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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 20. 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não 

poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 3 horas 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 

 
 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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1. Anatomia, uma das ciências médicas básicas, é o 
estudo das estruturas do corpo. Com relação aos 
termos de relação e comparação utilizados, assinale 
abaixo a alternativa CORRETA: 

 
A) O cotovelo é distal ao pulso. 
B) O quinto quirodáctilo encontra-se no lado medial 

da mão. 
C) O calcâneo é anterior ao hálux. 
D) O diafragma é superior ao coração. 
E) O músculo oblíquo externo do abdome é 

profundo em relação ao peritônio. 
 

 
2. Após ter realizado grande esforço físico ao carregar 

uma caixa de livros, a professora de 55 anos ficou 
com muita dor na região dorsal baixa acompanhada 
de importante contratura muscular (“lumbago”). 
Quanto à coluna vertebral e musculatura dorsal é 
correto afirmar, EXCETO: 
A) A sétima vértebra cervical é chamada de 

proeminente. 
B) Normalmente é doze o número de vértebras 

torácicas. 
C) Uma das funções do arco vertebral é alojar e 

proteger a medula espinhal. 
D) O músculo eretor da espinha é inervado pelo 

nervo acessório. 
E) Escoliose é a curvatura lateral anormal da coluna 

vertebral. 
 
 

3. Varizes são dilatações anormais das veias. Quando 
ocorrem no membro inferior podem provocar dor, 
cansaço, edema e sensação de peso nas pernas. 
Quanto à vascularização dos membros inferiores, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A veia safena magna encontra-se na face lateral 
da perna. 

B) Continuação da artéria femoral após hiato dos 
adutores: tronco tibial. 

C) A artéria fibular origina-se da a. tibial posterior. 
D) Artéria dorsal do pé fornece um ramo chamado 

de a. plantar lateral. 
E) A veia safena parva termina na veia safena 

magna. 
 
 

4. As hérnias inguinais são muito frequentes na prática 
do cirurgião geral. Com relação à importante região 
inguinal, analise e faça a correlação entre as colunas. 
Em seguida, assinale a alternativa CORRETA: 

 
Ligamento redondo (___)  Parede inferior do canal do 
útero  inguinal 
 

Músculo cremáster (___) Ocupa o canal inguinal nas 
mulheres 

 
Ligamento inguinal (___) Parede posterior do canal       

inguinal 
 

Tendão conjunto (___) Músculos oblíquo interno + 
transverso 

 
Fáscia transversal (___) Prega umbilical lateral 
 

Vasos epigástricos  (___) Tem cerca de 3-5 cm 
inferiores  
 

Canal inguinal (___) Traciona o testículo 
 

A) III, I, V, IV, VI, VII, II 
B) V, II, III, I, IV, VII, VI 
C) IV, I, V, VI, III, VII, II 
D) V, I, III, IV, VI, VII, II  
E) III, V, IV, I, VI, II, VII 
 
 

5. As proteínas de membrana podem estar associadas 
à bicamada lipídica de várias maneiras. De acordo 
com a figura abaixo, a classificação CORRETA das 
proteínas de membrana indicadas pelas setas é: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) (1) periférica; (2) integral transmembrana 
unipasso; (3) periférica. 

B) (1) periférica; (2) integral transmembrana 
unipasso; (3) integral transmembrana unipasso. 

C) (1) integral; (2) integral transmembrana 
multipasso; (3) integral transmembrana unipasso. 

D) (1) integral transmembrana unipasso; (2) integral 
transmembrana multipasso; (3) periférica. 

E) (1) integral parcial; (2) periférica; (3) periférica. 
 
 
 

6. As microvilosidades, presentes em determinados 
tipos celulares, têm a função de:  

 
A) Aumentar a superfície de absorção. 
B) Secretar muco. 
C) Aumentar a aderência entre as células. 
D) Produzir ATP para o metabolismo celular. 
E) Movimentar partículas e impurezas.  

 
 

7. Os desmossomos são especializações de membrana 
diretamente relacionadas com: 

 
A) O transporte de substâncias. 
B) A troca de nutrientes entre células. 
C) A divisão celular. 
D) A condução de estímulos de célula a célula. 
E) A adesão intercelular. 
 

2 1 3 
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8. Durante a ovogênese, o ovócito sofre dois bloqueios 
da meiose. Assinale a alternativa que traz 
CORRETAMENTE cada um dos pontos de bloqueio 
da meiose e o respectivo estímulo de desbloqueio: 

 
A) Bloqueios: prófase II e metáfase II. Estímulos: 

menstruação e fertilização 
B) Bloqueios: prófase I e metáfase I. Estímulos: pico 

de LH e fertilização. 
C) Bloqueios: prófase I e metáfase II. Estímulos: 

pico de FSH e fertilização. 
D) Bloqueios: prófase I e metáfase II. Estímulos: 

pico de LH e fertilização. 
E) Bloqueios: prófase II e metáfase I. Estímulos: 

pico de LH e fertilização. 
 
 

9. A tabela abaixo resume uma experiência realizada 
por Spemann em 1918, na qual o pesquisador trocou 
tecidos entre gástrulas de espécies de tritão com 
pigmentação diferente. Com os dados obtidos, ele 
concluiu que as células das gástrulas jovens não 
estavam determinadas com respeito à diferenciação, 
mas, ao final do estágio de gastrulação, seus 
destinos eram imutáveis (ENADE-2005). 

 
 

 Região da 
gástrula do 

doador 

Região da 
gástrula do 

receptor 

Resultados 
da dife-

renciação 
do tecido do 

doador 
Início do 
estágio 
de 
gástrula 

Futura 
ectoderme 
neural 

Futura 
epiderme 

I 

Futura 
epiderme 

Futura 
ectoderme 
neural 

II 

Final do 
estágio 
de 
gástrula 

Futura 
ectoderme 
neural 

Futura 
epiderme 

III 

Futura 
epiderme 

Futura 
ectoderme 
neural 

IV 

 
Para completar CORRETAMENTE a tabela, 
acrescentando os resultados que justificaram essas 
conclusões, I, II, III e IV devem ser substituídos, 
respectivamente, por: 
 

A) Epiderme, neurônio, neurônio, epiderme. 
B) Neurônio, neurônio, epiderme, epiderme. 
C) Neurônio, epiderme, epiderme, neurônio. 
D) Epiderme, neurônio, epiderme, epiderme. 
E) Epiderme, epiderme, neurônio, neurônio. 

 
 
 
 
 
 
 

10. De acordo com seus conhecimentos sobre a 
circulação fetal, correlacione a 1a e a 2a. colunas 
abaixo dispostas: 

 
1a coluna 2 a coluna 
1 - Desvio de sangue 

arterial proveniente da 
veia umbilical para a 
veia cava inferior. 
Ocorre dentro do fígado, 
através do ducto venoso 

(__) Shunt arterioso. 

2 - Desvio de sangue do 
átrio direito para o átrio 
esquerdo, através do 
forâmen oval 

(__) Não é normal. 
Trata-se de um defeito 
do septo interatrial 
(DSA) 

3 - Desvio de sangue do 
tronco pulmonar para a 
aorta através do ducto 
arterioso 

(__) Shunt interatrial 

4 - Desvio de sangue do 
átrio esquerdo para o 
átrio direito através do 
forâmen oval 
persistente 

(__) Shunt venoso 

 
Agora, assinale a opção que traz a correlação 
CORRETA entre as colunas acima: 
 

A) 3 – 4 – 1 – 2   
B) 4 – 3 – 2 – 1  
C) 4 – 3 – 1 – 2 
D) 1 – 2 – 4 – 3  
E) 3 – 4 – 2 – 1 

 
 

11. Algumas experiências sobre a determinação axial 
primordial dos brotos dos membros revelaram que 
um membro completo se forma mesmo quando uma 
pequena porção de seu primórdio é retirada.  
Também foi observado que quando o mesoderma do 
membro é desagregado, este se reorganiza e forma 
um membro completo e normal. A respeito dessas 
observações você pode afirmar que: 

 
A) Os brotos dos membros podem reorganizar-se 

devido ao fenômeno de indução. 
B) O primórdio inicial de um membro é um bom 

exemplo de regulação, pois suas células têm a 
capacidade de reorganizar-se para formar uma 
estrutura completa e normal, mesmo quando uma 
porção é danificada ou perdida. 

C) O membro completa o seu desenvolvimento 
porque houve determinação. Ou seja, mesmo 
que alguma parte do primórdio seja danificada, 
as células se diferenciam corretamente por 
estarem determinadas a participar da estrutura 
do membro. 

D) Regulação, determinação e indução são 
fenômenos que acontecem apenas em embriões 
de animais inferiores, nos quais são realizados os 
experimentos de embriologia. 

E) A regulação da formação do membro se deve à 
ação da ZPA na extremidade distal do broto, pois 
a ZPA atua como reguladora dos eixos do broto 
do membro. 
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12. A respeito do sangue, indique a alternativa 
CORRETA: 

 
A) A função de todos os elementos figurados do 

sangue é extravascular. 
B) Na circulação sanguínea periférica circula  maior 

quantidade de linfócitos B do que de T. 
C) Neutrófilos do sangue circulante são 

multinucleados. 
D) O aumento de linfócitos na circulação sanguínea 

é chamado de linfocitopenia. 
E) Hipóxia é um dos fatores estimuladores da 

eritropoiese.  
 
 

13. A respeito do tecido muscular, indique a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Numa fibrocélula, as mitocôndrias se dispõem, 

linearmente, entre as miofibrilas. 
B) O sistema de condução do coração é realizado 

pelas células do miocárdio. 
C) Para se contrair, as fibras do miocárdio formam 

“placas motoras”. 
D) O endomísio do tecido muscular liso é muito 

vascularizado. 
E) Na fibra muscular lisa, as miofibrilas se dispõem 

bem organizadas. 
 
 

14. Acerca do sistema nervoso, indique a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Neurônios encontrados no tecido do sistema 

nervoso central se diferenciam dos neuroblastos 
da parede do tubo neural. 

B) Gânlios nervosos são conjuntos de neurônios 
localizados fora do sistema nervoso central. 

C) Astrócitos fibrosos apresentam pés 
perivasculares e se alojam na substância 
cinzenta do sistema nervosos central. 

D) Oligodendrócitos mielinizam axônios na 
substância cinzenta. 

E) Micróglia é uma célula fagocítica que se 
diferenciou dos espongioblastos da parede do 
tubo neural. 

 
 

15. Um paciente teve um ataque cardíaco súbito por 
isquemia, o que levou a um suprimento inadequado 
de oxigênio para gerar ATP em seus cardiomiócitos. 
O processo de transporte mais diretamente afetado 
por sua taxa diminuída de geração de ATP é: 

 
A) O fluxo de íon através de canais regulados por 

ligantes. 
B) O transporte ativo de Na+ para fora da célula. 
C) O transporte facilitado de glicose para dentro da 

célula. 
D) A endocitose mediada por receptor. 
E) A difusão passiva de H2O para dentro da célula. 
 
 

16. A oxidação de 1 mole de glicose através da glicólise 
anaeróbica dá um ganho líquido de: 

 
A) 2 moles de lactato, 2 moles de nicotinamida-

adenina-dinucleotídio reduzida (NADH) e 2 moles 
de adenosina-trifosfato (ATP).  

B) 2 moles de lactato, 2 moles de nicotinamida-
adenina-dinucleotídio (NAD+)  e 6 moles de ATP.  

C) 2 moles de piruvato e 2 moles de ATP. 
D) 2 moles de piruvato, 2 moles de NADH e 2 moles 

de ATP. 
E) 2 moles de lactato e 2 moles de ATP. 
 
 
 

17. No músculo liso, a função direta mais importante do 
complexo cálcio-calmodulina é ativar a enzima: 

 
A) Glicoquinase. 
B) ATPase da miosina. 
C) Fosfodiesterase. 
D) Quinase da cadeia leve da miosina. 
E) Topoisomerase. 
 
 

18. O rigor mortis ocorre porque: 
 

A) Não há o desacoplamento da ponte cruzada da 
miosina com a actina pelo excesso de cálcio. 

B) Não há o desacoplamento da ponte cruzada da 
miosina com a actina pela falta de ATP. 

C) Não há o desacoplamento da ponte cruzada da 
miosina com a actina pelo excesso de potássio. 

D) Não há o desacoplamento da ponte cruzada da 
miosina com a actina pelo excesso de ATP e 
cálcio. 

E) Não há o desacoplamento da ponte cruzada da 
miosina com a actina pelo excesso de cálcio e 
potássio. 

 
 

19. No músculo, os receptores dos neurotransmissores 
estão localizados: 

 
A) Na miofibrila. 
B) Na placa motora terminal. 
C) Na fenda sináptica. 
D) Nos terminais do axônio do neurônio motor. 
E) Nas vesículas sinápticas. 
 
 

20. As funções gerais do sistema linfático incluem: 
 

I. Transporte de fluidos e nutrientes. 
II. Desenvolvimento dos linfócitos.  
III. A resposta imune. 

 
A) Apenas a assertiva I é correta. 
B) Apenas a assertiva III é correta. 
C) Todas as assertivas são corretas. 
D) Todas as assertivas são incorretas. 
E) Apenas as assertivas I e III são corretas. 


