almeida. Saúde Pública: Bases Conceituais. 2.ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2013 

 
Organização de fluxos assistenciais, ampliação do acesso aos serviços de saúde para à gestante e ao recém-
nascido; e melhoria da assistência ao pré-natal, ao parto e à criança. 

X Integralidade, organização de fluxos assistenciais, longitudinalidade. 

X Abertura de novos leitos hospitalares gerais, acesso, coordenação do cuidado. 

X Coordenação da atenção, acesso as maternidades, pré-natal. 

X Acesso aos serviços de saúde, pré-natal universalidade do cuidado. 

 
42. Estratégia implantada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a efetivação da política de Saúde Mental com equipe 

multiprofissional, representa serviços de saúde que oferecem cuidado intensivo, comunitário e promotor de vida com 
o intuito de reinserção social das pessoas em situações de sofrimento psíquico intenso e persistente. 

 
SANINE Patrícia Rodrigues. SILVA Letícia Isabel Ferreira. Saúde mental e a qualidade organizacional dos serviços de atenção primária no Brasil. Cad. 

Saúde Pública 2021; 37(7):e00267720 
ROCHA, Aristides Almeida. Saúde Pública: Bases Conceituais. 2.ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2013. 

 
 
Qual é o serviço de saúde a que o enunciado se refere? Assinale a alternativa CORRETA. 
 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

X Hospital Psiquiátrico. 

X Hospital Geral. 

X Ambulatório. 

X Centro de especialidade. 
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FISIOLOGIA MÉDICA I 
 

43. 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 sanguí-
nea.  

 
A viscosidade sanguínea provoca a formação do fluxo laminar, que favorece a dissipação sanguínea ao longo da 
vasculatura.  

X 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.  

X A viscosidade do sangue é constante ao longo de toda a árvore vascular.  

X O fluxo laminar desfavorece a propagação do sangue ao longo da vasculatura.  

X O fluxo laminar ocorre especialmente nos capilares e favorece o processo de troca gasosa.  

 
44. Os alvéolos pulmonares apresentam uma fina camada líquida composta por surfactantes. Assinale a alternativa que 

CORRETAMENTE descreve a função exercida pelos surfactantes.     
 

Reduzem a tensão superficial e facilitam a respiração.  

X Aumentam a tensão superficial e dificultam a respiração.  

X São produzidos apenas em situações patológicas para reduzir o trabalho da respiração.  

X São produzidos apenas em situações patológicas e dificultam a respiração.  

X Não apresentam importância fisiológica.  

 
45. A remoção em excesso do dióxido de carbono provocada pela hiperventilação ocasiona qual situação descrita abaixo? 

Considere que não houve compensação renal.  
 

Assinale a alternativa CORRETA.  
 

Alcalose respiratória  

X Acidose respiratória  

X Equilíbrio ácido-base  

X Acidose metabólica  

X Acidose mista 

 
BIOLOGIA CELULAR 

 
46. Os microtúbulos estão presentes em várias estruturas citoplasmáticas, como os corpúsculos basais, centríolos, cílios 

e flagelos. 
 

 Marque a alternativa CORRETA. 

 
Foram descritas diversas mutações que afetam as proteínas dos cílios e flagelos. Algumas causam a síndrome dos 
cílios imóveis, o que leva à infertilidade masculina e a infecções crônicas das vias respiratórias. 

X Os cílios e flagelos são prolongamentos celulares imóveis, sem revestimento por membrana plasmática, cujo eixo 

– axonema – é formado por microtúbulos. 

X Cada célula flagelada apresenta vários flagelos, com o comprimento de 100 a 200 mm. 

X Na fase S do ciclo celular, precedendo a mitose, as células apresentam um único par de centríolos. 

X Os movimentos guiados e dependentes dos microtúbulos não necessitam de proteínas motoras e nem utilizam 

energia na forma de ATP. 
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47. Marque a alternativa CORRETA referente à membrana celular. 
 

As membranas não são estruturas rígidas. Podem curvar-se, dobrar-se em três dimensões e ainda conservar sua 
integridade, devido, em parte, a abundantes interações que mantêm unidos os lipídeos e as proteínas.  

X Os fosfolipídeos da membrana apresentam uma “cauda” hidrofóbica de hidrocarbonetos composta por ácidos 

graxos, que interage com a água, além de um grupo polar, fortemente hidrofílico, com tendência a não interagir com 
as moléculas de água. 

X Além dos fosfolipídeos, as biomembranas contêm quantidades muito maiores de outros lipídeos, como glico-

lipídeos e colesterol, que contribuem para o funcionamento das membranas. 

X A bicamada fosfolipídica é a unidade estrutural básica de quase todas as membranas biológicas. Seu centro 

hidrofílico permite que a maioria das substâncias hidrossolúveis atravesse de um lado da membrana para o outro. 

X Não existem organelas celulares envolvidas por membranas formadas por uma dupla camada, apenas organelas 

envolvidas por uma simples camada de membrana. 

 
48. A cromatina é responsável por armazenamento, transmissão e expressão das informações do patrimônio genético 

contido no DNA nuclear.  
 

Marque a alternativa CORRETA. 
 

Durante a fase de divisão celular, a cromatina sofre alterações em sua morfologia, composição e função, apresen-
tando-se sob a forma de unidades individualizadas conhecidas por cromossomos. 

X Entre os componentes da cromatina, o RNA é o banco de informações genéticas da célula e seu vetor pelas 

várias gerações celulares. 

X O DNA encontra-se na cromatina na forma de macromoléculas. Constitui-se de uma única cadeia helicoidal de 

polinucleotídeos com bases nitrogenadas púricas e pirimídicas. 

X As histonas são proteínas básicas encontradas no citoplasma dos eucariotos. Elas são mais do que apenas 

proteínas de empacotamento da cromatina, ou seja, também participam da regulação gênica. 

X O termo eucromatina define a cromatina de regiões específicas de certos cromossomos que permanece conden-

sada durante toda a intérfase. 

 
PRIMEIROS SOCORROS 

 
49.  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.  

X Manobra de Ortolani. 

X Manobra de Epley. 

X Manobra de Sellick. 

X Manobra de Piparote. 

 
50. Suponha uma cena em que você presencie um indivíduo tendo com   movimentos desordenados, repetitivos e rápidos 

em todo o corpo, perda temporária de consciência, aumento da salivação, ranger de dentes, perda do controle do 
processo urinário e defecação, sintomas esses que farão você pensar em convulsão. Nesse caso assinale a alterna-
tiva CORRETA para o primeiro atendimento. 

 

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

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

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

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

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

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

o indivíduo em local sem objetos dos quais ela pode se debater e se machucar, preferencialmente sentado em uma 
poltrona confortável, aplique álcool 70%  na região dos pulsos, friccionando no local, ofereça agua gelada assim que 
possível.   

 
51. Na Avaliação Primária, quando encontramos um indivíduo que apresente Trauma de Crânio grave, e com fratura de 

base de crânio, encontraremos como sinais clínicos característicos:  

 
Sinal de Battle. 

X Sinal de Babinski. 

X Sinal de Blumberg. 

X Sinal de Giordano. 

X Sinal de Murphy. 

 

ANATOMIA MÉDICA II 
 

52. A artéria retal superior cruza os vasos ilíacos esquerdos e desce no mesocolo sigmoide até a pelve menor. No nível 
da vértebra SIII, a artéria retal superior divide-se em dois ramos, que descem de cada lado do reto e irrigam-no até o 
músculo esfíncter interno do ânus inferiormente. 
 
Assinale a alternativa que cita, CORRETAMENTE, a origem direta da artéria retal superior. 

 
Artéria mesentérica inferior. 

X Artéria mesentérica superior. 

X Aorta abdominal. 

X Artéria ilíaca interna. 

X Artéria pudenda interna. 

 
53. “A perviedade das tubas uterinas pode ser determinada por um procedimento de imagem no qual se injeta um material 

radiopaco hidrossolúvel nas tubas através do óstio do útero (histerossalpingografia). O meio de contraste atravessa 
a cavidade uterina e as tubas e o seu acúmulo nas fossas pararretais da cavidade peritoneal indica a perviedade das 
tubas.” 
 
Com relação às tubas uterinas, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A extremidade distal da tuba, que se abre na cavidade peritoneal, se chama infundíbulo. 

X A ampola é a parte mais estreita e curta da tuba uterina. 

X A irrigação arterial das tubas é proveniente da artéria mesentérica superior. 

X As tubas estendem-se bilateralmente a partir do colo uterino. 

X Normalmente as tubas têm cerca de 20 centímetros de comprimento. 
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54. A pelve é a região do tronco posteroinferior ao abdome e transição entre o tronco e os membros inferiores. A parte 
óssea (pelve óssea ou bacia) também é o cíngulo do membro inferior. 
 
Assinale a alternativa que cite, CORRETAMENTE, características da pelve óssea. 

 
O arco púbico é mais estreito no homem do que na mulher. 

X A abertura superior da pelve do homem é arredonda e mais larga do que na mulher. 

X O osso quadril é formado por três ossos: ilíaco, sacro e cóccix. 

X O sacro é a fusão de três vértebras sacrais. 

X O forame obturado articula-se com a cabeça do fêmur. 

 
HISTOLOGIA MÉDICA I 

 
55. 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. 
 

As mitocôndrias são presentes por todo o neurônio. 

X Os corpos celulares se encontram na substância branca. 

X No núcleo de homens, encontramos um corpúsculo que corresponde ao cromossomo X heterocromático. 

X O Golgi se situa nos axônios.  

X Os dendritos são terminações eferentes. 

 
56. O tecido epitelial é um dos quatro tipos básicos dos tecidos animais. Formado por células justapostas, entre as quais 

se encontra pouca substância extracelular.  Considerando as características do tecido epitelial e do tecido conjuntivo, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 

A maioria das células epiteliais se renovam continuamente por mitose. 

X A lâmina basal é tipicamente formada por colágeno tipo I. 

X O tecido epitelial é ricamente vascularizado.  

X O polo apical de uma célula epitelial é aquele em contato com a membrana basal.  

X Os cílios são pequenas projeções do citoplasma que aumentam a superfície de absorção. 

 

PLANEJAMENTO DA VIDA PROFISSIONAL 
 

57. O estilo de aprendizagem é o modo pelo qual a pessoa concentra, processa e relê novas informações. Fleming propôs 
o questionário VARK para avaliar os estilos de aprendizagem visual, auditivo, leitura/escrita, cinestésico e multimodal. 
No aprendizado online, com quais estilos de aprendizagem os estudantes podem sentir maior impacto?  

 
Auditivo, pois aprende melhor com a comunicação face-to-face e cinestésico, pelo aprendizado prático e experien-
cial. 

X Leitura e escrita, com uso de textos e anotações.  

X Visual, por meio de videoaulas, imagens e diagramas. 

X Multimodal, em que o aprendizado é assimilado por múltiplos estilos de aprendizagem. 

X Visual, por meio dos slides das aulas e leitura/escrita. 
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ANATOMIA MÉDICA I 
 

58. Vários termos descrevem os movimentos dos membros e de outras partes do corpo. A maioria dos movimentos é 
definida em relação à posição anatômica e os movimentos ocorrem dentro de planos específicos e ao redor de eixos 
alinhados com esses planos. 
 
Assinale a alternativa que explica, CORRETAMENTE, o termo “abdução”. 

 
Trata-se do movimento em que ocorre afastamento, por exemplo do braço, do plano mediano. 

X Movimento em que ocorre aproximação, por exemplo da perna, do mesmo plano mediano. 

X Refere-se ao movimento no qual a polpa do polegar se aproxima da polpa de outro dedo. 

X Indica curvatura ou diminuição do ângulo entre ossos ou partes do corpo. 

X É o giro de uma parte do corpo ao redor de seu eixo longitudinal. 

 
BIOQUÍMICA MÉDICA I 

 
59. A mitocôndria apresenta em sua membrana interna uma série de 5 complexos proteicos altamente especializados em 

transportar elétrons, denominado “cadeia transportadora de elétrons”. Os complexos proteicos geram um gradiente 
de prótons no espaço intermembranas da mitocôndria que é subsequentemente utilizado pela ATP-sintase para sin-
tetizar ATP. Qual o mecanismo de formação do gradiente de prótons no espaço intermembranas da mitocôndria em 
seres humanos?  

 
Assinale a alternativa CORRETA.  

 

Fluxo eletrônico mediado por NADH e FADH2 capaz de induzir transporte de prótons contra seu gradiente de con-
centração.  

X Fosforilação dos complexos proteicos para transportar prótons contra seu gradiente eletroquímico. 

X Adenilação dos complexos proteicos para transportar prótons contra seu gradiente eletroquímico. 

X As moléculas de NADH e FADH2 doam ATP para as proteínas do complexo promoverem o transporte de prótons. 

X A luz solar captada promove alterações e fluxo eletrônico sobre o complexo proteico, cujo resultado habilita o 

tráfego de prótons para o espaço intermembranas. 

 
BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS 

 
60. Leia a seguinte citação do artigo “Demandas crescentes”, publicado na revista “Pesquisa FAPESP”, e indique a correta 

situação que se refere o texto: “No quinto andar do prédio da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, na capital 
paulista, a advogada Renata Santos e uma equipe de 35 pessoas lidam diariamente com os benefícios e os percalços 
decorrentes de um dos grandes desafios da gestão pública atual: o fornecimento de medicamentos imposto por deci-
sões judiciais. Nos últimos cinco anos, a quantidade de processos movidos por pacientes para obrigar o Estado a 
fornecer fármacos e tratamentos que ainda não são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou ainda não 
foram registrados no país aumentou 92%. Apenas em 2015, o governo paulista gastou R$ 1,2 bilhão em remédios e 
insumos para 57 mil pacientes que recorreram aos tribunais. “Esse valor é quase o necessário para sustentar por um 
ano o Hospital das Clínicas [da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FM-USP)], onde são 
atendidos 35 mil pacientes por dia”, compara Renata” (Fonte: PRIO, Bruno de. Demandas crescentes. Pesquisa FA-
PESP, 2017.  

 
Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/demandas-crescentes/>).  

 

Com base na leitura do texto anterior, podemos dizer que ele descreve o fenômeno social que é 
 

a judicialização da saúde e da medicina no acesso a medicamentos e a tratamentos. 

X a atuação do poder executivo em defesa do acesso aos medicamentos pelo paciente. 

X o conflito judicial entre o profissional de saúde e o paciente. 

X a ampliação do orçamento do Sistema Único de Saúde para atender as demandas judiciais dos pacientes. 

X as demandas crescentes de privatização do acesso à saúde e aos medicamentos. 
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