
 

 



 

  

 



 

CIÊNCIA E PESQUISA 
 

Questão 01 
Um desenho de pesquisa pode ser definido como o planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, que 

envolve tanto a diagramação quanto a previsão de análise e interpretação de coleta de dados. Em alguns 

modelos determina-se a direcionalidade temporal do estudo, que pode ser classificada como: 

 

a) Descritivo ou Analítico. 

b) Longitudinal ou Transversal. 

c) Controlado ou Não Controlado. 

d) Prevalência ou Incidência. 

e) Prospectivo ou Restrospectivo. 

 

Questão 02 
No artigo científico intitulado HUMANIZAÇÃO EM AMBIENTES HOSPITALARES, os autores Silva e 

Caldas (2017) descrevem a metodologia que foi utilizada na pesquisa, conforme texto a seguir: 

 
METODOLOGIA 

[...] além da revisão bibliográfica, o trabalho foi estruturado em outras duas pesquisas realizadas no Hospital Salva Vidas, no 

município de Tororó, interior do Estado do Pará: 

A primeira pesquisa foi realizada junto aos médicos e enfermeiros e, por meio de entrevistas, buscou-se identificar suas condutas, 

experiências e critérios por eles utilizados no desenvolvimento de suas atribuições juntos aos pacientes internados no hospital. 

A segunda pesquisa envolveu um estudo mais abrangente, em que foram coletados dados por meio de um questionário semi-

estruturado, junto aos pacientes que estavam internados no hospital, por no mínimo três dias, visando determinar suas percepções 

sobre o relacionamento profissional-paciente, bem como medir o nível de satisfação dos mesmos, com o atendimento prestado pela 

equipe médica que os atendia durante o período da pesquisa. [...] 

 

De acordo com a Metodologia apresentada pelos autores do artigo, quais foram os tipos de pesquisa por eles 

utilizados na primeira e segunda pesquisas, respectivamente? 

 
a) Pesquisas Descritivas de Campo Quantitativa e Documental. 

b) Pesquisas Descritiva de Campo Quantitativa e Exploratória de Campo Qualitativa. 

c) Pesquisas Descritivas Documental e de Campo Quantitativa. 

d) Pesquisas Exploratória de Campo Qualitativa e Explicativa Experimental. 

e) Pesquisas Exploratória de Campo Qualitativa e Descritiva de Campo Quantitativa. 

 

Questão 03 
O artigo científico, como o próprio nome já revela, caracteriza-se por um texto científico cuja função é relatar 

os resultados, sendo esses calcados de originalidade, provenientes de uma dada pesquisa. Com base em seus 

conhecimentos sobre as características de um artigo de revisão, segundo a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 

 

I. Um artigo de revisão é uma publicação que resume, analisa e discute as informações já publicadas, por 

meio de seleção, análise e compilação de textos de vários autores,  
 

PORQUE 
 

II. Ele aborda temas primários e apresenta os resultados obtidos por meio do trabalho experimental, 

característicos dos trabalhos de revisão.  

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: 

 
a) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 



 

Questão 04 
Leia atentamente o trecho da revisão bibliográfica abaixo e observe as citações existentes em cada parágrafo. 

Em seguida, assinale a alternativa que apresente a sequência correta dos tipos de citação, conforme as regras 

vigentes da ABNT para formatação de citações: 

 

1 PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

 

De acordo com Colliere (2019), (I) a prática de cuidados é a mais antiga prática da história do mundo. 

Durante milhares de anos os cuidados não eram dependentes de um sistema, menos ainda pertenciam a uma 

profissão. Diziam respeito a qualquer pessoa que ajudava outra a continuar a vida em relação ao grupo, e eram 

orientados a partir de duas situações: assegurar a vida e recuar a morte.  

Devido às mudanças tecnológicas, socioeconômicas e culturais da sociedade, as práticas de cuidados 

foram divididas em uma imensidão de tarefas e atividades diversas. “O próprio objeto dos cuidados também foi 

aos poucos isolado, parcelado, fissurado e separado das dimensões sociais e coletivas” (QUEIROZ, 2006, p. 

105). (II) 
Essa estratificação do cuidado teve uma forte influência sobre o processo de trabalho em saúde, caracterizado pelo 

reducionismo biológico, o mecanicismo e o primado da doença sobre o doente. Todavia, essas características são 

atualmente criticadas e problematizadas em busca de um cuidado holístico, sistêmico e interdisciplinar (FAGUNDES 

et al., 2017, p. 150). (III) 

 

O renascimento das “medicinas alternativas” pode ser entendido como um fenômeno social decorrente 

desse movimento. Por medicina alternativa entende-se racionalidades e práticas que partilham de uma 

perspectiva vitalista, centrada na experiência de vida do paciente, com ênfase no doente e não na doença; e 

integradora, de caráter não intervencionista (MUNIZ, 2017). (IV) 

 

a) (I) citação indireta, (II) citação direta longa, (III) citação indireta, (IV) citação direta curta. 

b) (I) citação indireta, (II) citação direta curta, (III) citação direta longa, (IV) citação indireta. 

c) (I) citação indireta, (II) citação direta curta, (III) citação indireta, (IV) citação direta longa. 

d) (I) citação direta, (II) citação direta curta, (III) citação indireta, (IV) citação direta longa. 

e) (I) citação direta, (II) citação indireta curta, (III) citação direta, (IV) citação indireta longa. 
 

 

Questão 05 
A ciência não é neutra, por isso quando optamos por decidir algo fundamentado por razões científicas, a 

probabilidade de acerto é maior. No entanto, a ciência é questionável, afinal, o que é certo hoje pode mudar 

amanhã, diferente dos interesses de cunho filosófico e/ou dogmático do conhecimento religioso.  

Com base nos diferentes tipos de conhecimento humano, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 

que apresente apenas informações verdadeiras: 

 

I. O conhecimento científico é um conjunto de fundamentos puros e aplicados, originados por métodos e 

técnicas que permitem a percepção da realidade. 

II. O conhecimento científico é caracterizado por verdades absolutas e inquestionáveis, fruto da 

personificação da razão humana. 

III. A construção do conhecimento científico se inicia pela formulação de um problema relacionado a um 

determinado tema e o levantamento de hipóteses sobre a problemática estabelecida. 

IV. Não existe definição objetiva do conhecimento científico, pois ele está pautado nos conhecimentos 

empíricos que revelam a realidade de cada indivíduo ou região. 

 

a) I, II e III estão corretas. 

b) I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Apenas III e IV estão corretas. 

e) Apenas III está correta. 

 

 



 

Questão 06 
Choose the correct answer to complete the sentences below: 

 

I- I’d only __________ the washing-up for a few minutes when Claire came home, so she offered to 

finish it. 

II- Had you already __________ James his birthday present when we gave him ours? 

III- Gail hadn’t __________ me that she would help me, so I wasn’t angry when she didn’t. 

IV- Mum had __________ her cup of tea for several minutes before she realised it had salt in it! 

 

a) done / been giving / been telling / drunk. 

b) done / given / been telling / been drinking. 

c) been doing / given / told / been drinking. 

d) been doing / been giving / told / been drinking. 

e) been doing / given / told / drunk. 

 

Questão 07 
Choose the alternative that contains the correct sentence. 

 

a) Be careful with that vase because it’s made of a glass. 

b) Don’t put your hot cup on my new table! It’s a wood and I don’t want you to burn it. 

c) We should all recycle a papers so that it can be used again. 

d) I started coughing because I had a hair at the back of my throat. 

e) Of course you can have some milk. Get glass out of the cupboard. 

 

Questão 08 
Choose the only alternative that contains the correct words to complete the gaps below: 

 

Open-air markets 

Even if you only have a __________ money, you can still have a great time at your local open-air market. The 

clothes __________ cheap, and the fruit __________ cheap, too! Often, the food in your local supermarket 

__________ travelled a long way, but at the market you know that you’re buying food which has been 

produced locally. The vegetables __________ fresh, even if you go late in the day when there are only a 

__________ left. Support your local market and help local farmers. Contact your Town Hall to find out if there 

are __________ open-air markets in your area. (Macmillan. Grammar & Vocabulary). 

 

a) little / are / is / has / are / little / some. 

b) little / are / is / has / are / few / any. 

c) little / are / is / has / is / few / any. 

d) few / are / is / has / are / few / any. 

e) little / is / are / has / are / few / some. 

 

Read the text below and asnswer next questions: 

 

PARENTING 

Insurers should cover weight-loss surgery for kids at risk of early death, doctors say 

(Sonja Haller. USA Today. https://www.usatoday.com/story/life/parenting/2019/10/27/insurers-should-pay-

kids-weight-loss-surgery-aap-study-says/2480118001/). 

 

The American Academy of Pediatrics called childhood obesity an "epidemic within an epidemic" because 

today's children and teens are not likely to have the life expectancy of their parents. 



 

The organization said in its latest policy statement, published Oct. 27 in the jornal Pediatrics, that metabolic and 

bariatric surgery should be considered a safe option for those with severe obesity. Those children face lifelong 

risks of death associated with obesity 

 

The organization also recommended that insurers pay for the surgery and follow-up care. 
Lifestyle modification has showed some success for children with less serve forms of obesity. Few strategies 

have worked for teens and children trying to lose weight with more severe forms of obesity, defined as having a 

body mass index (BMI) of at least 120% of the 95th percentile for age and sex. 

 

Surgery 'safe and effective' 

Dr. Sarah Armstrong, executive committee member of the AAP Section on Obesity, said surgery needs to be a 

potentially life-saving option for youth that is afforded to adults. 

"Children with severe obesity develop health problems earlier than those with lesser degrees of obesity, 

including diabetes, high blood pressure, fatty liver disease, and sleep apnea," Armstrong said in a news release. 

The last 10 years have shown that weight-loss surgery is "safe and effective" when performed in high-quality 

centers. "Unfortunately, we see significant disparities in which patients have access to bariatric surgery," she 

said. "Surgery needs to be an option for all qualifying patients, regardless of race, ethnicity or income." 

 

Children, teens denied coverage 

A Harvard study predicted that more than than half of U.S. children and teens today will be obese by the time 

they turn 35. 

The umbrella term of bariatric surgery refers to a type of surgery that constricts the stomach or digestive system 

to limit calorie intake, leading to weight loss. 

But insurance companies don't approve children and teens at the same rate they approve the procedure for 

adults, the AAP study found. 

The AAP policy statement referred to a Teen-LABS study that found that 47% of young patients who met the 

criteria for surgery were denied coverage. Being younger than 18 was the most cited reason. 

In contrast, adults who met surgical criteria obtained insurance coverage 85% of the time. 

 

Questão 09 
According to the text, comparing life expectancy between parents and sons: 

 

a) A father will live as long as his son. 

b) Girls have more obesity problems than boys. 

c) Probably today's sons will not reach the same age that their parents will. 

d) Obesity is no longer a problem for society. 

e) Boys have more obesity problems than girls. 

 

Questão 10 
After read the text we can say about bariatric surgery that: 

 

a) More teenagers want to do bariatric surgery in order to have a better phisical shape. 

b) Age isn't a reason to deny children insurance coverage for bariatric surgery. 

c) Nowadays the risk of bariatric surgery has risen between children in every cases. 

d) Due to severe obesity, some children should do bariatric surgery in order to provide a better quality of life. 

e) Harvard study says that is decreasing the number of obese people in the future. 

 

  

https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2019/10/24/peds.2019-3223
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/pages/American-Academy-of-Pediatrics-Recommends-Greater-Access-to-Surgical-Treatments-for-Severe-Obesity.aspx
https://www.usatoday.com/story/news/2017/11/29/scary-prediction-u-s-kids-57-could-obese-age-35/906474001/
https://www.usatoday.com/story/news/2017/11/29/scary-prediction-u-s-kids-57-could-obese-age-35/906474001/


 

BASES MORFOLÓGICAS 
 

 

 

Questão 11 

A terminologia anatômica introduz e constitui uma grande parte da terminologia médica. Para se fazer 

compreender, é preciso se expressar de forma clara, empregando os termos apropriados. Como toda ciência, a 

anatomia tem sua linguagem própria e ao conjunto de termos empregados para designar e descrever o 

organismo ou suas partes dá-se o nome de Nomenclatura Anatômica.  

Analisando as afirmativas abaixo, escreva V para verdadeiro e F para falso : 

 

(    ) As abreviações dos termos médicos são usadas para sintetizar a escrita nos prontuários , e na 

clínica são usadas nas análises e descrições de sinais e sintomas dos pacientes.  

(    ) De acordo com as terminologias anatômicas, o termo artéria pode ser abreviado em “a.” e o 

termo vaso em “v.” 

(    ) Os epônimos não ajudam a localizar a estrutura do corpo, sendo assim, não são usados na 

nova terminologia anatômica porque não indicam o tipo ou a localização das estruturas.  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

a) F - V - V. 

b) F - F - V. 

c) V - F - V. 

d) V - F - F. 

e) V - V - V. 

 

 

Questão 12 

As descrições de anatomia baseiam-se em planos e eixos imaginários que cruzam o corpo na posição 

anatômica e assim permitem que aconteçam os movimentos no corpo humano.  

Analisando os planos, eixos e os movimentos, avalie as afirmativas abaixo: 

  

I.  O plano transversal é um plano vertical, imaginário que é atravessado pelo eixo longitudinal e permite os 

movimentos de rotação.  

II.  O plano frontal é vertical, imaginário, atravessa o corpo, formando um ângulo reto com o plano mediano 

e permite os movimentos de flexão e extensão. 

III.  O plano mediano é vertical, imaginário, passa pelo corpo longitudinalmente e é atravessado pelo eixo 

láterolateral. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

a) I e II apenas. 

b) II e III apenas. 

c) I e III apenas. 

d) II apenas. 

e) III apenas. 

 

 

 

 

 

 



 

Questão 13 

A articulação é descrita como sendo a união ou junção entre dois ou mais ossos do esqueleto. Apresenta três 

classes e são descritas de acordo com a forma ou o tipo de material pelo qual os ossos são unidos. De acordo 

com a anatomia das articulações do corpo humano, analise as alternativas abaixo e marque a correta. 

 

a) As articulações trocóideas permitem a rotação em torno de um eixo, são uniaxiais e um exemplo é a 

articulação atlantoaxial mediana. 

b) As articulações selares são classificadas como cartilaginosas, permitem movimentos que ocorrem ao redor 

de dois eixos perpendiculares e apresentam as superfícies articulares opostas semelhantes. 

c)  A sindesmose é um tipo de articulação fibrosa, une os ossos com uma lâmina de tecido fibroso e esses 

tipos de articulações têm boa mobilidade articular, sendo triaxial. 

d)  As articulações cartilaginosas apresentam no seu interior um líquido sinovial que permite uma boa 

mobilidade dos pares articualres. 

e)  As articulações elipsóideas permitem pouco ou nenhum movimento articular, normalmente o movimento 

de um plano é maior do que no outro, e um exemplo desse tipo de articulação são as articulações 

metacarpofalângicas.   

 

Questão 14     

O tórax é a parte do tronco situada entre o pescoço e o abdome, apresenta uma cavidade torácica e sua parede 

tem o formato de um cone truncado, sendo a porção superior mais estreita e a circunferência aumentada 

inferiormente. Com relação à topografia do tórax, leia atentamente os itens abaixo escreva V para verdadeiro e 

F para falso: 

 

(    ) O esterno é um osso que está presente na região anterior do tórax, apresenta uma parte denominada 

manúbrio, que contém a incisura jugular. 

(    ) Os músculos intercostais internos, presentes na região do tórax, são mais ativos nos movimentos de 

expiração. 

(    ) O mediastino é um compartimento central da cavidade torácica, estende-se da abertura superior do 

tórax até o diafragma inferiormente e contém todas as vísceras da cavidade torácica. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

a) V - V - V. 

b) V - V - F. 

c) V - F - V. 

d) F - F - V. 

e) F - V - F. 

Questão 15 
A coluna vertebral é uma estrutura flexível, formada por vários ossos chamados de vértebras, são separados por 

discos intervertebrais, e é dividida em segmentos: cervical, torácico, lombar, sacral e coccígeo.  

De acordo com os conhecimentos de anatomia da coluna vertebral, leia atentamente as alternativas e marque a 

correta: 

 

a) As vértebras torácicas apresentam fóveas costais e servem para fixação das costelas, exceto o décimo 

primeiro e décimo segundo par de costelas, que são flutuantes. 

b) As vértebras lombares estão localizadas na região inferior, apresentam, na sua lateral, processos espinhosos 

grandes, para fixação muscular. 

c) O sacro do adulto é formado por cinco vértebras sacrais, intercaladas por discos intervertebrais e apresenta 

uma base que articula com o cóccix.  

d) As vértebras cervicais apresentam o forame transversário oval no processo transverso que servem para 

passagem das veias e artérias, exceto na sétima vértebra cervical. 

e) O cóccix é um pequeno osso triangular, o último segmento da coluna e participa, juntamente com 

as outras vértebras, na sustentação do peso corporal. 

 



 

Questão 16 

Várias síndromes dos seres humanos são originárias de deficiências no funcionamento das organelas, sejam elas 

membranosas ou não membranosas. Uma destas síndromes, chamada de síndrome de Kartagener, acomete a 

mobilidade dos espermatozoides e batimentos ciliares nas tubas uterinas, levando à esterilidade dos homens e 

mulheres, respectivamente.  

Qual a principal organela acometida por essa síndrome? 

 

a) Mitocôndrias. 

b) Microtúbulos. 

c) Filamentos de actina. 

d) Lisossomos. 

e) Ribossomos. 

 

 

Questão 17  
O trato gastrointestinal possui estruturas teciduais as quais auxiliam o processo de digestão do alimento 

adquirido pela dieta. A figura abaixo mostra o esquema das camadas encontradas ao longo do trato de acordo 

com o órgão. Qual o nome da camada apontada pelo algarismo romano I? 

 

Fonte: ROSS, M. H.; PAWLINA, W. Histologia: texto e atlas. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2018. 

 

a) Muscular externa. 

b) Muscular da mucosa. 

c) Serosa. 

d) Adventícia.  
e) Submucosa. 

 

 

 

I 



 

 

 

Questão 18 
Os tecidos são compostos por células especializadas responsáveis pelas características teciduais. O tecido 

conjuntivo propriamente dito, por exemplo, é formado majoritariamente por colágeno. A deficiência desta 

proteína pode causar inúmeras patologias.  

Qual das desordens abaixo é resultante da deficiência da formação do colágeno? 

 

a) Fibrose cística. 

b) Doença de Parkinson. 

c) Distrofia de Duchenne. 

d) Osteogenesis imperfecta. 

e) Lipoma. 

 

Questão 19 
Leia a descrição abaixo: 

Tecido responsável por armazenar ácidos graxos na forma de triacilgliceróis sendo frequentemente encontrado 

na fáscia subcutânea. Possui origem mesenquimatosa sendo dividido em dois tipos principais: unilocular e 

multilocular.  

A qual tecido a descrição acima se refere? 

 

a) Epitelial. 

b) Adiposo. 

c) Nervoso. 

d) Hematopoietico. 

e) Conjuntivo propriamente dito frouxo. 

 

 

Questão 20 
Os tumores no corpo humano possuem denominações específicas de acordo com sua origem tecidual, como por 

exemplo, os dois tipos de epitélio: revestimento e o glandular.  

Como se chamam os tumores que acometem esses dois tipos de tecido, respectivamente? 

 

a) Sarcoma e linfossarcoma. 

b) Linfoma e lipoma. 

c) Carcinoma e adenocarcinoma. 

d) Condrossarcomas e osteossarcoma. 

e) Lipossarcomas e adenolipomas. 

 

 

  



 

METABOLISMO CORPORAL 
 

Questão 21 

A síntese de um composto desconhecido inicia-se na matriz mitocondrial do hepatócito com formação de 

carbamoil-fosfato a partir de bicarbonato e amônio. O carbamoil fosfato, ainda na mitocôndria, condensa-se 

com ornitina, originando citrulina; a citrulina é transportada para o citossol, onde reage com aspartato, 

formando arginino-succinato; este se decompõe em arginina e fumarato; a arginina é hidrolisada, produzindo o 

composto desconhecido regenerando ornitina, que retorna à mitocôndria.  

Qual a alternativa correta sobre o composto desconhecido? 

a) O composto desconhecido é sintetizado nos hepatócitos dos rins e eliminado na forma de urina pela uretra.  

b) O composto desconhecido é a ureia sintetizada pelos hepatócitos com saldo energético de -1 ATP e 

convertido em amônio para ser eliminado na forma de urina pelo sistema renal. 

c) O composto desconhecido é o amônio sintetizado nos hepatócitos a partir do aspartato, ureia e acetil CoA e 

eliminado na forma de urina pela uretra do rins.  

d) O composto desconhecido é o succinato, um intermediário do ciclo de Krebs, capaz de produzir 4 ATPs 

que auxiliam no processo ativo de reabsorção de cálcio na produção da urina. 

e) O composto desconhecido é a ureia sintetizada nos hepatócitos; os nitrogênios dessa excreta são 

provenientes do amônio e aspartato e a carbonila obtida a partir do bicarbonato. 

 

Questão 22 
Glucagon é um hormônio (polipeptídeo) produzido no pâncreas, muito importante no metabolismo dos hidratos 

de carbono. O seu papel mais conhecido é aumentar a glicemia (nível de glicose no sangue).  

Avalie as assertivas sobre a sinalização estimulada pelo Glucagon, assinalando V para verdadeiro e F para 

falso: 
 

(     ) O nível de glucagon aumenta no sangue porque o sensor pancreático de glicose reconhece a queda do 

nível de glicose no sangue, ativando as vias anabólicas. 

(     ) O glucagon promove a quebra de glicogênio hepático através da fosforilação da glicogênio 

fosforilase. 

(     ) O glucagon promove a gliconeogênese utilizando glicerol, alanina e Acetil CoA de ácidos graxos para 

formação de Glicose. 

(     ) O glucagon promove a glicogenólise hepática através da desfosforilação da glicogênio sintase. 
 

A ordem correta, de cima para baixo, é:  

a) F - F - F – F 

b) F - V - F - F  

c) F - V - F - V  

d) V - F - V - F  

e) V - V - F - F  

 

Questão 23 
Muitos compostos da dieta humana apresentam propriedades antioxidantes que controlam o desbalanço redox, 

o envelhecimento precoce e manifestações de doenças. No entanto há antioxidantes naturais do organismo 

humano como a Glutationa (GSH), que também apresenta propriedades antioxidantes nas células.  

Em relação à GSH, é correto afirmar: 

 

a) Molécula constituída de aminoácidos que atua como supressor de espécies reativas de oxigênio (EROs) por 

meio da oxidação de duas moléculas de GSH formando uma molécula oxidada de GSSG. 

b) Molécula constituída por glicose, cisteína e histidina com função de suprimir as espécies reativas de 

oxigênio (EROs) geradas no interior das células. 

c) Tripeptídeo que reduz a atividade da glutationa redutase e aumenta a geração de espécies reativas de 

oxigênio (EROs) intracelular. 

d) Dipeptídeo oxidado (GSSG) que pode ser reduzido pela glutationa redutase a duas moléculas de GSH, às 

custas de NADH. 

e) Molécula constituída por polifenóis com função oxidante nas células de mamíferos submetidas ao estresse 

oxidativo. 



 

 

Questão 24 

A tragédia com os meninos do centro de treinamento do flamengo não ficou conhecida apenas pelos danos 

ocasionados pelo fogo, mas também pela inalação da fumaça que, provavelmente, teria comprometido a 

respiração celular.  

Leia as assertivas sobre a cadeia transportadora de elétrons/fosforilação oxidativa mitocondrial e marque a 

alternativa correta: 

 

I. O fluxo de elétrons na cadeia respiratória é executado por uma série de carreadores intermediários de 

elétrons, localizados na membrana mitocondrial interna. 

II. Os complexos II e IV da cadeia transportadora de elétrons mitocondrial catalisam a transferência de 

elétrons para a ubiquinona a partir de dois doadores de elétrons diferentes: NADH (para o complexo II) e 

FADH2 (para o complexo IV).  

III. Compostos presentes na fumaça aumentaram o transporte de elétrons na membrana externa da 

mitocôndria bem como o bombeamento de prótons para a matriz mitocondrial, produzindo um colapso 

energético celular.  

   

 Conclui-se que está correto o que se afirma em: 

 

a) I, II e III. 

b) I e II apenas.  

c) I e III apenas. 

d) I apenas. 

e) III apenas. 

 

 

Questão 25 
Em condições aeróbicas, as células eucarióticas oxidam completamente glicose a CO2 e H2O. Quantos FADH2 

são produzidos na oxidação completa de uma molécula de glicose em presença de oxigênio molecular? 

 

a) 0 

b) 2 

c) 10  

d) 32  

e) 38 

 

 

Questão 26 
Descrito décadas atrás, o efeito de Warburg da glicólise aeróbica é uma das principais características 

metabólicas do câncer e assim permeia pela via de sinalização das pentoses fosfato.   

Qual alternativa é correta sobre a via das pentoses fosfato? 

 

a) A via das pentoses fostato é fundamental para a síntese de acetoacetato, corpo cetônico importante na 

gliconeogênese. 

b) A via das pentoses fostato é fundamental para a síntese de NADH e lactose que são importantes 

constituintes de membrana mitocondrial. 

c) A via das pentoses fostato é fundamental para a síntese de Ribose 5 fosfato (R5P) e NADPH que são 

importantes para reações de síntese de biomoléculas como o DNA. 

d) A via das pentoses fostato é fundamental para a inibição da replicação do DNA e silenciamento de genes. 

e) Os produtos da via das pentoses fostato são utilizados na beta oxidação dos ácidos graxos com número par 

de carbono para produção de Succinil- CoA. 

 

 

 

 



 

Questão 27 
Na cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa é essencial o gradiente de prótons, que, quando 

retornam por meio da enzima ATP sintase, há a geração do ATP. Um desacoplador muito utilizado no século 

passado tem promovido a passagem de prótons na membrana interna da mitocôndria sem passar pela ATP 

sintase. Composto orgânico nitroderivado estimula o emagrecimento através da capacidade de aumentar a taxa 

metabólica basal, levando a um gasto energético mais elevado. Contudo, os efeitos colaterais foram detectados, 

principalmente com o aparecimento de cataratas, o que levaria à suspensão da sua utilização pelo Federal Food, 

Drug and Cosmetic Act. Com a suspensão da sua venda para fins médicos, obviamente o número de casos fatais 

e reações adversas diminuiu. Ainda assim, alguns casos fatais foram reportados, mesmo após a suspensão da 

sua comercialização.  

Baseado nos conceitos metabólicos da cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa, marque a 

alternativa que indica a estrutura do desacoplador mencionado no texto: 

 

 

 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

e) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questão 28 
A representação esquemática abaixo mostra as principais adaptações metabólicas induzidas pela baixa razão 

insulina/glucagon. No fígado, nota-se a não-ocorrência do ciclo de Krebs devido ao consumo de oxaloacetato 

pela gliconeogênese, e o consequente desvio da acetil-CoA para formar corpos cetônicos; a inibição da piruvato 

desidrogenase impede que o piruvato seja oxidado a acetil-CoA e preservado para originar oxaloacetato. No 

músculo, essa enzima também está inativa e o piruvato não se transforma em acetil-CoA; pode ser convertido 

em oxaloacetato, que mantém o funcionamento do ciclo de Krebs, em alanina, por transaminação com 

aminoácidos, ou em lactato. Alanina, glutamina (não mostrada na figura) e lactato são exportados do músculo. 

 

 
Fonte: Bioquímica Básica. Anita Marzzoco e Bayardo B. Torres. Terceira Edição. Capítulo 21  Regulação Integrada do Metabolismo.  
 

A caracterização metabólica do músculo, fígado e tecido adiposo contextualizada pela  representação 

esquemática pode representar metabolicamente qual patologia? 
 

a) Esteatose hepática. 

b) Arterosclerose. 

c) Fenilcetonúria. 

d) Diabetes mellitus tipo I. 

e) Hiperamonemia congênita tipo I. 

 

Questão 29  
Biomolécula sintetizada no citoplasma das células de mamíferos através do Acetil-CoA e Malonil-CoA. A 

afirmativa mencionada refere-se à síntese de qual biomolécula? 
 

a) Aminoácido. 

b) Carboidrato. 

c) Glicerol. 

d) Corpo cetônico. 

e) Ácido graxo. 

 

Questão 30 
Um indivíduo se exercita pouco e come muito. Além disso “é calmo” e faz tudo devagar. A tendência é haver 

excesso de Acetil-CoA em vários tecidos, inclusive tecido adiposo e fígado. Nessas circunstâncias, esse 

indivíduo 
 

a) degrada colesterol mas sintetiza triacilgliceróis. 

b) degrada triacilgliceróis mas sintetiza colesterol. 

c) transforma glicose em triacilgliceróis e colesterol. 

d) aumenta massa muscular. 

e) é mais inteligente por utilizar a energia dos alimentos para o raciocínio rápido. 



 

CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO 
 

Questão 31 

A cavidade pélvica é um espaço limitado perifericamente pelas paredes e assoalho ósseos, ligamentares e 

musculares da pelve. A cavidade pélvica contém as partes terminais dos ureteres, bexiga urinária, reto, órgãos 

genitais pélvicos, vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. Com relação à pelve feminina, os órgãos e estruturas 

que as contêm, marque abaixo a alternativa correta: 

 

a) Os ovários, que são considerados glândulas exócrinas, têm a função de produzir os hormônios 

reprodutivos do sexo feminino. 

b) A face anterior da bexiga urinária está diretamente apoiada na parede posterior da vagina. 

c) As tubas uterinas estão em um mesentério estreito, a mesossalpinge, e ficam presas à cavidade pélvica pelo 

ligamento redondo, na porção lateral da mesma. 

d) O colo do útero é dividido em duas porções: uma porção supravaginal, que fica entre o istmo e a vagina, e 

uma porção vaginal, que se salienta para a vagina. 

e) O útero não gravídico geralmente apresenta uma maior porção dentro da pelve maior, e em período de 

gestação permanece por maior tempo dentro da pelve menor. 

 

 

Questão 32 
As tubas uterinas estão em um mesentério estreito, a mesossalpinge, que forma as margens livres 

anterossuperiores dos ligamentos largos, conduz o ovócito que é liberado mensalmente de um ovário durante a 

vida fértil, da cavidade peritoneal periovariana para a cavidade uterina e é considerada um local habitual de 

fertilização.  

Com relação às tubas uterinas marque a alternativa correta: 

 

a) As tubas uterinas estendem-se medialmente a partir dos cornos uterinos e se abrem na cavidade peritoneal 

perto dos ovários. 

b) O infundíbulo é a extremidade medial e afunilada da tuba uterina que se abre na cavidade peritoneal 

através do óstio abdominal. 

c) A ampola é a parte mais curta da tuba uterina que começa na extremidade medial do infundíbulo e esta é a 

região em que ocorre a fertilização na tuba uterina. 

d) A parte uterina da tuba é o segmento intramural curto que atravessa a parede do útero e se abre, através do 

óstio uterino, para a cavidade do útero. 

e) O istmo é a parte da tuba uterina que apresenta paredes largas e está em contato com os ovários. 

 

Questão 33 
Anatomicamente, as vísceras pélvicas incluem as partes distais do sistema urinário e do trato digestório, além 

do sistema reprodutivo. A cavidade pélvica apresenta uma parede anteroinferior, duas paredes laterais, uma 

parede posterior e um assoalho formado por vários músculos. Com relação à pelve masculina, os órgãos e 

estruturas que a contém, marque a alternativa correta: 

 

a) Os ductos ejaculatórios são tubos delgados que se originam pela união dos ductos das glândulas seminais 

com os ductos eferentes e se abrem no interior da próstata. 

b) O ducto deferente ascende anterior ao testículo, passa pelo canal inguinal, penetrando na pelve e formando 

o ducto ejaculatório na região posterior à próstata. 

c) A próstata apresenta uma base intimamente relacionada ao colo da bexiga e uma face posterior relacionada 

com a ampola do reto. 

d) As glândulas seminais encontram-se em posição oblíqua e inferior à próstata, servindo para armazenar os 

espermatozoides. 

e) Os ductos das glândulas bulbouretrais atravessam a membrana do períneo e se abrem na região prostática 

da uretra. 

 

 

 



 

Questão 34 
Durante a espermatogênese, as células germinativas sofrem transformações até a formação do gameta chamado 

espermatozoide. Para que esse processo seja viável é importante a ação do hormônio testosterona, que é 

produzido pela célula: 

 

a) Sertoli. 

b) Leydig. 

c) Espermatogônia. 

d) Germinativa primordial. 

e) Espermatócito secundário. 

 

Questão 35 
O ciclo para produção de gametas femininos é iniciado ainda no estágio embrionário. Na puberdade, a mulher 

sofre maturação dos folículos até o estágio final chamado folículo maduro ou folículo de Graaf. Abaixo segue a 

figura de um folículo maduro. Qual o nome das áreas indicadas pelas letras A e B, respectivamente? 
 

Fonte: JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008. 

 

Qual o nome das áreas indicadas pelas letras A e B, respectivamente? 

 

a) Antro e células da granulosa. 

b) Corona radiata e túnica interna. 

c) Zona pelúcida e túnica externa. 

d) Teca interna e teca externa. 

e) Cúmulo oóforo e oócito primário. 

 

Questão 36 
A separação dos cromossomos X e Y durante a meiose é chamada de herança ligada ao sexo. Em relação aos 

cromossomos sexuais, no sexo masculino, os gametas são de tipos diferentes por conterem espermatozoides 

com um X ou Y. Dessa forma, como são classificados indivíduos do sexo masculino com esse tipo de 

distribuição dos cromossomos sexuais?  
 

a) Homozigoto. 

b) Heterogamético. 

c) Heterozigoto. 

d) Homogamético. 

e) Deuterozigoto. 

 



 

Questão 37 
A incidência dos vários tipos de gêmeos unidos é incerta e poucos indivíduos têm a oportunidade de estudar 

mais de um caso detalhadamente. De forma geral, sua incidência varia entre 1:50.000 e 1:200.000 gestações. Os 

gêmeos mais famosos, que abriram as portas para o melhor entendimento da gemelaridade imperfeita, foram 

Chang e Eng, no Sião, no ano de 1811. Ambos eram unidos pela parte inferior do tórax e compartilhavam o 

mesmo fígado. Devido à anormalidade, os irmãos passaram por diversos preconceitos, pois acreditava-se que as 

mulheres que eles engravidassem teriam bebês com as mesmas alterações. Os gêmeos coligados, que são 

sempre monozigóticos, são de ocorrência rara na medicina e levam à grande curiosidade por parte da sociedade 

e também dos profissionais da área de saúde. A formação de irmãos siameses ou xifópagos se deve a uma 

deficiência 

 

 
(Chang e Eng Bunker, os primeiros irmãos chamados siameses) 

 

a) na separação completa dos blastômeros. 

b) na separação completa da nêurula. 

c) na diferenciação dos meroblásticos secundários. 

d) no controle substancial da porção gastrular. 

e) na fecundação de um óvulo por 3 espermatozoides. 

 

Questão 38 
Células tronco são células com capacidade de autorrenovação e de diferenciação em diversas categorias 

funcionais de células. Essas células têm capacidade de se dividir e se transformar em outros tipos de células. 

Elas podem ser programadas para desenvolver funções específicas, uma vez que se encontram em um estágio 

em que ainda não estão totalmente especializadas. A pesquisa e terapia com as células-tronco embrionárias, 

reguladas no Brasil pela Lei de Biossegurança, são fontes de questionamentos controversos nos aspectos 

bioético, moral e jurídico porque resultam na destruição de embriões. Com relação às células tronco, analise as 

seguintes afirmativas: 
 

I. Células totipotentes também são conhecidas como células embrionárias.  

II. Células Pluripotentes são células capazes de diferenciarem-se em todos os 216 tecidos + placenta e 

anexos embrionários.  

III. As células multipotentes geram os tecidos dos quais se originaram.  

IV. As células pluripotentes correspondem a massa de células internas do blastocisto. 

 

Está correto afirmar o que se afirma nos itens: 

a) I, II e IV apenas. 

b) I, III e IV apenas. 

c) II, III e IV apenas. 

d) III e IV apenas. 

e) I, II, III e IV. 



 

 

Questão 39 
A clivagem do zigoto consiste em repetidas divisões do zigoto. A divisão mitótica do zigoto em duas células-

filhas chamadas blastômeros, começa poucos dias depois da fertilização. Por volta do terceiro dia, uma bola 

sólida de dezesseis ou mais blastômeros está constituída a mórula.  

Marque a alternativa que melhor define essa estrutura: 

 

 
http://cienciasdejoseleg.blogspot.com/2013/11/la-morula-y-la-blastulablastocito.html 

 

a) Estrutura em que é possível distinguir os três folhetos embrionários. 

b) Estrutura caracterizada pela presença de placa neural, suco neural e tubo neural. 

c) Estrutura em que já é possível observar a mesoderme altamente desenvolvida. 

d) Estrutura onde já se pode observar a presença da linha primitiva bem estabelecida. 

e) Estrutura de tamanho similar ao do ovo, formada por um conjunto de blastômeros. 

 

Questão 40 
As molas hidatiformes apresentam graus variados de proliferação trofoblástica e produzem quantidades 

excessivas de gonadotropina coriônica humana. Em 3% a 5% desses casos, as molas evoluem para lesões 

trofoblásticas malignas denominadas coriocarcinomas. Estes tumores invariavelmente se disseminam 

(metástase), pela corrente sanguínea, para vários locais, como pulmões, vagina, fígado, ossos, intestino e 

cérebro. As molas podem se apresentar como mola hidatiforme completa e mola hidatiforme parcial. Sobre 

isso, analise as seguintes afirmativas: 

 

I. Nos casos de mola hidatiforme completa não é visualizada a presença do embrião, apenas a 

formação molar. 

II. Na mola parcial encontram-se presentes cromossomas triplóides (69,xxy ou 69,xxx). 

III. Os níveis de hormônios B-hCG aumentam consideravelmente nos casos de doença trofoblástica 

gestacional, podendo chegar a valores de 200.000 UI/mL. 

IV. Faz-se necessário o esvaziamento uterino com posterior envio do material para avaliação 

histopatológica.  

 

Está correto o que se afirma nos itens: 

 

a) I, II, III e IV. 

b) I e II apenas. 

c) I, II e IV apenas. 

d) II, III e IV apenas. 

e) III e IV apenas. 

 

  

http://cienciasdejoseleg.blogspot.com/2013/11/la-morula-y-la-blastulablastocito.html


 

INTERAGINDO COM A COMUNIDADE I 
 

 

Questão 41 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988 e é regulamentado por leis 

orgânicas que regem os seus princípios e diretrizes. Nosso sistema de saúde mobiliza um conjunto de ações e 

serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.  

Conforme as leis orgânicas 8.080/1990, assinale a alternativa correta sobre o campo de atuação do SUS: 

 

a) A fiscalização e a inspeção da indústria de tabaco e bebidas para consumo humano.  

b) A colaboração na proteção social ambiental, nela compreendida a educação.  

c) A formulação, o financiamento e a execução de ações de saneamento básico.  

d) A formulação, execução e produção de sangue e seus derivados. 

e) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse 

para a saúde.  

 

 

Questão 42 
O governo Rodrigues Alves (1902-1906) foi responsável pelos processos de modernização e urbanização da 

Capital Federal - Rio de Janeiro. Coube ao prefeito Pereira Passos a urbanização da cidade e ao Dr. Oswaldo 

Cruz o saneamento, visando combater as diversas epidemias que assolavam a população. Essa política de 

urbanização e saneamento público, apesar de necessária e modernizante, encontrou forte oposição junto à 

população pobre da cidade e à opinião pública.  

A charge “Espeto Obrigatório” é uma sátira às leis do governo na época e trata-se, especificamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) do movimento popular de esquerda que foi aprisionado pelas forças militares. 

b) da crítica às estratégias de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Emílio Ribas no combate obrigatório de 

doenças no Rio de Janeiro. 

c) dos apontamentos da elite na época sobre os considerados “insalubres” e a transmissão das doenças nos 

cortiços. 

d) da revolta da vacina contra a obrigatoriedade da vacinação contra varíola. 

e) do descontentamento dos farrapos frente ao governo ter uma política de discriminação das favelas 

(cortiços). 

 

 

 
Jornal: A Avenida, 10 /10/1904; charge não assinada 



 

 

Questão 43 
O Decreto nº. 7.508, de 2011, regulamenta a Lei nº. 8.080/1990, que dispõe sobre a organização do Sistema 

Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.   

Observe as assertivas abaixo, marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso nas afirmativas sobre as 

características de regulamentação do SUS.   

 

(    ) Região de Saúde: espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, 

delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 

infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o 

planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 

(    ) Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de 

complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(    ) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde: acordo de colaboração firmado entre entes 

federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e os serviços de saúde na rede 

regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 

critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de 

controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada 

das ações e serviços de saúde. 

(    ) Comissões Intergestores: instâncias de pactuação consensual entre os órgãos do controle social. 

(    ) Porta de Entrada: serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. 

 

A sequência correta (de cima para baixo, é: 

 

a) V – F – V – V – V. 

b) V – F – V – F – V. 

c) V – V – F – F – V. 

d) V – V – V – F – V. 

e) V – V – V – F – F. 

 

 

Questão 44 
O modelo da História Natural das Doenças (HND) postulado por Hugh R. Leavell e Edwin Clark (1976) 

organizou o olhar sobre as intervenções humanas no processo da saúde-doença, observando de forma 

generalizada a HND. De acordo com esse modelo, a notificação dos casos de um surto de leishmaniose se 

alinha com que tipo de prevenção e período? 

 

a) Primária no período pré-patogênico. 

b) Secundária no período patogênico. 

c) Específica no período pré-patogênico.  

d) Terciária no período pós-patogênico. 

e) Primária no limiar de desenlace. 

 

 

 

Questão 45 
O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foi criado pelo Ministério da Saúde em 

2008, e teve algumas mudanças estruturais e de nomenclatura com a Política Nacional de Atenção Básica 

(2017). O NASF-AB possui o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as 

ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações.  

 

Marque a alternativa correta que caracteriza o NASF-AB: 

 



 

a) O NASF-AB é uma porta de entrada adicional para o nível secundário do sistema de saúde, prestando 

apoio para um número específico de equipes de Saúde da Família em territórios definidos, conforme sua 

classificação. 

b) O NASF-AB não se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, mas apoia as equipes de Saúde 

da Família, embora não esteja vinculado a um número específico de equipes de Saúde da Família em seus 

territórios. 

c) O NASF não se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, mas apoia as equipes de Saúde da 

Família, estando vinculado a um número específico de equipes de Saúde da Família em territórios 

definidos, conforme sua classificação. 

d) O NASF não se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, mas apoia as equipes de Saúde da 

Família, estando vinculado a um número específico de equipes de Saúde da Família independentemente 

dos seus territórios, conforme sua classificação. 

e) O NASF-AB é uma porta de entrada adicional para o nível terciário do sistema de saúde, prestando apoio 

para um número específico de equipes de Saúde da Família em territórios definidos, conforme sua 

classificação e seus profissionais da reabilitação. 
 

Questão 46 
A territorialização em saúde representa um importante instrumento de organização dos processos de trabalho e 

das práticas de saúde, no âmbito da atenção básica. É o momento em que a equipe de Saúde da Família 

(re)conhece processual e sistematicamente os determinantes e condicionantes presentes na sua área de 

abrangência sanitária, responsáveis por influenciar no perfil de morbimortalidade da sua população adscrita. 

Como organizar o processo de trabalho da equipe de Saúde da Família com base na territorialização em saúde? 
 

a) Priorizando as ações programáticas em saúde para grupos específicos como hipertensos, diabéticos e 

gestantes. 

b) Priorizando a organização do processo de trabalho da equipe com base na identificação das necessidades de 

saúde das coletividades. 

c) Priorizando a organização do processo de trabalho da equipe com base no planejamento das ações 

orientadas pela Vigilância Epidemiológica. 

d) Priorizando a demanda espontânea, tendo em vista a diversidade e complexidade das necessidades de saúde 

presentes nos territórios. 

e) Priorizando a organização do processo de trabalho da equipe com base no planejamento das ações 

multidisciplinares do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. 
 

Questão 47 
A Declaração de Alma Ata, firmada em 1978, define: Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais 

de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente 

aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena 

participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase de seu desenvolvimento, no 

espírito de autoconfiança e autodeterminação. Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual 

constituem a função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global da 

comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o 

sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos 

lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de 

assistência à saúde.  

De acordo com a declaração acima, assinale a alternativa referente à organização proposta. 
 

a) Propõe a instituição de serviços locais de saúde centrados nas necessidades de saúde da população e 

fundados numa perspectiva interdisciplinar. 

b) Propõe maior investimento na atenção secundária, melhorando o acolhimento da população junto à 

Unidade Básica de Saúde. 

c) Implementa a “Estratégia Saúde da Família”, baseada na reversão do modelo assistencial focado no 

hospital e atendimento emergencial para modelo de prevenção da moléstia. 

d) Fornece diretrizes para a implementação de novos centros de alta complexidade, firmados no atendimento 

para atenção terciária. 

e) Recomenda melhorias nos investimentos de saúde nos níveis terciários e quaternários, para evitar a 

sobrecarga dos serviços no nível secundário. 



 

 

Questão 48 
O Pacto pela Saúde (2006) compõe um conjunto de compromissos sanitários derivados da análise da situação 

de saúde do país.  

Dos itens abaixo marque aquele que corresponde ao Pacto em Defesa do SUS:  

 

a) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.  

b) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama. 

c) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias. 

d) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses 

direitos. 

e) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias. 

 

 

Questão 49 
Em novembro de 1986, na cidade de Ottawa, no Canadá, aconteceu uma importante Conferência Internacional 

que culminou no documento denominado Carta de Ottawa, o qual apresentou intenções que seguramente 

contribuíam para se atingir Saúde para todos no ano de 2000 e anos subsequentes, tendo como base nos 

progressos alcançados com a Declaração de Alma Ata (1978), ambos grandes precursores do Sistema Único de 

Saúde (SUS). O foco principal da Carta de Ottawa consistiu em: 

 

a) Prevenção de doenças. 

b) Universalidade do sistema. 

c) Promoção da saúde. 

d) Estatização da saúde. 

e) Atenção primária à saúde. 

 

 

Questão 50 
A Lei nº 8.080/90, também definida como arcabouço jurídico constitucional do Sistema Único de Saúde (SUS), 

aborda de forma detalhada os princípios e diretrizes de nosso sistema de saúde. Em seu artigo 6º apresenta os 

campos de atuação do SUS para a execução de ações, entre os quais está a Vigilância Sanitária.  

Assinale a alternativa correta no que se refere à Vigilância Sanitária: 

 

a) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, gerir laboratórios públicos de 

saúde e hemocentros. 

b) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete, entre outros, acompanhar, controlar e avaliar as 

redes hierarquizadas do nível terciário do Sistema Único de Saúde (SUS).  

c) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outras, formular, avaliar e apoiar 

políticas de avaliação de alimentos e nutrição.  

d) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, estabelecer normas e executar 

a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos 

demais entes da federação.  

e) À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, entre outros, identificar estabelecimentos 

hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional. 

  



 

HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES I 
 

 

Questão 51 

Para o estabelecimento da hipótese diagnóstica, inicia-se a investigação com a obtenção de uma história clínica 

do paciente. Essa deve ter o maior número de informações e ser o mais completa possível. Como são muitas a 

serem registradas, é de suma importância a organização dos dados esclarecendo os sintomas atuais com sua 

descrição objetiva e detalhada, as circunstâncias em que surgiram, se houve ou não algum estressor que 

desencadeou ou agravou o quadro, o grau de interferência na vida social, nas atividades profissionais diárias, 

nas relações interpessoais e a intensidade do sofrimento psíquico; breve histórico do desenvolvimento pessoal e 

de como ocorreu a ultrapassagem das diferentes etapas evolutivas.  

Tal procedimento durante uma consulta médica usualmente recebe o nome de: 

 

a) Histórico Social. 

b) Biografia do Paciente. 

c) Entrevista Aberta. 

d) Identificação do Paciente. 

e) Anamnese. 

 

 

 

Questão 52 
Acadêmicos de medicina do UNESC, durante uma visita domiciliar realizada pelo Módulo Interagindo com a 

Comunidade observaram os sinais vitais de um cliente adulto jovem que estava em repouso. Constataram que 

sua temperatura axilar era 36,4 °C, respiração de 18 incursões por minuto, pulso radial de 68 

batimentos/minuto, pressão sistólica de 130 mmHg e pressão diastólica de 80 mmHg.  

Ao analisar esses valores, é correto afirmar que o cliente se apresentava 

 

a) com hipertensão isolada grau 1. 

b) com hipertensão de Korotkoff. 

c) normotérmico. 

d) bradisfigmo. 

e) ortodispneico. 

 

 

 

Questão 53 
Sra. T.P.C., 28 anos, procurou a Unidade de Saúde queixando de seu peso. Foi atendida por acadêmicos de 

medicina, acompanhados do preceptor do módulo Interagindo com a Comunidade. Ao realizar o exame físico, 

constatou-se que os dados antropométricos da cliente foram os seguintes: Peso= 89 kg e Estatura = 1,60 m, 

indicando obesidade. De acordo com esses dados quantos quilos de peso a paciente precisaria perder para 

chegar no peso saudável, tomando como base o LIMIAR MAIS ALTO DO PESO SAUDÁVEL do Índice de 

Massa Corpórea (IMC) da Organização Mundial da Saúde (OMS)? 

 

a) 9,3. 

b) 12,5. 

c) 18,9. 

d) 25,3. 

e) 34,7. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questão 54 
O estresse está presente em diversas situações do cotidiano 

acadêmico e, durante uma seção tutorial do Curso de 

Medicina do UNESC, os acadêmicos apresentavam as 

características da baixa de imunidade durante os momentos 

estressores. Um dos acadêmicos relatou que no período de 

prova apresenta diversas erupções cutâneas e que naquele 

momento ele estava com lesões primárias por ter 

comprimido acnes na região destacada com uma estrela 

(figura 1). De posse dessa história e considerando um 

processo inflamatório/infeccioso na lesão citada, qual(is) 

a(s) área(s) que estariam manifestando a linfonodomegalia?  

 

a) 24 e 28. 

b) 23 e 24. 

c) 16 e 28. 

d) 15 e 16. 

e) 15 e 19. 

 

 

Questão 55 
 Habilidades Clínicas são módulos que desenvolvem competências importantes para a formação do futuro 

médico. Um grupo de acadêmicos do UNESC estava na biblioteca Ruy Lora do UNESC estudando para a uma 

avaliação deste módulo. Observaram que a administração parenteral de medicamentos é aquela realizada por 

meio de injeções. Quando as medicações são feitas dessa forma, configura-se procedimento invasivo em que se 

utilizam técnicas para não provocar danos ao paciente. Cada via de administração se relaciona a um tipo de 

tecido no qual o medicamento será aplicado.  

Sobre as vias de administração, é correto afirmar: 

 

a) Subcutânea é ricamente suprida com sangue, sendo sua absorção rápida como a via intramuscular. 

b) Intramuscular tem locais para administração: as regiões vasto lateral, ventroglútea, deltoide e escapular. 

c) Intradérmica é utilizada para testes cutâneos, por serem testes potentes e a absorção ocorrer rapidamente. 

d) Subcutânea não gera prejuízo, se utilizar a mesma região do corpo para todas as aplicações. 

e) Intramuscular fornece uma absorção mais rápida do medicamento que a subcutânea, devido à maior 

vascularização no músculo. 

 

Questão 56 
A comunicação multidisciplinar, no prontuário do paciente, deve ser feita de forma padronizada e objetiva. Os 

termos técnicos são importantes, pois facilitam a sistematização da informação. Observe as seguintes 

definições: 

 

I.    Doença ou agravo com efeitos e complicações causadas como resultado de um tratamento médico. 

II.  Depressão da pele onde houve uma compressão. 

III. Tipo de alucinação com visualização de animais asquerosos e aterrorizadores. 

IV. Tumor benigno da pele ligado a um distúrbio hereditário do metabolismo dos lipídios. 

V.  Paladar anormal, sensação de sabor, sem presença de estímulo. 

 

Marque a assertiva verdadeira na qual os termos estejam sequenciados corretamente: 

 

a) I – Sinal de Blumberg  /  II – Cacifo  /  III – Zoofobia  /  IV – Hipodislipidemia  /  V – Disfagia. 

b) I – Nistagmo  /  II – Blefarite  /  III – Zooftalmia  /  IV – Dislipidemia  /  V – Disparia. 

c) I – Hipocratismo  /  II – Dermatocele  /  III – Zooestratismo  /  IV – Dispeuremia  /  V – Acusia. 

d) I – Acoria  /  II – Eructação  /  III – Zootesia  /  IV – Sitiofobia  /  V – Pirose. 

e) I – Iatrogenia  /  II - Sinal de Godet  /  III – Zoopsia  /  IV – Xantelasma  /  V – Disgeusia. 

Figura 1 



 

 

Questão 57 
A palavra anamnese se origina de aná=trazer de volta, recordar e mnese= memória. Significa trazer de volta à 

mente todos os fatos relacionados com a doença e com a pessoa doente (PORTO, 2013). Existem várias 

estruturações para a sistematização da coleta de informações durante a anamnese do paciente. Porém, existe um 

elemento importante que complementa a história da doença atual (HDA), uma vez que permite ao médico 

levantar possibilidades e reconhecimento de enfermidades que não guardam relação com o quadro 

sintomatológico.  

Este elemento da anamnese é denominado 

 

a) interrogatório sintomatológico. 

b) história Pregressa da Doença. 

c) hábitos de vida. 

d) condições socioeconômicas. 

e) queixa principal. 

 

 

Questão 58 
O conhecimento das especificidades do local de administração de um fármaco, avaliando suas vantagens e 

desvantagens é condição relevante na prática clínica dos profissionais de saúde. Soluções podem ser absorvidas 

pelo organismo por diversas vias de administração medicamentosa.  

Marque a alternativa correta que se refere ao local de administração de medicamentos intramusculares mais 

recomendado, pois oferece maior segurança na aplicação, minimiza risco de lesões em nervos e vasos 

sanguíneos de grande calibre e permite um volume maior de medicamento: 

 

a) Face anterolateral do vasto da coxa. 

b) Dorsoglúteo. 

c) Ventroglúteo. 

d) Escápula. 

e) Deltoide. 

 

 

Questão 59 
A avaliação da expansibilidade torácica pode ser realizada de diversas formas observando a excursão do 

diafragma. Utilizando a percussão é possível estimar a magnitude do movimento do tórax entre a inspiração e 

expiração. Situações como enfisema e atelectasia podem gerar diminuições significativas. No exame físico da 

expansibilidade torácica (excursão diafragmática), utilizando-se da percussão, há uma mudança de som de 

ressonante para maciço, avaliados na inspiração e expiração.  O procedimento é feito após solicitar o paciente 

que inspire, prenda a respiração e o avaliador executa as manobras e marca um ponto (com caneta 

dermográfica) no dorso do paciente. Depois solicita o paciente a expirar, prender a respiração e executa as 

manobras marcando o 2º ponto no dorso do paciente.  

A distância entre estes dois pontos em um adulto não praticante de atividades físicas fica entre: 

 

a) 1 a 2 cm 

b) 3 a 5 cm 

c) 6 a 8 cm 

d) 9 a 11 cm 

e) 12 a 14 cm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questão 60 
O exame físico do ouvido/orelha requer habilidades para identificação das estruturas do órgão/segmento 

avaliado, seja nos aspectos fisiológicos ou patológicos. Durante uma consulta médica foi observada a 

membrana timpânica com as características abaixo (figura 2). Na avaliação semiológica pode se afirmar que se 

trata de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) uma membrana timpânica perfurada observando opacidade no número 2 que corresponde ao tímpano. 

b) uma membrana timpânica íntegra na qual é possível observar lesões de ossículos do ouvido médio, uma 

vez que é projetado o cabo do martelo (número 1). 

c) uma membrana timpânica esquerda, íntegra, observada pelo brilho do foco no número 3. 

d) tímpano com otite, observado o edema local no número 1. 

e) uma membrana timpânica direita, íntegra, observada pelo brilho do foco no número 3. 
  

 
Figura 2 
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De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a quantidade de casos de depressão cresceu 18% 
em dez anos. Até 2020, esta será a doença mais 
incapacitante do planeta, na previsão da Organização 
Mundial da Saúde. 
O Brasil é campeão de casos de depressão na América 
Latina. Quase 6% da população, um total de 11,5 
milhões de pessoas, sofrem com a doença, segundo 
dados da OMS. 
A resistência em procurar ajuda em saúde mental pode 
ser explicada, em parte, pelo preconceito contra as 
pessoas que têm transtornos. A psicofobia carrega uma 
herança de séculos de discriminação contra os doentes 
mentais ao longo da história. Acreditava-se que eles 
eram "bruxos" ou "possuídos por demônios". 
[...] Quadros depressivos são as principais causas de 
suicídio no mundo. 
 
https://noticias.r7.com/saude/depressao-sera-a-doenca-mental-mais-

incapacitante-ate-2020-10102018 

 

As coisas não podem chegar a este ponto!  

 
www.genildo.com/2019/07/as-coisas-nao-podem-chegar-este-ponto.html 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO: Inspirado(a) pelo acima exposto, redija um texto dissertativo-
argumentativo - de acordo com a norma padrão da língua portuguesa -, que discuta as políticas 
públicas de cuidados e terapias em relação à depressão e ao suicídio no Brasil. O que se pode 
fazer para prevenir ou minimizar os casos de depressão e suicídio na sociedade brasileira? 
 

DÊ UM TÍTULO PARA SUA REDAÇÃO. ESCREVA DE 20 A 30 LINHAS PLENAS. 
NÃO TRANSCREVA TRECHOS DOS TEXTOS DADOS. 

  

O número de suicídios no Brasil chama atenção para os 
efeitos da depressão na vida das pessoas, doença que, por 

vezes, é negligenciada.  

Com o número de casos de suicídio cada vez mais 
alarmantes, tornar-se necessário pensar em políticas 

públicas para combater a depressão. 

“E o suicídio é um dos problemas médico-sociais mais 
relevantes. Estima-se que cada médico atenda, 

diariamente, sem saber ou perceber, a pelo menos 

seis suicidas em potencial. 

Cerca de 20% da população mundial irá apresentar o 
quadro da doença ao longo da vida. Tal número significa 

dizer que uma em cada cinco pessoas desenvolverá a 
patologia. 

A incidência é mais comum na idade mais produtiva do 
ser humano (entre 20 e 45 anos). [...]” 

http://depressaoentenda.blogspot.com/2011/02/depressao-
impactos-sobre-sociedade.html 
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