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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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. As informações a seguir, sobre a primeira grande pandemia da humanidade, são referência para a próxima questão. 
 

Cadáver de jovem revela a primeira pandemia conhecida 
 

Pesquisa encontra caso de peste mais antigo e associa doença ao colapso das primeiras cidades da Europa 

 
A cepa de peste que matou a moça sueca apareceu há 5.700 anos, segundo sua análise genética, o que faz dela o  
ancestral mais próximo de todas as variantes da peste surgidas desde então. Geneticistas da Suécia, Dinamarca e 
França analisaram o genoma de mais de mil cadáveres dessa época e da posterior Idade do Bronze. Os resultados 
mostram que “num período muito curto, 600 anos aproximadamente, muitas cepas da peste se expandiram por toda a 
Eurásia, do sudeste das estepes russas até a Suécia”, diz Nicolás Rascován, biólogo da Universidade de Aix-Marselha 
(França) e autor principal do estudo publicado nesta quinta-feira na revista Cell. “Também mostramos que não existi-
ram grandes migrações humanas que pudessem explicar essa dispersão, dado que não vemos mestiçagem entre as 
diferentes populações infectadas. Justo na época em que vemos a expansão da peste surgiram grandes inovações 
tecnológicas, como o transporte com rodas e a tração animal, os meios ideais para levar esse agente patogênico a 
grandes distâncias. Foi a primeira vez na história da humanidade que se deram simultaneamente as condições       
adequadas para o surgimento de doenças e ao mesmo tempo, sua difusão a grandes distâncias, e por isso achamos 
que provavelmente esta foi a primeira grande pandemia”, diz o pesquisador argentino. 

 
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/05/ciencia/1544036846_617300.html>. Acesso em: 5/12/18. 

 
O pesquisador argentino classifica a peste referida no texto como primeira grande pandemia porque 

 
A) ocorreu simultaneamente na Suécia, Dinamarca e França. 
B) houve condições de disseminação a grandes distâncias e variados lugares. 
C) promoveu grandes migrações humanas no período de sua disseminação. 
D) infectou principalmente, as etnias oriundas da estepe russa. 
E) coexistiu com a derrocada das primeiras cidades europeias. 
 
2. Leia o texto a seguir, considerando os sinais de pontuação nele empregados. 

 
O cérebro humano suprime as ideias mais óbvias para poder alcançar as mais criativas, aponta um novo estudo da 
Universidade Queen Mary e da Universidade de Londres, ambas no Reino Unido. Publicada no periódico Proceedings 
of National Academy of Sciences, a pesquisa mostra que as ondas cerebrais desempenham um papel crucial na       
inibição dos pensamentos habituais para abrir o caminho até a criatividade.  

 

Os cientistas descobriram que as ondas cerebrais – as oscilações alfa na área temporal direita do cérebro – aumentam 
quando os indivíduos precisam suprimir associações enganosas em tarefas criativas. Essas associações óbvias estão 
presentes no pensamento convergente (única solução para algum problema) e no pensamento divergente (várias      
soluções diferentes). Níveis mais altos de ondas cerebrais alfa permitem que as pessoas apresentem sugestões menos 
óbvias.  

 

Os pesquisadores ainda afirmaram que estimular a parte temporal direita do cérebro na frequência alfa aumenta a    
capacidade de inibir vínculos óbvios em ambos os tipos de pensamentos. 

 

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/12/ondas-cerebrais-omitem-ideias-obvias-para-estimular-criatividade.html>. 
Acesso em: 9/12/18. 

 

Um sinal de pontuação pode ser empregado em diversas situações com diferentes finalidades. A respeito do uso de 
parênteses no texto anterior, é CORRETO afirmar que as duas ocorrências  

 

A) sintetizam os dois temas. 
B) estabelecem relação de implicação. 
C) indicam duas consequências. 
D) explicam as duas informações. 
E) sugerem duas informações irrelevantes. 
 
 
 

https://brasil.elpais.com/tag/francia
https://medicalxpress.com/journals/proceedings-of-the-national-academy-of-sciences/
https://medicalxpress.com/journals/proceedings-of-the-national-academy-of-sciences/
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3. Leia o texto a seguir. 
 

A arte de se tatuar é milenar – foi utilizada por diversos povos, tribos e civilizações antigas. Com conotações bem dife-
rentes das atuais, as tatuagens, no passado, eram usadas como forma de atribuir status social ou cultural. É o caso 
dos guerreiros da Grécia Antiga, da civilização Maia e de populações indígenas, como a neozelandesa Maori. Por outro 
lado, as tatuagens também foram usadas em contextos discriminatórios, como nos campos de concentração alemães 
durante a Segunda Guerra Mundial, em que judeus eram tatuados com números em série, como forma de identificação 
e desumanização. 
Ao longo do tempo, os métodos e materiais empregados para fazer as tatuagens foram evoluindo. As talhadeiras feitas 
a partir de dentes de tubarão, ossos ou pedras, e até mesmo as facas, anteriormente utilizadas para cortar a pele após 
o esboço do desenho, foram substituídas por uma variação da caneta elétrica, originalmente projetada pelo inventor 
norte-americano Thomas Edison (1847-1931) e usada até hoje. 
As tintas das tatuagens também seguem a mesma linha de evolução. Pigmentos pretos derivados de carbono (carvão), 
bem como pigmentos extraídos de madeira, gordura animal e resina de árvores, também eram empregados para dar 
cor aos desenhos tatuados. Com o passar do tempo, eles também foram substituídos por tintas que, inicialmente, apre-
sentavam em sua composição suspensões de sais de metais diluídos em água, álcool ou glicerina. Já hoje, devido à 
toxicidade e ao aumento de reações alérgicas após seu uso, essas tintas foram substituídas por corantes orgânicos, os 
chamados corantes azo. 
 

Disponível em: <http://cienciahoje.org.br/artigo/outro-lado-das-tatuagens/>. Acesso em: 10/12/18. 
 
Com base na leitura do texto, pode-se inferir que fazer tatuagens é uma prática que se vincula prioritariamente aos   
âmbitos 

 

A) artístico e social. 
B) científico e manual. 
C) político e econômico. 
D) intelectual e físico. 
E) cultural e lazer. 
 

4. Leia o texto a seguir. 
 

Exercícios com a língua não previnem Alzheimer 
 

Cuidar da saúde é importante, mas exige um certo trabalho: é preciso cuidar a alimentação, praticar exercícios físicos, 
fazer exames regularmente, entre tantas outras medidas importantes. Talvez por isso existam tantas promessas mila-
grosas de cura e prevenção na internet. Recentemente, passou a circular nas redes sociais uma “dica” para evitar 
o Alzheimer – doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas: basta fazer diariamente exercí-
cios com a língua. Ainda segundo a mensagem, exercitar o órgão muscular traz outros benefícios, como curar a asma e 
regular a pressão. Será que isso é verdade? 

    Assim como diversas outras mentiras que circulam pelas redes sociais, esta também não traz uma fonte confiável e pe-
de excessivamente que seja compartilhada. Um pouco antes de começar a circular por aqui, o mesmo texto já tinha 
uma versão em inglês, que foi traduzida e replicada nas redes. 
Segundo Márcia Chaves, chefe do Serviço de Neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), a mensagem 
não passa de uma mentira que deposita falsas esperanças na população. 

 
Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/vida/noticia/2018/11/exercicios-com-a-lingua-nao-previnem-alzheimer-

cjp4camer0hvb01pihvw7v6yf.html>. Acesso em: 8/12/18. 

 

 
Considerando um atendimento hospitalar em que um paciente relate entusiasmado a notícia falsa lida anteriormente, 
para que ele não corra o risco de ser enganado em outras situações, o profissional de saúde responsável pelo atendi-
mento deve orientá-lo a  

 
A) alimentar-se bem e praticar exercícios físicos regularmente. 
B) desconfiar de conteúdo traduzido e fazer exames periódicos. 
C) verificar a fonte e desconfiar do pedido excessivo de compartilhamento. 
D) seguir todo tipo de orientação contra doenças: se não cura, mal não faz. 
E) separar as informações sobre asma e pressão da referente à Alzheimer. 
 
 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/alzheimer/
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5. Leia o texto a seguir. 
 

A passos largos, estamos caminhando para nos tornarmos um país com grande número de pessoas obesas. Levan-
tamento recente do Ministério da Saúde mostra que uma em cada cinco pessoas é obesa (IMC – o peso do paciente 
dividido pelo quadrado da sua altura – maior que 30) e que mais da metade da população das capitais brasileiras está 
com sobrepeso (IMC na faixa entre 25 e 29,9). 
O problema, talvez, comece pela dificuldade em entender que a obesidade é uma doença crônica. Pesquisa recente 
realizada em vários países mostrou que cerca de 65% dos americanos reconhecem a obesidade como doença, mas 
apenas 54% dos entrevistados acreditavam que o peso pudesse realmente interferir na saúde. Por enquanto, somente 
resultados referentes aos Estados Unidos foram disponibilizados pela pesquisa, denominada ACTION IO. 

 
Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/reportagens/por-que-a-obesidade-e-considerada-doenca-cronica/>. Acesso em: 8/12/18. 

 
De acordo com as informações contidas no texto, uma das dificuldades encontradas para tratar adequadamente da 
obesidade é 

 
A) não ser possível determinar claramente qual é a faixa de excesso de peso. 
B) muitos dados de pesquisas não serem divulgados adequadamente à população. 
C) a ausência de informações específicas sobre os índices fora das capitais. 
D) o não reconhecimento do excesso de peso como epidemia mundial. 
E) muitas pessoas ainda não entenderem que o peso tenha relação direta com a saúde. 

 
 
6. Leia as informações a seguir para responder à próxima questão. 

 
Aplicativo detecta anemia com fotografia das unhas de paciente 

 

A ideia do aplicativo surgiu por causa de problemas de saúde de um dos pesquisadores envolvidos 
 

Cientistas desenvolveram um aplicativo para smartphones que consegue, apenas com uma fotografia das unhas,     
detectar os níveis de hemoglobina no sangue de uma pessoa. Com isso, é possível diagnosticar anemias sem a      
necessidade de exames de sangue. 

 

A ideia do aplicativo surgiu por causa de problemas de saúde de um dos pesquisadores envolvidos. Rob Mannino    
sofre com beta-talassemia, doença que pode levar a quadros anêmicos. 

 

"O tratamento para a minha doença requer transfusões mensais de sangue", diz Mannino. "Os médicos fariam mais 
testes dos meus níveis de hemoglobina se pudessem, mas é complicado ir ao hospital, entre as transfusões, para um 
exame de sangue. Ao invés disso, meus médicos estimam quando eu vou precisar da transfusão." 

 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/12/aplicativo-detecta-anemia-com-fotografia-das-unhas-de-
paciente.shtml>. Acesso em: 8/12/18. 

 
De acordo com o texto, o uso do aplicativo beneficia pessoas que podem ter quadros anêmicos porque  

 
A) propicia a avaliação, com base no nível de beta-talassemia, da necessidade de internamento. 
B) proporciona diagnóstico de anemia com base em exames mais simples que o de sangue. 
C) permite identificar, pelo exame de sangue, os níveis de hemoglobina. 
D) possibilita ao próprio paciente a tomada de decisão sobre a necessidade de transfusão. 
E) posiciona os níveis de hemoglobina sem necessidade de outros exames ou transfusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drauziovarella.uol.com.br/obesidade/imc/
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LÍNGUA INGLESA 
 

7. Sobre o texto é CORRETO afirmar que  
 

Women With Heart Emergencies Less Likely to Get Proper Care 
The analysis, in Women’s Health Issues, used four years of data from a federal government database to compile        
information on out-of-hospital emergencies involving people 40 and older with chest pain or cardiac arrest. Almost 2.4 
million people, 1.2 million of them women, were included. 
Over all, fewer than half of patients with chest pain received the recommended treatment with aspirin and cardiac    
monitoring. But among them, 2.8 percent fewer women than men received aspirin, and 4.6 percent fewer were     
transported to the hospital using lights and sirens. 
Among those who had cardiac arrest outside of a hospital, women were 1.3 percent less likely to receive resuscitation 
from emergency medical workers, and 8.6 percent less likely to receive cardiac defibrillation. 

 
https://www.nytimes.com/2018/12/13/well/live/women-with-heart-emergencies-less-likely-to-get-proper-care.html 

 

 Metade dos atendimentos emergenciais citados ocorreu com o público feminino. 
 As mulheres recebem atendimento mais adequado. 
 Acompanhamento dos sintomas e medicação são os procedimentos indicados. 
 Características fisiológicas femininas contribuem para diagnóstico inadequado de problemas cardíacos. 
 O texto retrata um exemplo de sexismo que ocorre na nossa sociedade. 

 

A) Somente I, III e V estão corretas. 
B) Somente I, II e V estão corretas. 
C) Somente I, III e IV estão corretas. 
D) Somente I e III estão corretas. 
E) Somente V está incorreta.  
 
8. Assinale a alternativa que apresenta o motivo pelo qual essa notícia obteve repercussão internacional. 

 

Brazilian doctors are reporting the world's first baby born to a woman with a uterus transplanted from a deceased     
donor. 
Eleven previous births have used a transplanted womb but from a living donor, usually a relative or friend. The baby girl 
was delivered last December by a woman born without a uterus because of a rare syndrome. The woman — a 32-year-
old psychologist — was initially apprehensive about the transplant, said Dr. Dani Ejzenberg, the transplant team's lead 
doctor at the University of Sao Paulo School of Medicine. 

 

https://www.abc.net.au/news/2018-12-05/first-baby-born-using-uterus-transplanted-from-deceased-donor/10584288 

 

A) O caso ilustra um caso de amizade que resultou na doação de útero.  
B) A notícia reporta à situação rara de uma bebê que nasceu sem útero devido a uma síndrome rara. 
C) Trata-se do primeiro transplante de útero realizado no mundo. 
D) O transplante foi realizado por meio de uma técnica inovadora e em um país subdesenvolvido.  
E) A bebê foi a primeira a nascer de um útero transplantado de uma doadora já falecida. 
 
9. Sobre a tirinha, é CORRETO afirmar que 

 

          
 

http://www.thecomicstrips.com/subject/The-Health-Comic-Strips.php/0 

https://www.nytimes.com/2018/12/13/well/live/women-with-heart-emergencies-less-likely-to-get-proper-care.html
https://www.abc.net.au/news/2018-12-05/first-baby-born-using-uterus-transplanted-from-deceased-donor/10584288
http://www.thecomicstrips.com/subject/The-Health-Comic-Strips.php/0
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 ela tem como objetivo incentivar o consumo de carne.  
 ela demonstra a influência exercida pela comunicação na formação de opiniões. 
 Ima utiliza a técnica da contra argumentação para defender seu ponto de vista. 
 ela tem como objetivo condenar o consumo de carne. 
 ela ilustra como as pessoas se mantêm firmes em suas crenças, apesar do contato com outras opiniões.  

 
A) Somente III e IV estão corretas. 
B) Somente V está incorreta. 
C) Somente I está incorreta.  
D) Somente II e V estão corretas. 
E) Somente II e III estão corretas. 

 
10. Sobre o texto é CORRETO afirmar que  

 

The UK government published its annual statistics last week (July 19) on the number of scientific procedures undertak-
en in Great Britain, tallying up almost 3.8 million in 2017, a 3.7 percent drop from 2016. The number reflects both      
experiments and other interventions, such as genetic modification, involving lab animals. 
“I was surprised” at the decrease, says geneticist Robin Lovell-Badge, head of the division of stem cell biology and   
developmental genetics at the London-based Francis Crick Institute. He would have expected numbers to have gone 
up, given the increasing adoption of technologies such as CRISPR that make the creation of genetically altered animals 
less cumbersome.  
The reasons for the decrease are unclear. But Lovell-Badge says he thinks that the increasing costs of maintaining   
animals for research might play a role. This is driven largely by recent pushes for more-sophisticated equipment for 
house animals, he says, such as individually ventilated cages—both for the sake of animal welfare as well as achieving 
more consistency in experimental work. “If the cost of doing animal research have gone up, but the grants to support 
the    research hasn’t gone up, then it becomes a problem,” he says. 

 

https://www.the-scientist.com/news-opinion/lab-animal-use-in-the-uk-dips-below-2010-levels--64577 

 

 o aprimoramento tecnológico contribuiu para a redução do uso de animais em experimentos. 
 os avanços tecnológicos favorecem a criação de animais geneticamente modificados. 
 os custos de pesquisas, envolvendo animais, contribuíram para a redução de seu número. 
 a consciência ambiental permitiu que os animais não fossem mais explorados desnecessariamente. 
 os números que foram reduzidos dizem respeito somente ao uso de animais em experimentos em sala de aula. 

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

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

11. A Sra. Madalena tem 75 anos e é acompanhada regularmente por um médico devido à hipertensão arterial      
(também conhecida como “pressão alta”) que é bem controlada com o uso de apenas um medicamento            
anti-hipertensivo. Ela também é acompanhada regularmente por outro médico devido a uma doença hepática rara 
denominada Colangite Esclerosante, doença esta tratada com diversos medicamentos. Hoje precisou procurar   
auxílio médico devido a um quadro de febre e odinofagia (também conhecida como “dor de garganta”). Todos os 
atendimentos da Sra. Madalena ocorrem no Sistema Único de Saúde (SUS). Os serviços de saúde que têm como 
enfoque atender à sua hipertensão arterial – Colangite Esclerosante – febre e odinofagia são, respectivamente: 

 

A) Centro de Especialidades Médicas – Centro de Especialidades Médicas – Unidade de Pronto Atendimento 24 h. 
B) Unidade Básica de Saúde – Unidade Básica de Saúde – Unidade Básica de Saúde. 
C) Unidade Básica de Saúde – Centro de Especialidades Médicas – SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de        

Urgência). 
D) Unidade Básica de Saúde – Centro de Especialidades Médicas – Unidade de Pronto Atendimento 24 h. 
E) Centro de Especialidades Médicas – Centro de Especialidades Médicas – SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência). 
 

https://www.the-scientist.com/news-opinion/lab-animal-use-in-the-uk-dips-below-2010-levels--64577
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12. O Sr. Humberto está sendo tratado em UTI devido à acidose metabólica. A Dra. Marta quer dar uma substância 
tampão para ajudar no tratamento. Considerando que o pH do sangue normal é ao redor de 7,40, quais das      
seguintes substâncias agiriam melhor como tampão? 

 

A) Amônia com pK 9,2. 
B) Fosfato com pK 6,7. 
C) Urato com pK 5,8. 
D) Ácido acético com pK 4,7. 
E) Ácido lático com pK 3,8. 

 
13. O Sr. Gustavo fez um corte no braço enquanto lidava com facas, num churrasco em casa. O médico, Dr. Tiago,      

precisa aplicar um anestésico local para realizar sutura. Ele tem a mão 5 substâncias. Qual delas consegue impedir o     
impulso nervoso e, assim, propiciar a anestesia? 

 

A) Substância que bloqueia os canais de sódio voltagem-dependentes. 
B) Substância que bloqueia os canais de cálcio do retículo sarcoplasmático. 
C) Substância que bloqueia os receptores nicotínicos. 
D) Substância que bloqueia os receptores muscarínicos. 
E) Substância que estimula os receptores nicotínicos. 
 

14. Joilson tem 25 anos, é pedreiro e caiu da escada de uma altura de cerca de 3 metros. A queda resultou em fratura 
em 5ª vértebra da coluna cervical, luxação do ombro e fratura do cotovelo. Hoje, 4 anos depois, o jovem apresenta 
como sequela neurológica parestesia (alteração de sensibilidade) na região hipotenar da mão, 5º dedo e metade do 
4º dedo. Há fraqueza da musculatura da região hipotenar, que também se encontra hipotrofiada. A lesão responsável 
pelas sequelas do paciente é 

 
A) nervo radial pela fratura de cotovelo. 
B) nervo mediano pela fratura de cotovelo. 
C) tronco superior do plexo braquial pela luxação de ombro. 
D) raiz nervosa C5 pela fratura de 5ª vértebra de coluna cervical. 
E) nervo ulnar pela fratura de cotovelo. 
 

15. Josiane tem 25 anos e sofreu um acidente de moto enquanto se locomovia para seu trabalho. No acidente, a coxa 
direita de Josiane ficou presa entre a moto e o carro. O SIATE a levou para atendimento num hospital especializado 
em trauma. Chegaram em menos de 10 minutos. Lá, ela se apresentava inconsciente, com pressão arterial de 60 x 
30 mmHg, frequência cardíaca de 150 rpm, frequência respiratória de 32 mrpm (movimento respiratório por minuto) e 
membro inferior direito em rotação externa com edema importante de coxa. Sobre o quadro de Josiane, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 

A) caso haja lesão de nervo isquiático, Josiane terá incapacidade de fletir o quadril. 
B) ela provavelmente apresenta lesão da artéria femoral profunda, condição que pode culminar em necrose muscular. 
C) caso haja lesão de nervo isquiático, Josiane terá parestesia nas partes lateral e anterior da coxa. 
D) caso haja lesão da artéria femoral profunda, Josiane terá isquemia da musculatura de compartimento anterior de 

perna. 
E) a frequência respiratória de 32 mrpm é um mecanismo compensatório para a alcalose metabólica gerada pela      

isquemia prolongada. 
 

16. “As descrições anatômicas são expressas em relação a uma posição anatômica constante, o que garante descrições   
uniformes e que não sejam ambíguas”.  

 
Com referência à posição anatômica, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) a cabeça e o olhar devem estar voltados anteriormente (para frente). 
B) os membros superiores devem estar ao lado do corpo.  
C) as palmas da mão devem estar voltadas para frente. 
D) os cotovelos e os joelhos devem estar flexionados. 
E) os membros inferiores devem estar próximos e com os pés paralelos. 
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17. “O tórax é a parte do tronco situada entre o pescoço e o abdome. A parede torácica inclui pele, fáscias, costelas,  
músculos, vasos e nervos. Sua integridade e conhecimento é muito importante, pois em seu interior estão contidos     
os  principais órgãos dos sistemas respiratório e cardiovascular”.  

 
Com relação à parede torácica, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) o esterno é dividido de cima para baixo em xifoide, corpo e manúbrio. 
B) os músculos intercostais externos abaixam as costelas durante a inspiração forçada. 
C) a fáscia endotorácica reveste externamente os músculos da caixa torácica. 
D) as artérias intercostais posteriores são ramos da artéria torácica interna. 
E) a 8ª, 9ª e 10ª costelas são chamadas falsas, pois suas conexões com o esterno é indireta. 

 
18. “A artrologia é o estudo das articulações. As articulações são uniões ou junções entre dois ou mais ossos do esquele-

to. Exibe várias funções e formas. Três classes de articulações e diversos tipos são descritos conforme a forma ou tipo 
de material pelo qual os ossos são unidos”.  

 
Considerando seus conhecimentos sobre as articulações abaixo relacionadas, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) carpo-metacarpal: é uma articulação sinovial selar. 
B) atlanto-axial: é uma articulação sinovial trocoide. 
C) parieto-parietal: é uma articulação fibrosa (sutura). 
D) acrômio-clavicular: é uma articulação sinovial elipsoide. 
E) articulação entre os corpos vertebrais: cartilagínea secundária. 
 

19. “As mamas são as estruturas superficiais mais proeminentes na parede anterior do tórax, em especial nas mulheres. 
Estão situadas no tecido subcutâneo e sobre os músculos peitorais. Seu estudo é muito importante, pois o câncer de 
mama é a neoplasia mais prevalente nas mulheres, excetuando-se o câncer de pele”.  

 
Com relação às mamas, assinale abaixo a alternativa CORRETA. 

 
A) a estrutura mais saliente nas mamas femininas é a papila mamária. 
B) os ligamentos suspensores fixam os lóbulos mamários aos músculos peitorais. 
C) o parênquima mamário feminino é composto, em geral, por 30 a 40 lóbulos glandulares. 
D) a vascularização arterial provém diretamente de ramos mamários do arco da aorta. 
E) a drenagem linfática do quadrante superior e lateral ocorre principalmente para linfonodos mediastinais. 

 
20. “O plexo braquial é a origem da maioria dos nervos do membro superior. É formado pela união dos últimos ramos  

nervosos cervicais (C5-C8) e o primeiro torácico (T1). Na região cervical seus troncos atravessam uma abertura entre 
o músculo escaleno anterior e médio.”.  

 
Demonstrando seus conhecimentos sobre esse importante plexo e seus nervos, assinale abaixo a alternativa        
INCORRETA. 

 
A) o fascículo lateral é formado pela união das divisões anteriores dos troncos superior e médio. 
B) “mão em garra” é o sinal clínico de lesão do nervo ulnar. 
C) o nervo radial tem sua origem no fascículo medial. 
D) o tronco médio é formado pela continuação da raiz de C7. 
E) “sinal da benção” é o sinal clínico de lesão do nervo mediano. 
 

21. “Na região dorsal (costas) há dois grupos de músculos; os extrínsecos, que incluem músculos superficiais e intermedi-
ários, relacionados aos movimentos dos membros e respiratórios, e os músculos intrínsecos ou profundos e que    
atuam especificamente sobre a coluna vertebral”.  

 
Quanto aos MÚSCULOS INTRÍNSECOS do dorso, assinale abaixo a alternativa que contempla apenas músculos  
desta camada. 

 
A) redondo menor, esplênio, trapézio. 
B) redondo maior, escaleno, eretor da espinha. 
C) levantadores das costelas, trapézio, romboides. 
D) romboides, rotadores, multífido. 
E) esplênio, eretor da espinha, multífido. 
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22. Sobre o Potencial de Ação, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) durante a fase de despolarização, o aumento da voltagem da membrana leva à abertura de mais canais de sódio, 
que elevam ainda mais o potencial, em um mecanismo de feedback negativo. 

B) ao final do potencial de ação ocorre um incremento na ação da Na+-K+ ATPase, sendo que a atividade dessa  
bomba aumenta em proporção à terceira potência da concentração intracelular de sódio. 

C) uma das propriedades dos tecidos excitáveis é a condução parcial, onde o processo de despolarização pode se 
propagar em apenas alguma região da célula, não ocorrendo em toda ela. 

D) algumas células possuem um platô em seu potencial que é explicado pela abertura precoce de canais rápidos de 
cálcio e pelo fechamento tardio dos canais lentos de potássio e sódio. 

E) os canais de potássio envolvidos no processo do potencial de ação possuem 2 comportas, uma de ativação e outra 
de inativação, ao contrário dos canais de sódio, que possuem apenas 1 comporta que é voltagem dependente. 

 
23.   Sobre a fisiologia da Contração Muscular, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) a actina possui ação de ATPase, garantindo que a energia da quebra de ATP em ADP forneça e desencadeie o    
processo de contração. 

B) a principal função da troponina é atuar como uma barreira física direta, impedindo o contato da actina com a        
miosina durante o repouso. 

C) a contração Muscular é chamada de isotônica quando o músculo se contrai mas não encurta o comprimento de sua 
fibra. 

D) quando um músculo se encontra em repouso por um longo período a sua força de contração pode ser tão pequena 
quanto a metade da sua força, após 10 a 50 contrações seguintes. 

E) o processo de contração do músculo liso se inicia com a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático, que se liga 
à Troponina C, desencadeando a contração. 

 
24. Uma das principais formas de regulação do débito cardíaco recebe o nome de mecanismo de Frank-Starling, em     

homenagem a 2 grandes fisiologistas do século passado. Qual das afirmativas abaixo melhor define esse mecanismo? 
 

A) Quanto maior a frequência cardíaca, maior será o débito cardíaco e a força contrátil do coração. 
B) O aumento de volume atrial ativa um reflexo vagal que, por sua vez, induz bradicardia e vasodilatação. 
C) Quanto maior for a resistência vascular periférica, menor será o débito cardíaco e maior será a pressão arterial   

média. 
D) O aumento de pré carga leva a uma redução na pós carga, gerando taquicardia e redução do débito cardíaco. 
E) Quanto mais distendido for o miocárdio durante o seu enchimento, maior será a sua força de contração, dentro de 

um limite fisiológico. 
 

25. Assinale a alternativa que melhor descreve o efeito do sistema nervoso simpático sobre as células cardíacas. 
 

A) A sua atuação nos receptores Beta 1 leva ao aumento da permeabilidade, ao sódio e ao cálcio, tornando o potencial 
de repouso do nodo sinusal mais positivo. 

B) A sua atuação nos receptores Beta 2 leva a uma maior permeabilidade aos íons potássio, levando a hiperpolariza-
ção da membrana. 

C) A sua atuação em receptores Beta 1 leva a um maior efluxo de íons potássio, aumentando a força de contração do 
cardiomiócito. 

D) A sua atuação nos receptores Beta 2 leva a um retardo no influxo inicial de sódio, tornando o potencial de ação mais 
duradouro e aumentando a atividade contrátil. 

E) A sua atuação nos receptores Beta 1 e Beta 2 possui uma ação sinérgica, levando a uma abertura precoce e pro-
longada dos canais de cálcio e de potássio nas fases de platô do potencial de ação, aumentando o potencial limiar, 
junto com a frequência cardíaca e o fluxo coronariano. 

 
26. Sobre os mecanismos de regulação da Pressão Arterial, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) os vasos estão normalmente com uma constrição parcial, gerada pelo tônus vasoconstritor parassimpático, por meio 
de reflexo vaso-vagal. 

B) o principal mecanismo rápido da regulação da pressão arterial se dá pela vaso constrição das artérias de médio e 
grande calibres. 

C) os barorreceptores carotídeos são os principais responsáveis pela regulação da pressão em longo prazo, sendo a 
sua ação em curto prazo limitada e restrita. 

D) o sistema renina-angiotensina-aldosterona atua como um protetor renal em situação de hipertensão, quando o   
aumento abrupto da pressão arterial libera renina, que por sua vez, leva à vasodilatação e redução da pressão, por 
meio de um feedback negativo. 

E) um dos principais determinantes do nível de pressão arterial em longo prazo é o nível de ingestão de sódio. 
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27. Sobre a fisiologia respiratória, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) a capacidade pulmonar total pode ser obtida pela soma do volume corrente com o volume de reserva inspiratória e 
com o volume de reserva expiratório. 

B) a resposta fisiológica do sistema respiratório a um estado de acidose é o aumento da frequência respiratória. 
C) espaço morto é definido como uma região que não recebe ventilação, mas é bem perfundida pelos vasos alveolares. 
D) a capacidade de difusão do O2 pela barreira alveolar é cerca de 2 a 4 vezes maior que a do CO2. 
E) a circulação pulmonar, fisiologicamente, se caracteriza por possuir alta pressão e baixo volume. 
   
 

28. A membrana plasmática é um envoltório que delimita as células e suas organelas. Ela é constituída por uma      
bicamada de lipídeos intercalados por proteínas e permite a troca de substâncias entre o meio intracelular e       
extracelular.  Sobre a constituição, estrutura e função da membrana plasmática é CORRETO afirmar,  

 

A) os lipídeos mais comuns encontrados na membrana plasmática são os fosfolipídios, constituídos por uma cabeça 
hidrofílica, que possui um fosfato e nomeia estas moléculas, e duas caudas hidrocarbonadas hidrofóbicas.  

B) a fosfatidilserina é o principal fosfolipídio encontrado na monocamada externa da membrana plasmática. 
C) proteínas transmembrana são aquelas que atravessam a membrana plasmática durante os processos de transporte 

celular. Esse movimento ocorre graças à exposição dos radicais hidrofóbicos de certos aminoácidos que as      
compõem.  

D) as moléculas glicosiladas da membrana plasmática são sintetizadas no Retículo Endoplasmático Liso, o que faz 
com que fiquem localizadas na monocamada interna da membrana. 

E) a fluidez de membrana é importante porque permite que haja troca espontânea de moléculas entre a monocamada 
externa e interna da membrana plasmática. 

 
 

29. O citoesqueleto é o responsável pelas diferentes formas apresentadas pelas células eucarióticas, além de organi-
zar o trânsito e distribuição de organelas e mediar interações mecânicas com o meio extracelular e permitir migra-
ção celular. A respeito deste elemento celular, marque a CORRETA.  

 

A) a tubulina é a proteína constituinte dos microtúbulos, que são responsáveis por manter a estabilidade das junções 
de adesão, ligando-se às proteínas adaptadoras que se ligam às caderinas no meio extracelular. 

B) os filamentos de actina estão sujeitos à instabilidade dinâmica, com perda de monômeros de actina na extremidade 
minus e adição de monômeros na extremidade plus. Esse evento é importante no trânsito de organelas dentro das 
células, como as vesículas de secreção. 

C) filamentos de actina são estáveis e fornecem estabilidade mecânica aos tecidos epiteliais. São formados por diver-
sas proteínas, entre elas, a queratina. 

D) os microtúbulos são localizados na periferia ou córtex celular, pois participam ativamente da formação de pseudó-
podes e da migração celular. 

E) o citoesqueleto é constituído por três tipos de filamentos proteicos distintos que apresentam propriedades mecâni-
cas próprias. São eles: microtúbulos, filamentos de actina e filamentos intermediários. 
 
 

30. O processo de duplicação e divisão de uma célula é denominado ciclo celular. Este é composto por várias fases e 
está sujeito a um minucioso controle molecular. A respeito desse importante assunto, é CORRETO afirmar, 

 

A) o tempo necessário para se completar cada etapa do ciclo celular é padrão em todas as células, sem que haja vari-
ações na sequência das fases G0, G1, S, G2 e M. 

B) o início do ciclo celular depende da desativação das cíclinas dependentes de quinase através de um sistema de 
ubiquitinação e deubiquitinação destas proteínas. 

C) três pontos de checagem controlam o ciclo celular: a verificação em G1 permite o prosseguimento para a fase S, a 
verificação em G2 permite que se prossiga para a mitose e a verificação em M checa se os cromossomos foram  
duplicados corretamente.  

D) quando a proteína p53 está ativada, o ciclo celular continua mesmo na presença de danos ao DNA, gerando células 
com mutações que acabam por se tornar tumorais. Por isso os tumores p53 positivos são classificados como muito 
agressivos. 

E) a fase M é caracterizada pela formação do fuso mitótico pelos filamentos de actina, os quais efetivam a segregação 
das cromátides-irmãs. 
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31. O complexo juncional é formado por uma série de junções celulares que têm por função, de forma mais abrangen-
te, manter as células unidas e contribuir para a integridade do tecido. Algumas dessas junções possuem uma    
organização muito parecida, pois são compostas por proteínas transmembrana que se ancoram internamente na 
célula a proteínas adaptadoras e, estas, a um componente específico do citoesqueleto.  Em qual das junções 
abaixo encontramos os filamentos de actina como o componente específico do citoesqueleto? 

 

A) Desmossomos. 
B) Junções comunicantes. 
C) Junções gap. 
D) Hemidesmossomos. 
E) Junções aderentes. 

 
 

32. O sangue é uma variedade de tecido conjuntivo altamente especializado. Este tecido é formado por células com 
diferentes funções importantes na defesa do organismo, e plasma, a parte líquida na qual são encontradas essas 
células. Com relação ao sangue analise os itens abaixo, 

 

 no plasma encontramos diversas proteínas, entre elas a albumina, que apresenta um papel importante na manu-
tenção da pressão osmótica do sangue. 

 os eritrócitos estão envolvidos nas trocas gasosas e apresentam uma alta concentração de ribossomos livres no  
citoplasma, o que confere a essa célula um caráter basófilo. 

 os linfócitos são leucócitos agranulócitos envolvidos na defesa e que migram para os tecidos podendo retornar ao 
sangue, recirculando continuamente. 

 os basófilos apresentam grânulos citoplasmáticos metacromáticos e receptores para imunoglobulina E (IgE) na 
membrana. Essas células têm ação imunomoduladora. 

 

Está CORRETA a alternativa. 
 

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

33. Os tecidos conjuntivos desempenham diversas funções no organismo. Tem importante papel na manutenção da 
forma do corpo, na conexão com outros tecidos, no reparo tecidual, nas respostas imunológicas e nos processos 
inflamatórios. Para realizar essas funções, estes tecidos são compostos por uma variedade de células além de 
proteínas fibrosas e uma rede de macromoléculas com propriedades hidrofílicas e adesivas. Com relação a esses 
tecidos assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os fibroblastos, células que sintetizam e secretam proteínas, apresentam núcleo claro, nucléolo evidente, complexo 
de Golgi proeminente e citoplasma basófilo devido ao retículo endoplasmático rugoso. 

B) As fibras reticulares são formadas principalmente, por colágeno tipo I, constituindo a estrutura de ossos e tendões. 
C) O tecido conjuntivo denso modelado é encontrado na derme profunda e tem como característica a presença de    

feixes de fibras colágenas paralelas, conferindo resistência a esta estrutura. 
D) As fibrilas colágenas são formadas pela polimerização de moléculas de procolágeno ainda no interior das células. 
E) Os mastócitos, derivados dos linfócitos B, são células que apresentam núcleo excêntrico e citoplasma com organe-

las, envolvidas na síntese e secreção de anticorpos. 
 
34. O tecido muscular apresenta características próprias que permitem a realização de movimento. Existem três tipos: 

esquelético, cardíaco e liso. As células deste tecido respondem a estímulos e apresentam seu citoplasma preen-
chido de filamentos proteicos contráteis. Com relação a este tecido é CORRETO afirmar 

 

A) cada fibra muscular estriada cardíaca é envolvida por um tecido muscular denominado de endomísio. 
B) na contração muscular estriada esquelética, a despolarização da membrana plasmática provoca a saída dos íons 

na+ (sódio) do retículo sarcoplasmático para o citoplasma e a ligação deste íon com a tropomiosina.  
C) no sarcolema de fibras musculares lisas adjacentes encontramos estruturas denominadas cavéolas que são consi-

deradas junções de adesão e comunicação. 
D) as fibras musculares estriadas cardíacas não se regeneram, enquanto que as fibras musculares estriadas esqueléti-

cas e lisas se dividem por mitoses. 
E) no citoplasma das fibras musculares estriadas esqueléticas existem estruturas cilíndricas alongadas denominadas 

miofibrilas que são formadas pela sequência de sarcômeros adjacentes. 
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35. O tecido epitelial tem como características o fato de apresentar células justapostas com pouca substância interce-
lular e estar apoiado sobre o tecido conjuntivo. Suas principais funções são revestimento, secreção, absorção e 
proteção. Quanto a este tecido, analise as alternativas e marque a CORRETA. 

 

A) No epitélio da traqueia encontramos microvilosidades que apresentam no seu interior microtúbulos, enquanto que 
no epitélio do intestino aparecem os cílios que estão envolvidos nos mecanismos de movimentação. 

B) As zônulas de oclusão costumam se localizar nas regiões mais apicais das células e nesse caso, as membranas de 
células adjacentes se aderem, vedando o espaço intercelular. 

C) As células mioepiteliais auxiliam a porção secretora a liberar o produto de secreção para o exterior, apresentando 
no citoplasma filamentos de actina e miosina, indicando a sua origem muscular. 

D) Ao microscópio eletrônico, uma célula produtora de glicoproteína, apresenta vesículas de secreção na região basal 
enquanto que o núcleo é cilíndrico com localização central. 

E) A lâmina basal é encontrada entre o epitélio e o conjuntivo subjacente, sendo uma estrutura exclusiva de tecidos 
epiteliais não observada em nenhum outro tecido ou célula isolada.  
 

36. Para desempenhar a coordenação de diversas funções do organismo, o sistema nervoso possui uma grande vari-
edade de tipos celulares envolvidos em comunicação, que percebem e respondem a estímulos. Este sistema é 
constituído pelo tecido nervoso que se distribui pelo corpo. Sobre esse tecido é CORRETO afirmar,  

 

A) de acordo com a morfologia, os neurônios bipolares apresentam um dendrito e um axônio, enquanto que os neurô-
nios multipolares possuem vários dendritos e um axônio. 

B) a substância branca do Sistema Nervoso Periférico (SNP) apresenta corpos celulares de neurônios, dendritos,   
porções iniciais não mielinizadas de axônios e células da glia. 

C) dentre as células da glia, destaca-se o astrócito, célula estrelada com função fagocitária que atua na remoção de 
restos celulares. 

D) a pia-máter é a meninge mais externa, sendo constituída por tecido conjuntivo denso aderido ao periósteo dos     
ossos do crânio.  

E) os gânglios intramurais são grupos de células nervosas localizados no Sistema Nervoso Central (SNC), protegidos 
por cápsulas conjuntivas. 

 
37. As enzimas são proteínas especializadas que catalisam reações biológicas. Praticamente, todas as reações que 

ocorrem no organismo poderiam acontecer sem a presença dessas moléculas, porém, a velocidade de formação 
de produto não seria compatível com a necessidade celular. Sendo assim, sobre as enzimas é CORRETO afirmar, 

 

A) as enzimas atuam, diminuindo a energia final da reação (△G’º) por meio da estabilização do substrato e facilitando 
que ele ultrapasse o estado de transição mais facilmente, se transformando em produto.  

B) para se determinar a concentração saturante de substrato necessária para que a enzima atinja sua velocidade 
máxima, é necessário determinar o Km da enzima que significa a metade da velocidade máxima da enzima. 

C) enzimas micrhaelianas são as enzimas presentes em maiores quantidades nas células por serem as responsáveis 
por regular as vias metabólicas de modo a manter a homeostase celular. 

D) muitas drogas medicamentosas atuam por inibição enzimática por se ligarem ao sítio ativo de uma enzima 
específica num processo chamado inibição não-competitiva. 

E) as enzimas alostérica, além do sítio de ligação ao substrato, possuem sítios de ligação adicionais de modo que 
quando o ligante desse sítio se liga a ele, regula a atividade catalítica da enzima. 

 
38. O ciclo dos ácidos tricarboxílicos, também conhecido como Ciclo de Krebs, é via central do metabolismo aeróbico. 

Nele, o Acetil-CoA, produzido nas vias catabólicas geradoras de energia da maioria das células, é completamente 
oxidado a CO2. Sobre esta via metabólica podemos afirmar, 

 

A) a enzima citrato sintase é considerada a enzima regulatória chave do ciclo dos ácidos tricarboxílicos.   
B) a estimulação das enzimas isocitrato desidrogenase e ⍺-cetoglutarato desidrogenase por cálcio assegura que o 

suprimento de energia no tecido muscular esteja integrado com o início da contração muscular.   
C) a reação anaplerótica mais importante do ciclo de Krebs é a catalisada pela enzima piruvato carboxilase que utiliza 

como coenzima a tiamina para transferir CO2 ao piruvato transformando-o em oxaloacetato. 
D) alguns aminoácidos podem estimular o ciclo dos ácidos tricarboxílicos por dar origem a algum dos intermediários do 

ciclo, como por exemplo, a alanina que origina ⍺-cetoglutarato. 
E) o ciclo de Krebs é estimulado quando existe uma condição de alta razão ATP/ADP e NADH/NAD+. 
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39. A intoxicação por monóxido de carbono (CO) é uma das intoxicações fatais mais comuns, ocorrendo por inalação. 
Ele é um gás incolor e inodoro e fontes comuns de CO nas intoxicações são: incêndio na residência, automóveis 
vedados, aquecedores a gás, aquecedores de água quente, fornos, fogões a lenha ou a carvão e aquecedores a 
querosene. A inalação de fumaça de cigarro resulta em aumento de CO no sangue, mas não em quantidade       
suficiente para produzir intoxicação, porém pode estar associado com patologias desenvolvidas por fumantes. Foi   
determinado que a toxicidade induzida por monóxido de carbono (CO) é resultado de uma combinação de hipóxia 
tecidual e dano direto mediado por esse gás em nível celular, uma vez que nem todos os sinais e sintomas     
apresentados pelo paciente intoxicado podem ser explicados somente pela formação de carboxihemoglobina. Os 
efeitos celulares ocasionados pelo monóxido de carbono podem ser explicados, 

 
A) porque ele interage com o oxigênio antes que ele chegue ao complexo 4 da cadeia respiratória, impedindo que os 

elétrons sejam transferidos ao oxigênio e, dessa forma, não permitindo que ocorra a formação de água e ATP nesse 
complexo. 

B) porque esse gás pode provocar o efeito de desacoplamento da mitocôndria, afetando o gradiente eletroquímico,  
impedindo a produção de ATP. 

C) pela inibição do complexo 1 da cadeia respiratória, impedindo que o NADH doe seus elétrons para o processo,    
inibindo a produção de ATP. 

D) pela inibição do complexo 4 da cadeia respiratória provocada por esse gás, que impede a transferência de elétrons 
para o oxigênio, consequentemente, inibindo a produção de ATP pelo mecanismo aeróbio.   

E) porque ele provoca inchaço (swelling) mitocondrial acarretando em danos na membrana mitocondrial interna,       
impedindo que o processo aeróbico de produção de ATP ocorra satisfatoriamente. 

 
40. As principais vias do metabolismo de carboidratos começam ou terminar com a glicose. Ela é o único combustível 

usado em quantidade significativa por algumas células especializadas do organismo e é o principal combustível do 
cérebro. Portanto, a glicose sanguínea deve ser mantida em nível suficiente para satisfazer essas necessidades o 
tempo todo. Vários tecidos do corpo desenvolveram uma relação de trabalho coordenada que assegura um supri-
mento contínuo desse substrato essencial para essas células e para o cérebro. Sendo assim, marque a alternativa 
CORRETA. 

 

A) Quando a glicose é abundante, o fígado e o músculo esquelético sintetizam e armazenam glicogênio por ativação 
da glicogênio, sintase ocasionada pela insulina, que provoca inibição da enzima GSK-3 e ativação da PP1. 

B) Quando o nível de glicose sanguínea está baixo, fígado e músculo esquelético realizam glicogenólise, liberando   
glicose no sangue e mantendo a glicemia adequada para nutrir o cérebro. 

C) Glicogênese muscular desempenha um papel importante na redução dos níveis de glicose sanguínea após uma   
dieta rica em carboidratos devido à estimulação do GluT-2, provocada pela insulina. 

D) Deficiência da enzima glicose 6-fosfatase, participante do metabolismo do glicogênio, foi recentemente descoberta 
como uma das consequências da hiperglicemia apresentada por pacientes diabéticos tipo II. 

E) O impulso nervoso na junção neuromuscular causa despolarização da membrana, que causa liberação de cálcio do 
retículo sarcoplasmático das células musculares, ativando fosforilase quinase, que ativa a glicogênio sintase,      
aumentando os estoques de glicose no músculo. 
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