
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

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 4 / 2 0 1 5  

 

 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  
1 º  S E M E S T R E  –  2 0 1 6  

2º PERÍODO 
 

12  DE FEVEREIRO 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 texto a seguir e responda à pergunta. 
 
 

Suicídio mata mais que homicídio e desastres  
Sarah Kern 

 
Casos de suicídio superam todos os assassinatos e desastres naturais – e crise econômica global aumenta o número de 

pessoas se matando. 

 
Segundo uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, 883 mil pessoas se matam no mundo a cada ano. É mais  
gente do que todos os mortos em guerras, vítimas de homicídios e desastres naturais – coisas que, somadas, tiram 
669 mil vidas por ano. E um novo estudo indica que o ritmo dos suicídios está se acelerando. A Universidade de Oxford 
estudou os efeitos da crise econômica global, que começou em 2008, sobre as taxas de suicídio nos EUA, no Canadá 
e na Europa. Em todos os casos, elas apresentaram crescimento: de 4,8%, 4,5% e 6,5%, respectivamente. Os suicí-
dios no mundo já vinham aumentando (o número global de casos cresceu 60% desde a década de 1970), mas agora 
assumiram um ritmo mais intenso. 
A crise econômica não é o único fator envolvido. Em 2010, pela primeira vez na história, a maioria da humanidade pas-
sou a viver em cidades – onde há mais estresse e mais pressão para ser bem-sucedido. Ao mesmo tempo, as pessoas 
nunca estiveram tão sós: segundo um estudo feito nos EUA, 40% dos adultos se consideram solitários (o dobro da dé-
cada de 1980). E isso pode estar impulsionando a depressão e as tentativas de tirar a própria vida. “Quanto maiores os 
laços sociais em uma cultura, menores as taxas de suicídio”, afirma o psiquiatra Humberto Corrêa, especializado em 
suicídio. 
A família e os amigos nem sempre percebem que a pessoa está pensando em se matar. Mas uma nova técnica prome-
te apontar o risco de suicídio com antecedência, por meio de um simples exame de sangue – que mede os níveis de 
dois  genes relacionados à intenção de se matar. O exame foi criado para uso militar e ainda está em fase de testes. 
Disponível em: Super Interessante, ed. 338, p. 14, out. 2014. Acesso: novembro 2015. 

 
Podemos afirmar que: 

 
I. O maior número de pessoas mortas por ano é por suicídio. 
II. Devido à crise de 2008, a taxa de suicídio aumentou. 
III. As pessoas sempre se suicidam devido ao aumento de estresse e pressão em todo lugar. 
IV. As pessoas se suicidam porque estão muito mais deprimidas devido aos problemas mundiais. 
V. Um novo aparelho que mede a intenção de se matar vai impedir o suicídio. 

 
A) Somente I e II estão corretos. 
B) Somente II e III estão corretos. 
C) Somente I e IV estão corretos. 
D) Somente II e V estão corretos. 
E) Somente III, IV e V estão corretos. 
 

2. Leia o parágrafo abaixo e marque a alternativa que lhe dê sequência lógica, coesa e coerente. 
 

Em um campo enlameado a 16 quilômetros ao sul de Bruxelas, cerca de 200.000 soldados enfrentaram-se por oito ho-
ras. Homens e cavalos foram mortalmente feridos por baionetas, espadas e balas de canhão. À noite, 12.000 mortos 
espalhavam-se pelo chão. A Batalha de Waterloo, a terceira entre o exército francês e rivais europeus ao longo de três 
dias seguidos, completou 200 anos no dia 18 de junho.  
(Veja, São Paulo, n. 24, p. 92, 17 jun. 2015) 

 
A) No Brasil, o aniversário da batalha é celebrado em livros sobre o episódio e seu protagonista.  
B) O conflito é a prova de que há limites mesmo para a ambição de um estrategista brilhante. 
C) Em Waterloo, obra de não ficção do escritor inglês Bernard Cornwell, é possível perceber o temor que Napoleão 

inspirava.  
D) O conflito desde então costuma ser lembrado como a mais emblemática das derrotas. 
E) Em 1815, Waterloo pôs fim às ambições do incansável Napoleão Bonaparte. 
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3. Em todas as alternativas, as expressões sublinhadas têm as suas funções sintáticas corretamente classificadas, 
EXCETO em: 

 
A) B. A vida em sociedade trouxe para os seres humanos um aprendizado extremamente importante: não se po-

deriam resolver todas as questões pela força, era preciso usar a palavra para persuadir os outros a fazer alguma 
coisa. (FIORIN, J. L. Prefácio. In: Argumentação. São Paulo: Contexto, 2015. p. 9.) 
                                            adjunto adnominal ‒ objeto direto ‒ sujeito simples 
 

B) C. As leis do abuso de preços podem não pôr fim à ganância, mas podem ao menos restringir sua expressão 
descarada e demonstrar o descontentamento da sociedade. (SANDEL, M. J. Justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 16.) 

                                 complemento nominal ‒ complemento nominal ‒ complemento nominal 
 

C) A. O capitalismo foi capaz de se renovar nos campos social, político e econômico a partir da segunda metade do 
século XIX. Reformas políticas ampliaram a participação eleitoral e consolidaram a democracia representativa. 
(Veja, n. 38, 23, p. 71, set. 2015.) 
                                          adjunto adnominal – complemento nominal – predicativo do objeto 
 

D) D. Quando George Lucas decidiu produzir o primeiro filme da saga com dois droides vagando pelos desertos do 
planeta Tatooine, ele deixou claro que os robôs teriam um papel preponderante na história de Star Wars. (Super In-

teressante, São Paulo: Abril, p. 35, out. 2015.) 

                                              adjunto adnominal – adjunto adverbial – objeto direto 
 

E) E. Os novos e elegantes bairros da aristocracia cafeeira, inspirados nos boulevards franceses, contratavam arqui-
tetos estrangeiros que pudessem dar às suas residências um inquestionável status social. (Revista de História da Biblioteca 

Nacional, n. 108, p. 61, set. 2014.) 

                                               predicativo do sujeito – objeto direto – objeto indireto 
 

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

I. O rei liderou exércitos em dois continentes e tratou dos súditos com o zelo possível. Não foi herói ou vilão, mas tinha li-
mitações, como qualquer ser humano. Filho de pais que nutriam mútua suspeição, o soberano jamais se submeteu a 
uma autoridade política. (Revista de História da Biblioteca Nacional, n. 74, p. 17, nov. 2011. Adaptado) 

II. Nunca pode conhecer o Canadá, mas conheceu a Antártica, onde está localizado o pólo Sul. 
III. Para a população do final do século XV, o fim do mundo estava próximo; por isso, via maus presságios e maus augurios 

nos fenômenos naturais. 
IV. O engajamento do coronel Anastácio nas batalhas de que participou é interpretado como heróico, pois venceu todos os 

seus adversários, apesar de não ter o melhor exército. 
V. O pintor explorou concepções estéticas típicas do século XV. Pintou cidades medievais, com tôrres e igrejas.  

 
Os acentos gráficos estão CORRETAMENTE empregados: 

 
A) Somente em I. 
B) Somente em III. 
C) Em III e V. 
D) Em IV e V. 
E) Em II e IV. 
 

5. Leia o texto abaixo e identifique a alternativa que contém a sequência de elementos coesivos que completem adequa-
damente as lacunas. 

 

Na minha visão, só existem dois cenários ______ é objetivamente melhor ser ético do que não. ______ é se você é 
uma pessoa religiosa e acredita que os pecados _______ mundo serão punidos no próximo.  _______ é se você vive 
em uma sociedade ética _______ os desvios de comportamento são punidos _______ coletividade, _______ na forma 
de sanções penais, _______ na forma do ostracismo social. _______ não é o caso do Brasil. Não se sabe se De Gaulle 
disse ou não a frase, _______ ela é verdadeira: o Brasil não é um país sério. (IOSCHPE, G. Veja, ed. 2339, 18 set. 2013, p. 98-99). 

 
A) quando,  deste, do, daquele, que, na, ou, ou, que, portanto. 
B) que, ou, daquele, ou, nas quais, por uma, tanto, como, assim, visto que. 
C) ainda que, um deles, no, o outro, quando, na, seja, seja, por isso, porém. 
D) no qual, o primeiro, em um, o segundo, na qual, por uma, seja, seja, entretanto, já que. 
E) em que, o primeiro, deste, o segundo, em que, pela, quer, quer, o que, mas. 
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6. De acordo com o texto, analise as afirmações e marque a sequência CORRETA. 
 

Canadá busca brasileiros para trabalhar em Quebec 
Bianca Bibiano 

 
Representantes da província canadense farão palestras em diversas cidades brasileiras para explicar o passo a passo do 

processo de imigração 

 
Representantes da província de Quebec, no Canadá, estarão no Brasil no mês de março para divulgar oportunidades 
de trabalho a brasileiros que desejam imigrar para o país norte-americano. O Canadá tem uma população de cerca de 
35 milhões de pessoas e é um dos países que mais investem em divulgação de vagas de emprego para estrangeiros. 
As palestras acontecerão em sete cidades e apresentarão oportunidades de trabalho em áreas consideradas prioritá-
rias pelo governo de Quebec, como engenharias, tecnologia da informação, marketing, contabilidade e saúde. Estão na 
programação as cidades de Recife (PE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Campinas (SP), São Paulo (SP), Belo Horizon-
te (MG) e Curitiba (PR). 
Segundo Gilles Mascle, representante do setor de imigração de Quebec, o objetivo das palestras é explicar o passo a 
passo para a obtenção do visto permanente de imigração. "Os profissionais com diploma de ensino superior nas áreas 
prioritárias terão mais facilidade para obter o documento", explica. 
Mascle afirma também que pessoas vinculadas a todas as áreas podem se inscrever para participar gratuitamente das 
palestras, mesmo que não sejam das carreiras consideradas prioritárias. Além do diploma de ensino superior, contam 
pontos a fluência no francês, idioma oficial de Quebec.  

        Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/canada-busca-brasileiros-para-trabalhar-em-quebec>. Acesso em: outubro 2015. 
 

I. O Canadá precisa de muitos imigrantes para trabalhar em áreas consideradas prioritárias. 
II. O governo de Quebec só aceita imigrantes brasileiros. 
III. Eles oferecem palestras gratuitas para os interessados em emigrar. 
IV. O governo só aceitará profissionais das áreas indicadas no texto acima. 
V. As palestras servem para escolher as pessoas que podem obter o visto permanente de imigração, para facilitar a 

seleção. 
 

A) V – V – F – F – F. 
B) V – F – F – F – V. 
C) F – V – V – F – F. 
D) V – F – V – F – F. 
E) V – F – F – V – F. 
 

The Force Awakens 
 

The final trailer for “Star Wars: The Force Awakens” has debuted online. And according to reaction, it lives up to its title 
as well as expectation. The seventh film in the series reunites original stars Harrison Ford, Carrie Fisher and Mark Ha-
mill, as well as introducing British newcomers Daisy Ridley and John Boyega. 
The franchise has been trending on Twitter with anticipation building up to the film’s release later this year. Directed by 
J. J. Abrams, the film picks up three decades after the events of “Return of the Jedi” released in 1983. 
Newcomer Ridley shared her reaction to the trailer on Instagram, saying she was “so incredibly awed to be part of this 
incredible legacy." 
"Oh my God! It’s amazing!” 
The titillating trailer teases the audience, giving little away to the plot of the movie. “Star Wars Episode VII” is released in 
the UK on December 17th, and it appears that the force is well and truly with us. 

 
Available in: <http://www.newsinlevels.com/products/the-force-awakens-level-3/>. Access on: october 2015. 

 
7. According to the text, choose the CORRECT alternative. 
 

A) The new movie has all the original actors. 
B) The movie is being released all over the world on December 17th. 
C) The movie continues from where it stopped some decades ago. 
D) The trailer wasn’t very exciting. 
E) All the actors found the movie amazing. 
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8. Read the text below: 
 

Does Googling your own symptoms to self-diagnose help you or your doctor? 
 

In recent weeks there has been a spate of articles arguing, as Dr. Des Spence wrote in the BMJ, that health apps and 
fitness tracking devices such as the Fitbit and the Apple Watch are ‘untested and unscientific’, and that they could cre-
ate “extreme anxiety” in a new generation of the “worried well”. I won’t dispute that some technology companies talk 
about their health gadgets as if they’ve reinvented penicillin, but these are the sort of companies that will hold a huge 
event to announce a slightly improved phone as “a shining jewel”; they talk about everything as if they’ve just reinvented 
penicillin. But I would argue that health apps are, for the most part, fairly simple and genuinely useful. 
Available in: <http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/features/does-googling-your-own-symptoms-to-selfdiagnose-help-you-or-
your-doctor-10247632.html>. 
  
The underlined words in the text can be replaced by: 

 

A) research – types – discuss – app – kind. 
B) look – flood – talk – structure – style. 
C) see – small number – challenge – stuff – form. 
D) investigate – group – say – material – subject. 
E) search – large number – argue – device – type. 
 

9. Understanding the verb tenses is very important when you read a text, it can be done through the context. Can you 
identify the verbs in the simple past in the text below? Read it and choose the CORRECT alternative which contains 
ONLY verbs in the simple past. 

Free Computers For The Retired In Uruguay 

Brazil’s neighbor, Uruguay, has formulated a unique plan to bring retired citizens into the world of computers. Because 
the digital revolution only arrived in the past few years in Latin America, retirees do not have the natural familiarity with 
the internet and computers that younger people have. As a result, the government of Uruguay is giving away 30,000 
tablets. The initiative is called the Ibirapita Program, and represents a U$7 million fulfillment of a campaign promise 
made last year by President Tabaré Vázquez. The ultimate goal of the program is to distribute roughly 350,000 tablets 
over the next five years to retirees with incomes of less than 24,416 pesos (2700 reais) a month. 
Available in: <http://curitibainenglish.com.br/current-affairs/technology/free-computers-for-the-retired-in-uruguay/>. 
Access on August, 2015. 

 

A) Formulated and retired. 
B) Arrived and made. 
C) Called and made. 
D) Formulated and younger. 
E) Have and is. 

 
10. Read the comic strip: 

 
  Available in: <http://www.gocomics.com/peanuts/1955/05/12/>. Acess on october, 2015. 

 
According to the comic strip, it is CORRECT to state that: 

 
A) Charlie Brown needs to develop critical thinking. 
B) Charlie Brown does not believe in newspapers. 
C) Charlie Brown is skeptical. 
D) Charlie Brown does not consider the newspapers reliable. 
E) The girl accepts Charlie Brown’s opinions easily.  
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11. Na glicólise, inicialmente, a glicose é fosforilada à glicose-6-fosfato e seu produto final é: 
 

A) Gliceraldeido-3-fosfato. 
B) Fosfoenolpiruvato. 
C) Oxalacetato. 
D) Piruvato. 
E) Frutose-6-fosfato. 

 
12. O ciclo de Krebs inicia-se com a condensação do oxalacetato e acetilCoa, que irão formar, inicialmente: 
 

A) Isocitrato.  
B) Alfa-cetoglutarato. 
C) Fumarato. 
D) Malato. 
E) Citrato. 

 
13. O acoplamento do transporte de elétrons com a fosforilação oxidativa requer uma enzima que sofre alteração confor-

macional chamada: 
 

A) Complexo IV. 
B) Adenosina sintase. 
C) Oxidase. 
D) ATP sintase. 
E) Transaminase. 

 
14. Os aminoácidos arginina, histidina e lisina são de cadeias laterais: 
 

A) Apolares. 
B) Básicas. 
C) Ácidas. 
D) Covalentes. 
E) Polares desprovidas de carga. 

 
15. A curva de dissociação do oxigênio da hemoglobina é: 
 

A) Hiperbólica. 
B) Estabilizada por 2,3 bifosfoglicerato. 
C) Estabilizada por ligações S-S (dissulfeto). 
D) do efeito Bohr. 
E) Sigmoidal. 

 
16. Os carboidratos dos glicolipídeos e glicoproteínas que se localizam na face externa da membrana plasmática formam 

uma cobertura chamada glicocálice. Estão relacionadas com o glicocálice as alternativas a seguir, EXCETO:  
 

A) O glicocálice é formado, em parte, pelas porções glicídicas das moléculas de glicolipídeos da membrana plasmática, que 
provocam saliência na superfície da membrana. 

B) Nas células tumorais são observadas alterações nos oligossacarídeos da membrana, o que diminui o controle de divi-
sões celulares. 

C) O MHC (Major Histocompatibility Complex) é um grupo de moléculas de glicoproteínas na superfície celular que auxiliam 
no mecanismo de reconhecimento de células estranhas ou do próprio organismo. 

D) O glicocálice na superfície das microvilosidades das células epiteliais intestinais é pouco desenvolvido, já que sua princi-
pal função é a absorção dos nutrientes. 

E) O glicocálice é funcionalmente importante e sua composição não é estática, varia de acordo com o tipo celular e pode, 
na mesma célula, variar de acordo com a região ou conforme a atividade funcional em determinado momento. 
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17. Um biólogo, ao estudar um grupo de células, constatou a existência de grande número de grânulos de lipofuscina. Com 
base na informação, trata-se de: 

 
A) Células da epiderme. 
B) Hemácias. 
C) Leucócitos. 
D) Plaquetas. 
E) Células velhas. 

 
18. Qual(is) dessas figuras demonstra(m) a distribuição dos filamentos de actina dentro de uma célula típica?  
 

  
 
 
 
 
 
 

A) Apenas B. 
B) Apenas A. 
C) Apenas C. 
D) A e C. 
E) A e B. 

 
19. O mastócito é uma importante célula atuante no tecido conjuntivo, sendo formada a partir da diferenciação de células 

multipotentes da medula óssea. Os mastócitos são células globosas ricas em grânulos de heparina e histamina e que 
participam de um processo de defesa do organismo. Quando há lesão tecidual, por exemplo, a liberação de histamina 
por parte dessas células, provocam vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. 

 

O texto refere-se a qual tipo de comunicação celular:  
 

A) Autócrina. 
B) Hormonal. 
C) Por neurotransmissor. 
D) Parácrina. 
E) Gap juntions. 

 
20. Com relação à ovulação, analise as afirmações a seguir: 
 

I. A ovulação é disparada por uma onda de produção de LH, seja que a mesma normalmente ocorre 48 horas após o 
pico de LH. 

II. A onda de LH é induzida pelo elevado nível sanguíneo de estrógeno e progesterona. 
III. A expulsão do ovócito é o resultado da pressão intrafolicular e da contração do músculo liso na teca externa devida 

à estimulação por prostaglandinas.  
IV. O ovócito secundário expelido é envolvido pela zona pelúcida e por uma ou mais camadas de células foliculares, 

conhecidas como corona radiata. 
 

Assinale a alternativa CORRETA.   
 

A) Todas as afirmações estão corretas. 
B) Duas afirmações estão corretas. 
C) Todas as afirmações estão incorretas. 
D) Uma afirmação está correta.  
E) Três afirmações estão corretas. 
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21. Com relação à espermatogênese, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Os espermatócitos I correspondem às maiores células da linhagem espermatogênica, localizam-se no comparti-
mento adluminal, são diploides e iniciam a meiose I. 

B) Os espermatócitos II dão origem às espermátides após a conclusão da meiose II. 
C) Durante a espermiogênese, as células de Sertoli promovem a eliminação da maior parte do citoplasma das 

espermátides. 
D) A proliferação das espermatogônias ocorre devido à ação dos hormônios gonadotróficos FSH e LH. 
E) A espermatogênese humana inicia na puberdade e dura a vida toda. 

 
22. Com relação à neurulação, são propostas as seguintes afirmações: 
 

I. A notocorda funciona como um indutor primário do embrião inicial, induzindo a diferenciação do ectoderma sobre-
jacente, que se converte em placa neural. 

II. O neuroectoderma, além de dar origem aos primórdios do sistema nervoso central, também é responsável pela 
formação de várias outras estruturas como: gânglios nervosos sensoriais e motores, retina, meninges, células da 
medula da glândula adrenal, vários componentes musculares e esqueléticos da cabeça. 

III. A invaginação da placa neural permite o surgimento de um sulco neural mediano e das pregas neurais. 
IV. Durante o início da quarta semana, as pregas neurais começam a se aproximar e a se fundir, convertendo a placa 

neural em um tubo neural.  
 

Assinale a alternativa que corresponde ao julgamento CORRETO das afirmações. 
 

A) Todas as afirmações estão incorretas. 
B) Apenas três afirmações estão corretas. 
C) Todas as afirmações estão corretas. 
D) Apenas duas afirmações estão corretas. 
E) Apenas uma afirmação está correta. 

 
23. Uma das funções que podem ser atribuídas à vagina é a de ação antimicrobiana. Assinale a alternativa que apresenta 

a propriedade deste órgão (região) envolvida nesta função. 
 

A) Mucosa espessa. 
B) Produção de muco abundante. 
C) Flora microbiana abundante. 
D) Secreções com forte pH ácido. 
E) Secreções ricas em imunoglobulinas. 

 
24. Com relação às técnicas histológicas de estudo, leia as seguintes afirmações: 
 

I. Os estudos com microscopia fotônica empregam lâminas com colorações histológicas e histoquímicas específicas, 
enquanto as investigações com microscopia eletrônica utilizam telas de cobre contrastadas por metais pesados. 

II. A microscopia fotônica comum ou óptica é aquela em que a luz incandescente comum atravessa o objeto, um sis-
tema de filtros especiais que selecionam o comprimento de onda adequada e, finalmente, um conjunto de lentes, 
formando a imagem que atinge o olho. 

III. A microscopia de polarização permite a observação de células e cortes não corados. 
IV. Poder de resolução é a menor distância entre duas partículas que permite que elas sejam vistas como dois objetos 

separados. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Todas as afirmativas estão incorretas. 
C) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
D) Apenas três afirmativas estão corretas. 
E) Apenas uma afirmativa está correta. 
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25. O surgimento da zona pelúcida corresponde à formação de qual tipo de folículo ovariano? 
 

A) Primário.    
B) Terciário.   
C) Quaternário.   
D) Maduro. 
E) Secundário.  

 
26. Qual técnica histológica não permite a identificação e a localização de substâncias químicas diversas em cortes 

histológicos? 
 

A) Radioautografia. 
B) Fracionamento celular. 
C) Histoquímica. 
D) Citoquímica.    
E) Imunocitoquímica. 

 
27. As glândulas salivares parótidas são responsáveis pela produção de uma saliva bastante fluida rica em proteínas, 

principalmente a enzima amilase. Por esse motivo, essa glândula deve ser classificada com relação à natureza de 
sua secreção como: 

 
A) Mista.     
B) Tubular.  
C) Mucosa. 
D) Serosa. 
E) Acinosa. 

 
28. A interação molecular entre as membranas plasmáticas das células epiteliais, os componentes da lâmina basal e as 

proteínas do citoesqueleto é realizada por meio da(s): 
 

A) Apenas laminina.     
B) Apenas entactina.     
C) Laminina e distroglicanos. 
D) Laminina e entactina. 
E) Integrinas e distroglicanos. 

 
29. Sobre a cartilagem hialina foram propostas as seguintes afirmações:  
 

I. As células ocupam cavidades presentes na matriz chamadas de lacunas.  
II. Metade da matriz é composta por fibras colágenas do tipo I e a outra metade por uma grande variedade de ma-

cromoléculas, principalmente ácido hialurônico e proteoglicanos. 
III. Em cada lacuna são observados grupos isógenos de até oito condrócitos, todos originados a partir de mitoses de 

um único condroblasto. 
IV. É encontrada na parede das fossas nasais, traqueia e brônquios, extremidade ventral das costelas e articulações. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Todas as afirmações estão corretas.  
B) Apenas três afirmações estão corretas. 
C) Apenas duas afirmações estão corretas 
D) Apenas uma afirmação está correta. 
E) Todas as afirmações estão incorretas.  
 

30. O potencial de ação gerado no aparelho vestibular, pela mudança de posição da cabeça, é conduzido até o núcleo 
vestibular, do tronco cerebral, que faz conexões com: 

 

A) Neurônios sensoriais e sistema nervoso autônomo. 
B) Córtex auditivo e inervação pulmonar. 
C) Medula espinhal e núcleo do nervo oculomotor. 
D) As estruturas relacionadas nas alternativas b e c. 
E) Todas as estruturas acima relacionadas. 
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31. Durante a fase da contração isovolumétrica do ventrículo esquerdo, é CORRETO afirmar que a pressão no ventrículo está: 
 

A) subindo. 
B) caindo.  
C) primeiro subindo e, em seguida, caindo.  
D) constante. 
E) superior à pressão aórtica. 

 
32. Várias patologias pulmonares afetam as trocas gasosas através da membrana respiratória. Em indivíduos saudáveis, é 

CORRETO afirmar que o volume de gases que atravessam a membrana respiratória. 
 

A) É inversamente proporcional à área da membrana e à diferença de pressão dos gases. 
B) é inversamente proporcional à diferença de pressão dos gases. 
C) é inversamente proporcional à espessura da membrana. 
D) é independente do fluxo sanguíneo pulmonar. 
E) não é influenciado pela ventilação alveolar. 
 

33. A contração da arteríola aferente renal pode resultar em 
 

A) aumento da pressão hidrostática no capilar glomerular. 
B) redução da taxa de filtração glomerular. 
C) aumento do fluxo sanguíneo no capilar glomerular. 
D) aumento da pressão hidrostática na cápsula de Bowman.  
E) taxa inalterada da filtração glomerular. 
 

34. Sobre a estimulação vagal que ocorre durante o período digestivo e absortivo intestinal, é CORRETO afirmar que: 
 

A) Promove a secreção de insulina. 
B) Promove a inibição da atividade do sistema nervoso entérico. 
C) Promove a secreção do glucagon. 
D) Relaxa a musculatura lisa intestinal e inibe os esfíncteres. 
E) Promove a secreção de somatostatina, que inibe a secreção de HCl. 
 

35. Toda vascularização compreende o suprimento arterial e a drenagem venosa. No encéfalo, tanto as veias cerebrais 
quanto os seios venosos da dura-máter drenam para X. As principais artérias que suprem o encéfalo são as artérias 
cerebrais médias, ramos das Y, e artéria basilar, formada pela união das Z. 
As letras X, Y e Z correspondem, respectivamente, a:  

 
A) V. jugular interna, A. A. carótidas externas e A. A. vertebrais. 
B) V. jugular interna, A. A. carótidas internas e A. A. vertebrais. 
C) V. jugular externa, A. A. carótidas internas e A. A. vertebrais. 
D) V. jugular externa, A. A. vertebrais e A. A. carótidas internas. 
E) V. jugular externa, A. A. vertebrais e A. A. carótidas externas. 
 

36. Qual nervo passa através do forame estilomastoideo, localizado na base do crânio? 
 

A) NC VII. 
B) NC IV. 
C) NC V. 
D) NC VI. 
E) NC VIII. 
 

37. O músculo extensor radial longo do carpo possui origem no(a): 
 

A) Parte proximal da ulna. 
B) Crista supraepicondilar do úmero. 
C) Face posterior da ulna. 
D) Face posterior do rádio. 
E) Epicôndilo lateral do úmero. 
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38. O músculo do membro inferior que possui sua origem na crista ilíaca e espinha ilíaca anterossuperior e inserção no 
trato iliotibial é o: 

 

A) Glúteo máximo. 
B) Glúteo médio. 
C) Tensor da fáscia lata. 
D) Piriforme. 
E) Obturador interno. 
 

39. Qual artéria, ramo da artéria tibial posterior, é originada inferiormente à porção distal dos músculos poplíteo e sóleo? 
 

A) Fibular. 
B) Femoral.  
C) Dorsal do pé. 
D) Poplítea.  
E) Tibial anterior.  
 

40. A redução da concentração de K+ no Líquido Extracelular (LEC), conhecido clinicamente como hipocalemia, pode pro-
vocar fraqueza muscular, câimbras e até paralisia. Tal fato pode ocorrer durante o uso de certos diuréticos (por exem-
plo, furosemida), caso não se reponha o K+ eliminado em excesso na urina. Durante a hipocalemia, as células excitá-
veis podem apresentar:  

 

A) Despolarização. 
B) Estabilização do potencial de repouso. 
C) Hiperpolarização. 
D) Repolarização. 
E) Overshoot 
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