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INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 20 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, 
d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

d) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

e) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

f) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

g) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 10.21 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

i) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
11. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 

pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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01 - Assinale a alternativa que apresenta a denominação e a função dos pares cranianos, respectivamente. 
 

a) Glossofaríngeo – lacrimal e salivar.  
b) Hipoglosso – gustação e deglutição. 
c) Abducente – mobilidade lingual. 
►d) Oculomotor – mobilidade ocular extrínseca. 
e) Facial – motricidade dos músculos mastigatórios. 

 
02 - Antes de desembocar na segunda parte do duodeno, a união do ducto pancreático principal com o ducto colédoco 

forma qual das estruturas abaixo listadas? 
 

a) Papila duodenal maior. 
►b) Ampola hepatopancreática.  
c) Papila duodenal menor.  
d) Ducto hepático comum. 
e) Ducto cístico. 

 
03 - A respeito da anatomia do sistema digestório, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A vascularização arterial terminal da parede do intestino delgado e grosso se faz pelas artérias retas. 
(   ) O ligamento frenoesofágico permite o movimento independente do diafragma e do esôfago na deglutição e 

respiração. 
(   ) O lábio inferior da papila ileal denomina-se ileocecal. 
(   ) O ligamento redondo do fígado é representado pela artéria umbilical obliterada. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – F. 
b) V – V – F – V. 
c) F – F – V – V. 
►d) V – V – V – F. 
e) V – V – V – V. 

 
 
04 - A respeito dos constituintes celulares, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Proteínas desacopladoras, também denominadas de termogeninas, estão presentes na membrana interna 
mitocondrial de adipócitos uniloculares. 

(   ) O envelope nuclear contínuo ao retículo endoplasmático rugoso é responsável pela maior eficiência do transporte 
de RNAm (RNA mensageiro). 

(   ) Receptores de manose-6-fosfato auxiliam a seleção de proteínas da matriz extracelular. 
(   ) Cardiolipinas são responsáveis pela impermeabilidade da membrana a íons. 
(   ) O complexo de Golgi controla a qualidade do enovelamento de proteínas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F – V. 
b) F – F – V – V – V. 
c) V – V – F – V – F. 
►d) F – F – F – V – F. 
e) F – V – V – F – V. 

 

 
05 - A membrana plasmática eucariótica circunda a célula, define seus limites e mantém as diferenças essenciais entre o 

meio extracelular e o citosol. Mesmo as membranas plasmáticas de células distintas possuem estrutura geral e 
propriedades bioquímicas e biofísicas comuns. A manutenção da fluidez da membrana plasmática é essencial para o 
funcionamento celular. A respeito da fluidez de membrana, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Fosfolipídeos com cadeias de hidrocarboneto curtas diminuem a fluidez da membrana. 
2. Um aumento da temperatura diminui a fluidez das membranas. 
3. Fosfolipídeos com cadeias de hidrocarboneto insaturadas aumentam a fluidez da membrana. 
4. As células eucarióticas podem, em condições adversas de temperatura, modular a fluidez de sua membrana 

alterando a sua composição. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

  



4/7 

 

06 - A teoria quimiosmótica, proposta por Peter Mitchell, explica o acoplamento entre o transporte de elétrons na cadeia 
respiratória mitocondrial e a síntese e liberação de ATP, um processo denominado fosforilação oxidativa. A respeito 
desse assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O fluxo de elétrons por meio dos complexos I, III e IV da cadeia respiratória mitocondrial resulta no bombeamento 
de prótons através da membrana mitocondrial interna. 

2. Durante o transporte de elétrons por meio dos complexos da cadeia respiratória, o pH na matriz mitocondrial 
torna-se mais ácido em relação ao espaço intermembranas. 

3. A succinato desidrogenase é uma enzima funcional do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, que atua como uma 
bomba de prótons. 

4. A força próton-motriz, originada da oxidação de FADH2 a FAD na cadeia respiratória, resulta em número menor de 
moléculas de ATP em relação à oxidação do NADH a NAD+. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
07 - Correlacione cada micro-organismo com suas características morfológicas e ação patogênica, numerando a coluna 

da direita com base na informação da coluna da esquerda. 
 

1. Escherichia coli. 
2. Pseudomonas 

aeruginosa. 
3. Streptococcus pyogenes. 
4. Salmonella typhi. 
5. Staphylococcus aureus. 

(   ) Bacilo Gram-negativo, família Enterobacteriaceae, agente etiológico da 
febre tifoide. 

(   ) Bacilo Gram-negativo, não fermentador, produtor de piocianina e 
pioverdina; pode ocasionar infecções piogênicas. 

(   ) Bacilo Gram-negativo, família Enterobacteriaceae, cepas intestinais 
sapróbias ou enteropatogênicas; as cepas sapróbias podem por 
translocação ocasionar infecção no trato urinário. 

(   ) Coco Gram-positivo, microbiota residente da pele relacionada à formação 
de abscessos. 

(   ) Coco Gram-positivo, agente etiológico de infecções da orofaringe, em 
especial tonsilas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 
►b) 4 – 2 – 1 – 5 – 3. 
c) 4 – 2 – 5 – 3 – 1. 
d) 2 – 4 – 5 – 3 – 1. 
e) 1 – 4 – 3 – 5 – 2. 

 
 
08 - As células NK: 
 

a) proliferam em resposta ao antígeno. 
b) destroem as células-alvo através de fagocitose e digestão intracelular. 
►c) destroem as células-alvo através de mecanismos extracelulares de ataque à célula alterada. 
d) são particularmente eficazes contra alguns tipos de bactérias. 
e) constituem subpopulações de polimorfonucleares. 

 

 
09 - Em março, você atendeu um jovem que procurou um posto de saúde queixando-se de fadiga desde dezembro do ano 

anterior. O paciente referia também uma tosse crônica há duas semanas, acompanhada de febre (37,5 a 38 ºC). Você 
solicitou radiografia de tórax e exames laboratoriais. Os resultados dos exames laboratoriais indicaram que o jovem 
estava anêmico. A radiografia de tórax mostrou infiltrados imprecisos, características de infecções virais ou por 
microrganismos que causam infecções crônicas. Você suspeitou que o paciente estivesse apresentando um quadro 
de anemia hemolítica relacionada a uma infecção pelo Mycoplasma, pois a resposta imune humoral do paciente a 
antígenos li presentes no Mycoplasma levaria à produção de anticorpos que poderiam reagir cruzadamente com a 
glicoforina presente na superfície das hemácias. Você, então, solicitou a sorologia para anticorpos contra os antígenos 
li e o resultado foi positivo. Considerando a imunopatogênese relacionada ao caso clínico apresentado, este é um 
exemplo de reação de hipersensibilidade: 

 

a) atópica. 
b) do complexo imune. 
c) de contato. 
►d) citotóxica. 
e) mediada por células (crônica). 
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10 - No Brasil, desde o início da década de 1970, a droga benzonidazol tem sido a mais indicada para o tratamento de 
pacientes com a doença de Chagas (DC). Estudos apontam que, na fase aguda da doença, que dura em média dois 
meses, o índice de cura dos pacientes que fazem uso desse medicamento tem sido de 70%. No entanto, não há 
evidências científicas de que esse medicamento traga benefícios na fase crônica, que pode durar o resto da vida da 
pessoa infectada pelo protozoário causador da doença, o Trypanosoma cruzi (Agência Fiocruz). A respeito do assunto, 
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A fase crônica da DC é marcada pela presença de amastigotas do parasito dispersos no sangue do indivíduo. 
(   ) O tratamento na fase aguda da DC visa à eliminação de formas tripomastigotas sanguíneos e, se não tratada, pode 

evoluir para quadros clínicos conhecidos como megas. 
(   ) A agudização da DC é mais grave quando há ingestão de alimentos com formas epimastigotas do parasito, devido 

à trituração do inseto vetor. 
(   ) A DC é uma doença negligenciada e, no Brasil, a fase aguda é considerada de notificação compulsória. 
(   ) O paciente chagásico crônico não apresenta condições de trabalho, motivo pelo qual deve receber aposentadoria 

imediata se constatada a enfermidade. 
 

Assinale a alternativa que a apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F – V. 
b) V – F – V – V – F. 
c) F – V – F – F – V. 
d) F – F – F – V – F. 
►e) V – V – F – V – F. 

 
 
11 - Além da anemia profunda, que debilita seriamente o paciente, os casos fatais geralmente ocorrem por alterações no 

nível do endotélio capilar por deposição do complexo antígeno/anticorpo. Essas alterações endoteliais vão provocar 
maior lentidão na movimentação das hemácias normais e parasitadas nos capilares, permanecendo, muitas vezes, 
aderidas ao endotélio. O nome dado a esse fenômeno e o agente etiológico responsável são, respectivamente: 

 

►a) marginação eritrocitária – Plasmodium falciparum. 
b) marginação eritrocitária – Plasmodium malariae. 
c) recaída – Plasmodium malariae. 
d) marginação hepática – Plasmodium vivax. 
e) marginação hepática – Plasmodium falciparum. 

 
 
12 - Na epidemiologia das parasitoses, é importante saber a forma evolutiva que infecta os humanos. Ao se conhecer as 

respectivas formas infectantes, é possível traçar medidas profiláticas para o combate destas parasitoses. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa que NÃO corresponde à forma de infecção das respectivas doenças parasitárias. 

 

a) Amebíase é adquida ao se ingerir cistos viáveis de Entamoeba histolytica. 
b) No Brasil as leishmanioses são transmitidas por insetos do gênero Lutzomyia, que, no momento do repasto sanguíneo, 

contenham formas promastigotas na saliva. 
►c) Strongyloides stercoralis são transmitidos, normalmente através de mãos sujas, pela ingestão de ovos viáveis. 
d) Tricomoníase é considerada uma DST (doença sexualmente transmitida), e a transmissão ocorre quando em contato com 

trofozoitos vivos.   
e) Trichuris trichiura e Ascaris lumbricoides são considerados geo-helmintos, e a infecção se dá pela ingestão de ovos viáveis 

dos respectivos parasitos. 
 

 
13 - Num experimento em que é possível coletar amostras de saliva, secreção pancreática, secreção biliar e secreção 

gástrica dos animais experimentais, considere os seguintes resultados:  
 

1. Aumento do pH da secreção pancreática, aumento do volume da secreção biliar e diminuição do pH do suco 
gástrico, caso o animal experimental tenha recebido por via intravenosa uma solução contendo colecistocinina. 

2. Aumento do volume da secreção pancreática e biliar, com diminuição do pH do suco pancreático, se o animal 
receber por via intravenosa uma solução contendo gastrina. 

3. Caso o animal receba por via intravenosa uma solução de secretina, será possível observar aumento do volume 
da secreção pancreática, com aumento do pH desta secreção. 

4. O animal que receber por via intravenosa somatostatina terá o pH do suco gástrico diminuído. 
5. Caso o animal receba acetilcolina, poderemos observar apenas aumento da secreção salivar. 
6. Uma diminuição do pH do suco gástrico poderá ser observada tanto em animais que receberam gastrina, quanto 

nos que receberam acetilcolina. 
 

São resultados observados nesse experimento: 
 

a) 1, 3, 4 e 6 apenas. 
b) 2, 3, 4 e 5 apenas. 
c) 4, 5 e 6 apenas. 
►d) 3 e 6 apenas. 
e) 1 e 5 apenas. 
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14 - Uma mulher de 45 anos apresenta pressão arterial de 145/95 mmHg. Seu médico indica uma dieta com baixo conteúdo 
de sal. Assumindo que ela cumpriu de forma estrita com esta indicação, quais mudanças devem acontecer na 
concentração plasmática de sódio [Na+] e no volume do compartimento extracelular (VEC)? (Nota: assuma que ela 
atingiu um novo estado estável com a nova dieta).  

 

a) [Na+]: sem mudanças; VEC:  
b) [Na+]: sem mudanças; VEC: sem mudanças 
►c) [Na+]: sem mudanças; VEC:  
d) [Na+]:  ; VEC: sem mudanças 
e) [Na+]:  ; VEC:  

 
 
15 - Considere o caso clínico a seguir:  
 

 Um rapaz de 21 anos de idade, irmão de uma pessoa com diabetes mellitus tipo I, começou a apresentar fluxo urinário 
aumentado e sede durante as últimas 6 semanas, período em que perdeu 7 kg de massa corpórea, apesar da ingestão alimentar 
estar elevada. Temendo que esses sintomas significassem que ele tinha desenvolvido diabetes mellitus tipo I, não procurou 
ajuda médica prontamente. Contudo, ele desenvolveu náusea e vômito nas últimas 48 horas, seguido por estado de torpor. Seu 
colega de quarto insistia em levá-lo ao pronto atendimento (PA), mas ele se recusava. Ao chegar ao PA, o paciente apresentava-
se semiconsciente, com membranas mucosas e pele secas. A pressão sanguínea era de 84/52 mmHg e a pulsação de 120 
batimentos/min. Ele estava respirando profundamente e a frequência respiratória era de 30/min. A urinálise revelou presença 
de glucose a 5% e fortemente positiva para cetoácidos. A glicemia era de 800 mg/dL, sódio de 132 mEq/L, bicarbonato 5 mEq/L, 
cloreto 104 mEq/L e potássio 5,8 mEq/L. O pH do sangue era de 7,1, a PCO2 de 17 mmHg, e a PO2 de 95 mmHg. Nitrogênio 
uréico sanguíneo era de 28 mg/dL e a creatinina plasmática de 1,4 mg/dL. No tratamento com insulina exógena, fluido 
intravenoso e potássio, o estado clínico e bioquímico do paciente foi restaurado ao normal em 24 horas. 

 

 A respeito do caso clínico, considere o seguinte metabolismo de carboidratos: 
 

1. Gluconeogênese hepática estimulada.  
2. Glicogenólise muscular estimulada.  
3. Glicogenólise hepática inibida.  
4. Quadro hiperglicêmico em decorrência da deficiência do transporte de glucose (GLUT-4) nos hepatócitos e 

adipócitos.  
 

Ao chegar ao pronto atendimento, esse paciente apresentava: 
 

►a) 1 apenas. 
b) 1 e 2 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
d) 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
16 - Um paciente chega a você para avaliação de uma reduzida função pituitária (documentada pelo estado clínico e por 

níveis circulantes baixos de LH, FSH, TSH e ACTH). Quando você administra os neuro-hormônios GnRH e TRH, há um 
aumento nos níveis de LH, FSH e TSH circulantes. Você conclui que: 

 

a) o referido diagnóstico de baixa função pituitária foi um erro. 
b) os baixos níveis de ACTH causaram todas as anormalidades observadas. 
c) a anormalidade reside em glândulas endócrinas periféricas (gônadas e tireoide). 
►d) a anormalidade está no hipotálamo ou em sua conexão com a pituitária. 
e) a anormalidade encontra-se nas glândulas efetoras. 
 
 

17 - Com relação à insulina, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Um insulinoma (tumor que produz insulina) pode ter como consequência a lipogênese. 
(   ) A ativação da lipoproteína lipase pela insulina promove a mobilização das reservas lipídicas, que serão usadas 

como fonte de energia pelos tecidos capazes de oxidar os ácidos graxos. 
(   ) Nas células sensíveis à insulina, o GLUT-4 é sequestrado na vesícula citoplasmática e translocado para a 

membrana plasmática em resposta ao estímulo insulínico. 
(   ) Muitas ações da insulina sobre o metabolismo são decorrentes da modificação da atividade enzimática, por 

exemplo, fosforilação. No entanto, as enzimas envolvidas na gluconeogênese (por exemplo, fosfoenolpiruvato 
carboxiquinase) têm a síntese aumentada. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
b) V – V – F – V. 
c) F – V – V – F. 
►d) V – F – V – F. 
e) F – F – V – V. 
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18 - Um paciente saudável será submetido a cirurgia geral para a realização de um procedimento de natureza estética e 
será ventilado mecanicamente. Considerando que no ar inspirado e expirado a concentração de oxigênio é, 
respectivamente, de 20,83 e 14 por cento e que o ar expirado contém 5,6% de CO2, para que a ventilação alveolar seja 
adequada ao consumo de oxigênio de 240 mL por minuto, o volume corrente (em mL) e a frequência respiratória (ciclos 
por minuto) deverão ser de, respectivamente: 

 

(Considere o volume de ar no espaço morto anatômico de 150 mL). 
 

a) 200 e 10. 
b) 300 e 15. 
c) 350 e 5. 
d) 400 e 20. 
►e) 500 e 10. 

 
19 - Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS,) é correto afirmar: 
 

a) Organiza-se segundo o modelo assistencial de Dawson, no qual o sistema de saúde se divide em três níveis: atenção 
primária, secundária e terciária. A atenção primária (unidades de saúde) deve realizar ações de prevenção, enquanto os 
níveis secundário e terciário (hospitalar) devem realizar ações de tratamento e reabilitação. 

b) Pode ser classificado como um sistema de Seguro Social, isto é, como um sistema público e gratuito mantido pelo governo 
para toda a população a partir de impostos obrigatórios de empregados e empregadores. 

►c) Pode ser classificado como um sistema de Seguridade Social, modelo semelhante ao de países como Inglaterra, Espanha 
e Canadá. 

d) É um sistema composto por serviços públicos, vedando a participação de serviços privados. 
e) A Lei n.º 8.142/90 institui como instâncias colegiadas em cada esfera de governo, com o objetivo de garantir o controle 

social do Sistema Único de Saúde, o Legislativo e o Judiciário. 
 
20 - Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar: 
 

►a) É um sistema público que pode ter a participação de serviços privados de forma complementar, os quais não precisam ser 
obrigatoriamente filantrópicos, podendo ser também lucrativos. 

b) É o primeiro sistema de saúde pública criado no Brasil, a partir da Constituição Cidadã de 1988. 
c) O financiamento recebido pelo SUS tem respeitado o estipulado pela constituição de 1988, um valor considerado adequado 

para prover bons serviços ao conjunto da população brasileira; entretanto, as práticas de corrupção têm sido responsáveis 
pelo mau uso dos recursos da saúde. 

d) Possui entre seus princípios doutrinários a universalidade de acesso, a integralidade da atenção e a prioridade aos mais 
pobres. 

e) O princípio da integralidade significa o direito de acesso de todos os indivíduos, sem discriminação de qualquer tipo. 


