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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 0 9 / 2 0 1 8  

 

 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  D E  M E D I C I N A  
2 º  S E M E S T R E  –  2 0 1 8  

5º PERÍODO –  LONDRINA 
 

23  DE JULHO DE 2018  

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. Em caso negativo, comunique imediatamente ao fis-

cal 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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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. O texto a seguir é referência para a próxima questão. 
 

O cientista francês Hugo Aguilaniu é capaz de explicar a importância do tempo sob muitos aspectos. O técnico, já que 
é fator essencial para a evolução; o da vida, fruto de sua pesquisa sobre envelhecimento celular e longevidade; e o 
subjetivo, quando compara as formas como o filho, de 17 anos, e a mãe, aos 66, lidam com a finitude. Mas é quando 
fala sobre sua paixão pela ciência que esse biólogo e geneticista entrega o verdadeiro valor do tempo: descobrir quem 
somos, o que queremos. 

 

Revista GOL. Vida, tempo e trabalho. Março/18, p. 78. 
 

Os sinais de pontuação são elementos essenciais para conferir coesão e progressão a um texto. No excerto lido, 
 

A) o nome do cientista deveria ter sido colocado entre vírgulas. 
B) antes da adversativa “mas”, deveria haver vírgula e não ponto. 
C) os dois-pontos poderiam ser substituídos por ponto-e-vírgula. 
D) as vírgulas após “filho” e “mãe” poderiam ser suprimidas. 
E) as ocorrências de ponto-e-vírgula unem informações em um mesmo patamar. 

 
2. O texto a seguir é referência para a próxima questão. 
 

“Em nossa sociedade, atribuímos um gênero às emoções quando continuamos a reforçar a falsa ideia que mulheres 
sempre, natural e biologicamente, conseguem sentir, expressar e lidar com as emoções melhor do que os homens”, 
disse Lisa Huebner, socióloga e professora da Universidade West Chester da Pensilvânia, nos EUA, a uma reportagem 
de 2017 da revista Harper’s Bazaar. 

 

Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/05/01/O-que-%C3%A9-%E2%80%98trabalho-emocional%E2%80%99.-E-como-ele-
sobrecarrega-as-mulheres>. Acesso em: 30/4/18. 

 

De acordo com a afirmação da professora Lisa Huebner,  
 

A) nossa sociedade investe as mulheres de um poder indiscutível. 
B) começamos a atrelar emoções ao feminino por causa da experiência. 
C) negligenciamos o que o cotidiano revela da relação entre mulheres e emoções. 
D) mulheres conseguem, naturalmente, lidar melhor com os sentimentos. 
E) mulheres e homens têm o mesmo grau de dificuldade com os sentimentos. 
 

3. O texto a seguir é referência para a próxima questão. 
 

Uma queixa aos editores deste jornal: o roteiro de restaurantes e bares diz onde tem ar-condicionado, wi-fi, manobrista 
e até indica as casas que aceitam cachorros, mas não denuncia os estabelecimentos com TV. A presença de uma tele-
visão ligada no salão é acinte, desrespeito às liberdades individuais. 

 

Folha de S. Paulo. Cozinha bruta. 28/4/18. (Excerto). 
 

A palavra acinte pode ser substituída, no contexto em que foi empregada, sem alteração de sentido, por 
 

A) regra. 
B) conforto. 
C) comodidade. 
D) desfeita. 
E) intencional. 
 

4. O excerto da coluna de Contardo Calligaris, reproduzido a seguir, é referência para a próxima questão. 
 

Literatura Perigosa 
 

Li os dois romances de Leïla Slimani, jovem escritora franco-marroquina. Ambos tiveram uma repercussão forte - no 
público e em mim. 

 

O segundo, que ganhou o prêmio Goncourt e acaba de ser traduzido para o português, é "Canção de Ninar" (Planeta 
do Brasil). Nele, ela se inspira num fato de crônica: uma babá que, em Nova York, em 2012, assassinou as duas crian-
ças pequenas das quais cuidava. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/05/01/O-que-%C3%A9-%E2%80%98trabalho-emocional%E2%80%99.-E-como-ele-sobrecarrega-as-mulheres
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/05/01/O-que-%C3%A9-%E2%80%98trabalho-emocional%E2%80%99.-E-como-ele-sobrecarrega-as-mulheres
http://folha.com/no1829106
https://folha.com/nioytk5m
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Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2018/03/literatura-perigosa.shtml>. Acesso em: 29/3/18. 
A afirmação de que a escritora “se inspira num fato de crônica” pode ser justificada porque ela emprega como ponto de 
partida 

 

A) uma releitura de histórias banais do cotidiano. 
B) um fato que realmente aconteceu, que foi notícia. 
C) a repetição de histórias clássicas no cotidiano. 
D) o despertar da sociedade para a crueldade contra crianças. 
E) um acidente doméstico que se transforma em tragédia. 
 

5. O texto a seguir é referência para a próxima questão. 
 

Às vezes a imaginação musical normal transpõe um limite e se torna, por assim dizer, patológica, como quando deter-
minado fragmento de uma música se repete incessantemente por dias a fio e às vezes nos irrita. Essas repetições, em 
geral uma frase ou tema breve e bem definido de três ou quatro compassos, tendem a continuar por horas ou dias, cir-
culando na mente, antes de desaparecer pouco a pouco. Essa repetição interminável e o fato de que a música em 
questão pode ser banal ou sem graça, não nos agradar ou até mesmo ser abominável, indica um processo coercivo: a 
música entrou e subverteu uma parte do cérebro, forçando-o a disparar de maneira repetitiva e autônoma (como pode 
ocorrer com um tique ou uma convulsão). 

 

SACKS, O. Alucinações musicais. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 48. 
 

De acordo com o texto, o processo coercivo que uma música pode desencadear no cérebro humano consiste em  
 

A) promover a repetição involuntária de um trecho. 
B) atenuar a repetição de uma letra por horas ou dias. 
C) relacionar diretamente o tempo de exposição à melodia. 
D) condicionar o ouvido a guardar apenas um trecho. 
E) forjar o desaparecimento momentâneo de poucos compassos. 
 

6. O texto a seguir é referência para a próxima questão. 
 

“A boa ficção científica age do mesmo modo que a boa literatura e a boa arte mainstream: expandindo nossa consciên-
cia, nossa inteligência”, afirma o escritor e crítico literário Nelson de Oliveira. “Ela faz isso ao abordar temas que estão 
fora do cardápio da literatura realista-naturalista. A boa ficção científica extrapola o aqui-agora radicalmente, de uma 
maneira que nenhum outro gênero literário consegue fazer.” 

 

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2018/04/universo-em-desencanto-como-ficcao-cientifica-explica-realidade.html>. 
Acesso em: 20/4/18. 

 

De acordo com o crítico literário Nelson de Oliveira, a boa ficção científica 
 

A) estabelece relações de sentido entre a literatura e outras artes. 
B) permite compreender melhor os fatos concretos do cotidiano. 
C) condiciona a interpretação da mensagem a determinadas temáticas. 
D) confere maior credibilidade à abordagem realista-naturalista. 
E) possibilita compreender abstrações além dos gêneros literários. 

 
LÍNGUA INGLESA 

 
Read the text. 

 

Depression: Medication Isn’t the Only Cure 
 

The researchers looked at data from earlier studies on two antidepressants. The studies included patients with severe, 
moderate, and mild forms of depression. Some were given antidepressants. Others received a placebo. 

 

Jay Fournier is the study's lead author: “What we found is that patients who are on the lower end of the severity, even 
on the sort of middle range of severity, the medications weren't doing much more than the placebo was. For patients at 
the higher end of severity, the medications had a very potent effect.  
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Doctors have been sharply divided on how to treat patients with less serious symptoms of depression. The study does 
not make treatment recommendations, but it has implications for treatment. 

 

Psychiatrist Stuart Sotsky conducted one of the studies included in the review: “I hope that what a study like this will do 
would be to help alert clinicians, and residents in training, and medical students as well, that severity is an important fac-
tor to consider in planning treatment”. Dr. Sotsky says some moderately depressed patients could still benefit from anti-
depressants, but his study showed that many others could do just as well with exercise, talk therapy, support groups, or 
self-help: “While they may not respond well to antidepressants, the good news is that there are other effective treat-
ments that can be employed to help”. 

 

The study was published in the Journal of the American Medical Association. 
 
Carol Pearson, VOA News 

 

Disponível em: <https://www.englishcentral.com/video/10700> 
Acesso em: 20/04/18. 

 

Com base no texto acima, responda as questões 07 e 08. 
 

7. De acordo com o principal responsável pelo estudo acima, Dr. Jay Fournier, o que se pode afirmar? 
 

A) De acordo com o principal responsável pelo estudo acima, Dr. Jay Fournier, para pacientes com baixo ou médio 
grau de depressão, os medicamentos estavam obtendo resultados satisfatórios. 

B) De acordo com o principal responsável pelo estudo acima, Dr. Jay Fournier, para pacientes com baixo ou médio 
grau de depressão, os medicamentos não estavam obtendo resultados muito diferentes dos resultados obtidos por 
placebos. Enquanto que para pacientes com alto grau de depressão, os medicamentos tiveram um efeito muito  
poderoso. 

C) De acordo com o principal responsável pelo estudo acima, Dr. Jay Fournier, para pacientes com alto grau de      
depressão, os medicamentos tiveram um efeito muito parecido com o efeito obtido pelos placebos. 

D) De acordo com o principal responsável pelo estudo acima, Dr. Jay Fournier, pacientes com depressão, sempre se 
beneficiam de medicamentos, pois tais medicamentos são muito eficazes. 

E) De acordo com o principal responsável pelo estudo acima, Dr. Jay Fournier, medicamentos são muito potentes. 
 

8. De acordo com o psiquiatra Stuart Sotsky, o que se pode afirmar? 
 

A) O psiquiatra Stuart Sotsky, espera que este estudo ajude a alertar médicos, residentes e estudantes de medicina a 
considerar o fator severidade ao planejar o tratamento de seus pacientes. O Dr. Sotsky acredita que pacientes com 
severo grau de depressão podem se beneficiar de atividades físicas e deixando de usar medicamentos. 

B) O psiquiatra Stuart Sotsky, espera que este estudo ajude a alertar médicos, residentes e estudantes de medicina a 
considerar o fator severidade ao planejar o tratamento de seus pacientes. O Dr. Sotsky acredita que todos os paci-
entes com depressão deveriam experimentar ficar sem o uso de medicamentos por algum tempo. 

C) O psiquiatra Stuart Sotsky, espera que este estudo ajude a alertar médicos, residentes e estudantes de medicina a 
considerar o fator severidade ao planejar o tratamento de seus pacientes. O Dr. Sotsky acredita que pacientes com 
severo grau de depressão precisam de terapia de grupo. 

D) O psiquiatra Stuart Sotsky, espera que este estudo ajude a alertar médicos, residentes e estudantes de medicina a 
considerar o fator severidade ao planejar o tratamento de seus pacientes. O Dr. Sotsky acredita que muitos pacien-
tes com grau moderado de depressão, ficariam bem com a prática de exercícios, terapia, terapia de grupo e auto-
ajuda. 

E) O psiquiatra Stuart Sotsky, espera que este estudo ajude a alertar médicos, residentes e estudantes de medicina a 
considerar o fator severidade ao planejar o tratamento de seus pacientes. O Dr. Sotsky acredita que pacientes com 
diferentes graus de depressão devem utilizar medicamentos. 

 
Read the text. 

 

Regenerative Medicine 
 

We're all getting old. Yes, even you. More and more of our population are over sixty, some living well into their nine-
ties. And as we live longer, our joints, organs and tissues begin to fail, thereby diminishing the quality of our old age, not 
to mention the societal cost of lost productivity and long-term care. Our current medical technologies allow for extraordi-
nary feats of augmentation and replacement: transplantation, pacemakers and artificial joints. Regenerative medicine 
goes further, promising the repair of dysfunctional body parts with our own living tissue. Many species can regenerate. A 
salamander can regrow its limbs, tail and even its eye. But sadly, only a few bits of us, like a healthy liver, can perform 
that trick. Coaxing the rest of our body to do it requires more effort. 3D-printed biomaterial scaffolds coated with layers of 

https://www.englishcentral.com/video/10700
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the patient's cells and cooked up in a body-mimicking oven can produce viable veins, bladders and bone. And more 
complex organs like kidneys aren't far away.  

 
Disponível em: <https://www.englishcentral.com/video/22177> 

Acesso em: 20/04/18. 
 

Com base no texto acima responda as questões 09 e 10. 
 

9. De acordo com o texto, quais as possíveis consequências naturais de se viver mais? 
 

A) Alguns vivem bem os seus 90 e tantos anos. 
B) Tecnologias da medicina atual permitem proezas como transplantes, marca-passos e articulações artificiais. 
C) “Viver mais” não traz custos para a sociedade, se não houver perda de produtividade, apesar do desgaste natural 

de articulações, órgãos e tecidos. 
D) Mais pessoas estão vivendo mais que sessenta anos. 
E) De acordo com o texto, ao se viver mais, as articulações, órgãos e tecidos começam a falhar. Dessa forma, há uma 

diminuição da qualidade de vida na velhice. 
 
10. De acordo com o texto, qual a promessa da Medicina Regenerativa? 
 

A) De acordo com o texto, a promessa da Medicina Regenerativa é proporcionar a regeneração de membros e olhos 
assim como acontece naturalmente com as salamandras. 

B) De acordo com o texto, a promessa da Medicina Regenerativa é proporcionar o uso de marca-passos. 
C) De acordo com o texto, a promessa da Medicina Regenerativa é proporcionar a regeneração mais rápida do fígado. 
D) De acordo com o texto, a promessa da Medicina Regenerativa é proporcionar o reparo de partes do corpo que  

contenham alguma disfunção a partir do tecido vivo do próprio paciente. 
E) De acordo com o texto, a promessa da Medicina Regenerativa é proporcionar uma regeneração mais rápida de 

veias, bexigas e ossos utilizando células de salamandra. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11. “Síndrome de Crigler Najjar tipo 1 é uma rara doença em que o intenso acúmulo da bilirrubina, resultando em um qua-
dro de hiperbilirrubinemia, icterícia, encefalopatia bilirrubínica e kernicterus (impregnação amarelada dos núcleos da 
base e necrose de células nervosas), que costuma ser fatal. Os portadores dessa síndrome apresentam uma mutação 
genética que impede a síntese da enzima glucoronil transferase, responsável pela conversão da bilirrubina em um 
composto atóxico e solúvel.” 

 

Com relação a síndrome acima descrita, podemos afirmar que a organela envolvida diretamente com os sintomas é: 
 

A) Peroxissomos. 
B) Retículo endoplasmático rugoso. 
C) Retículo endoplasmático liso. 
D) Complexo de Golgi. 
E) Endossomos. 

 
12. A articulação umeroradial, no cotovelo, ocorre entre a cabeça do rádio e qual região do úmero? 
 

A) Incisura troclear. 
B) Capítulo.  
C) Tróclea. 
D) Epicôndilo lateral.  
E) Epicôndilo medial.  

 
13. A lâmina basal corresponde a uma delgada estrutura composta, principalmente por colágeno tipo IV, laminina e entac-

tina e proteoglicanos. Ela pode ser encontrada em diferentes células que entram em contato com o tecido conjuntivo, 
exceto: 

 

A) Astrócitos. 
B) Células epiteliais.  
C) Células musculares. 
D) Células adiposas. 
E) Células de Schwann. 

https://www.englishcentral.com/video/22177
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14. Assinale a alternativa que apresente uma célula que não faz parte do sistema fagocitário mononuclear: 
 

A) Micróglia. 
B) Célula de Langerhans. 
C) Célula dendríticas. 
D) Neutrófilo. 
E) Osteoclasto. 

15. A raiva, ou hidrofobia, é uma doença viral causada por um RNA vírus do gênero Lyssavirus, transmitida via mordedura, 
lambida ou arranhadura de um animal infectado. É caracterizada por sintomas decorrentes da proliferação do vírus no 
sistema nervoso do indivíduo afetado, gerando agressividade, ansiedade, confusão mental, espasmos musculares e 
convulsões são alguns de seus sintomas. Como a região muscular da orofaringe fica comprometida, a deglutição passa 
a ser uma tarefa difícil. O quadro se agrava em pouco tempo, levando o indivíduo a óbito em mais de 99% dos casos, 
se as devidas providências pós-exposição não forem tomadas. Graças a barreira hematoencefálica, o vírus não conse-
gue infectar o paciente via corrente sanguínea. Sua infecção ocorre por meio de um tipo de transporte que ocorre no in-
terior dos axônios presentes nos nervos periféricos, conhecido transporte axonal retrógado. Assinale a alternativa que 
apresente a proteína motora que promove este tipo de transporte: 

 

A) Cinesinas. 
B) Dineínas. 
C) Nexina. 
D) Profilina. 
E) Timosina. 

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

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

 

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

 
17. O controle da respiração, atividades musculares coordenadas, despertar, sono e armazenamento de memórias de  

curto prazo são promovidos por qual tipo de circuito neural? 
 

A) Circuito reverberatório. 
B) Circuito simples. 
C) Circuito divergente. 
D) Circuito convergente. 
E) Circuito paralelo pós-carga. 

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

Para que este evento ocorra normalmente, entretanto, é necessário a sincronização entre blastocisto invasor e um   
endométrio receptivo. Para que essa sincronização aconteça diversos eventos moleculares são fundamentais. Assinale 
a alternativa que apresente um evento que não está envolvido na implantação: 

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

 
19. 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. Leia as assertivas que se seguem e assinale a INCORRETA. 

 

A) Não tem função no armazenamento de nutrientes, mas participa da transferência de nutrientes para o embrião    
durante a 2ª e 3ª semanas. 
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B) Durante a 3ª. semana as células germinativas primordiais aparecem no revestimento endodérmico da parede do 
saco vitelino. 

C) Está envolvido com a formação do intestino primitivo durante o dobramento do embrião na 4ª semana.  
D) Seu endoderma dá origem ao epitélio da traquéia, brônquios, pulmões e trato digestivo. 
E) Com a formação do mesoderma extraembrionário, o saco vitelino diminui de tamanho e dá origem ao saco vitelino 

secundário. 
 
 

20. A partícula de lipoproteínas que transporta a maior quantidade de triacilglicerol endógeno é 
 

A) Quilomicrons.  
B) VLDL. 
C) LDL. 
D) HDL. 
E) Apo CII. 

 
21. Rose tem por hábito adicionar sal (NaCl) na comida, pois acha que “falta tempero”. Esse fato resulta em maior ingestão 

de sal, o que acaba por elevar a concentração de Na+ no plasma. Esta elevação promove: 
 

A) Aumento da secreção de cortisol. 
B) Aumento da secreção de ADH e de aldosterona. 
C) Estímulo ao sistema renina-angiotensina. 
D) Aumento da secreção de ADH e redução da secreção de aldosterona. 
E) Aumento da secreção de aldosterona. 

 
22. A lipase pancreática digere: 
 

A) Todos os lipídeos da dieta. 
B) Ácidos graxos de cadeia longa. 
C) Ésteres de colesterol em pH alcalino. 
D) A micela. 
E) Triglicerídeos. 

 
23. Das alternativas abaixo, assinale aquela que contém uma associação CORRETA sobre medidas de prevenção. 

 
A) Prevenção secundária – diagnóstico precoce de câncer de colo de útero. 
B) Prevenção primária – coleta de exames para diagnóstico de diabetes tipo II. 
C) Prevenção terciária – vacinação contra hepatite B. 
D) Prevenção terciária – medida de pressão arterial em s pessoas a partir de 18 anos.   
E) Prevenção quaternária – tratamento de câncer com radioterapia. 

 
24. MAB, sexo feminino, 42 anos de idade, obesa, multípara, procura atendimento médico de urgência devido à dor abdo-

minal súbita e intensa no hipocôndrio direito,  acompanhada de náuseas e vômitos. Não relata história de consumo de 
álcool ou outras drogas, mas informa que foi recentemente diagnosticada com colelitíase. No exame físico, apresenta-
se hipotensa, taquicárdica, e sensível à palpação abdominal. Exames laboratoriais indicam elevação sérica importante 
de amilase, lipase, e transaminases. Na ressonância nuclear magnética, observou-se um abscesso abdominal. A paci-
ente evolui para óbito após 72 horas de internação.  

 
Qual o provável diagnóstico da paciente?  

 
A) Apendicite aguda. 
B) Pancreatite aguda. 
C) Insuficiência renal aguda. 
D) Colangite aguda. 
E) Ulcera péptica hemorrágica. 

 
25. O que é ciência, e quais as suas principais características? 
 

A) É o saber produzido através intuição associada à experimentação prática. Caracteriza-se pela observação, identifi-
cação, investigação, descrição e explicação de fenômenos. Depende do método cientifico. 
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B) É o saber produzido através do raciocínio lógico associado à filosofia científica. Caracteriza-se pela observação, 
identificação, investigação, descrição e explicação de fenômenos. Não depende do método cientifico. 

C) É o saber produzido através do raciocínio lógico associado à experimentação prática. Caracteriza-se pela observa-
ção, identificação, investigação, descrição e explicação de fenômenos. Depende do método cientifico. 

D) É o saber produzido através do raciocínio lógico associado à experimentação prática. Caracteriza-se pela observa-
ção, identificação, investigação, descrição e explicação de fenômenos. Não depende do método cientifico. 

E) Nenhuma das anteriores. 
 
26. Em relação as bulhas cardíacas assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Na inspiração profunda ocorre o retardo do fechamento da valva pulmonar em relação a valva aórtica. 
B) A primeira bulha (B1) e a segunda bulha (B2) não tem correlação com a duração da sístole e da diástole. 
C) Os sons cardíacos à direita ocorrem em pressões geralmente maiores, e em geral são mais audíveis que à         

esquerda. 
D) A segunda bulha é consequência do fechamento da valva mitral. 
E) O desdobramento da primeira bulha varia com a respiração. 

 
27. A respeito da habilidade de comunicação no caso de paciente com câncer metastático terminal, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

A) Não é correto perguntar ao paciente sobre medidas de ressuscitação, por se tratar de decisão que cabe à equipe 
médica. 

B) Não se deve fornecer informações sobre os potenciais riscos ou danos das tentativas de ressuscitação, pois preju-
dica a decisão do paciente a favor das medidas de ressuscitação.  

C) Reforçar ao paciente que, uma vez optado por não realização de medidas de ressuscitação, não se pode mudar de 
ideia. 

D) Certificar-se que o paciente compreende as consequências de se recusar às medidas de ressuscitação (morte).  
E) Reforçar o fato que, a negativa às medidas de ressuscitação implicará na retirada ou impedimento a todos os     

tratamentos.  
 
28. Três novos fármacos para o tratamento da doença de Alzheimer estão em testes de fase clínica I. Um gráfico do efeito 

biológico versus o log da concentração do fármaco é apresentado abaixo. Qual das seguintes alternativas é verdadeira? 

 
 

A) O fármaco A tem menor eficácia que o fármaco B. 
B) O fármaco C (Drug C) é mais potente que os fármacos A e B. 
C) O fármaco A é melhor se for administrado oralmente. 
D) O fármaco B é o mais indicado a ser aprovado para uso clínico. 
E) O fármaco B (Drug B) é menos potente que o fármaco A (Drug A). 

 
29. No gráfico Concentração (eixo y) vs. Dose (eixo x) abaixo, os números 1, 2, 3 e 4 representam respectivamente:  
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A) 1= curva do agonista + antagonista competitivo; 2= curva do agonista; 3= curva do antagonista; 4= curva do ago-
nista inverso. 

B) 1= curva do agonista pleno; 2= curva do agonista + antagonista não-competitivo; 3= curva do antagonista em re-
ceptores constitutivamente ativados; 4= curva do agonista inverso. 

C) 1= curva do antagonista; 2= curva do agonista + antagonista competitivo; 3= curva do antagonista em receptores 
constitutivamente ativados; 4= curva do agonista inverso. 

D) 1= curva do agonista pleno; 2= curva do agonista + antagonista não-competitivo; 3= curva do antagonista não-
competitivo; 4= curva do agonista + agonista inverso. 

E) 1= curva do agonista + antagonista não-competitivo; 2= curva do agonista; 3= curva do antagonista; 4= curva do 
agonista inverso. 

 
30. O paciente HPP, masculino, 52 anos, há seis anos realizou um transplante renal, sendo sua irmã mais velha a doadora. 

Porém, um tempo depois, o paciente apresentou rejeição ao transplante e como consequência, perdeu o rim transplan-
tado. Agora, o paciente HPP foi submetido a um segundo transplante. Desta vez, o doador do rim foi seu irmão mais 
novo. Você é o médico responsável pelo paciente. Duas horas depois da cirurgia você nota que o paciente apresenta 
cólicas abdominais intensas, febre alta e estado geral muito ruim. Você precisa tomar uma conduta e atesta: 

 

Qual a causa do quadro clínico pós-cirurgia? 
 

- Lesão renal do hospedeiro mediada por Linfócitos TCD8+ 
- Rejeição aguda ao enxerto 
- Lesão do enxerto mediada por linfócitos TCD8+ 
- Rejeição Hiperaguda ao enxerto 
- Sepse pós-operatória 

 

Ainda, qual o tratamento mais indicado neste caso? 
 

- Anticorpos Anti-Linfócitos TCD8+ 
- Imunossupressão de alta potência 
- Remoção do enxerto 
- Anticorpos Anti-Linfócitos TCD4+ 
- Antipiréticos + Azatioprina. 

 
Marque a combinação CORRETA entre diagnóstico/Tratamento: 

 
A) Lesão renal do hospedeiro mediada por Linfócitos TCD8+ / Imunossupressão de alta potência. 
B) Rejeição hiperaguda ao enxerto / Remoção do enxerto. 
C) Rejeição aguda ao enxerto / Anticorpos Anti-Linfócitos TCD4+. 
D) Sepse pós-operatória / Antipiréticos + Azatioprina. 
E) Lesão do enxerto mediada por linfócitos TCD8+ / Anticorpos Anti-Linfócitos TCD8+. 

 
31. A lidocaína é um dos anestésicos locais de maior empregabilidade terapêutica pois além de anestésico exerce ativida-

de antiarrítmica, sendo útil no tratamento de taquiarritmias.  Sobre a lidocaína é INCORRETO afirmar que: 
 

A) Apresenta moderada lipoficilidade, o que favorece um início rápido de ação e duração mediana. 
B) É empregada como anestesia infiltrativa, no bloqueio de nervos periféricos e anestesia epidural, espinal e tópica. 
C) Sua administração é geralmente associada a epinefrina, promovendo sequestro tecidual.  
D) Apresenta potencial cardiotóxico elevado, pois possui metabólito derivado de PABA que exerce bloqueio severo 

dos canais de Na nos miócitos. 
E) Representa o anestésico de escolha para a anestesia regional intravascular ou o bloqueio de Bier. 

 
32. Um jovem de 20 anos, estudante, residente em Cambé, foi atendido na emergência do Hospital, queixando-se de   

intensa dispneia. Informou ter asma brônquica desde os seis anos de idade. Os episódios eram mais frequentes no   
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inverno e cediam com o uso de aerossol de simpaticomimético. A presente crise se iniciara 12 horas antes, com      
dispneia constante. Foi iniciada terapia com Albuterol inalatório. Qual efeito intracelular o Albuterol produz? 

 
A) Por ser um agonista β1 adrenérgico permite a passagem de sódio através do canal iônico regulado por ligante. 
B) Por ser um agonista β2 adrenérgico, ativa a proteína Gq, resultando em aumento do fosfatidilinositol e mobilização 

do cálcio. 
C) Por ser um agonista β1 adrenérgico ativa a proteína Gi, resultando em inibição da adenilil ciclase. 
D) Liga-se a receptores do tipo  em certas áreas do cérebro. 
E) Por ser um agonista β2 adrenérgico, ativa a proteína Gs, resultando em estimulação da adenilil ciclase. 

33. Paciente queixa-se de diplopia horizontal. Ao exame tem ptose, midríase e o olho direito está desviado lateralmente. 
Não há outros déficits. 
Onde está a lesão? 

  
A) Nervo óptico. 
B) Nervo oculomotor. 
C) Nervo abducente. 
D) Tronco cerebral. 
E) Hemisfério esquerdo. 

 
34. Paciente de 60 anos teve hemiparesia direita e afasia, foi trombolisado e evoluiu bem. Na investigação etiológica foi 

encontrada estenose carotídea a esquerda de 50%. O eletrocardiograma e o ecocardiograma eram normais. Qual a 
conduta? 

  
A) AAS e estatina. 
B) Endarterectomia. 
C) Angioplastia carotídea com stent. 
D) Anticoagulação com varfarina. 
E) Anticoagulação com novos anticoagulantes orais. 

 
35.  Paciente de 30 anos iniciou com episódios nos quais fica “fora do ar”, sem perceber o que ocorre ao seu redor e com 

automatismos mastigatórios. Episódios duram aproximadamente 3 minutos. Ocorrem há 1 ano e paciente preocupou-
se apenas após sofrer acidente automobilístico. Qual o diagnóstico mais provável? 

  
A) Crise de ausência. 
B) Crise mioclônica. 
C) Crise focal disperceptiva. 
D) Crise generalizada atônica. 
E) Crise tônica. 

  
36. Quanto à paralisia cerebral, assinale a alternativa CORRETA. 
  

A) A tríade flexão, abdução e anteversão do colo femoral aumentam o risco de luxação do quadril. 
B) Na hemiparesia as convulsões são frequentes. 
C) O tipo espástico é o mais comum e afeta o sistema extrapiramidal. 
D) O tipo atetóide caracteriza-se pela falta de coordenação dos movimentos. 
E) Na tetraparesia, os membros superiores e os inferiores são afetados, mas não o tronco 

  
37. Quanto ao raquitismo, assinale a alternativa INCORRETA. 
  

A) Ocorre por anormalidades no metabolismo do cálcio e do fósforo. 
B) É chamada de osteomalácia no adulto. 
C) Na insuficiência renal crônica denomina-se osteodistrofia renal. 
D) O raquitismo nutricional é pouco frequente nos países industrializados. 
E) O rosário raquítico é a indentação das costelas inferiores. 

 
38. Uma mulher de 38 anos se apresenta à emergência com náuseas e dor abdominal intensa há várias horas. A paciente 

descreve sua dor como de forte intensidade, em mesoepigástrio, com irradiação para o dorso. Ao exame, a paciente 
está em posição fetal, taquicárdica e com febre baixa. Apresentava hipotensão ortostática. Resultados de exames labo-
ratoriais apresentam amilase de 1100 e lípase de 1900. Qual dos seguintes exames é mais apropriado para avaliação 
da gravidade da doença? 
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A) Tomografia Computadorizada de Abdomem. 
B) Radiografia simples de abdomem. 
C) Ultrassonografia Abdominal. 
D) Ressonância Magnética. 
E) Colangiopancreatografia Retrógragada Endoscópica. 

 
 

A partir dos seguintes dados epidemiológicos de um município responda as questões 39 e 40. 
 

nascidos vivos 7.258 

  

idade quando foi a óbito Óbitos infantis 

0 a 6 dias 35 

7 a 27 dias 11 

28 a 364 dias 17 

  

população residente 543.002 

casos de meningite 93 

Óbito por meningite 5 

 
39. Qual o coeficiente de mortalidade infantil neonatal?  
 

A) 4,822265087 por 1000 nascidos vivos. 
B) 8,680077156 por 1000 nascidos vivos. 
C) 11,60216721 por 100.000 habitantes. 
D) 6,337834114 por 1000 nascidos vivos.  
E) 1336,643327 por 100.000 habitantes. 

 
40. Qual a letalidade de meningite? 
 

A) 0,92 por 100.000 habitantes. 
B) 5,38%. 
C) 17,13 por 100.000 habitantes. 
D) 0,69 por 1000 nascidos vivos. 
E) 18,60%.  
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