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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. 

 

 

 

 

 

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  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto a seguir para responder às questões 1,2,3,4,5 e 6. 
 

Dar bons presentes é uma verdadeira arte. Claro, você sempre pode apostar em opções “coringas” – afinal, meias, 
toalhas e _________ todo mundo usa. Mas, se você quiser mesmo causar uma boa impressão, uma pesquisa sobre 
gostos e interesses do seu presenteado é sempre ________. E aqui entra um curioso estudo publicado recentemen-
te na revista científica. Acredite, você não deve gastar seu tempo embrulhando perfeitamente o presente que com-
prou – isso pode criar uma expectativa errada nas pessoas. 
 

Na verdade, os pesquisadores queriam testar uma velha lenda: que bons embrulhos compensam presentes 
_________ e que, desde que a embalagem seja linda (decorada, com fita etc.), não importa o que está ali dentro. 
Mas, na verdade, os cientistas descobriram que é exatamente o oposto. 

 

Para testar isso, o grupo pediu a voluntários do estudo que abrissem presentes embrulhados de diversas maneiras – 
seja com um embrulho bem chique, seja de forma bem desleixada. Lá dentro, eles encontraram duas canecas de    
times de basquete diferentes: Miami Heat e Orlando Magic. Mas havia um detalhe: todos os participantes foram esco-
lhidos a dedo por serem fãs do Miami Heat – ou seja, um presente seria perfeito, e o outro seria qualquer coisa. 

 

Depois de abrir os presentes, os participantes avaliaram o quanto gostaram respondendo a cinco perguntas. E o 
resultado foi muito curioso: todos gostaram mais do presente quando o embrulho era mais simples, independente-
mente de a caneca representar seu time do coração ou não. Isso intrigou os pesquisadores. Será que a expectativa 
provocada pelo embrulho estava influenciando o quanto as pessoas gostaram do presente? Para averiguar, eles 
resolveram fazer outro teste: agora, os participantes só olharam diferentes presentes, embrulhados de uma manei-
ra organizada ou desleixada. Em seguida, eles deveriam apresentar suas expectativas em relação ao presente, 
sem olhar o que havia dentro. 

 

Depois disso, foi revelado o que estava dentro das embalagens: um par de fones de ouvido da JVC – marca reno-
mada de eletrônicos. Então, os voluntários precisaram avaliar se o presente correspondia às suas expectativas ou 
não. 

 

Os resultados mostraram que as expectativas eram significativamente maiores para os presentes com bons embru-
lhos do que com os presentes simples e que a reação ao ver os presentes eram bem mais contidas quando a em-
balagem era “chic”. Ou seja, era como se a pessoa já esperasse algo bom. Agora, se a embalagem era simples, a 
pessoa não esperava muito e saia bem mais feliz com o resultado. 

 

Resumo da ópera: perca seu tempo com o conteúdo – e não se culpe se não conseguir comprar aquele laço de fita 
estilizado. É provável que ele só sirva para deixar a lembrancinha mais difícil de se abrir. 

 
Disponível em: <https://super.abril.com.br/sociedade/quanto-pior-o-embrulho-do-presente-mais-a-pessoa-vai-gostar-diz-estudo/>.  

Acesso em: 10/11/2019. 
 

1. Existem vários métodos à disposição do autor de um texto para comprovar a tese defendida por ele, como citações, 
fatos históricos, exemplos etc. No texto anterior, o autor recorre a uma pesquisa  

 

A) que refuta a existência do fato comprovado por ela na sociedade. 
B) cujos dados não são compatíveis com o real comportamento das pessoas. 
C) cujos resultados discrepam do que ele entendia como senso comum. 
D) que ratifica a expectativa que a maioria da população tinha sobre o que ela comprova. 
E) cujo método contraria o resultado esperado por parte da sociedade. 

 

2. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas do texto, na ordem em que aparecem. 
 

A) porta-retratos – bem-vinda – meia-boca. 
B) porta-retratos – bem vinda – meias-bocas. 
C) portas-retrato – bem-vinda – meia-boca. 
D) portas-retratos – bem vinda – meias-boca. 
E) portas-retratos – bem-vinda – meias-bocas. 

 

3. Veja a forma “saia”, destacada no texto, que deveria ser acentuada graficamente, “saía”. A ausência do sinal gráfi-
co, nesse caso, causa um equívoco na flexão verbal, pois a forma empregada está flexionada na terceira pessoa 
do singular do presente do subjuntivo, embora a forma verbal pretendida, com a acentuação correta, devesse estar, 
pelo contexto morfossintático-semântico, flexionada na 

 

A) segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. 
B) terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo. 
C) segunda pessoa do plural do pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
D) terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do indicativo. 
E) terceira pessoa do plural do pretérito perfeito composto do subjuntivo. 
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4. A revisão gramatical é um importante passo na produção textual, embora não seja raro que alguns desvios à nor-
ma-padrão passem despercebidos, até mesmo em publicações da imprensa. Assinale a alternativa em que o trecho 
do texto anterior contenha um desvio gramatical. 

 
A) Mas, na verdade, os cientistas descobriram que é exatamente o oposto. 
B) [...] e que a reação ao ver os presentes eram bem mais contidas quando a embalagem era “chic”. 
C) [...] o grupo pediu a voluntários do estudo que abrissem presentes embrulhados de diversas maneiras [...]. 
D) Mas havia um detalhe: todos os participantes foram escolhidos a dedo por serem fãs do Miami Heat [...]. 
E) [...] independentemente de a caneca representar seu time do coração ou não. 

 
5. Os elementos de coesão carregam importantes relações semânticas e gramaticais para a compreensão de um tex-

to. Assim, considere as substituições propostas a seguir e assinale aquela em que o novo termo proposto mantiver 
a mesma relação de sentido do trecho original e a correção prescrita pela norma-padrão da Língua Portuguesa, 
sem necessidade de alterar nenhuma outra palavra do texto. 

 

A) isso (1º parágrafo) → isto 
B) desde que (2º parágrafo) → já que 
C) Para (4º parágrafo) → A fim de 
D) Agora (6º parágrafo) → Portanto 
E) se (7º parágrafo) → caso 

 
6. Ao escrever, temos um vasto inventário de estruturas e construções linguísticas à nossa disposição, o que nos    

garante variadas combinações sintáticas para encaixar determinado termo em um texto. Assim, assinale a alterna-
tiva em que o trecho retirado do texto desempenhe o mesmo papel sintático da oração “que bons embrulhos com-
pensam presentes _________”, retirada do segundo parágrafo do texto. 

 

A) [...] seja sem olhar o que havia dentro.  (4º parágrafo) 
B) [...] ou seja, um presente seria perfeito, e o outro seria qualquer coisa.  (3º parágrafo) 
C) [...] e não se culpe se não conseguir comprar aquele laço de fita estilizado.  (7º parágrafo) 
D) [...] marca renomada de eletrônicos.  (5º parágrafo) 
E) [...] Miami Heat e Orlando Magic.  (3º parágrafo) 

 
LÍNGUA INGLESA 

 

7. Sobre o texto, é CORRETO afirmar que 
 

MORE THAN HALF OF ALL ANTI-VACCINE FACEBOOK ADS POSTED BY JUST TWO GROUPS 
 

Much of the rise in anti-vax sentiment on social media has been orchestrated by just two ad buyers, according to a 
study published in the journal Vaccine. The buyers exploited Facebook targeted advertising in a way similar to the 
methods used by campaign groups in the Brexit referendum and the 2016 U.S. presidential election. 
Researchers analyzing anti-vaccine ads running in late 2018 and early 2019 found more than half were posted by 
two groups—the World Mercury Project and Stop Mandatory Vaccination. 
Both these groups are run by private individuals—the former by Robert F. Kennedy Jr., son of Robert F. Kennedy 
and Ethel Skakel. 
"The average person might think that this anti-vaccine movement is a grassroots effort led by parents, but what we 
see on Facebook is that there are a handful of well-connected, powerful people who are responsible for the majority 
of advertisements," lead author Amelia Jamison, a faculty research assistant in the Maryland Center for Health Equi-
ty, said in a statement. "These buyers are more organized than people think." 

 

Disponível em: <https://www.newsweek.com/anti-vaxx-groups-buy-facebook-ads-1471762>. Acesso em 12/12/19. 
 

 ainda não se sabe de onde vem a outra metade dos anúncios antivacina. 
 o estudo desmitifica a ideia de que pais protagonizam esse movimento. 
 o movimento antivacina ganhou força na eleição presidencial de 2016. 
 grandes corporações estão por trás do movimento antivacina. 
 os nomes dos indivíduos que lideram esses grupos são mencionados no texto. 

 

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

https://www.newsweek.com/anti-vaxx-groups-buy-facebook-ads-1471762
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8. Sobre o texto, é CORRETO afirmar que 
 

Ketogenic diet helps tame flu virus 
 

Mice fed a ketogenic diet were better able to combat the flu virus than mice fed food high in carbohydrates, accord-
ing to a new Yale University study published Nov. 15 in the journal Science Immunology. 
The ketogenic diet -- which for people includes meat, fish, poultry, and non-starchy vegetables -- activates a subset 
of T cells in the lungs not previously associated with the immune system's response to influenza, enhancing mucus 
production from airway cells that can effectively trap the virus, the researchers report. 
"This was a totally unexpected finding," said co-senior author Akiko Iwasaki, the Waldemar Von Zedtwitz Professor 
of Immunobiology and Molecular, Cellular and Developmental Biology, and an investigator of the Howard Hughes 
Medical Institute. 

 

Disponível em: <https://www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191115190327.htm>. Acesso em: 12/12/19. 

 

 o vírus da gripe se alimenta de carboidratos. 
 a dieta contribui para a ativação de um tipo de células que ajuda a deter o vírus. 
 o aumento do muco é uma reação adversa ao medicamento usado no combate à gripe. 
 carnes vermelha, de frango, de peixe e alguns vegetais transmitem imunidade à gripe.  
 a detenção do vírus ocorre a partir do aumento do muco.  

 

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

 
9. Sobre o texto, é CORRETO afirmar que 

 

Suffering from bad knees, some look for alternatives to surgery 
 

The burning in his kneecaps was what Richard Bedard noticed first. Then came the tenderness and pain. Sitting for 
10 hours a day as a financial editor in Hong Kong was agonizing. So was walking short distances or just standing in 
the elevator. 
Neither doctors nor physical therapists could offer any lasting relief. Surgery loomed. But Bedard tried a different 
approach: a personal experiment to try to repair the cartilage in his knees with special exercises. It wasn’t easy and 
it took more than a year to accomplish, but he sidestepped a knee operation. 
Now, 10 years later, Bedard, 57, runs around with his young kids, climbs stairs and bikes up to 60 miles on week-
ends, all without pain. “It was, all and all, a lengthy process,” said Bedard, who has written an e-book about his suc-
cessful effort to fix his knees without surgery. These days, he added, “I still notice some burning in my knees when 
sitting,” but for the most part, “my knees feel really good.” 

 

Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/health/suffering-from-bad-knees-some-look-for-alternatives-to-surgery/2019/11/15/d286d862-
dfd7-11e9-be96-6adb81821e90_story.html>. Acesso em: 10/12/19. 

 

 menciona três sintomas experenciados por Richard. 
 não explicita exatamente o tipo de tratamento a que Richard se submeteu.  
 Richard foi submetido a um tipo inovador de cirurgia. 
 relaciona a dor à atividade laboral exercida por Richard. 
 Richard não tinha medo de passar por uma cirurgia. 

 

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

 
 

 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191115190327.htm
https://www.washingtonpost.com/health/suffering-from-bad-knees-some-look-for-alternatives-to-surgery/2019/11/15/d286d862-dfd7-11e9-be96-6adb81821e90_story.html
https://www.washingtonpost.com/health/suffering-from-bad-knees-some-look-for-alternatives-to-surgery/2019/11/15/d286d862-dfd7-11e9-be96-6adb81821e90_story.html
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10. Assinale a alternativa que apresenta o propósito comunicativo do texto. 
 

Your diagnosis was wrong. Could doctor bias have been a factor? 
 

Doctors, like the rest of us, make mistakes. Every year, upward of 12 million Americans see a physician and come 
away with a wrong diagnosis. The top cause? Bad judgment, says David Newman-Toker, director of the Johns Hop-
kins Armstrong Institute for Patient Safety and Quality’s Center for Diagnostic Excellence. 
Newman-Toker found that judgment errors accounted for 86 percent of 55,377 medical malpractice claims he evalu-
ated where misdiagnosis led to death or disability. The judgment blame bucket includes an assortment of knowledge 
gaps, inattentions, misinterpretations and what Angie Rosen believes led to the misdiagnosis of her stroke in Au-
gust: implicit bias. 
Implicit bias occurs when a well-intended physician’s unconscious assumptions get in the way of objectively gather-
ing or assessing a patient. Rosen, 37, thinks that her age, gender and possibly her same-sex spouse were behind a 
doctor’s dismissal of her symptoms in a Philadelphia hospital emergency room. 

 

Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/health/your-diagnosis-was-wrong-could-doctor-bias-have-been-a-factor/2019/11/15/d929e1a8-
fbef-11e9-8906-ab6b60de9124_story.html>. Acesso em: 20/11/19.  

 

A) Relatar o caso de Rosen, contribuindo assim para o processo judicial que ela moverá contra o hospital. 
B) Alertar os pacientes sobre a alta taxa de diagnósticos errôneos por parte dos médicos nos Estados Unidos. 
C) Expor os dados da pesquisa de David Newman sobre negligência médica. 
D) Conscientizar a população sobre a importância de obter mais de uma opinião médica antes de seguir o tratamento.  
E) Provocar uma reflexão acerca de possíveis causas que contribuem para um diagnóstico errado por parte dos médicos. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. “As costelas são ossos planos e curvos que formam grande parte da caixa torácica. Embora sejam ossos leves, as 
costelas apresentam grande resistência. No interior das costelas há tecido esponjoso contendo medula óssea   
formadora de células sanguíneas. Há três tipos distintos de costelas no corpo humano e são classificadas em       
típicas e atípicas”. 

 

Com relação ao enunciado anterior, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) As costelas falsas possuem cartilagem própria que se une diretamente ao osso esterno. 
B) As costelas flutuantes possuem cartilagens rudimentares e que não têm conexão, nem mesmo indireta, com o osso 

esterno.  
C) As costelas verdadeiras, também ditas vertebrocostais, fixam-se diretamente à coluna vertebral por meio de suas   

cartilagens costais. 
D) As costelas típicas possuem sempre cabeça, colo, tubérculo e corpo e correspondem da 3ª até a 12ª costelas. 
E) A primeira costela é considerada atípica porque é mais curta, mais estreita e possui sulcos para os vasos            

carotídeos. 
 

12. “O hilo pulmonar é uma área na face mediastinal de cada pulmão, através da qual transitam estruturas que        
formam a raiz dos pulmões. Medialmente ao hilo, a raiz está encerrada numa área de continuidade entre as        
lâminas das pleuras parietal e visceral chamada de bainha pleural”. 

 

Entre as estruturas situadas nos hilos dos pulmões, podemos citar, EXCETO 
 

A) Artéria pulmonar. 
B) Veia pulmonar. 
C) Brônquio principal. 
D) Nervo frênico. 
E) Artéria brônquica. 

 
 
 
 

https://www.washingtonpost.com/health/your-diagnosis-was-wrong-could-doctor-bias-have-been-a-factor/2019/11/15/d929e1a8-fbef-11e9-8906-ab6b60de9124_story.html
https://www.washingtonpost.com/health/your-diagnosis-was-wrong-could-doctor-bias-have-been-a-factor/2019/11/15/d929e1a8-fbef-11e9-8906-ab6b60de9124_story.html
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13. “O ventrículo esquerdo do coração forma o ápice deste órgão, quase toda a sua face esquerda ou pulmonar e a 
maior parte da face diafragmática. Como a pressão arterial é maior do que a pressão na circulação pulmonar, o 
ventrículo esquerdo trabalha mais e por isso seu miocárdio é mais espesso em relação ao ventrículo direito”. 

 

Além do citado anterior, são características diferenciais do ventrículo esquerdo em relação ao direito, EXCETO 
 

A) trabéculas cárneas mais finas e numerosas. 
B) presença do óstio da aorta na parte posterior superior direita. 
C) cavidade cônica mais curta e brevilínea. 
D) músculos papilares anteriores e posteriores maiores. 
E) presença de valva atrioventricular com duas válvulas ou cúspides. 

 
14. “A artéria aorta torácica é a continuação do arco da aorta e começa à esquerda da margem inferior do corpo da  

vértebra T4. Percorre o mediastino posterior, onde emite diversos ramos, até a margem inferior de T12 onde entra 
no abdome através do hiato aórtico no diafragma”. 

 

Assinale a seguir a alternativa que contemple CORRETAMENTE apenas ramos viscerais da aorta torácica. 
 

A) Coronárias e frênicas superiores. 
B) Esofágicas e intercostais posteriores. 
C) Intercostais anteriores e posteriores. 
D) Frênicas superiores e inferiores. 
E) Bronquiais esquerdas e esofágicas. 

 
15. “O pulso pedioso é avaliado durante o exame físico do sistema vascular periférico. Os pulsos podem ser palpados 

com os pés em ligeira dorsiflexão. O pulso pedioso é fácil de ser palpado porque a artéria palpada, em questão, 
nos pés é subcutânea e segue ao longo de uma linha que vai do retináculo dos músculos extensores e segue para-
lela e lateralmente ao tendão do músculo extensor longo do hálux”. 

 

O enunciado anterior SE REFERE, COM CERTEZA, à artéria 
 

A) tarsal lateral. 
B) dorsal do pé. 
C) plantar lateral. 
D) tarsal medial. 
E) arqueada. 

 
16. “O plexo braquial é um importante complexo nervoso localizado na região cervical e axilar. O plexo é formado pela 

união de ramos dos quatro últimos nervos cervicais (C5-C8) e o primeiro torácico (T1). Formam-se troncos e poste-
riormente fascículos que vão dar origem aos nervos responsáveis pela inervação dos membros superiores”. 
 
Assinale os nervos responsáveis, respectivamente, pela inervação dos músculos redondo maior e flexor radial do 
carpo. 

 

A) Nervo subescapular / nervo mediano. 
B) Nervo supraescapular / nervo radial. 
C) Nervo axilar / nervo radial. 
D) Nervo axilar / nervo mediano. 
E) Nervo supraescapular / nervo mediano. 

 
17. “O osso do quadril é o grande osso pélvico formado pela fusão de três ossos primários no fim da adolescência. No 

adulto as linhas de fusão são pouco visíveis ou invisíveis. Embora haja rígida fusão dos componentes ósseos, seus 
nomes, ílio, ísquio e púbis, ainda são usados no adulto para descrever as partes do quadril”. 
 
A fusão do osso do quadril (ílio, ísquio e púbis) ocorre EXATAMENTE onde? 

 

A) Asa do ílio. 
B) Crista ilíaca. 
C) Forame obturado. 
D) Incisura isquiática maior. 
E) Acetábulo. 
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18. Sobre o músculo estriado cardíaco, assinale a CORRETA. 
 

A) Os miócitos cardíacos não possuem túbulo T. 
B) Os miócitos cardíacos mais internos formam o endocárdio. 
C) Existem 2 sincícios funcionais no músculo cardíaco: o atrial e o ventricular. 
D) As junções comunicantes (ou “gap junctions”) mantêm os miócitos cardíacos unidos. 
E) Os miócitos cardíacos possuem desmossomos que permitem a passagem de íons entre as células. 

 
19. Sobre a histologia do músculo esquelético, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) São células uninucleadas. 
B) A actina possui cabeças que se ligam à miosina. 
C) Um sarcômero se liga a outro por meio da Banda A. 
D) Essas células podem chegar a vários centímetros de comprimento. 
E) Os túbulos T são formados por retículo sarcoplasmático.  

 
20. Sobre a estrutura das vias aéreas, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os bronquíolos terminais não possuem musculatura lisa. 
B) Os brônquios terciários possuem cartilagens dispostas em anel. 
C) Na traqueia, as cartilagens se dispõem de maneira esparsa. 
D) O epitélio normal dos brônquios é do tipo escamoso estratificado queratinizado. 
E) Os bronquíolos respiratórios não possuem cartilagem. 

 
21. Sobre a histologia cardíaca, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O surfactante aumenta a tensão superficial na luz alveolar. 
B) A membrana respiratória é formada por camada de líquido (contém surfactante), epitélio alveolar, membrana basal 

epitelial, espaço intersticial, membrana basal capilar e endotélio. 
C) Os pneumócitos I produzem surfactante. 
D) Não há macrófagos nos alvéolos, apenas nos brônquios. 
E) Os pneumócitos II constituem barreira de espessura mínima para trocar gases e impedir a passagem de líquido. 

 
22. Uma paciente internada para o parto de seus bebês gêmeos desconfiou que houve troca das crianças no berçário 

da maternidade. Ela solicitou um exame de comprovação de que os bebês entregues a ela eram mesmo seus       
filhos. Para tal exame, foi utilizada uma comparação do DNA mitocondrial de células dos dois bebês e da mãe.      
O resultado constatou que os DNAs mitocondriais são diferentes entre os bebês e apenas um dos bebês apresen-
tou o mesmo DNA mitocondrial da mãe. Sendo assim, pode-se concluir que 

 

A) apenas um bebê foi trocado. 

B) os dois bebês foram trocados. 
C) os bebês são gêmeos fraternos. 
D) os bebês são gêmeos idênticos. 
E) os dois bebês são filhos da paciente. 

 
23. Espermatozoides, células glandulares e macrófagos deverão ter bem desenvolvidas, ou em quantidade aumentada 

em seu citoplasma, as seguintes organelas, respectivamente:  
 

A) Centríolos, Lisossomos, Flagelo. 
B) Filamentos de actina, Centríolos, Flagelo.  
C) Flagelo, Complexo de Golgi, Lisossomos.  
D) Complexo de Golgi, Centríolos, Filamentos de actina. 
E) Complexo de Golgi, Filamentos de actina, Centríolos. 

 
24. Sinalização celular é um termo generalizado utilizado para denominar a comunicação celular, que pode ser por con-

tato direto ou por moléculas que agem a distância. Sabendo que o óxido nítrico é uma molécula sinalizadora asso-
ciada à contração e relaxamento de musculatura lisa vascular, pode-se dizer que sua sinalização é do tipo 

 

A) parácrina. 
B) autócrina. 
C) endócrina. 
D) via canal iônico. 
E) via receptor de proteína G. 



 

            Transferência Externa de Medicina 2020 – 2º Período – CURITIBA 
Pág. 9/14 

 

 

25. Apoptose é o termo utilizado para denominar morte celular programada. Esse processo é essencial para manuten-
ção da vida do organismo, uma vez que uma das principais contribuições desse processo ocorre por intervenção de 
proteínas reguladoras do ciclo celular. Caso seja detectado erro no DNA durante o ciclo celular de uma célula em 
proliferação, essa célula é sinalizada para sofrer apoptose. Levando em conta o processo de apoptose, 

 

A) trata-se de um processo iniciado exclusivamente por ligação de receptor transmembrana. 
B) FADD e TRADD são ativadores da caspase 8 e, portanto, estão envolvidos na via intrínseca. 
C) proteínas da família BCL-2 estão relacionadas a uma atividade pró-apoptóticas. 
D) a caspase 3 é uma caspase precursora na cascata de morte e está presente apenas na via extrínseca. 
E) quando há liberação de citocromo C pela mitocôndria, o processo ocorre por ativação da via intrínseca. 

 
26. Nas células de mamíferos, o transporte da glicose através das membranas celulares é mediado por mecanismos 

facilitadores desempenhados pela família de proteínas transportadoras de glicose (GLUTs). A homeostase da gli-
cose dentro do corpo é mantida principalmente pelos vários membros da família de proteínas GLUT, compreen-
dendo 14 isoformas. Dentro da família de proteínas GLUT, três subclasses diferentes podem ser distinguidas com 
base em comparações de sequência primária: a classe I compreende os transportadores clássicos GLUT1 a 4 in-
cluindo a duplicação gênica do GLUT3, que é GLUT14; a classe II contém as isoformas ''ímpares'' GLUT5, 7, 9 e 11 
e as isoformas GLUT 6, 8, 10, 12 e o transportador de mioinositol dirigido por prótons HMIT (GLUT13) pertencem à 
classe III. Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que 

 

A) o transportador GluT 5 é o principal responsável pela absorção de glicose no intestino delgado, estando presente na 
porção apical das células do jejuno, atuando por transporte facilitado em situações de alto consumo desse monossa-
carídeo. 

B) o transportador de glicose GluT1 está presente nas células renais, sendo o principal responsável pela reabsorção de 
glicose nos rins, evitando uma diurese osmótica que provoca aumento de probabilidade de desenvolvimento de      
infecção urinária. 

C) o transportador GluT 4 está presente nas células do fígado, do tecido adiposo e dos músculos, realizando o transpor-
te de glicose estimulado por insulina que, ao ligar ao transportador, muda sua conformação permitindo a entrada de 
glicose.  

D) o transportador GluT 2 pode ser encontrado no fígado, nas ilhotas do pâncreas, no intestino e nos rins, e apresenta 
um alto Km para glicose, sendo um transportador de baixa afinidade e alta capacidade de transporte.  

E) o cérebro é o único tecido do organismo que não necessita de transportador de glicose, uma vez que ele é o principal 
usuário desse monossacarídeo. Dessa forma, a glicose entra por difusão facilitada pela barreira hematoencefálica, 
atingindo facilmente os neurônios. 

 
27. A regulação metabólica é um dos aspectos mais marcantes dos organismos vivos. Entre as milhares de reações 

catalisadas por enzimas que ocorrem nas células, é provável que não exista uma sequer que escape de alguma 
forma de regulação. Sobre a regulação metabólica, é CORRETO afirmar que 

 

A) a enzima piruvato quinase (ou piruvato cinase) é ativada alostericamente por ATP, e a isoenzima hepática também é 
ativada por fosforilação dependente de AMP cíclico. 

B) na glicólise, a maioria das reações está em desequilíbrio metabólico, deslocando o equilíbrio para formação de       
piruvato e, consequentemente, formação de energia. As que estão em equilíbrio são os pontos de regulação da via.  

C) os níveis de ATP e de AMP são um reflexo sensível do estado energético celular. Quando a razão ATP/AMP diminui, 
a proteína quinase dependente de AMP (AMPK), desencadeia uma grande variedade de respostas celulares para  
diminuir a concentração de ATP e aumentar a concentração de AMP, restaurando o equilíbrio. 

D) a enzima glicogênio sintase é ativada em resposta ao glucagon ou à adrenalina, que aumenta a concentração de 
AMP cíclico e ativam a PKA, que, por sua vez, fosforila e ativa a glicogênio sintase. 

E) para evitar um ciclo fútil entre a glicólise e a gliconeogênese, as duas vias estão sob controle alostérico recíproco, 
obtido principalmente pelos efeitos opostos da frutose-2,6-bisfosfato sobre a fosfofrutoquinase-1 (PFK-1) e a frutose-
1,6-bisfofatase-1.  
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28. As enzimas estão no centro de cada processo bioquímico. Agindo em sequências organizadas, elas catalisam cada 
uma das reações das centenas de etapas que degradam as moléculas de nutrientes, que conservam e transfor-
mam energia química e que constroem as macromoléculas biológicas. Sobre essas moléculas, é CORRETO     
afirmar que 

 

A) A função das enzimas é diminuir a energia livre de Gibbs, ou seja, fornecer energia para a reação para que ela se      
processe mais rapidamente.  

B) isoenzimas são enzimas que catalisam a mesma reação, mas possuem diferenças geneticamente determinadas em 
suas sequências de aminoácidos. O padrão de isoenzimas encontradas no plasma pode servir como um meio de 
identificar um sítio de lesão tecidual.  

C) Enzimas alostéricas são proteínas com múltiplas subunidades, reguladas por moléculas denominadas cofatores, que 
se ligam covalentemente à enzima, impedindo a ligação do substrato e, dessa forma, inibindo a ação enzimática.  

D) O organismo mantém a concentração das enzimas com funções reguladoras especializadas sempre constante para 
evitar a falta dos produtos metabólicos mais importantes.   

E) Qualquer substância que possa diminuir a velocidade de uma reação enzimática é denominada inibidor. Os inibido-
res competitivos são irreversíveis e se ligam ao sítio ativo da enzima enquanto os inibidores não competitivos são  
reversíveis e se ligam ao sítio alostérico da enzima. 

 

29. A glicose é um monossacarídeo que pode seguir várias vias metabólicas dentro de uma célula. Na célula hepática, 
por exemplo, essa molécula pode servir para gerar energia ou para ser armazenada para ser utilizada em momen-
tos de derivação de nutrientes. Pode, ainda, ser transformada em lipídeos ou realizar uma via metabólica denomi-
nada via da pentose fosfato. Essa via metabólica  

 

A) pode ocorrer em todas as células utilizando glicose-6-fosfato e consiste em duas fases: a oxidativa, responsável     
por gerar NADPH, e a não oxidativa, responsável por interconverter açúcares de 3, 4, 5, 6 e 7 carbonos, não ocorre 
consumo ou produção de ATP diretamente nesse ciclo. 

B) apresenta especial importância no fígado pelas suas reações não oxidativas, as quais fornecem intermediários para 
as reações de biossíntese de lipídeos e no córtex da adrenal, que é ativo na síntese de hormônios peptídicos depen-
dentes de NADPH. 

C) é fonte de frutose-6-fosfato, que pode ser utilizada para a biossíntese de nucleotídeos e ácidos nucleicos, principal-
mente no fígado que é um órgão que se regenera e, portanto, precisa fazer constantemente DNA e RNA para sua 
multiplicação celular. 

D) é regulada na reação da gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, reação que forma NADPH. Defeito nessa enzima 
provoca anemia hemolítica no indivíduo por diminuir a formação de precursores de nucleotídeos.  

E) fornece NADH para a cadeia respiratória, sendo uma importante fonte de energia secundária para as células que   
estão impossibilitadas de realizar o metabolismo aeróbico a partir da glicose. 

 

30. Uma fonte constante de glicose sanguínea é uma necessidade absoluta para a vida humana. A glicose é a fonte 
preferencial de energia para o cérebro e fornece a energia necessária para as células com poucas ou nenhuma mi-
tocôndria. A glicose sanguínea pode ser obtida de três fontes principais: dieta, degradação do glicogênio ou pela 
gliconeogênese. A ingestão por meio dos alimentos é esporádica, e dependendo do tipo de alimentação, nem sem-
pre representa uma fonte segura de glicose para o sangue. A gliconeogênese pode fornecer uma síntese sustenta-
da de glicose, mas é um tanto lenta para responder a diminuição da glicemia. Sendo assim, o corpo desenvolveu 
mecanismo para armazenar um suprimento de glicose em uma forma rapidamente mobilizável, o glicogênio. Anali-
se as afirmativas a seguir e marque a CORRETA. 

 

A) A principal fonte de glicose para o sangue durante períodos longos de jejum é o glicogênio muscular, já que o glico-
gênio hepático se esgota rapidamente por ser o primeiro a ser utilizado para manter a glicemia. 

B) A enzima glicogênio fosforilase sintetiza as ligações alfa (1-4) do glicogênio, sendo a responsável pela síntese de gli-
cogênio no período pós-prandial, utilizando glicose doada pelo UDP-glicose e a glicogenina como molécula precurso-
ra molde para o início da síntese. 

C) Os principais locais de armazenamento do glicogênio são os músculos esqueléticos, onde serve como reserva de 
glicose a ser utilizado para suas necessidades, e o fígado, onde ele é utilizado para manutenção da glicemia, princi-
palmente nos estágios do jejum curto. 

D) A degradação de uma molécula de glicogênio fornece cerca de 50.000 unidades de glicose e somente 10.000 unida-
des de frutose, sendo uma importante fonte de glicose para as células durante o processo de jejum noturno, garan-
tindo uma glicemia constante para manter as funções cerebrais estáveis. 

E) A glicogênio sintase e a glicogênio fosforilase são enzimas alostéricas reguladas pelos mesmos sinais hormonais. A 
insulina inibe a primeira e ativa a segunda, enquanto o glucagon ativa a primeira e inibe simultaneamente a segunda. 
Essa regulação é realizada por fosforilação/desfosforilação enzimática coordenada e conjunta. 
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31. Você é um médico trabalhando na Emergência de uma Unidade 24 horas em que chega o Sr. Manoel, 72 anos, 
classificado pela triagem como Manchester Vermelho. O paciente foi trazido pelo SAMU, está bastante dispneico, 
você percebe que os movimentos respiratórios dele estão diminuindo em amplitude e frequência, ele exibe sinais 
de fadiga respiratória e está ficando sonolento. Sua saturação em oxímetro é de 84%, sua pressão arterial é de 120 
x 60 mmHg, sua frequência cardíaca é de 110 bpm. A ausculta pulmonar revela sibilos em todos os campos pul-
monares (demonstrando broncoespasmo grave). Considerando os seguintes valores de referência para gasometria 
arterial: pH 7,35-7,45 pCO2 35-45 mmHg pO2 80 – 100 mmHg bicarbonato 22-26 mEq/L. Qual das gasometrias   
arteriais abaixo seria esperada para o caso? 

 

A) pH 7,22  pCO2 40 mmHg  bicarbonato 16 mEq/L  pO2 45 mmHg. 
B) pH 7,32  pCO2 30 mmHg  bicarbonato 15 mEq/L  pO2 45 mmHg. 
C) pH 7,22  pCO2 40 mmHg  bicarbonato 16 mEq/L  pO2 90 mmHg. 
D) pH 7,24  pCO2 60 mmHg  bicarbonato 25 mEq/L  pO2 45 mmHg. 
E) pH 7,32  pCO2 30 mmHg  bicarbonato 15 mEq/L  pO2 90 mmHg. 

 
32. Um paciente está em ventilação mecânica controlada (o médico controla a respiração). O médico colocou o oxigê-

nio em 100% (fração inspirada de O2 100%). O paciente tem pulmão e vias aéreas normais (sem alterações histo-
lógicas ou fisiológicas) e tem a seguinte gasometria arterial: pH 7,32 (7,35-7,45) pCO2 30 mmHg (pCO2 35-45 
mmHg) bicarbonato 15 mEq/L (22-26 mEq/L) pO2 104 mmHg (80 – 100 mmHg). Sobre os gases em alvéolos desse 
paciente, é CORRETO afirmar que 

 

A) pO2 no alvéolo é maior do que a ar ambiente. 
B) pCO2 nos alvéolos é de 50 mmHg. 
C) pH2O nos alvéolos é mais baixa do que a ar ambiente. 
D) pN2 nos alvéolos é mais alta do que a do ambiente. 
E) pHCO3- nos alvéolos é mais alta do que a do plasma. 

 
33. Você é um médico trabalhando na Emergência de uma Unidade 24 horas em que chega a Sra. Maria, 62 anos, 

classificada pela triagem como Manchester Vermelho. Já faz 3 dias que a paciente vem com tosse produtiva e fe-
bre, mas hoje houve piora e D. Maria passou a sentir-se fraca e sonolenta, o que motivou a família a trazê-la ao 
pronto atendimento. Ao exame físico, a Sra. Maria se encontra gemente, com pressão arterial de 80 x 40 mmHg, 
suas extremidades estão frias e sudoréticas, sua frequência cardíaca é 118 bpm. O lactato arterial de D. Maria    
resultou elevado. Sobre o caso, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A elevação do lactato não era esperada, trata-se de exame falso-positivo. 
B) A elevação do lactato reflete a redução da ocorrência da glicólise nas células do corpo. 
C) A elevação do lactato reflete a redução da ocorrência da cadeia transportadora de elétrons nas células do corpo. 
D) A elevação do lactato reflete a redução da ocorrência do ciclo de Krebs nas hemácias circulantes.  
E) A elevação do lactato reflete a redução da ocorrência da cadeia transportadora de elétrons nas hemácias circulantes.  

 
34. Você é um médico trabalhando na Emergência de uma Unidade 24 horas em que chega o Sr. Tobias, 82 anos, 

classificado pela triagem como Manchester Laranja. A família o trouxe devido à perda da consciência durante se-
gundos, com melhora espontânea, que ocorreu enquanto estavam sentados à mesa do jantar. No momento, o Sr. 
Tobias sente-se fraco, porém está consciente. Sua frequência cardíaca é de 34 bpm. Seu eletrocardiograma revela 
em DII: 

 
Disponível em: <https://ecgepm.wordpress.com/tag/fa-com-bavt/>. Acesso em: 12/12/19. 

 

Considerando seus conhecimentos em fisiologia cardíaca e o caso anterior, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A contração atrial está normal. 
B) A sístole ventricular desse paciente inicia no pico da onda R de DII. 
C) A frequência de batimento atrial desse paciente é 34 bpm. 
D) O QRS representa a soma de todas as fases 3 dos potenciais de ação ventriculares. 
E) Esse QRS não apresenta onda Q e isso denota presença de doença (todas as derivações devem ter ondas Q, R e S). 

https://ecgepm.wordpress.com/tag/fa-com-bavt/
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35. A Sra. Fátima tem 56 anos e é acompanhada por você na Unidade de Saúde Básica onde você trabalha como mé-
dico, devido à hipertensão arterial que vem bem controlada com medicação. Há vários anos, ela apresenta dor 
lombar e há momentos de piora, em que a dor passa também a irradiar para membro inferior direito. Hoje ela afirma 
que está em nova crise de piora e afirma que essa crise está mais intensa e durando mais dias do que o de costu-
me. O médico suspeita que um dos discos intervertebrais lombares tenha herniado posteriormente e gerado com-
pressão de raízes associadas ao nervo isquiático. Sobre o caso da Sra. Fátima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O ligamento longitudinal anterior está sendo comprimido. 
B) A paciente pode apresentar dificuldade na flexão da coxa direita. 
C) A paciente pode ter dor em dermátomo de L2 em membro direito. 
D) A paciente pode apresentar “pé caído” à direita (perda da flexão dorsal do pé) devido à lesão de fibras do nervo tibial. 
E) A paciente pode apresentar “pé caído” à direita (perda da flexão dorsal do pé) devido à lesão de fibras do nervo fibular 

profundo. 
 

36. O músculo liso é composto por fibras musculares bem menores que as fibras musculares esqueléticas. Muitos dos 
mesmos princípios de contração se aplicam aos dois tipos de fibras musculares. No entanto, existem característi-
cas exclusivas na contração da musculatura lisa que permitem que ele desempenhe suas funções em diversos ór-
gãos do corpo humano. Qual das alternativas a seguir representa uma característica exclusiva da contração da 
musculatura lisa.  

 

A) A fosforilação da cadeia leve da miosina pela enzima miosina-quinase permite a ligação com os filamentos de actina. 
B) Os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina durante a contração muscular.  
C) O estímulo inicial para a contração é o aumento da concentração de íons cálcio. 
D) O trifosfato de adenosina (ATP) é degradado em difosfato de adenosina (ADP) para fornecer energia para a contração 

muscular. 
E) São necessárias a despolarização da membrana plasmática e a geração de um potencial de ação para que haja a contra-

ção. 
 

37. Quando ocorre lesão vascular, existe uma sequência de eventos para interromper o sangramento e reparar o vaso 
denominada hemostasia. Na hemostasia secundária, ocorre a ativação de vários fatores de coagulação que culmi-
nam com a ativação da trombina e posteriormente a formação da fibrina e do coágulo. Sobre a via de ativação da 
trombina dita extrínseca, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A via de coagulação dita extrínseca não depende da presença de íons cálcio para se ativar. 
B) Inicia-se com alterações no interior do vaso e ativação inicial do fator XII e sucessivamente dos fatores XI e XI para 

depois, em conjunto com o fator VIII e cálcio, formar a trombina.  
C) Inicia-se com trauma na parede vascular ou tecidos extra vasculares e exposição do fator V que, em conjunto com o 

fator VII e cálcio, formarão a trombina.  
D) Inicia-se com trauma na parede vascular ou de tecidos extra vasculares em que há liberação do fator tecidual que 

ativa e se combina com o fator VII, na presença de cálcio, para formar a trombina. 
E) A ativação desta via ocorre dentro do vaso após formação do tampão plaquetário e exposição do fator de von Wille-

brand.  
 

38. O controle nervoso da circulação é feito quase inteiramente pelo sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso 
simpático é, de longe, o componente mais importante nesse controle. Em relação aos efeitos do sistema nervoso 
simpático no controle da pressão arterial, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Ação nos receptores nicotínicos dos pequenos vasos causando constrição e aumento da resistência arterial periféri-
ca, ação nos receptores muscarínicos das veias acusando dilatação e redução do retorno venoso e ação nos recep-
tores muscarínicos cardíacos causando aumento da força muscular e frequência cardíaca. 

B) Ação nos receptores alfa adrenérgicos nos pequenos vasos causando dilatação e redução da resistência arterial pe-
riférica, ação nos receptores alfa adrenérgicos das veias causando dilatação e redução do retorno venoso e ação nos 
receptores beta cardíacos causando redução da frequência cardíaca.  

C) Ação nos receptores muscarínicos dos pequenos vasos causando dilatação e redução da resistência arterial periféri-
ca, ação nos receptores muscarínicos das veias causando constrição e aumento do retorno venoso e ação nos re-
ceptores nicotínicos cardíacos reduzindo a frequência cardíaca. 

D) Ação nos receptores beta adrenérgicos dos pequenos vasos causando constrição e aumento da resistência artéria 
periférica, ação nos receptores beta adrenérgico das veias causando dilatação e redução do retorno venoso e ação 
nos receptores alfa adrenérgicos cardíacos causando aumento da força muscular e da frequência cardíaca.  

E) Ação em receptores alfa adrenérgicos nos pequenos vasos causando constrição e aumento da resistência arterial 
periférica, ação em receptores alfa adrenérgicos em veias aumentando o retorno venoso e ação nos receptores beta 
adrenérgicos cardíacos aumentando força de contração e frequência cardíaca.  
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39. A despolarização da célula muscular cardíaca exibe um potencial de ação em ponta e após isso, a célula permane-
ce despolarizada por um tempo mais longo, ao redor de 0,2 segundos, exibindo um platô. A presença desse platô 
faz com que a contração ventricular cardíaca dure até 15 vezes mais que uma contração de um músculo esqueléti-
co. O que causa o platô e o potencial de ação mais prolongado?  

 

A) A presença de canais lentos de sódio que permanecem abertos por mais tempo após o processo de despolarização 
e o fechamento precoce dos canais de cálcio durante o processo de repolarização. 

B) O fechamento rápido dos canais de sódio mantém a célula despolarizada por mais tempo, assim como a abertura   
rápida dos canais de potássio durante o processo de repolarização. 

C) A abertura de canais lentos de cálcio junto com os canais rápidos de sódio no processo de despolarização e a redu-
ção da permeabilidade da membrana ao potássio quando a célula já está despolarizada.  

D) O fechamento rápido dos canais de cálcio durante o processo de despolarização e a abertura lenta dos canais de  
potássio durante o processo de repolarização. 

E) A abertura de canais lentos de cálcio durante a repolarização e o aumento da permeabilidade ao sódio no processo 
de repolarização. 
 

40. Muitas vezes, é necessário transportar substâncias para dentro ou para fora das células contra gradiente de con-
centração ou elétrico. Essa modalidade é denominada de transporte ativo. Em relação ao transporte ativo secundá-
rio, assinale a alternativa CORRETA.  

 

A) Caracteriza-se pela abertura de proteínas canais, secundária a mudanças de voltagem durante o processo de despo-
larização da membrana plasmática, como a entrada de íons sódio e cálcio na célula. 

B) Ocorre quando o transporte de alguma substância utiliza a energia da difusão do sódio do meio extracelular para 
dentro da célula por meio de uma proteína transportadora. 

C) É quando a proteína transportadora utiliza a energia secundária a quebra de uma molécula de ATP ou de qualquer 
outro composto de fosfato de alta energia. 

D) É a denominação do processo de incorporação de grandes partículas sólidas por meio da membrana plasmática com 
a emissão de pseudópodes. 

E) É a principal forma de transporte de substâncias lipossolúveis como o oxigênio, o dióxido de carbono e o álcool. 
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