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P O N T I F Í C I A  U N I V E R S I D A D E  C A T Ó L I C A  D O  P A R A N Á  
P R O C E S S O  S E L E T I V O  –  E D I T A L  N . º 1 0 / 2 0 1 6  

 
 P R O V A  O B J E T I V A  

T R A N S F E R Ê N C I A  E X T E R N A  –  C U R S O  D E  M E D I C I N A  
2 º  S E M E S T R E  –  2 0 1 6  

2º PERÍODO 
 

18  DE JULHO DE 2016 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 40 questões numeradas de 01 a 40. 

 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo, comunique imediatamente ao fiscal 

de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma divergên-

cia, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 05 

opções 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 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção 

anula a questão, mesmo que uma das respostas 

esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto. 

                 Preenchimento incorreto. 

                 Preenchimento incorreto. 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 03 (três) horas, com 

início às 14 horas e término às 17 horas. 

 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 15 

horas e poderá levar sua PROVA após as 16 horas. 

 

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 decor-

rida 01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-

RESPOSTA da Prova Objetiva; 

d. Ser surpreendido, durante a realização da PROVA, 

em comunicação com outras pessoas ou utilizan-

do-se de livro ou qualquer material não permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 

 

  
����--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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. 

 

RESPOSTAS 
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1. Leia o parágrafo a seguir e marque a alternativa que apresente a sequência que lhe dê continuidade com coesão e 
coerência. 

 
Em 3 de agosto de 1914, a Alemanha declarou guerra à França e deu início à Primeira Guerra Mundial. Naquele verão 
europeu, muita gente queria a guerra. As relações entre as grandes potências já estavam desgastadas e o desejo de 
um confronto armado havia contaminado os gabinetes dos principais líderes mundiais.  
(Superinteressante, São Paulo: Abril, 2014,  p. 11) 
 
I. A Primeira Guerra terminou com números assombrosos. Batalhas violentas, perseguições étnicas, pestes e       

conflitos civis dizimaram a vida de 17 milhões de pessoas. Os combates se espalharam pelo mundo e envolveram 
28 países. 

II. Nos campos e nas cidades, a apreensão da população se misturava a discursos nacionalistas, quase infantis, mas 
todos estavam confiantes e contagiados pela falsa ideia de que seria um conflito rápido, com poucas perdas. 

III. Esses e outros fatores até hoje repercutem nas relações internacionais. O conflito entre árabes e judeus, por 
exemplo, aflorou depois da partilha do Império Otomano entre franceses e britânicos, em 1919. 

IV. Milhões de soldados foram mobilizados em todo o continente e partiram para o front como se estivessem saindo 
para um fim de semana no campo. Mas não foi bem isso o que o tempo mostrou. 

V. Ao final do confronto, o mundo já não era o mesmo. Fronteiras foram alteradas, colônias conquistaram a             
independência, e os Estados Unidos surgiram como grande potência econômica e militar. 

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

 
2. Leia as sentenças a seguir e assinale a alternativa que preencha adequadamente as lacunas. 
 

I. Alguns físicos hoje em dia trabalham com a ideia ............. talvez existam outras dimensões, mas imperceptíveis por 
estarem tão comprimidas ............ nem chegamos a notá-las. (Super Interessante, ed. 65, p. 39, out. 2015). 

II. Quando morreu, em 1910, o conde russo Liev Tolstoi, .......... Contos Completos chegam às livrarias ainda neste 
mês, tinha 82 anos, idade ............., no início do século XX, era avançadíssima até mesmo para um abastado     
aristocrata europeu. (Veja, n. 38, p.105, 23 set. 2015). 

III. Dedicado às caçadas e amante da velocidade ............. conduzia as próprias carruagens, D. Pedro I fincou pé no 
mundo político aos 22 anos, quando seu pai, D. João VI, voltou a Portugal. (Veja, n. 38, p. 109, 23 set. 2015). 

IV. É lugar-comum na linguística atual a afirmação .............. a argumentatividade é intrínseca à linguagem humana e 
.............., portanto, todos os enunciados são argumentativos. (FIORIN, J.L. Argumentação, 2015. p. 15). 

V. Quando Manuel da Nóbrega chegou ao Brasil em 1549, deparou-se com alguns índios .............. falavam            
português. Isso parece um símbolo da evolução linguística nas cidades do litoral, .............. o português esteve     
arraigado desde o começo da colonização. (NOLL, W; DIETRICH, W. O português e o tupi no Brasil. São Paulo: Contexto, 2010. p. 105). 

 
A) que, que, de que, a qual, como, que, que, os quais, em que. 
B) que, as quais, cujos, a qual, com a qual, cuja, de que, os quais, onde. 
C) da qual, as quais, em que, a qual, com a qual, que, que, que, em que. 
D) de que, que, cujos, que, com que, de que, de que, que, onde. 
E) a qual, que, cujos os, a qual, em que, que, que, que, cujo. 

 
3. Leia as sentenças a seguir e assinale o que se pede. 
 

I. Atuar em Hollywood, desbravar a política, alcançar o posto de presidente e ser um dos principais artifices da Guerra Fria. 
Tudo isso aconteceu apenas com Ronald Reagan.  

II. O número de estrangeiros que entram como refugiados no Brasil aumentou 2200% desde 2010. Eles fogem de           
catástrofes naturais, de guerras e da miséria e encontram um país de braços abertos apenas até a porta do aeroporto.  

III. A pílula anticoncepcional chegou ao mercado no começo da década de 60 e foi uma das responsáveis pela           
emancipação feminina.  

IV. Um novo estudo britânico, porém, mostra outro lado da pílula – a sua relação com a trombóse, formação de coagulos 
sanguineos graves.  

V. O mistério que envolve a escritora italiana Elena Ferrante pode começar a ser desvendado com a publicação do         
romance autobiográfico A Amiga Genial, que reconstrói sua infância e adolescência em um bairro pobre de Nápoles nos 
anos 1950.  
(Trechos extraídos de Veja, 10 jun. 2015). 
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As regras de acentuação gráfica NÃO estão corretamente empregadas na(s) sentença(s): 

 
A) II, somente. 
B) III e V. 
C) IV e V. 
D) II e IV. 
E) I e IV. 

 
4. Leia o texto a seguir e responda à questão. 
 

Cabeças na Nuvem 
 

 Seis em cada dez brasileiros se conectam diariamente à internet – assim como quase metade da população    
mundial. A rede tornou rápido e fácil o acesso e a troca de informações, seja para se comunicar distraidamente com um 
amigo pelo Facebook, seja para tratar de assunto sério com o chefe. Os dados que navegam on-line proporcionaram a 
criação do que se chama de nuvem ou, como é mais conhecido pelo termo em inglês, cloud. Muito mais do que bytes, 
esse fenômeno é formado por pessoas. A “nuvem humana” transformou aspectos diversos da vida, a começar pela 
comprovada diminuição de 6 para 4 graus de separação a distância entre quaisquer indivíduos do planeta. Agora,   
começa a tornar obrigatória uma revisão completa das relações trabalhistas. Hoje, em muitos setores, bastam um   
computador e uma conexão wi-fi para estabelecer uma relação profissional.  
 Munidos de smartphones, tablets e notebooks, profissionais passaram a trabalhar de qualquer lugar, seja em casa, 
seja no parque ou no escritório – ambiente cada vez mais descartável. É uma mudança radical, já nomeada de         
“revolução do emprego flexível”. O risco, para os críticos desse movimento: pode ser o início de uma peleja entre    
empregadores e funcionários, com a consequente deterioração das condições de trabalho.  

        (Veja, p. 83, 28 out. 2015). 

 
De acordo com a organização das ideias e as estruturas linguísticas do texto, é CORRETO afirmar que: 

 
A) o fenômeno denominado “nuvem” é formado por pessoas e surgiu em decorrência dos dados que navegam on-line. 
B) os encargos trabalhistas necessitam de uma revisão devido às novas relações estabelecidas pela “nuvem        

humana”, que transformou vários aspectos  da vida. 
C) em muitos setores, bastam um computador e uma conexão wi-fi para estabelecer novos encargos trabalhistas. 
D) profissionais passaram a trabalhar de qualquer lugar, com smartphones, tablets e notebooks, visto que os           

escritórios tornaram-se descartáveis. 
E) os críticos dessa mudança radical afirmam que a deterioração das condições de trabalho causará desavenças    

entre patrões e funcionários. 
 
5. Leia o texto a seguir e identifique a que classes de palavras pertencem os vocábulos destacados, de acordo com a 

função que exercem. 
Napoleão e a Nutella 

 
A escassez de chocolate em períodos de guerra teve influência na história de uma das guloseimas mais amadas  do 
planeta. Em 1806, com o bloqueio continental , Napoleão tentou impedir que os navios ingleses chegassem aos portos 
do Mediterrâneo. Com isso, faltou chocolate na Itália – e o pouco que havia  ficou com preços estratosféricos.  Para  
fazer o produto render mais, um chocolateiro de Turim, Michele Prochet, teve a ideia de incluir avelãs picadas ao    
chocolate, inventando a gianduia – 6 cuja  combinação oficial é de 70% chocolate para 30% de avelãs. Prochet ainda 
não sabia, mas tinha criado a base do que viria a ser a Nutella – que foi adaptada  pela família Ferrero, também         
italiana, durante  outro período de falta de chocolate, a Segunda Guerra Mundial, e lançada com o nome definitivo em 
1964, virando sucesso instantâneo. (Super Interessante, mai. 2016, p. 60). 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Amadas e adaptada correspondem aos particípios dos verbos “amar” e “adaptar”, respectivamente.                                                        
B) Continental e estratosféricos são substantivos comuns. 
C) Havia é um verbo impessoal, que indica existência. 
D) Também e durante são advérbios: o primeiro, de inclusão, e o segundo, de duração. 
E) Cuja é um pronome indefinido. 
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6. Considerando os verbos destacados nas sentenças a seguir, relacione a coluna da esquerda com a da direita. Depois, 
marque a sequência numérica que corresponda à resposta CORRETA. 

 
(   ) Era conveniente ao romance que o leitor ficasse               (1) presente do subjuntivo 
muito tempo sem saber quem era Miss Dollar.  
(MACHADO DE ASSIS. Contos: uma antologia. São Paulo:  
Companhia das Letras, 1998, p.123). 

 
(   ) A Polícia Federal investiga o vazamento de gás que             (2) futuro do presente do indicativo 
por pouco não provocou uma explosão nas dependências 
utilizadas pelos delegados e agentes da Lava-Jato.  
(Veja, 10 jun. 2015. p. 56). 

 
(   ) O Ministério Público firmou acordo com a Samarco              (3) pretérito imperfeito do subjuntivo 
para o pagamento de 1 bilhão de reais e o governo mineiro 
pediu 112 milhões. Acredita-se que nos próximos seis  
meses os valores devam  aumentar.  
(Veja, 25 nov. 2015, p. 65). 

 
(   ) O presidente interino Michel Temer e sua equipe                          (4) infinitivo impessoal 
têm um plano de recuperação para o país. Se eles  
conseguirão  implementá-lo é a pergunta do momento. 
(Gazeta do Povo, 14 mai. 2016). 

 
(   ) “A saúde precisa gastar melhor os recursos que tem  (5) pretérito perfeito do indicativo 
e ampliar  o seu financiamento”, disse o Ministro da Saúde, 
Ricardo Barros. 
(Gazeta do Povo, 13 mai, 2016. p. 10). 

 
 

A) 1 – 5 – 3 – 4 – 2. 
B) 3 – 5 – 1 – 2 – 4. 
C) 2 – 3 – 5 – 4 – 1. 
D) 4 – 3 – 2 – 1 – 5. 
E) 4 – 2 – 1 – 5 – 3. 
 

7. Read the comic strip and check the CORRECT meaning of the phrasal verb “spilled the beans” (to spill the beans): 
 

 
Disponível em: <http://www.gocomics.com/2cowsandachicken>. Acesso em: março 2015. 
 

 
A) To give away a secret or a surprise. 
B) To drop the beans out of the bag. 
C) To spill the cooked beans on the table. 
D) To drop the bag of beans on the floor. 
E) To talk about yourself. 
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8. Read the text below. 
 

Scientists move cancer drug from endangered Himalay an Mayapple to common lab plant 
 

An endangered species with a habitat as high as 2.5 miles above sea level, the Himalayan mayapple is not an easy 
plant to get hold of. Yet humans keep trying, because the poisonous plant naturally produces podophyllotoxin , a prelim-
inary compound in etoposide—classed as an essential medicine by the World Health Organization (WHO)—which is 
used to treat a range of cancers. Now, researchers have identified the plant’s genetic components, which make the key 
ingredient, and transplanted them into a cheap medium—meaning that the drug could theoretically be produced at low 
cost and high scale. 
After mapping out the genome for the mayapple, researchers from Stanford University identified which proteins in the 
plant were responsible for producing podophyllotoxin. Then they successfully transferred these proteins into a common, 
cheap alternative plant. Ironically, they chose Nicotiana benthamiana —a close relative of the tobacco plant, which is the 
biggest avoidable cause of cancer in the world. Elizabeth Sattely, assistant professor of chemical engineering at Stan-
ford and the lead author on a new study published in Science, says the tobacco relative was used because it has been 
widely studied by plant biologists and is easy to engineer. 

         (Disponível em: <http://www.newsweek.com/>. Acesso em: out. 2015). 

 
According to the text, what is an irony? 

 
A) Mayapple causes cancer. 
B) The scientists chose a plant which is known for causing cancer. 
C) Cancer is not related to plants. 
D) Mayapple is difficult to obtain. 
E) The drug is cheap. 

 
9. Read the text below: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 (Disponível em: <http://www.nytimes.com/slideshow/2012/07/08/opinion/sunday/the-strip.html?ref=sunday#16>. Acesso em: nov. 2015. 

 
What are they criticizing?  

 
A) The extreme focus on exercising. 
B) The low consumption of sugar. 
C) People who drink soda. 
D) Corporations which make money harming people’s health.  
E) Doctors who do not recommend soda ingestion.   
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10. Read the text and choose the CORRECT alternative. 
 

The First Computer Programmer 
 

 Ada Lovelace was the daughter of the poet Lord Byron. She was taught by Mary Somerville, a well-known re-
searcher and scientific author, who introduced her to Charles Babbage in June 1833. Babbage was an English mathe-
matician, who first had the idea for a programmable computer. 
 In 1842 and 1843, Ada translated the work of an Italian mathematician, Luigi Menabrea, on Babbage's Analytical 
Engine. Though mechanical, this machine was an important step in the history of computers; it was the design of a me-
chanical general-purpose computer. Babbage worked on it for many years until his death in 1871. However, because of 
financial, political, and legal issues, the engine was never built. The design of the machine was very modern; it antici-
pated the first completed general-purpose computers by about 100 years. 
 When Ada translated the article, she added a set of notes which specified in complete detail a method for calculat-
ing certain numbers with the Analytical Engine, which have since been recognized by historians as the world's first com-
puter program. She also saw possibilities in it that Babbage hadn't: she realised that the machine could compose pieces 
of music. The computer programming language 'Ada', used in some aviation and military programs, is named after her. 

 
       Disponível em: < http://www.usingenglish.com/comprehension>. Acesso em dezembro de 2014. 

 
I. Ada Lovelace's teacher introduced her to Charles Babbage. 
II. Babbage programmed the first computer. 
III. Ada translated all the article in 1842. 
IV. The Analytical Engine was electronic. 
V. Luigi Menabrea designed the first computer. 
VI. Babbage finished the machine before he died. 
VII. Babbage's design was ahead of its time. 
VIII. Ada's work was instantly recognised as being the first computer program. 
IX. Babbage saw that his machine could write music. 
X. Ada wrote military and aviation computer programs. 

 
A) Only alternatives I and VII are correct. 
B) Only alternatives I, III and VII are correct. 
C) Only alternatives V, VIII and X are correct. 
D) Only alternatives VI, IX and X are correct. 
E) Only alternatives VII and X are correct. 

 
11. Sobre o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e SIATE (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma 

em Emergência), leia as assertivas a seguir: 
 

I. O SAMU pode realizar o atendimento aos pacientes em suas residências, no local de trabalho e até mesmo na via 
pública. 

II. O número telefônico para chamado do SAMU é o 196 e o do SIATE, 192. 
III. O SIATE deve ser utilizado exclusivamente para atendimento de emergências clínicas, como infarto agudo do mio-

cárdio e acidente vascular encefálico. 
 

A) Apenas I e III estão corretas. 
B) Apenas I está correta. 
C) Apenas II está correta. 
D) Apenas I e II estão corretas. 
E) Apenas III está correta. 

  
12. João, contador aposentado, 65 anos, está internado há 14 dias, na fase final de um tumor cerebral, um glioblastoma 

multiforme. Ele descobriu o câncer há 13 meses, na investigação de uma dor de cabeça que havia iniciado e progredi-
do para uma dor muito forte em três semanas. Havia se submetido a duas cirurgias e três esquemas diferentes de  
quimioterapia ao longo desse tratamento, mas, há 15 dias, apresentou febre e foi constatada uma pneumonia e o       
retorno do tumor. O oncologista informou que não havia mais opções de quimioterapia ou cirurgia para o caso dele e   
declarou o tratamento paliativo daqui em diante. Maria, sua esposa há 45 anos, procura o Dr. Paulo preocupada:   
“Doutor, esse tratamento paliativo está me deixando muito nervosa. Eu acho que a equipe do hospital desistiu do João.    
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Pararam de fazer exames de sangue e entram menos vezes no quarto desde que ele começou”. O Dr. Paulo,           
especialista em cuidados paliativos, parou de escrever um prontuário para conversar com Maria. Ele precisava: 

 
A) explicar à Sra. Maria que cuidados paliativos são aqueles administrados aos pacientes que não tem mais opções 

de  tratamento curativo e, por isso, o Sr. João não estava mais precisando de tantos exames laboratoriais. 
B) dar uma explicação mais clara à Sra. Maria sobre o que são os cuidados paliativos, incluindo o que é a abordagem 

da dor total. 
C) chamar a equipe do hospital para uma reunião sobre o caso, a fim de traçar uma estratégia para que o atendimento 

não acabe por configurar um abandono ao paciente. 
D) ouvir e responder às dúvidas dela sobre os cuidados do Sr. João e saber como o paciente estava se sentindo.   
E) comunicar à Sra. Maria que o Sr. João seria transferido naquele dia para uma unidade de cuidados paliativos, onde 

receberia um atendimento especializado para o seu caso. 
 
13. Do ponto de vista histológico, o tecido nervoso é composto por neurônios e células da neuróglia. Esse tecido permite 

ao corpo responder a alterações internas e externas, de forma a integrar as atividades funcionais dos sistemas do     
organismo. Com relação a esse tecido, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. O corpo celular dos neurônios motores apresenta um núcleo claro e nucléolo evidente, além de manchas basófilas 
no citoplasma, que representam os corpúsculos de Nissl. 

II. Com relação à neuroglia, destacam-se os astrócitos, que são células fagocitárias, e a micróglia, que apresenta   
importante papel na sustentação, ligando os neurônios aos capilares sanguíneos. 

III. O epineuro é o tecido de sustentação mais externo dos nervos, sendo constituído de tecido conjuntivo denso. 
IV. A mielinização do sistema nervoso central ocorre por intermédio dos prolongamentos citoplasmáticos dos           

oligodendrócitos que se enrolam ao redor dos axônios. 
 

É CORRETO somente o que se afirma em: 
 

A) I, III, IV. 
B) II, IV. 
C) I, II, IV. 
D) II, III. 
E) I, III. 

    
14. O tecido ósseo é uma variedade de tecido conjuntivo formado de células e matriz extracelular mineralizada que confere 

suporte e proteção aos órgãos do corpo. Com relação a esse tecido, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Na ossificação do tipo intramembranosa, os condrócitos se diferenciam em osteoblastos, que sintetizam e           
secretam o osteoide. 

B) Os osteoclastos localizam-se em lacunas no interior da matriz óssea e estabelecem contatos entre si através de 
seus prolongamentos por junções de comunicação. 

C) O tecido ósseo secundário apresenta fibras colágenas dispostas em várias direções, sem organização definida e 
com pouca quantidade de minerais.  

D) Os canais de Havers e Volkmann são revestidos por tecido ósseo não calcificado e apresentam no seu interior   
vasos sanguíneos importantes na nutrição do tecido ósseo. 

E) O paratormônio produzido pelas paratireoides atua sobre receptores em osteoblastos induzindo a secreção do fator 
estimulador de osteoclastos, determinando um aumento na reabsorção óssea.  

 

15. O tecido epitelial é composto por células que recobrem a superfície externa do corpo e interna de órgãos. Além disso, 
esse tecido constitui estruturas especializadas na secreção, que são as glândulas. Analise as alternativas a seguir e 
assinale a CORRETA. 

 

A) Os desmossomos, estruturas encontradas nos epitélios, são junções importantes no mecanismo de vedação do 
espaço intercelular, dificultando o movimento de materiais entre células vizinhas. 

B) As glândulas exócrinas e endócrinas são formadas a partir de epitélios de revestimento cujas células se           
aprofundam no conjuntivo, mantendo ligação com o epitélio de origem através de ductos.  

C) As células caliciformes encontradas em diversos epitélios, como no intestino e vias respiratórias, apresentam em 
seu citoplasma riqueza de retículo endoplasmático liso e vesículas contendo secreção serosa. 

D) A lâmina basal é constituída por colágeno tipo IV, proteoglicanas e glicoproteínas, apresentando diversas funções 
como adesão do epitélio ao conjuntivo subjacente, filtração e polaridade celular. 

E) Nos epitélios estratificados, as células das regiões mais superficiais apresentam alto índice de mitoses enquanto 
que próximo à lâmina basal elas descamam, o que é importante no processo de renovação.  
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16. De uma forma geral, os tecidos conjuntivos são caracterizados por apresentarem células separadas por uma         
abundante matriz extracelular. As diferentes funções exercidas por esse tecido variam de acordo com os tipos           
celulares, as fibras presentes e a composição da substância fundamental amorfa. Com relação a este tecido, analise as 
afirmativas a seguir: 

 
I. As células deste tecido se originam de células mesenquimais, que apresentam como características morfológicas 

prolongamentos citoplasmáticos e núcleo com cromatina fina e nucléolo evidente.  
II. As fibras reticulares, formadas por colágeno tipo III, são chamadas de argirófilas devido a sua afinidade pela prata 

e podem ser encontradas no fígado, baço e glândulas endócrinas. 
III. A substância fundamental amorfa é composta de proteoglicanas e glicoproteínas adesivas preenchendo os        

espaços entre as fibras e as células atuando como lubrificante e barreira contra microrganismos invasores. 
IV. Os macrófagos são células do tecido conjuntivo que apresentam no citoplasma grânulos metacromáticos com    

papel na inflamação e processos alérgicos. 
 

É CORRETO somente o que se afirma em: 
 

A) II, III, IV. 
B) I, III, IV. 
C) I, II, III. 
D) II e IV. 
E) I e III. 

 
17. O tecido muscular é responsável pelo movimento do corpo e alterações na forma e no tamanho dos órgãos internos. 

Esse tecido é constituído por células que apresentam filamentos proteicos contráteis no citoplasma. Sobre esse tecido, 
é CORRETO afirmar: 

 
A) As cavéolas são depressões existentes nas fibras musculares cardíacas que apresentam íons Ca++ que serão     

utilizados no processo de contração. 
B) As fibras musculares cardíacas apresentam estruturas de adesão e comunicação denominadas discos intercalares, 

que, ao microscópio de luz, aparecem como linhas coradas transversalmente entre células adjacentes. 
C) Nos sarcômeros, a banda A é formada somente por filamentos espessos, enquanto a banda I por filamentos       

espessos e finos. 
D) O retículo sarcoplasmático nas fibras musculares lisas é o responsável pelo armazenamento dos íons Ca++ que se 

ligam às moléculas de troponina durante a contração. 
E) O túbulo T e as cisternas do retículo sarcoplasmático nas fibras musculares estriadas esqueléticas formam          

estruturas denominadas díades. 
 
18. O sistema respiratório apresenta uma porção condutora do ar e uma porção respiratória, em que ocorrem as trocas 

gasosas. Desta forma, as funções deste sistema incluem a condução, filtração e troca gasosa. Com relação ao sistema 
respiratório, é CORRETO afirmar: 

 
A) O pneumócito tipo I ou célula alveolar pavimentosa é uma célula achatada, com presença de corpos lamelares, 

contendo em seu interior o surfactante pulmonar, importante para reduzir a tensão superficial dos alvéolos. 
B) Na lâmina própria da mucosa olfatória são encontradas as glândulas de Bowman, que secretam um produto      

mucoso que limpa os cílios das células olfatórias. 
C) Traqueia, brônquios e bronquíolos são revestidos por epitélio do tipo respiratório, apresentam peças de cartilagem 

hialina e lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, com presença de glândulas seromucosas. 
D) Os alvéolos são encontrados principalmente nos sacos alveolares, sendo inexistentes nas demais estruturas, como 

ductos e bronquíolos. 
E) O epitélio respiratório apresenta vários tipos celulares, incluindo células-tronco denominadas basais, que originam 

os demais tipos celulares desse epitélio. 
 

19. A apoptose é um mecanismo de morte celular programada cuja função é eliminar células embrionárias específicas 
durante o desenvolvimento ou quando há danos às células ou tecidos. A respeito desse assunto, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) A caspase 9 é a caspase iniciadora ativada pela via extrínseca da apoptose, quando receptores de morte são     

estimulados na superfície celular. 
B) Para que a apoptose seja finalizada, deve ocorrer ativação de caspases executoras, como a caspase 3, pelas  

caspases iniciadoras, como as caspases 8 ou 9. 
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C) As características morfológicas da apoptose são o aumento de volume da célula seguida de secreção de citocinas 
pró-inflamatórias, formação de bolhas na membrana, fragmentação do núcleo e degradação do DNA. 

D) A via intrínseca da apoptose leva à permeabilização da mitocôndria, que libera citocromo C no citoplasma,        
formando o apoptossomo,  que ativa a caspase 9. Por isso, a permeabilização da mitocôndria é considerada o sinal 
de que a apoptose será efetuada até o final.  

E)  A via intrínseca da apoptose  é capaz de recrutar a via extrínseca para amplificar o estímulo de morte celular  
quando a quantidade de caspase 9 ativada pelo citocromo C é insuficiente para finalizar a apoptose. 

 
20. O ciclo celular é o mecanismo de duplicação e divisão celular pelo qual novas células são originadas. Quando as    

células-filhas mantêm o mesmo número de cromossomos, o processo é denominado mitose. Quando o número de 
cromossomos nas células-filhas é reduzido pela metade, é denominado meiose. Em ambos os casos, podem ser    
identificadas morfologicamente as fases conhecidas como prófase, metáfase, anáfase e telófase. A fase em que a     
célula não está se dividindo é conhecida como intérfase. A respeito do controle do ciclo celular, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) A intérfase é o período de crescimento da célula e duplicação de seu conteúdo, sendo dividida nas fases G1, S e 

G2. Durante esse período, a célula sofre momentos de checagem das condições extra e intracelulares, culminando 
com a divisão celular propriamente dita, conhecida como fase M, quando as condições são favoráveis. 

B) Na transição entre a fase G1 e S da intérfase ocorre o ponto de checagem do ambiente e da qualidade do DNA  
replicado. O ciclo progride então para a fase S, para que o conteúdo citoplasmático seja duplicado. 

C) A fase G2 é conhecida como fase de repouso, caracterizada pela parada do ciclo celular em qualquer das fases da 
intérfase, quando as condições celulares não são favoráveis para a proliferação celular.  

D) O ponto de checagem da fase M ocorre apenas em gametas, que sofrem divisão meiótica, para garantir que a    
segregação cromossômica ocorra corretamente, evitando-se o estabelecimento de aneuploidias. 

E) Os pontos de checagem do ciclo celular ocorrem antes que a célula progrida até a fase M. Eles ocorrem entre a  
fase G0 e G1 e entre a fase G2 e M e garantem que não haja proliferação quando as condições externas são    
desfavoráveis ou quando há erros na replicação do DNA. 

 
21. O citoesqueleto é constituído por três tipos de filamentos: os microtúbulos, os filamentos de actina e os filamentos  

intermediários. A rede formada por esses três componentes é responsável pela manutenção da estrutura da célula, por 
sua reorganização interna e pela migração celular. A respeito desse assunto, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A instabilidade dinâmica é um mecanismo de polimerização e despolimerização rápida dos três componentes do  

citoesqueleto.  
B) Os microtúbulos são os responsáveis pela formação do fuso mitótico durante as divisões celulares e pela            

distribuição de organelas dentro da célula. Esta última função depende da associação dos microtúbulos com      
proteínas  motoras como a cinesina e a dineína citoplasmática.  

C) Os cílios e flagelos são estruturas móveis formadas por feixes de microtúbulos organizados radialmente,             
associados às proteínas motoras dineína e cinesina. Sua base está ligada à trama terminal formada pelos             
filamentos de actina, o que acaba por potencializar o movimento de batimento ciliar ou flagelar.  

D) Por serem os componentes do citoesqueleto mais estáveis, os filamentos intermediários são encontrados nas    
especializações de membrana que promovem forte adesão célula-célula, como as junções de adesão e os      
desmossomos. 

E) Os filamentos de actina localizados no córtex da célula são responsáveis pela migração celular e se organizam em 
feixes paralelos não ramificados, nucleados e mantidos estáveis pela proteína de associação formina. 

 
22. As diferentes funções da membrana plasmática ocorrem graças a sua composição química, que inclui fosfolipídios e 

proteínas, organizados em uma camada lipídica, além de carboidratos ligados a ambos os tipos de moléculas.              
A respeito desse assunto, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Os domínios de membrana são áreas específicas da superfície celular, delimitadas por desmossomos, que têm 

como função inibir o movimento de proteínas no mosaico fluido. 
B) As proteínas do tipo barril betapregueada são proteínas intrínsecas da membrana que formam canais iônicos    

responsáveis pela manutenção do potencial de membrana dos neurônios. 
C) O fosfatidilinositol é uma proteína transmembrana envolvida na transdução do sinal de proteínas G para o             

citoplasma. 
D) Uma das características mais evidentes da assimetria de membrana é a presença de carboidratos apenas na    

monocamada extracelular da bicamada lipídica. Esses carboidratos constituem o glicocálix e têm função de        
reconhecimento célula-célula, adesão e sinalização celular.  

E) A fluidez de membrana é determinada pela presença de colesterol na membrana. Quanto mais colesterol, mais   
fluida será a membrana. 
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23. Entre as organelas membranosas das células eucarióticas, os retículos endoplasmáticos rugoso e liso são das mais 
abundantes e dinâmicas, podendo ter seu tamanho e função regulados de acordo com o estado metabólico da célula. 
A respeito dessas organelas, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Todas as células animais possuem um sistema de retículo endoplasmático cujas funções gerais são fazer a        

glicosilação e exocitose de proteínas, desintoxicação celular e armazenamento de íons como cálcio e sódio. 
B) As proteínas residentes do retículo endoplasmático rugoso são sintetizadas diretamente dentro dessa organela, por 

isso não dependem de uma sequência-sinal, mas de uma sequência de retenção que as impede de deixar o lúmen 
do retículo.  

C) As proteínas que são direcionadas para o retículo endoplasmático rugoso serão glicosiladas ou receberão pontes 
dissulfeto. Essas proteínas serão direcionadas para a membrana plasmática, para o lúmen de outras organelas ou 
para exocitose, além de algumas permanecerem no próprio retículo como proteínas residentes. 

D) O retículo endoplasmático rugoso faz a desintoxicação de hepatócitos. Para que tal função ocorra, os ribossomos 
ligados a sua superfície são desligados para permitir a ativação do citocromo P450, passando a ser chamado de 
retículo endoplasmático liso. 

E) As proteínas que são mal enoveladas no interior do retículo endoplasmático rugoso são devolvidas ao citosol, para 
que sejam degradadas. Quando esse processo não ocorre de maneira adequada, as proteínas mal enoveladas são 
direcionadas para o complexo de Golgi, onde desencadeiam uma resposta de estresse celular. 

 
24. A utilização do soro caseiro para o tratamento de diarreia baseia-se no transporte de Na+ e glicose através da       

membrana apical da célula intestinal. Considerando seus conhecimentos sobre o transporte de solutos através da 
membrana plasmática, assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) O transporte de glicose e Na+ através da membrana da célula intestinal ocorre por proteínas carreadoras antiporte, 

que levam glicose para dentro da célula e Na+ para fora, evitando-se que ocorra edema celular. 
B) O transporte de glicose na célula intestinal ocorre por difusão facilitada, independente da presença de Na+, que   

entra na célula através de canais de Na+. A presença dos dois solutos no soro caseiro permite a nutrição, pela    
absorção de glicose, e a reidratação, pela absorção de água promovida pelo Na+. 

C) A força motriz exercida pelo Na+ para a entrada da glicose na célula intestinal classifica o transporte realizado pela 
proteína carreadoras simporte como transporte ativo primário ou transporte acoplado. 

D)  O transporte de Na+/glicose ocorre por bombas Na+/glicose ATPase. Essas bombas quebram o ATP, fornecendo  
energia para que a glicose entre na célula contra o seu gradiente de concentração. 

E) Aumentando-se a disponibilidade de glicose com o soro caseiro, o transporte torna-se mais efetivo, pois este só 
ocorre quando os dois solutos, glicose e Na+, estão devidamente ligados à proteína carreadora simporte.  

 
25. Uma estratégia chave no tratamento de várias doenças tem sido o desenvolvimento de inibidores específicos que   

bloqueiam seletivamente a ação de enzimas participantes no processo do desenvolvimento das doenças. Como  
exemplo podemos citar antibióticos, antivirais e anti-inflamatórios. Com relação ao mecanismo de ação desses       
fármacos, é CORRETO afirmar: 

 
A) A inibição provocada por esses fármacos pode ser do tipo desnaturação, causando uma alteração transitória na 

enzima. Isso explica a necessidade de administração periódica do medicamento. 
B) Os fármacos realizam uma reação reversível com caráter permanente, dessa maneira, não há como reverter seu 

efeito, inativando a enzima de forma irreversível. 
C) A inibição de uma enzima por um fármaco pode ser do tipo competitiva ou não competitiva, dessa forma, regulando 

artificialmente a via metabólica desejada. 
D) As inibições enzimáticas provocadas pelos fármacos são do tipo Michaelis-Menten, em que a célula naturalmente 

reverte a inibição por aumento do substrato da reação.  
E) Somente as enzimas michaelianas podem ser afetadas por uma inibição medicamentosa. As enzimas alostéricas 

apresentam mecanismos de reversão da inibição, não sendo alvos terapêuticos. 
 

26. Na retina do olho, existem células endoteliais e células chamadas pericitos. Pesquisadores estão particularmente   
interessados nos pericitos, porque observaram que danos nessas células e espessamento da membrana basal podem 
ocorrer durante as fases iniciais da retinopatia diabética. Essa doença, eventualmente, leva à cegueira. No diabético 
não tratado, a concentração de glicose no plasma está elevada, porque a insulina não está presente para estimular a 
captação de glicose nas células. Pericitos, no entanto, não dependem de insulina para a captação de glicose, em vez 
disso a absorção de glicose excedente é estimulada por íons sódio. Dados experimentais mostram que quando a    
concentração de glicose é aumentada, a absorção de glicose nessas células também aumenta. Esse aumento da    
captação de glicose leva ao aumento da síntese de colágeno, que danifica os pericitos e leva à retinopatia. A pergunta 
que permanece é: de que forma o íon sódio se relaciona com a absorção de glicose excedente nessas células?     
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Respondendo esta pergunta, fica mais fácil a escolha de medicamentos que possam interferir neste processo e, dessa 
forma, retardar o desenvolvimento da retinopatia. 
Fonte: Adaptado de VOET, D.; VOET, J. Biochemistry. 4.ed. Wiley – Resoucers for instructors – Case studies 17.  
Disponível em: <http://bcs.wiley.com/he-bcs/Books?action=resource&bcsId=6078&itemId=0470570954&resourceId=22350>. 

 

Sobre o transporte de glicose nessas células, pode-se afirmar que: 
 

A) a glicose é transportada nessas células acoplada ao sódio através da bomba de sódio-potássio, que é abundante 
nas membranas plasmáticas dos pericitos e, dessa forma, causam a hiperglicemia intracelular. 

B) a glicose é transportada pelos transportadores GluT4 dependentes de sódio e por isso aumenta a glicose            
intracelular. 

C) para a glicose em excesso ser transportada para o interior celular, seu transportador precisa do acoplamento direto 
com a bomba de sódio-potássio para que a presença de sódio intracelular estimule esse transporte. 

D) a glicose é transportada através dos transportadores SGluT existentes nessas células, que fazem o simporte de 
glicose associado ao sódio, não sofrendo regulação pelas quantidades de glicose intracelulares. 

E) a glicose excedente é captada pelas células via um receptor específico de sódio, que envia uma sinalização         
intracelular para aumentar os transportadores de glicose na superfície da célula, aumentando assim a captação 
desse monossacarídeo. 

 
27. A glicose é o principal carboidrato utilizado pelas células humanas para produção de energia. Ela é degradada por uma 

série de reações catalisadas por enzimas num processo chamado glicólise. Nesse processo, uma molécula de glicose 
é transformada em duas de piruvato, gerando a formação de ATP e NADH. Para que a glicólise possa continuar, esse 
NADH precisa ser reoxidado. Na presença do oxigênio, os elétrons do NADH são enviados para a mitocôndria para   
serem transportados pela cadeia transportadora de elétrons. Porém, sob condições anaeróbicas, esse NADH é        
reoxidado através da fermentação láctica, gerando lactato. Esse lactato é reutilizado pelo organismo, diminuindo seus 
níveis sanguíneos. 

 
Sobre esse reaproveitamento de lactato, podemos afirmar que: 

 

A) O lactato é metabolizado nos rins e eliminado na urina. 
B) O lactato é reutilizado no fígado, sendo transformado em aminoácido para ser utilizado para síntese de proteínas. 
C) O lactato é reutilizado no músculo pela fermentação alcoólica, gerando etanol, que é eliminado pela respiração. 
D) O lactato é utilizado nos músculos no metabolismo mitocondrial, sendo degradado completamente até CO2 e água. 
E) A reutilização do lactato ocorre no fígado, onde essa molécula é convertida em glicose em um metabolismo     

chamado gliconeogênese. 
 

28. Seja durante um período de jejum ou após um estado alimentado, o fígado é o órgão responsável por manter os níveis 
da glicemia constantes. Ele consegue fazer isso porque: 

 

A) durante o jejum realiza degradação de ácidos graxos e no período pós-prandial (absortivo) realiza gliconeogênese. 
B) durante o período pós-prandial (alimentado) realiza glicogenólise e proteólise muscular e durante o período de     

jejum realiza glicogênese. 
C) durante o período pós-prandial (alimentado) realiza proteólise muscular e durante o jejum realiza glicogenólise e 

glicólise. 
D) durante o jejum noturno (curto) e o período de jejum longo realiza glicogenólise e gliconeogênese para manter a 

glicemia e no estado alimentado (período absortivo) realiza glicogênese. 
E) em ambas as situações ele realiza glicólise e glicogenólise, seguida de gliconeogênese. 

 
29. A maioria das células dos mamíferos obtém sua energia através da utilização do metabolismo aeróbio. O metabolismo 

aeróbio da glicose é cerca de 15 vezes mais energético que o seu metabolismo anaeróbio, sendo muito mais vantajoso 
para a célula. Porém, para o metabolismo aeróbico ocorrer em células eucarióticas, há a necessidade da presença de 
mitocôndrias e que elas estejam com suas membranas intactas. Isso pode ser explicado porque: 

 
A) para produzir ATP utilizando a cadeia respiratória acoplada à fosforilação oxidativa, há a necessidade da formação 

de um gradiente eletroquímico entre a matriz mitocondrial e o espaço entre as membranas existente nessa          
organela. Se houver rompimento ou comprometimento das membranas mitocondriais, isso desfaz esse gradiente e 
não há síntese de ATP. 

B) se as membranas mitocondriais não estiverem intactas, o metabolismo aeróbio não consegue ser realizado porque 
o oxigênio utilizado no processo sairá da mitocôndria e não ficará disponível para reduzir os equivalentes redutores 
utilizados para a formação do ATP. 

C) se as membranas mitocondriais forem permeabilizadas, os elétrons utilizados para gerar o gradiente eletroquímico 
entre os compartimentos mitocondriais não conseguirão permanecer no espaço entre as membranas para manter a 
ATP sintetase funcionando e, dessa forma, a síntese de ATP ficará comprometida. 
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D) o metabolismo aeróbio de produção de ATP só consegue ser realizado se as mitocôndrias mantiverem sua matriz 
mitocondrial positiva e o espaço entre as membranas negativo. Se ocorrer um comprometimento das membranas, 
o espaço entre as membranas ficará positivo e a matriz mitocondrial ficará negativa, o que inibe a produção de 
ATP.  

E) para produzir ATP utilizando a cadeia respiratória, há a necessidade de que os complexos pertencentes a este  
metabolismo estejam organizados em uma ordem específica. Caso haja comprometimento das membranas, esses 
complexos se misturam e a transferência de elétrons não poderá mais ser realizada, não havendo a passagem dos 
elétrons para o ADP para gerar ATP. 

 
30. O catabolismo aeróbio de todas as moléculas produtoras de energia culmina em uma via metabólica denominada ciclo 

dos ácidos tricarboxílicos. Essa via metabólica ocorre na matriz mitocondrial é e considerada a via central do            
metabolismo aeróbio. Com relação ao ciclo dos ácidos tricarboxílicos, é CORRETO afirmar: 

 
A) Essa via metabólica também é conhecida como ciclo da pentose-fosfato, sendo a principal responsável pela      

formação dos NADPHs necessários ao metabolismo. 
B) Essa via metabólica é considerada exclusivamente catabólica, podendo ser ativada pela degradação de duas    

macromoléculas orgânicas: proteínas e lipídeos, sendo, dessa forma, considerada anfibólica. 
C) Como essa via faz parte do catabolismo celular, sendo responsável por grande parte da energia produzida na     

célula, quando o organismo se encontra num estado de repouso, essa via é completamente inibida até haver      
novamente um aumento das necessidades energéticas celulares. 

D) Essa via metabólica também é conhecida como ciclo de Krebs e oxida os compostos derivados da degradação de 
lipídeos, carboidratos e proteínas até CO2, mantendo a energia obtida neste processo armazenada nos              
carreadores de elétrons NADH e FADH2. 

E) Para que este ciclo possa ser regulado metabolicamente, suas reações são controladas por enzimas anapleróticas, 
que mantêm as enzimas alostéricas funcionais neste metabolismo. 

 
31. Em uma intervenção cirúrgica feita na região do fundo gástrico, é necessário que seja campleada qual (is) da(s)      

seguinte(s) artéria(s)? 
 

A) Artérias gástricas curtas. 
B) Artérias gástricas direitas. 
C) Artéria gastromental direita. 
D) Artéria gastroduodenal direita.  
E) Artéria gastromental esquerda.   
 

32. Qual a consequência da fratura da clavícula na mobilidade da escápula? 
 

A) A clavícula liga-se à primeira costela e ao esterno e, por isso, restringe a amplitude de movimento da escápula. 
Quando a clavícula é fraturada, a escápula tem maior amplitude de movimentos e é menos estável. 

B) A clavícula liga-se à primeira vértebra cervical e ao esterno e, por isso, restringe a amplitude de movimento da    
escápula. Quando a clavícula é fraturada, a escápula tem maior amplitude de movimentos e é menos estável. 

C) A clavícula liga-se à primeira costela e ao esterno e, por isso, restringe a amplitude de movimento da escápula. 
Quando a clavícula é fraturada, a escápula tem maior amplitude de movimentos e é mais estável. 

D) A clavícula liga-se à escápula e ao esterno e, por isso, restringe a amplitude de movimento da escápula. Quando a 
clavícula é fraturada, a escápula tem menor amplitude de movimentos e é mais estável. 

E) A clavícula liga-se à escápula e ao esterno e, por isso, restringe a amplitude de movimento da escápula. Quando a 
clavícula é fraturada, a escápula tem maior amplitude de movimentos e é menos estável. 

 
33. Que nervo se origina do plexo lombar, inervando os músculos pectíneos, sartório, ilíaco e o vasto intermédio, entre 

outros, com ação sensorial para a pele na porção anteromedial da coxa? 
 

A) Femoral. 
B) Divisão tibial do isquiático. 
C) Clúnico superior. 
D) Cutâneo femoral posterior. 
E) Fibular comum. 
 

34. A área do peritônio que forma a base principal do intestino delgado recebe o nome de: 
 

A) omento maior. 
B) omento menor. 
C) mesentério. 
D) mesocolo ascendente. 
E) ligamento. 
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35. O coração possui um sistema próprio de condução (intrínseco), em que o potencial de ação se propaga por um       
conjunto de células especializadas. A sequência correta de propagação do impulso desde o marca-passo natural até a 
estimulação da musculatura ventricular é: 

 
A) nó sinoatrial – nó AV – fibras de Purkinje – ramos D. e E. das fibras de Purkinje – feixe de Hiss.  
B) nó sinoatrial – nó AV – feixe de Hiss – ramos D. e E. do feixe de Hiss – fibras de Purkinje.  
C) nó sinoatrial – feixe de Hiss – ramos D. e E. do feixe de hiss – nó AV – fibras de Purkinje.  
D) nó AV – nó sinatrial – fibras de Purkinje – ramos D. e E. das fibras de Purkinje – feixe de Hiss.  
E) nó AV – nó sinoatrial – feixe de hiss – ramos D. e E. do feixe de Hiss – fibras de Purkinje.  
 

36. O músculo esternocleidomastóideo e o músculo trapézio dividem o pescoço superficialmente em quatro regiões      
(cervical anterior, lateral e posterior, e região esternocleidomastóidea) e uma divisão baseada em estruturas mais    
profundas, delimitando os chamados trígonos cervicais. Qual o conteúdo do trígono muscular? 

 
A) Músculo trapézio, parte da veia jugular externa, glândula parótida, glândula sublingual.  
B)  Linfonodos submentuais e pequenas veias que se unem para formar a veia jugular anterior. 
C) Músculo esternotireóideo e esterno-hióideo; glândulas tireoide e paratireoides. 
D) Partes da artéria e veias faciais, nervo hipoglosso, nervo milo-hióideo e glândula submandibular. 
E)  Artéria subclávia (terceira parte); parte da veia subclávia (algumas vezes); artéria supraescapular e linfonodos   

supraclaviculares. 
 

37. “A vocação do médico é uma das questões fundamentais da Psicologia Médica. O que leva uma pessoa a buscar viver 
tão próximo da morte, se no fundo o que mais teme e deseja é estar longe da própria morte.” (MELEIRO, 2001, p. 30) 

 
Do texto acima, de Alexandrina Meleiro, pode-se depreender que: 

 
A) o que motiva o médico é salvar vidas; a morte é mera circunstância. 
B) a escolha da profissão de médico está enraizada em motivações inconscientes. 
C) a  Psicologia Médica é a disciplina que explica por que alguém deseja ser médico para enfrentar a morte. 
D) a  carreira médica serve como defesa contra a angústia da morte. 
E) a razão da escolha da medicina como carreira é a luta contra a doença e a morte. 
 

38. O entendimento e a prática da inteligência emocional são fundamentais para o adequado exercício da medicina, pois 
 

A) essa teoria propicia ao profissional médico o autoconhecimento. 
B) a competência técnica, por si só, não garante o sucesso da prática médica. 
C) está comprovado que os sentimentos negativos repercutem negativamente na saúde das pessoas. 
D) a inteligência emocional resulta da soma das inteligências intrapessoal e interpessoal. 
E) é através dessa inteligência que o médico desenvolve suas habilidades não cognitivas. 
 

39. Em relação às características de uma medicina holística, leia as assertivas a seguir:  
 

I. Abordagem do ser humano como um todo.  
II. É, ao mesmo tempo, mecanicista e reducionista.  
III. É objetiva, privilegiando apenas o conhecimento biotecnológico.  
IV. Além de ciência biológica, é também uma humanidade.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
D) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
E) Apenas a assertiva IV esta correta. 
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40. Quanto ao juramento de Hipócrates, leia as assertivas a seguir: 
 

I. Baseia-se fundamentalmente na beneficência ao paciente.  
II. Privilegia a excelência no tratamento do paciente.  
III. Incentiva o respeito e gratidão aos mestres na arte de curar.  
IV. É paternalista.  
V. Privilegia a autonomia do paciente, dando a ele o direito de opinar sobre seu tratamento.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) I, II, III, IV e V estão corretas. 
B) Apenas II, III e V estão corretas. 
C) Apenas I, II, IV e V estão corretas. 
D) Apenas II e III estão corretas. 
E) Apenas I, II, III e IV estão corretas. 
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