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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 3 1 / 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  
L O N D R I N A –  1 º  S E M E S T R E  –  2 0 1 7  

3º PERÍODO 
 

06  DE FEVEREIRO DE 2017 

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. 
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1. Sem as ilustrações da dinamarquesa Ingrid Nyman, a recente edição em português do clássico infantojuvenil Você 
conhece a Píppi Meialonga?, escrito pela sueca Astrid Lindgren, não seria a mesma. Nessa nova versão, (1) texto e 
ilustração conversam para apresentar aos bem pequenos uma personagem necessária em tempos de escolas de prin-
cesas e outros desserviços à promoção da igualdade de gênero. 
Píppi, (2) que já foi mote de filme no final dos anos 1980, (2) é uma menina forte o suficiente para erguer um cavalo do 
chão e habilidosa a ponto de cortar cinco toras de lenha de uma vez só. Diferente das outras crianças, Píppi vive entre 
os infortúnios e as liberdades de morar sozinha. Isso não a impede de fazer amizade com Aninha e Tom, (3) as crian-
ças da casa ao lado, (3) que se sentem cativadas justamente pelo modo de viver da nova vizinha. 
A personagem faz as próprias panquecas e biscoitos de gengibre, (4) mas também sobe no telhado para limpar a cha-
miné. Ela ainda consegue se equilibrar sobre um fio durante um espetáculo de circo (5) e é capaz de nocautear Porten-
toso Adolfo, o homem mais forte do espetáculo. 
Ao mesmo tempo que diverte o público infantil por seu desprendimento e sua curiosidade excêntrica, Píppi convida o 
adulto que lê ficção para crianças a refletir sobre a urgência de quebrar as associações construídas entre os estereóti-
pos dos filmes de princesas e a educação de meninas. 

        Disponível em: <http://www.cartaeducacao.com.br/cultura/livro-traz-personagem-simbolo-de-igualdade-de-genero/>. Acesso em: 23/11/2016. 

 
Sobre o sistema de pontuação do texto, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) As vírgulas marcadas como (2) podem ser excluídas sem prejuízo gramatical ou modificação semântica no período 
original. 

B) A vírgula da posição (1) indica o deslocamento de um adjunto adverbial para o início da oração. 
C) As vírgulas marcadas como (3) são usadas para sinalizar um aposto restritivo que especifica a identidade de Aninha e 

Tom. 
D) A vírgula da posição (4) é facultativa, já que inicia uma oração coordenada com o mesmo sujeito da oração anterior. 
E) Na posição (5), a inserção de uma vírgula não acarretaria incorreção gramatical ou modificação semântica. 
 

2. Ele não faz trabalhos domésticos. Não tem gosto nem respeito por trabalhos manuais. Se puder, atrapalha quem pega 
no pesado. Trata-se de uma tradição lusitana, ibérica, reproduzida aqui na colônia desde os tempos em que os negros 
carregavam em barris, nos ombros, a toilete dos seus proprietários e eram chamados de “tigres” – porque os excre-
mentos lhes caíam sobre as costas, formando listras. O Perfeito Idiota Brasileiro, ou PIB, também não ajuda em casa. 
Influência da mamãe, que nunca deixou que ele participasse das tarefas – nem mesmo pôr ou tirar uma mesa, nem 
mesmo arrumar a própria cama. Ele atira suas coisas pela casa, no chão, em qualquer lugar, e as deixa lá, pelo cami-
nho. Não é com ele. Ele foi criado irresponsável e inconsequente. É o tipo de cara que pede um copo d’água deitado 
no sofá. E não faz nenhuma questão de mudar. O PIB é especialista em não fazer, em fazer de conta, em empurrar 
com a barriga, em se fazer de morto. Ele sabe que alguém fará por ele. Então, ele se desenvolveu um sujeito preguiço-
so. Folgado. Que se escora nos outros, não reconhece obrigações e adora levar vantagem. Este é o seu esporte predi-
leto: transformar quem o cerca em seus otários particulares. 

        Disponível em: <http://super.abril.com.br/historia/idiota-a-brasileira/>. Acesso em: 23/11/2016 (excerto). 

 
Sobre os mecanismos gramaticais do texto, é CORRETO afirmar que 

 
A) no trecho “que nunca deixou que ele participasse das tarefas”, há uma incorreção em relação à norma culta, já que a 

transitividade da forma verbal “deixou” exige a preposição “com”, que deveria ter sido empregada. 
B) os termos destacados em “Ele foi criado irresponsável e inconsequente” são predicativos do sujeito. No entanto, a 

norma culta não prevê esse arranjo, já que as respectivas formas adverbiais, terminadas em [-mente], desses adjeti-
vos deveriam ter sido usadas. 

C) o emprego do pronome demonstrativo “Este”, no último período do texto, foi feito por conta de uma opção estilística 
do autor. A norma culta aceita, nessa posição, sua substituição por “Esse” sem incorreção ou mudança semântica. 

D) o pronome “lhes”, em “porque os excrementos lhes caíam sobre as costas”, tem função de adjunto adnominal nesse 
trecho, em que o autor optou por usá-lo como recurso de estilo, equivalente a um pronome possessivo. 

E) em “Trata-se de uma tradição lusitana”, a pluralização do termo “tradição” implicaria, obrigatoriamente, a modificação 
de “Trata” para “Tratam”, de modo que a concordância verbal não sofra prejuízo de correção. 
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3. A origem etimológica da palavra "pesadelo" diz muito sobre o sentimento que temos ao despertar de um sonho apavo-
rante. Em português, é derivada da palavra "pesado", ou seja, remete àquela sensação de peso sobre o peito que só 
um pesadelo dos bons pode causar. Em inglês, a origem da palavra é ainda mais interessante: é uma conjunção de 
"night" (noite) e "mare", que faz referência a espíritos malignos que, para os antigos, possuíam as pessoas durante o 
sono. Por muito tempo, foi assim que a ciência encarou os pesadelos: como algo negativo, assombroso e estranho cri-
ado pelo cérebro. Mas estudos recentes vêm mostrando que é hora de repensar o papel dos pesadelos na nossa soci-
edade. [...] 

 

Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2016/05/pessoas-que-tem-pesadelos-sao-mais-criativas-diz-estudo.html>.  

Acesso em: 04/05/2016. 

Na construção textual desse trecho, o expediente linguístico predominante para a expressão do sentido pretendido foi 
 

A) o uso de metalinguagem. 
B) a paráfrase de dicionários. 
C) a alusão ao pensamento científico. 
D) a recorrência de clichês populares. 
E) a repetição de frases nominais. 
 

4. Leia o texto a seguir. 
 

O placebo funciona muito mais do que se imagina 
 

Novas descobertas estão tornando ainda mais complexo o fenômeno do placebo, a intervenção terapêutica “falsa”. A 
primeira vem de uma pesquisa publicada na revista Pain, por um grupo capitaneado por Claudia Carvalho, do Instituto 
Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida com sede em Lisboa, que mostra como o placebo “funciona” 
mesmo quando o paciente está inteiramente consciente de estar submetido a um tratamento simulado.  

 

A pesquisa realizada por Claudia Carvalho foi feita com pessoas que apresentavam dores nas costas. Elas foram divi-
didas em dois grupos: um tomava apenas remédios verdadeiros, o outro tomava também placebo, entregue em um 
frasco em que se lia “Pílulas placebo, tomar duas ao dia”. Não sem surpresa, os pesquisadores constataram que o pri-
meiro grupo não obteve redução das incapacidades provocadas pela dor, enquanto o segundo grupo obteve. 

 

Corriere dela Sera. Salute, 4/12/2016, p. 49. 
Com base na leitura do texto, é possível concluir que os pesquisadores 

 

A) já sabem que o placebo funciona melhor quando associado ao medicamento verdadeiro. 
B) estão trabalhando para combater os efeitos dos medicamentos placebo. 
C) aplicam placebo para evitar riscos de excesso de medicação. 
D) consideram perigosa a administração de placebo identificado aos pacientes. 
E) testam medicamentos das mais diversas maneiras e são cautelosos nas afirmações. 
 

5. Leia o texto a seguir. 
 
Por um copo a menos de refri 

 
Para pesquisadores da Universidade Estadual da Virgínia, nos Estados Unidos, trocar um singelo copo dessa bebida 
açucarada por outro de água já impactaria positivamente a saúde. “Muitas vezes, é melhor fazer pequenas modifica-
ções em vez de focar em objetivos difíceis de manter”, avalia a endocrinologista Maria Edna de Melo, da Associação 
Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Ou seja, se você é fã de refrigerante, não precisa cor-
tá-lo de vez. O crucial é reduzir. Pense: a economia diária de 100 calorias vira 700 calorias em uma semana, 2100 em 
um mês... 

Revista Saúde, dez/2016, p. 9. 
 

Os recursos empregados em um texto com a finalidade de ampliar o entendimento do público leitor são variados. No 
texto lido, é possível identificar o uso de  

 

A) “Pense” como alerta para alguma informação que indica perigo. 
B) “singelo” como adjetivo que torna a bebida açucarada inofensiva. 
C) “Ou seja” como elemento introdutório de uma explicação. 
D) “crucial” como caracterizador da dificuldade de mudar os hábitos. 
E) “refri” como tentativa de convencer o leitor a consumir o produto.  
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6. Leia o texto a seguir. 
 

Com a habilidade de um contador de histórias que sabe prender a atenção do público, o agricultor Edézio Melo inter-
rompe o passeio em sua pequena propriedade, ergue uma mangueira e começa a esguichar água para cima até se  
encharcar, sem conter o riso solto. A alegria de viver em um pequeno oásis no sertão não esconde as lembranças    
áridas registradas em um álbum de fotografias antigas. Mais conhecido como Dedeco, o produtor rural de 63 anos é 
morador do município de São José da Tapera, no interior de Alagoas, que chegou a registrar o pior índice de desenvol-
vimento humano no final da década de 1990 por conta da seca endêmica que atinge a região. 

Revista Galileu, dez/2016, p. 64. 
 

A palavra “endêmica”, no contexto em que foi empregada, pode ser substituída sem prejuízo de sentido por 
 

A) permanente. 
B) epidêmica. 
C) sazonal. 
D) controlada. 
E) contagiosa. 

 
7. De acordo com o texto, a alternativa que responde à questão exposta no título é: 
 

Does the Flu Provide Better Immunity Than a Flu Shot? 
 

When a flu virus enters your body, the immune system fights the infection by producing a robust antibody response that 
can spring into action if the same strain of the virus returns. That protection can in some cases last a lifetime. 
“The evidence we have is that people who were infected back in the ‘30s still have immunity to those viruses,” says Dr. 
Alicia Fry, a medical epidemiologist at the Centers for Disease Control and Prevention. 
Studies also show that even when the antibody response wanes, immunity from a natural infection tends to last longer 
than that from a vaccine. A 2011 study in PLoS One, for example, found that just over half of patients infected with the 
2009 H1N1 flu still had an antibody response after six months, while only about a third of vaccinated subjects did. 

 

A) A vacina é mais eficaz do que contrair a doença. 
B) Vacinas contra a gripe não funcionam. 
C) Imunização por meio de vacina dura mais do que a natural. 
D) Pessoas podem contrair a gripe por meio da vacinação. 
E) Pacientes que contraíram gripe são mais imunes do que aqueles que tomaram vacina. 
 

8. De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que: 
 

 

Short Walks After Meals May Lower Blood Sugar In Diabetics: Study 
 

 

The research from University of Otago in New Zealand indicates that walking after meals is better at reducing blood 
sugar levels than taking a single 30 minute walk at any time of the day. The researchers prescribed walking to 41 pa-
tients with type 2 diabetes in two-week blocks, separated by a month. The patients - who were fitted with accelerome-
ters to measure their physical activity and devices that measured their blood sugar every five minutes - were to walk 
either for thirty minutes a day as advised by guidelines, or to walk for 10 minutes after each main meal. The study 
found that post-meal blood sugar levels dropped 12 per cent on average when the participants followed the walking 
after meals advice compared to walking at any time of the day. 
"Most of this effect came from the highly significant 22 per cent reduction in blood sugar when walking after evening 
meals, which were the most carbohydrate heavy, and were followed by the most sedentary time," study first author 
Andrew Reynolds said. Post-meal glucose is regarded as an important target in managing type 2 diabetes, given its 
independent contribution to overall blood sugar control and cardiovascular risk. 
"Postprandial physical activity may avoid the need for an increased total insulin dose or additional mealtime insulin in-
jections that might otherwise have been prescribed to lower glucose levels after eating," said Professor Jim Mann, 
corresponding author of the study. "An increase in insulin dose might, in turn, be associated with weight gain in pa-
tients with type 2 diabetes, many of whom are already overweight or obese," said Mann. The finding was published in 
the journal Diabetologia. 
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 O ato de caminhar é um importante aliado daqueles que pretendem combater a diabetes. I.
 Acelerar o ritmo da caminhada é eficaz para potencializar os resultados obtidos. II.
 12% dos pacientes submetidos ao estudo apresentaram diminuição nos níveis de açúcar no sangue. III.
 Caminhar após as refeições demonstrou ser mais eficaz do que em outros momentos do dia. IV.
 Aumentar a dose de insulina não influencia no ganho de peso. V.

 

A) Somente a alternativa IV é verdadeira. 
B) As alternativas I e IV são verdadeiras. 
C) As alternativas II e V são verdadeiras. 
D) As alternativas I, III e V são verdadeiras. 
E) Somente a alternativa V é falsa. 
 

9. Com base no texto, pode-se afirmar que: 
 

UBER UNVEILS PLAN TO FILL THE SKIES WITH FLYING CARS 
 

By the year 2030, the skies will be filled with autonomous drones capable of picking you up and carrying you above the 
traffic to your destination—at least if Uber has its way. Jeff Holden, Uber’s chief product officer, detailed his futuristic vi-
sion of an “Elevate” network of vertical take-off and landing (VTOL) aircraft in a 99-page white paper published Thurs-
day.   Holden’s paper—which makes Uber’s recent self-driving truck announcement seem rather tame—is not a blue-
print for Uber to build these types of vehicles. Rather, it lays out how such a transportation system would look like and 
how companies could go about building their own VTOL planes. Ultimately, of course, Uber will hope to commercialize 
these flying cars for its own profit. The paper imagines a future where a two-hour drive could be reduced to 15 minutes 
and traditional transportation infrastructure like roads, bridges and tunnels no longer suffer the heavy strains put upon it 
by today’s ground-based vehicles. 
“Recently, technology advances have made it practical to build this new class of VTOL aircraft,” Holden’s paper states. 
“Over a dozen companies, with as many different design approaches, are passionately working to make VTOLs a reali-
ty.” Holden said the closest comparable technology to VTOLs that is in use today is helicopters; however, he describes 
these as noisy, inefficient, polluting and expensive. 
Among the biggest barriers preventing VTOLs from coming to the market that Holden identified are regulation, battery 
technology, reliability, cost and safety—but he stated his belief that solutions to all of these will be found in the near fu-
ture. “The publication of this white paper marks the start of that journey,” the paper states. “From here, Uber will be 
reaching out to cities, vehicle manufacturers, prospective representative users, and community groups along with key 
business, infrastructural and regulatory stakeholders to listen, learn, and explore the implications of this urban air trans-
portation movement.” 

 
 Drones estão sendo produzidos pela empresa UBER para transportar passageiros. I.
 Um dos benefícios desse novo sistema de transporte seria a diminuição de engarrafamentos. II.
 O alto custo é um dos problemas que necessita ser sanado. III.
 A empresa UBER mudará para o ramo do transporte aéreo devido à dificuldade de regulação da sua atividade atual. IV.
 Será possível a utilização do serviço disponibilizado pela empresa UBER por meio de helicópteros no futuro. V.

 
A) As alternativas II e III são verdadeiras. 
B) As alternativas IV e V são verdadeiras. 
C) As alternativas I, II e III são verdadeiras. 
D) Somente a alternativa I é falsa. 
E) Somente a alternativa V é falsa. 
 

10. Com base no texto, pode-se afirmar que: 
 

Sex, honour, shame and blackmail in an online world 
 

A BBC investigation has found that thousands of young women in conservative societies across North Africa, the Middle 
East, and South Asia are being shamed or blackmailed with private and sometimes sexually explicit images. Daniel Si-
las Adamson looks at how smartphones and social media are colliding head-on with traditional notions of honour and 
shame. 
In 2009 an 18-year-old Egyptian girl, Ghadeer Ahmed, sent a video clip to her boyfriend's phone. The clip showed 
Ghadeer dancing at the house of a female friend. There was nothing pornographic about it, but she was wearing a re-
vealing dress and dancing without any inhibition. 
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Three years later, in an act of revenge after their relationship had ended, the boyfriend posted the video to YouTube. 
Ghadeer panicked. She knew that the whole situation - the dance, the dress, the boyfriend - would be utterly unac-
ceptable to her parents, to their neighbors, and to a society in which women were required to cover their bodies and be-
have with modesty. 
But in the years since she had sent the video, Ghadeer had also taken part in the Egyptian revolution, taken off her hi-
jab, and started to speak out about the rights of women. Outraged that a man had attempted to publicly shame her, she 
took legal action. Although she succeeded in having him convicted for defamation, the video remained on YouTube - 
and Ghadeer found herself attacked on social media by men who sought to discredit her by posting links to it. 
In the West a naked picture might only humiliate a girl - but in our society it might lead to her death, Inam al-Asha, Jor-
danian psychologist and women's rights activist 
In 2014, sick of the abuse and tired of worrying about who might see the film, Ghadeer made a brave decision: she 
posted the video on her own Facebook page. In an accompanying comment, she argued that it was time to stop using 
women's bodies to shame and silence them. Watch the video, she said. I'm a good dancer. I have no reason to feel 
ashamed. 

 
 A publicação de fotos e vídeos pessoais é recebida de modo diferenciado de acordo com a sociedade. I.
 A atitude de Ghadeer foi de acordo com os princípios da sociedade em que ela vive. II.
 Daniel Silas Adamson é um dos criminosos que divulgaram imagens sem autorização. III.
 A divulgação de imagens pessoais é um problema que atinge diversas sociedades. IV.
 O namorado de Ghadeer  foi punido pelo crime cometido. V.

 
A) Somente as alternativas IV e V são verdadeiras. 
B) As alternativas I, II e III são verdadeiras. 
C) Somente a alternativa III é falsa. 
D) Somente as alternativas I e V são falsas. 
E) As alternativas I, IV e V são verdadeiras. 

 
11. Os núcleos da base são massas de substância cinzenta presentes dentro da substância branca no telencéfalo.       

Qual núcleo da base está mais relacionado aos ventrículos laterais? 
 

A) Putame. 
B) Globo pálido. 
C) Núcleo caudado. 
D) Claustro. 
E) Corpo amigdaloide. 

 
12. O “manguito rotador” é um grupo muscular ao redor do ombro com função de reforçar a cápsula articular, dar estabili-

dade e proteção à articulação. Qual dos músculos a seguir que, mesmo estando localizado no ombro, NÃO faz parte 
desse grupo? 

 

A) Supra-espinal. 
B) Deltoide. 
C) Infra-espinal. 
D) Redondo menor. 
E) Subescapular. 

 
13. Os forames e canais cranianos são orifícios por onde passam nervos e vasos. Qual nervo atravessa o forame oval? 
 

A) Nervo mandibular. 
B) Nervo oculomotor. 
C) Nervo troclear. 
D) Nervo abducente. 
E) Nervo maxilar. 
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14. Com relação à histologia do estômago, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(__) As junções de adesão observadas entre as células superficiais e as células das fossetas participam ativamente da 

barreira de proteção na mucosa gástrica. 

(__) As células mucosas do colo secretam um muco mais solúvel e que também apresentam atividades antibióticas. 

(__) Nas células parietais a enzima responsável pela liberação de grandes quantidades de íons H+ e CL- é a anidrase 

carbônica. 

(__) As células enteroendócrinas estão distribuídas apenas no colo e na base das glândulas fúndicas. 

(__) As células tronco são encontradas na região do istmo das glândulas gástricas e promovem a renovação de todas 

as células da mucosa gástrica (células de superfície e células glandulares). 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

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

 
15. Leia atentamente as afirmações a seguir. 

 

 O sistema porta hipofisário é formado a partir da artéria hipofisária superior e é constituído por dois plexos capila-I.
res: um localizado na região do infundíbulo e outro localizado na pars distalis. 

 Através de técnicas específicas é possível identificar 5 tipos celulares na pars distalis, cada um deles sendo res-II.
ponsável pela secreção de um hormônio diferente. 

 A pars tuberalis é uma região que envolve parcialmente o infundíbulo da neuro-hipófise e suas células secretoras III.
estão envolvidas na síntese de gonadotrofinas. 

 Na pars nervosa podemos observar grânulos de secreção conhecidos como corpos de Herring que armazenam IV.
hormônios sintetizados nos núcleos supra-ópticos e paraventriculares do hipotálamo. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) todas as afirmações estão corretas. 
B) todas as afirmações estão incorretas. 
C) apenas 2 afirmações estão corretas. 
D) apenas 3 afirmações estão corretas. 
E) apenas 1 afirmação está correta. 

 
16. A bactéria Vibrio cholerae é o agente etiológico da cólera. Ela produz uma toxina que, ao atacar as células epiteliais 

intestinais promove um efluxo de Na+ e água para a luz intestinal. A patogenia dessa bactéria depende de sua intera-
ção com um receptor de membrana específico. Assinale a alternativa que apresenta esse receptor. 

 

A) Galactocerebrosídeo. 
B) Gangliosídio GM1. 
C) Esfingomielina. 
D) Fosfatidilcolina. 
E) Fosfatidilserina. 

 
17. Nas células beta das ilhotas de Langerhans o metabolismo da glicose provoca aumento da razão ATP/ADP e determi-

na o fechamento de canais de K+. Igualmente, sulfonilureias (hipoglicemiantes orais) determinam o fechamento desses 
canais. O efeito que essas substâncias provocam na membrana plasmática das células beta é a 

 

A) Hiperpolarização. 
B) Repolarização. 
C) Despolarização.  
D) Estabilização do potencial de repouso. 
E) Nenhuma das alternativas. 
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18. A figura se refere ao protocolo de Parada Cardiorrespiratória (PCR). 

 
Adaptado de: American Heart Association: Guidelines – CPR & ECC – 2015. 
 

Analise as afirmações a seguir sobre o PCR. 
 

 A figura ilustra os 5 elos da cadeia de sobrevivência empregados como protocolo no atendimento de PCR, sendo I.
que estes elos não precisam necessariamente ser feito na ordem apresentada. 

 Todos os socorristas leigos devem, no mínimo, oferecer compressões torácicas para as vítimas de PCR. Além dis-II.
so, se for capaz de realizar respirações de resgate, este deve adicioná-las numa proporção de 30 compressões pa-
ra 2 respirações. 

 As compressões torácicas para uma vítima adulta devem ser realizadas a uma profundidade de pelo menos 5cm, III.
mas não mais que 6cm, e com taxa de 100 a 120/min, devendo ser realizada pelo menos por 15min. 

 Deve-se acionar o sistema de emergencia assim que se encontra uma vítima que não responde, mas seria prático IV.
e recomendado continuar a avaliar a respiração e o pulso simultaneamente, antes de ativar totalmente o sistema 
de resposta de emergência. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

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

 
19. O mecanismo de implantação do blastocisto é um dos mais importantes dentro do chamado período pré-embrionário. 

Para que esse evento ocorra normalmente, entretanto, é necessário a sincronização entre blastocisto invasor e um en-
dométrio receptivo. Para que essa sincronização aconteça diversos eventos moleculares são fundamentais. Assinale a 
alternativa que apresenta um evento que NÂO está envolvido na implantação. 

 

A) Secreção de citocinas e prostaglandinas. 
B) Presença de microvilosidades nas células endometriais. 
C) Expressão de moléculas de adesão celular. 
D) Síntese de fatores de crescimento expressão sincronizada de receptores de membranas. 
E) Secreção de hormônios, como estrógeno, progesterona e hCG. 
 

20. A artéria torácica interna que, entre outras, faz o suprimento da parede torácica, é ramo de qual artéria? 
 

A) Artéria subcostal. 
B) Aorta torácica. 
C) Artéria axilar. 
D) Artéria subclávia. 
E) Artéria carótida comum. 
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21. A artéria gastromental esquerda, que segue ao longo da curvatura maior do estômago e se une à gastromental direita, 
é ramo de qual artéria? 

 
A) Artéria gástrica esquerda. 
B) Artéria gástrica direita. 
C) Artéria hepática comum. 
D) Tronco celíaco. 
E) Artéria esplênica. 

 
22. O suprimento arterial do útero é feito pela artéria uterina, que é ramo de qual artéria? 
 

A) Artéria ovárica. 
B) Aorta abdominal. 
C) Artéria ilíaca interna. 
D) Artéria ilíaca externa. 
E) Artéria mesentérica inferior. 

 
23. As artérias coronárias fazem o suprimento sanguíneo do coração. A artéria circunflexa é proveniente de qual artéria 

coronária? 
 

A) Artéria coronária esquerda. 
B) Artéria coronária direita. 
C) Artéria marginal esquerda. 
D) Artéria interventricular anterior. 
E) Artéria marginal direita. 

 
24. Sobre o início da vida humana, a bioética amparada em evidências científicas e filosóficas, considera que 

 
A) a vida humana tem início na fertilização do óvulo pelo gameta masculino. 
B) somente a corrente personalista da bioética reconhece um momento específico para o início da vida humana. 
C) como a morte cerebral representa o fim da vida humana, cientificamente devemos considerar que seu início,    

ocorre a partir do 14o. dia após a fertilização, quando da formação do tubo neural. 
D) o início da vida de uma pessoa humana somente pode ser considerada como plena, quando o novo ser torna-se 

capaz de relacionar-se com o meio que o circunda. 
E) o início da vida humana ocorre quando da nidação do embrião no útero materno. 

 
25. A Resolução do CFM (Resol. 1995/2012), que trata das Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV), considera que pas-

sam a ter validade 
 

A) quando registrada em cartório. 
B) quando o paciente manifestar-se por escrito e sua assinatura for acompanhada por duas testemu-

nhas, preferencialmente de pessoas de sua família. 
C) quando o paciente especificar em suas DAV as condutas e procedimentos clínicos, determinando aquelas que atendam, 

bem como as desatendam seus desejos prévios. 
D) desde quando as DAV do paciente forem relatadas ao seu médico particular e registradas em seu prontuário pes-

soal. 
E) quando o registro das DAV contiver as manifestações da vontade do paciente e for acompanhado de justificativas que 

amparem suas decisões pessoais. 
 
26. Durante a segunda semana ocorre a formação de vários elementos extraembrionários importantes para o desenvolvi-

mento normal do futuro embrião/feto. Um destes elementos é o saco vitelino, também conhecido como vesícula umbili-
cal. Sobre o tema, assinale a INCORRETA. 

 

A) Não tem função no armazenamento de nutrientes, mas participa da transferência de nutrientes para o embrião du-
rante a 2ª e 3ª semanas. 

B) Durante a 3ª. semana as células germinativas primordiais aparecem no revestimento endodérmico da parede do 
saco vitelino. 

C) Com a formação do mesoderma extraembrionário, o saco vitelino diminui de tamanho e dá origem ao saco vitelino 
secundário. 

D) Está envolvido com a formação do intestino primitivo durante o dobramento do embrião na 4ª semana.  
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E) Seu endoderma dá origem ao epitélio da traqueia, brônquios, pulmões e trato digestivo. 
27. Em 2014, um acidente com o jogador de críquete Phillip Hughes foi notícia em todo o mundo. Ele morreu dois dias 

após levar uma bolada na cabeça, que resultou em uma dissecção da artéria vertebral com hemorragia cerebral.        
A respeito das artérias vertebrais presentes no pescoço, assinale a alternativa CORRETA sobre qual delas se unem 
para formar artéria no encéfalo. 

 
A) Artéria carótida interna. 
B) Artéria carótida externa. 
C) Artéria cerebral média. 
D) Artéria meníngea média. 
E) Artéria basilar. 

 
28. Relacione as colunas. 

 
(1) Células regeneradoras  (__) Apresentam um espesso glicocálice e são unidas 

entre si por complexos juncionais  
(2) Células Microfold (__) Produzem hormônios parácrinos e endócrinos 
(3) Células absortivas superficiais (__) Localizadas no terço basal da cripta. 
(4) Células de Paneth (__) Captam antígenos e os transportam para os macró-

fagos e linfócitos subjacentes. 
(5) Células SNED (__) Produzem lisozima, proteínas de defesas e fator de 

necrose tumoral-α. 
 (__) Correspondem a 1% das células que recobrem os 

vilos. 
 (__) Recobrem os nódulos linfoides das Placas de Pe-

yer. 
 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 

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

 
29. A fossa cubital é uma região de referência para punção sanguínea na face anterior do cotovelo. Pode-se afirmar que a 

estrutura que está situada medialmente em relação às outras é 
 

A) a parte terminal da a. braquial. 
B) o tendão do m. bíceps braquial. 
C) o tendão do m. braquiorradial. 
D) o nervo mediano.  
E) a veia cefálica. 

 
30. As células de clara secretam proteínas que protegem o trato respiratório contra poluentes e inflamações, tais células 

são encontradas 
 

A) nos bronquíolos propriamente ditos. 
B) nos bronquíolos terminais. 
C) nos bronquíolos respiratórios. 
D) em todos os bronquíolos. 
E) nos bronquíolos terminais e respiratórios. 
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31. A tradução é o processo de síntese de proteínas por meio da “leitura” do RNAm nos ribossomos, codificando a sequên-
cia do DNA. De acordo com a tradução do RNAm, analise as afirmativas a seguir. 

 

 O aminoacil-RNAt sintetase é uma enzima que promove a ligação do aminoácido na extremidade aceptora de seu I.
RNA de transferência específico. 

 O ribossomo reconhece o códon iniciador AUG e o acomoda no sítio P da subunidade menor, onde se encontra o II.
metionil-RNAt(i)met. 

 A extensão da cadeia polipeptídica é regulada por fatores de elongação e é iniciada quando um aminoacil-RNAt se III.
associa no sítio A. 

 O sinal para o término da síntese da cadeia polipeptídica se dá quando o códon de terminação atinge o sítio A, o IV.
que o deixa vazio por não possuir anticódon correspondente. 

 Muitas proteínas sintetizadas possuem um peptídeo sinalizador que define o local de ação dessa proteína por meio V.
de receptores celulares. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

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

 
32. As radiações ionizantes compreendem um amplo espectro eletromagnético, com destaque para as radiações γ (gama) 

e os raios X que possuem energia suficiente para ionizar as moléculas. Desse modo, a ionização produzida pelos raios 
γ e os raios X podem causar danos celulares, quando estes raios são absorvidos pelo tecido e liberam energia. Igual-
mente, os raios UV (UVA) podem gerar modificações na molécula de DNA direta e indiretamente por intermediários ori-
ginados da exposição de outras moléculas a essa radiação.  

 

Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, ao dano causado ao DNA pela exposição aos raios UVA e o 
mecanismo de reparação. 

 

A) Dímeros de Timina; nucleases + DNA polimerase β. 
B) Ruptura da dupla hélice; polimerase β. 
C) Dímeros de Timina; DNA glicosidase + DNA polimerase α. 
D) Apurinização; DNA glicosidade. 
E) Ruptura da dupla hélice; helicase + DNA ligase. 

 
33. Neoplasia é o termo que designa alterações celulares que acarretam uma proliferação celular anormal, sem controle, 

autônoma, na qual reduzem ou perdem a capacidade de se diferenciar, em consequência de mudanças nos genes que 
regulam o ciclo e a diferenciação celulares. 

 
Considerando o contexto apresentado, avalie as afirmativas a seguir e a relação proposta entre elas.   
 
 Num adulto, a maior parte das neoplasias deriva de tecidos epiteliais. I.

 
PORQUE 

 
 A maior exposição de um tecido a agentes cancerígenos do ambiente e a frequência com que se renovam estão II.

associados ao desenvolvimento de células malignas. 
 

A respeito das relações, assinale a CORRETA.   
 

A) I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.   
B) I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.   
C) I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.   
D) I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.   
E) I e II são proposições falsas. 
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34. Os RNA´s recém-sintetizados podem sofrer alterações e ser transformados em RNA´s funcionais graças a uma série 
de modificações conhecidas como processamento do RNA. De acordo com o processamento dos RNA’s, avalie as se-
guintes afirmativas. 

 

 Tanto o pré-RNAm, como o RNAt e o RNAr 45S sofrem alterações logo após sua transcrição e antes de serem en-I.
viados ao citoplasma. 

 O processamento do pré-RNAm envolve a adição do CAP e poli A; metilação de algumas adeninas nas sequências II.
utilizáveis (éxons); e remoção das sequências não utilizáveis (íntrons) e splicing dos éxons. 

 Tanto a cauda de poli A como o CAP ajudam a aumentar a estabilidade do RNAm. III.
 A exportação dos RNA’s para o citoplasma ocorre por meio dos complexos do poro no envoltório nuclear. IV.
 Ribonucleoproteínas nucleares pequenas (RNPnp) são responsáveis pelo processamento do pré- RNAm. V.

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

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

 
35. Quando se adiciona um substrato (nutriente) ao meio onde se cultiva determinada espécie bacteriana, há aumento na 

concentração de enzimas relacionadas no catabolismo desse substrato, fenômeno conhecido como indução enzimáti-
ca. Isso se deve a um sistema de controle gênico altamente eficiente. Sobre o controle gênico bacteriano, pode-se 
afirmar que 

 
 o aumento equivalente da concentração de enzimas relacionadas ao mesmo substrato deve-se ao fato dos genes I.

que as transcrevem estarem na mesma região cromossômica conhecida como operon. 
 a RNA polimerase bacteriana deve se ligar ao operador para que haja a transcrição dos genes de um operon. II.
 uma proteína, conhecida como repressor, regula a atividade transcricional de um operon, ligando-se numa região III.

conhecida como inibidor. 
 o substrato ou seu metabólito se liga ao repressor e impede que ele se ligue ao operon, deixando o operon livre  IV.

para ser transcrito.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

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

 
36. Em distúrbios que causam icterícia o valor de bilirrubina direta e/ou bilirrubina indireta estão aumentadas no sangue. 

Considere um paciente com anemia hemolítica, um segundo paciente com cirrose hepática e outro com uma colestase 
(obstrução do trato biliar). Qual vai apresentar bilirrubina presente no teste de urina I?  

 
A) Somente o primeiro.  
B) O primeiro e o segundo. 
C) O segundo e o terceiro.  
D) Somente o terceiro.  
E) O primeiro e o terceiro.  
 

37. A hipoglicemia é o baixo nível de glicose no sangue, o que leva a sintomas de neuroglicopenia, que incluem 
 

A) sudorese, tremores, palpitação.  
B) ansiedade, angustia e sudorese.  
C) cefaleia, confusão e convulsões . 
D) febre, tremores e coma.  
E) hipotensão, fala arrastada.  

 
 



 

            Transferência Externa – Curso de Medicina LONDRINA – 3º Período – Edital nº 31/2016 
Pág. 14/16 

 

 

38. Sobre as características que sincronizam o batimento no coração normal, pode-se afirmar que 
 

A) o retardo do impulso nervoso do nodo sinoatrial (SA), possibilita a contração dos átrios antes dos ventrículos e a rápi-
da condução pelo nodo atrioventricular (AV) faz com que a sístole ventricular ocorra do ápice para a base. 

B) a rápida condução do impulso pelo nodo AV espalha o impulso nervoso pelos átrios e o retardo no sistema de Purkin-
je permite uma distribuição uniforme do impulso nervoso através do ventrículo. 

C) a rápida condução no feixe de His transmite o impulso nervoso dos átrios para os ventrículos. 
D) o retardo da condução do impulso no nodo AV evita a contração ventricular antes do término da atrial e a condução 

rápida no sistema de Purkinje, faz com que o ventrículo se contraia do ápice para a base. 
E) a rápida condução no nodo SA e no nodo AV espalha o impulso nervoso pelos átrios e ventrículos, ao mesmo tempo. 

 
 
39. Com relação às políticas públicas no Brasil, marque a INCORRETA. 
 

A) 1923: Lei Eloy Chaves. Cria as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP). 
B) 1965: Criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 
C) 1986: VIII Conferência Nacional de Saúde. 
D) 1990: Criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 
E) 1988: aprovada a nova Constituição Brasileira. Afirma que a saúde é um direto de todos e dever de cada cidadão 

ou família dar provimento. 
 

40. Sobre princípios básicos do SUS, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
C) Participação da comunidade em algumas atividades ligadas à saúde da comunidade. 
D) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. 
E) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.  
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