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1. O sistema digestório consiste no trato 

digestivo – cavidade oral, esôfago, estômago, 

intestinos delgado e grosso e suas glândulas 

associadas – glândulas salivares, fígado e pâncreas. 

Sobre a histologia do trato digestório, julgue as 

proposições abaixo em V (verdadeiro) ou F (falso):  

(  ) No estômago, as células parietais são grandes, 

piramidais com citoplasma eosinófilo. 

Invaginações de seu citoplasma apical formam 

profundos canalículos intracelulares revestidos por 

microvilosidades.      

(   ) Os dois terços superiores do esôfago é revestido 

externamente por uma túnica serosa que contém 

uma delgada camada de tecido conjuntivo frouxo 

coberta por um epitélio simples pavimentoso. 

( ) No cólon, as células de Paneth atuam na 

produção da lisozima e são facilmente 

identificáveis pela presença de grandes grânulos 

eosinófilos de secreção apicais.   

( ) O duodeno difere do jejuno e do íleo por 

apresentar vilosidades intestinais mais largas, altas 

e numerosas por unidade de área. 

(  ) Na língua, as papilas filiformes são cobertas por 

epitélio estratificado pavimentoso queratinizado 

com presença de corpúsculos gustativos. 

( ) Na parede do intestino delgado, o plexo 

mientérico de Auerbach situa-se entre as duas 

camadas de músculo liso da camada muscular 

externa. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta das proposições acima: 

(A) V, F, V, V, F, F; 

(B) F, V, F, V, V, V; 

(C) F, F, V, F, V, F; 

(D) V, V, F, V, F, V; 

(E) V, F, F, V, F, V. 

_______________________________________ 

2. Ao contrário da maioria das glândulas 

endócrinas que armazém suas substâncias 

secretoras nas células parenquimatosas, a tireóide 

armazena suas substâncias secretoras na luz de 

folículos. Assinale a alternativa abaixo que contém 

as células produtoras de hormônios tireoidianos: 

(A) Células Foliculares e Células Parafoliculares. 

(B) Células Oxífilas e Células Parafoliculares. 

(C) Células Foliculares e Células Principais. 

(D) Células Cromafins e Células C. 

(E) Células Foliculares e Células Oxífilas. 

________________________________________ 

3. O sistema reprodutor masculino é 

normalmente composto por dois testículos, ductos 

genitais, glândulas acessórias e pênis. Sobre a 

histologia destes órgãos, é correto afirmar: 

(A) O epitélio seminífero do epidídimo é do tipo 

pseudo-estratificado, constituído por células basais 

e células principais. 

(B) A próstata corresponde a um conglomerado de 

glândulas tubulosas simples distribuídas em duas 

camadas distintas: córtex e medula. 

(C) Espermiogênese é o nome do processo que 

ocorre no epitélio seminífero dos testículos e 

corresponde a diferenciação das espermatogônias 

em espermatócitos primários. 

(D) O pênis é composto por três colunas de tecido 

erétil revestidas externamente por tecido 

conjuntivo denso, a túnica albugínea.  

(E) As células intersticiais de Sertoli estão 

dispersas entre os elementos do tecido conjuntivo 

da túnica vascular e atuam secretando testosterona. 

________________________________________ 

4. No córtex dos ovários, os folículos 

ovarianos estão envolvidos pelo estroma e são 

constituídos por um ovócito primário e por células 

foliculares associadas a ele e dispostas em uma ou 

várias camadas concêntricas, dependendo do 

estágio de desenvolvimento. Sobre estes estágios 

de desenvolvimento folicular, assinale a alternativa 

que representa o estágio na qual há a formação 

completa de uma substância amorfa ao redor do 

ovócito, denominada de zona pelúcida: 

(A) Folículo maduro, pré-ovulatório ou de Graaf. 

(B) Folículo primário unilamelar. 

(C) Folículo secundário ou antral. 

(D) Folículo primordial. 

(E) Folículo primário multilamelar. 

________________________________________ 
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5. Os problemas de estômago são causa 

frequente de doença clínica, com lesões 

inflamatórias e neoplásicas sendo particularmente 

comuns. Neste contexto, assinale a alternativa 

correta: 

(A) A infecção por H. pylori na maioria das vezes 

manifesta-se como gastrite predominantemente 

antral com baixa produção de ácido. 

(B) A gastrite autoimune é a causa mais comum de 

gastrite atrófica. 

(C) As úlceras pépticas são aproximadamente 

quatro vezes mais comuns no estômago do que no 

duodeno proximal. 

(D) A causa mais comum de gastrite crônica é a 

gastrite autoimune; a maioria dos casos restantes é 

causada pela infecção por H. pylori. 

(E) Todas estão corretas. 

________________________________________ 

6. Sobre as doenças do sistema endócrino, é 

INCORRETO afirmar que: 

(A) O hipopituitarismo acompanhado por 

evidências de disfunção hipofisária posterior sob a 

forma de diabetes insípido quase sempre é de 

origem hipotalâmica. 

(B) A tireotoxicose é o estado hipermetabólico 

devido à elevação dos níveis circulantes de T3 e T4. 

(C) O gene que codifica a proteína de interação do 

receptor de hidrocarbonetos de arila (AIP) é um 

gene de predisposição para o adenoma hipofisário. 

(D) O termo cretinismo se refere ao 

hipotireoidismo que se desenvolve no primeiro ano 

de vida ou no início da infância. 

(E) A tireoidite de Hashimoto desperta a atenção 

clínica como um aumento álgico da tireoide, 

geralmente associado a algum grau de 

hipertireoidismo, em mulher de meia-idade. 

________________________________________ 

7.  Assinale a alternativa correta sobre os 

distúrbios do sistema reprodutor masculino e 

feminino: 

(A) Lesões pré-cancerosas do colo do útero estão 

associadas a anormalidades em preparações 

citológicas com a presença de metaplasia e 

hipertrofia. 

(B) Os seminomas são massas invasivas e mal 

definidas que contêm focos de hemorragia e 

necrose. 

(C) A hidrocele, a causa mais comum do aumento 

escrotal, ocorre em decorrência do acúmulo de 

fluido seroso dentro da túnica vaginal. 

(D) A endometriose é definida pela presença de 

glândulas e estroma endometriais em local dentro 

do endomiométrio. 

(E) Todas estão corretas. 

________________________________________ 

8. Carboidratos mais abundantes na dieta 

humana estão na forma de polissacarídeos, 

digeridos no trato gastrointestinal (GI) à 

monossacarídeos (hexoses), forma como são 

absorvidos em humanos. A glicose e a galactose, 

juntamente com íons sódio, são absorvidos através 

da membrana apical do enterócito, pelo mesmo 

transportador, o SGLT1, que através de gradiente 

eletroquímico com a sódio-potássio-ATPase 

impulsiona estes monossacarídeos contra um 

gradiente de concentração.  A frutose é absorvida 

na célula por difusão facilitada, através da 

membrana apical por um transportador diferente. 

Dentre os abaixo citados, qual é este transportador? 
(A) GLUT2 

(B) GLUT3 

(C) GLUT4 

(D) GLUT5 

(E) GLUT6 

________________________________________ 

9. A enzima mais importante na digestão de 

lipídios no trato gastrointestinal é a lipase 

pancreática, que cliva as ligações dos ácidos graxos 

nas extremidades das moléculas de triglicerídeos, 

liberando ácidos graxos livres e 2-monoglicerídeos 

para serem absorvidos. Qual das opções abaixo é 

este tipo de ligação entre o glicerol e os ácidos 

graxos nos triglicerídeos? 
(A) Glicosídica 

(B) Amida 

(C) Éster 

(D) Amina 

(E) Éter 

________________________________________ 
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10. A vitamina D por ser lipossolúvel, após 

absorção possui como transportador primário na 

circulação qual das moléculas abaixo? 
(A) Transferrina 
(B) Quilomicron 
(C) Ceruloplasmina 
(D) Albumina 
(E) VLDL-colesterol 

________________________________________ 

11. Sobre a enzima 5α-redutase tipo 2 é correto 

afirmar que: 

(A) Encontra-se distribuída, principalmente, na 

medula óssea (85%) e no fígado (15%) humanos. 

(B) Catalisa a condensação de succinil-CoA e 

glicina na etapa inicial da síntese do heme. 

(C) Catalisa a conversão de testosterona em 

dihidrotestosterona nas células estromais da 

próstata. 

(D) Catalisa a formação de mevalonato a partir da 

redução do β-hidroxi-β-metilglutaril-CoA. 

(E) Catalisa a conversão de angiotensinogênio em 

angiotensina I. 

________________________________________ 

12. Em amostras de biópsia aspiradas com 

agulha fina na tireóide, a presença de células de 

Hürthle em conjunto com uma população 

heterogênea de linfócitos é característica de qual 

das opções abaixo, a qual está, geralmente, 

associada a algum grau de hipotireoidismo em 

mulheres de meia-idade? 

(A) Doença de Graves 

(B) Tireoidite Granulomatosa de De Quervain 

(C) Tireoidite de Reidel 

(D) Tireoidite de Hashimoto 

(E) Doença de Cushing 

________________________________________ 

13. Entre as vísceras abdominais estão intestino 

delgado e intestino grosso, com características e 

funções distintas. Quanto à morfologia dos 

intestinos, é correto afirmar: 

(A) Intestino grosso apresenta pregas circulares e 

apêndices omentais. 

(B) Intestino delgado é formado pelo ceco, colo 

ascendente, colo transverso, colo descendente e 

colo sigmoide. 

(C) A papila maior do duodeno localiza-se na parte 

descendente do duodeno. 

(D) Intestino delgado apresenta tênias do colo e 

saculações. 

(E) O colo ascendente e o colo descendente do 

intestino grosso são estruturas peritonizadas. 

________________________________________ 

14. Topograficamente o sistema genital 

masculino apresenta órgãos genitais externos e 

órgãos genitais internos. Em relação aos órgãos 

genitais e estruturas associadas, é correto afirmar: 

(A) O ápice da próstata relaciona-se com o colo da 

bexiga urinária. 

(B) Os ductos das glândulas bulbouretrais se abrem 

através de pequenas aberturas na parte esponjosa da 

uretra. 

(C) O corpo do pênis é formado pelos ramos, bulbo 

e músculos isquiocavernoso e bulboesponjoso. 

(D) O ligamento suspensor do pênis é uma massa 

de colágeno e fibras elásticas que desce na linha 

mediana a partir da linha alba superior à sínfise 

púbica. 

(E) As artérias que emergem do testículo e do 

epidídimo formam o plexo pampiniforme, uma 

rede de 8 a 12 artérias.  

________________________________________ 

15. Quanto ao sistema genital feminino, é 

correto afirmar: 

(A) Os vasos sanguíneos e linfáticos e os nervos 

ovarianos cruzam a margem da pelve, entrando e 

saindo do ovário dentro de uma prega peritonial, o 

ligamento suspensor do ovário. 

(B) A parte da tuba uterina que atravessa a parede 

uterina chama-se infundíbulo. 

(C) A camada do útero mais interna é chamada 

perimétrio. 

(D) Os lábios menores do pudendo são pregas 

cutâneas proeminentes com muitas glândulas 

sebáceas e cobertos por pelos pubianos.  

(E) A vagina um tubo musculomembranáceo 

inextensível relaciona-se posteriormente com o 

fundo da bexiga urinária e a uretra. 

________________________________________ 
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16. São características das glândulas 

suprarrenais: 

(A) As duas glândulas apresentam formato 

piramidal e estão ancoradas no polo inferior dos 

rins. 

(B) O córtex suprarrenal é uma massa de tecido 

nervoso permeado por capilares e sinusoides 

derivados das células da crista neural associadas à 

parte simpática do sistema nervoso. 

(C) A drenagem venosa das glândulas suprarrenais 

ocorre através da veia suprarrenal direita e veia 

suprarrenal esquerda que drenam para veia cava 

inferior. 

(D) Cada glândula tem um hilo, pelo qual as veias 

e vasos linfáticos saem da glândula, ao passo que 

as artérias e nervos entram nas glândulas em 

diversos locais. 

(E) A medula suprarrenal é derivada do mesoderma 

e secreta corticosteroides e androgênios. 

________________________________________ 

17. As meninges cranianas são membranas de 

revestimento do encéfalo imediatamente internas 

ao crânio com função de proteção. Sobre as 

meninges, é correto afirmar: 

(A) A dura-máter, uma membrana fina é muito 

vascularizada por uma rede de finos vasos. A dura-

máter adere à superfície do encéfalo e segue todos 

os seus contornos. 

(B) As granulações aracnoideas são 

prolongamentos em tufo da aracnoide-máter que se 

salientam através da lâmina meníngea da dura-

máter para os seios venosos durais afetando a 

transferência de líquido cerebroespinal. 

(C) A pia-máter, uma membrana bilaminar, densa 

e espessa também é denominada paquimeninge, 

estando aderida à lâmina interna da calvária. 

(D) A foice do cérebro é uma invaginação vertical 

da dura-máter situada inferiormente ao tentório do 

cerebelo, separando parcialmente os hemisférios 

do cerebelo. 

(E) O líquido cerebroespinal é produzido pelos 

plexos corióideos dos ventrículos e entra no espaço 

subdural, onde protege e nutre o encéfalo. 

________________________________________ 

18. No sistema reprodutor masculino, é correto 

afirmar: 

(A) A cabeça do epidídimo é contínua com o ducto 

deferente, o ducto que transporta os 

espermatozoides do epidídimo para o ducto 

ejaculatório, de onde são expulsos pela uretra. 

(B) A contração do músculo cremáster é 

responsável pelo enrugamento do escroto no frio, 

reduzindo assim a perda de calor. 

(C) O músculo dartos é formado pelos fascículos 

inferiores do músculo oblíquo interno do abdome. 

(D) Os dúctulos eferentes do testículo transportam 

espermatozoides recém-desenvolvidos da rede do 

testículo para o funículo espermático. 

(E) A superfície de cada testículo é coberta pela 

lâmina visceral da túnica vaginal, exceto no local 

onde o testículo se fixa ao epidídimo e ao funículo 

espermático. 

________________________________________ 

19. A função gastrointestinal é regulada por 

diversos peptídeos secretados pelas células do trato 

gastrointestinal (TGI). Os peptídeos 

gastrointestinais atuam como hormônios ou sinais 

parácrinos que regulam a atividade secretora da 

mucosa e das glândulas acessórias bem como a 

motilidade do TGI. Sobre a regulação hormonal 

dos processos digestórios é correto afirmar: 

(A) A gastrina estimula a secreção de HCl atuando 

diretamente sobre as células parietais e também de 

forma indireta, estimulando as células secretoras de 

histamina. 

(B) A presença de produtos da degradação lipídica 

e proteica estimula a liberação de secretina, a qual 

induz a secreção enzimática das células acinares do 

pâncreas. 

(C) A colecistocinina, liberada na presença de 

quimo ácido no duodeno, estimula a secreção 

aquosa de bicarbonato de sódio pelo epitélio do 

ducto pancreático. 

(D) A motilina, secretada por células da mucosa 

gástrica e intestinal, promove a contração da 

vesícula biliar em resposta à presença de produtos 

da hidrólise lipídica. 

(E) A secretina, liberada no TGI periodicamente 

durante o jejum, estimula as ondas de motilidade 

gastrointestinal associadas ao complexo motor 

migratório.  

________________________________________ 
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20. A principal função digestiva do fígado 

consiste na síntese e secreção da bile, a qual 

contém, dentre outras substâncias, os sais biliares, 

necessários para a digestão e absorção das 

gorduras. Durante e após estes processos, os sais 

biliares são reabsorvidos e retornam ao fígado pela 

circulação êntero-hepática. A absorção dos sais 

biliares por transporte ativo ocorre, 

predominantemente, no: 

(A) Duodeno 

(B) Jejuno 

(C) Íleo 

(D) Junção íleocecal 

(E) Cólon 

________________________________________ 

21. As indicações do hormônio de crescimento 

(GH) e do fator de crescimento semelhante à 

insulina I (IGF-I) ganharam destaque nas últimas 

décadas, especialmente devido ao uso inapropriado 

destes hormônios como anabolizantes. Sobre os 

efeitos fisiológicos e a regulação da secreção do 

GH e do IGF-I, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. O efeito do GH sobre a síntese de proteínas é 

indireto, ou seja, depende da formação do IGF-I 

nos tecidos-alvo. 

II. A hipersecreção do GH pode induzir alterações 

metabólicas muito semelhantes às encontradas nos 

pacientes com diabetes tipo II. 

III. A secreção de GH não está sujeita à regulação 

por feedback negativo.  

IV. O exercício físico é um importante indutor da 

secreção do GH.  

V. A redução da massa muscular esquelética e 

cardíaca observada na deficiência do GH não é 

revertida com o tratamento de reposição deste 

hormônio. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

(A) I e II  

(B) II e IV 

(C) I, II e III 

(D) III, IV e V 

(E) I, II, IV e V 

________________________________________ 

22. O hormônio tireoestimulante (TSH), 

também conhecido como tireotropina, estimula a 

produção dos hormônios tireoidianos pelas células 

foliculares da tireoide. O efeito precoce mais 

importante do TSH que resulta na liberação dos 

hormônios tireoidianos alguns minutos após sua 

administração consiste no aumento da:  

(A) Proteólise de tireoglobulina 

(B) Captação de iodeto 

(C) Iodização da tirosina 

(D) Conjugação das iodotirosinas 

(E) Proliferação das células foliculares 

________________________________________ 

23. Os androgênios são hormônios 

fundamentais para o amadurecimento sexual e a 

fertilidade masculina. Sobre o controle hormonal 

da função reprodutiva masculina, é correto afirmar: 

(A) O hipotálamo controla a função reprodutiva 

masculina por meio da secreção contínua e 

ininterrupta do GnRH. 

(B) A secreção de testosterona é regulada pelo 

FSH, que atua diretamente nas células de Leydig. 

(C) O LH age sobre as células de Sertoli, 

estimulando a produção de diferentes moléculas, 

dentre as quais a proteína ligadora de androgênios 

e a enzima aromatase. 

(D) Parte dos efeitos fisiológicos da testosterona 

são mediados pela di-hidrotestosterona, um 

derivado da testosterona produzido nos tecidos que 

expressam a enzima 5α-redutase. 

(E) A supressão da produção de LH e FSH em 

homens afetaria apenas a maturação dos 

espermatozoides, uma vez que as etapas inicias da 

formação dos gametas não são reguladas pelas 

gonadotropinas. 

________________________________________ 
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24. A lactação assegura a sobrevivência do 

recém-nascido ao prover nutrientes essenciais ao 

seu crescimento. A produção de leite é realizada 

pelas glândulas mamárias que começam a se 

desenvolver durante a puberdade sob influência 

dos hormônios sexuais femininos. Acerca da 

regulação hormonal da lactação, assinale a 

afirmativa INCORRETA: 

(A) A progesterona desempenha um papel 

importante no desenvolvimento final das mamas 

em órgãos secretores de leite. 

(B) Durante a gravidez, os níveis altos de 

estrogênio e progesterona intensificam a ação da 

prolactina sobre a lactogênese. 

(C) A sucção promove a secreção da prolactina, 

que estimula a produção de leite. 

(D) A ação da ocitocina é essencial para que ocorra 

a ejeção do leite. 

(E) Estímulos visuais, auditivos ou emocionais 

podem induzir a liberação de ocitocina e prolactina. 

________________________________________ 

25.  Pacientes com infarto do miocárdio com 

frequência referem dor no braço esquerdo, bem 

como no ombro ou no tórax. Este fenômeno, em 

que uma lesão ao tecido visceral é percebida como 

se fosse originada na superfície do corpo, é 

denominado dor referida. A teoria que melhor 

explica a dor referida afirma que: 

(A) os circuitos que processam a informação de dor 

visceral apresentam baixa resolução espacial. 

(B) a diminuição do suprimento de oxigênio ao 

encéfalo durante o infarto induz a uma 

reorganização funcional do mapa somatotópico do 

córtex somatossensorial primário. 

(C) ocorre a convergência da informação 

nociceptiva das duas fontes de aferências, cutânea 

e visceral, no corno dorsal da medula espinal. 

(D) os neurônios corticais que recebem a 

informação sensorial da superfície corporal 

estabelecem sinapses com circuitos neurais que 

processam a informação sensorial das vísceras. 

(E) as aferências nociceptivas viscerais cursam por 

diferentes trajetos para conduzir a informação 

dolorosa aos centros supraespinais, de modo que 

não é possível distinguir a dor visceral da cutânea. 

________________________________________ 

 

 

26. Sobre o reflexo patelar e seu circuito, leia 

atentamente a sentença a seguir:  

A percussão do ligamento patelar provoca o 

estiramento do músculo quadríceps e a ativação dos 

________________________, o que desencadeia o 

aumento na frequência de disparos de potenciais de 

ação nas fibras sensoriais aferentes do tipo Ia e II 

que fazem sinapse com os neurônios 

_________________________ na medula espinal, 

ativando-os e promovendo a contração deste 

músculo e, consequentemente, a 

_______________ da perna.  

 

Assinale a alternativa que apresenta os termos, em 

ordem, que preenchem corretamente as lacunas: 

(A) Fusos musculares – motores alfa – extensão  

(B) Fusos musculares – motores gama – extensão  

(C) Fusos musculares – motores gama – flexão 

(D) Órgãos tendinosos de Golgi – motores alfa – 

extensão  

(E) Órgãos tendinosos de Golgi – motores gama – 

flexão  

________________________________________ 

27. A concentração extremamente alta de H+ 

no lúmen gástrico requer mecanismos de defesa 

robustos para proteger o esôfago, o estômago e o 

intestino proximal. Em relação aos fármacos 

utilizados no tratamento dos distúrbios 

relacionados à acidez, assinale a alternativa 

INCORRETA:  

(A) Os supressores mais potentes da secreção de 

ácido gástrico são os inibidores da H+,K+-ATPase 

gástrica, uma vez que inativam a bomba 

irreversivelmente.  

(B) A ranitidina reduz a produção de ácido gástrico 

competindo com a histamina pela ligação nos 

receptores H2 das células parietais.  

(C) A cimetidina é preferida para pacientes que 

fazem uso de outros medicamentos, uma vez que 

inibe as enzimas do citocromo P450 em menor grau 

do que outros antagonistas H2. 

(D) O omeprazol e o lansoprazol são prófármacos 

que exigem ativação em meio ácido. 

(E) O sucralfato é um agente de revestimento que 

forma um gel que se adere às células epiteliais 

gástricas e protege a mucosa da degradação por 

ácido e pepsina.  

________________________________________ 
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28. E.L.C., 20 anos de idade, sexo feminino, 

procura um médico com queixa de fadiga, letargia 

e ligeiro ganho de peso. Além disso, seus ciclos 

menstruais encontram-se irregulares. Ao examiná-

la, o médico observa que a glândula tireoide está 

ligeiramente aumentada e sua pele está fria. Os 

resultados de alguns exames laboratoriais 

solicitados pelo médico mostram níveis séricos 

elevados de TSH e níveis séricos reduzidos de T4 

livre. Com base na descrição do caso, assinale a 

alternativa que apresenta o diagnóstico mais 

provável e respectivo tratamento para essa 

paciente: 

(A) Doença de Graves; Levotiroxina 

(B) Tireoidite de Hashimoto; Propiltiouracila 

(C) Doença de Graves; Metimazol 

(D) Tempestade tireoidiana; Iodo radioativo 

(E) Hipotireoidismo primário; Levotiroxina 

________________________________________ 

29. O Brasil tem números alarmantes de 

indivíduos com depressão e transtornos de 

ansiedade. Dados da OMS (Organização Mundial 

da Saúde) mostram que 5,8% dos brasileiros 

sofrem de depressão. É a maior taxa da América 

Latina e a segunda maior das Américas, atrás 

apenas dos Estados Unidos. Considerando os 

fármacos antidepressivos, assinale a alternativa 

correta: 

I. A atividade antidepressiva dos antidepressivos 

tricíclicos, como a venlafaxina, está relacionada 

principalmente com a inibição da recaptação de 

serotonina e norepinefrina. 

II. A associação dos antidepressivos selegilina e 

sertralina é contraindicada pois pode resultar em 

síndrome serotoninérgica.  

III. Os inibidores seletivos da recaptação de 

serotonina são utilizados para o tratamento da 

fibromialgia e da dor neuropática.  

 

(A) Apenas I está correta 

(B) Apenas II está correta 

(C) As afirmativas I e II estão corretas 

(D) As afirmativas II e III estão corretas 

(E) I, II e III estão corretas 

________________________________________ 

30. Desde tempos remotos, o homem busca 

obter um sono não perturbado por preocupações e, 

para essa finalidade, consome várias substâncias. 

Em meados do século XIX, o brometo foi 

introduzido especificamente como um sedativo-

hipnótico. Em relação à classe de fármacos 

sedativo-hipnóticos, assinale V (verdadeiro) ou F 

(falso):  

(   ) Os benzodiazepínicos aumentam a frequência 

de abertura dos canais de Cl- do receptor GABAA 

na presença de GABA.   

(   ) Os barbitúricos e os benzodiazepínicos inibem 

os receptores glutamatérgicos. Os 

benzodiazepínicos bloqueiam os receptores 

NMDA, enquanto os barbitúricos bloqueiam os 

receptores AMPA. 

( ) Um paciente recebeu diazepam por via 

intravenosa e, após a administração do fármaco, 

apresentou intensa depressão respiratória. A 

naloxona é o fármaco utilizado para a reversão dos 

efeitos dos benzodiazepínicos.  

(   ) O midazolam é utilizado como pré-medicação 

anestésica e o clonazepam para o tratamento de 

distúrbios convulsivos.  

 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

(A) V, F, V, F               

(B) F, V, F, V                

(C) F, F, V, V     

(D) V, V, F, F    

(E) V, F, F, V         

________________________________________ 

31. Uma menina de 12 anos de idade está em 

tratamento para crises tônicas-clônicas 

generalizadas. Ela procura um dentista para um 

exame de rotina e o mesmo observa que a paciente 

apresenta hiperplasia gengival. A menina estava 

sendo tratada, provavelmente, com qual dos 

seguintes fármacos? 

(A) Etossuximida    

(B) Clonazepam    

(C) Fenitoína    

(D) Ácido valpróico 

(E) Carbamazepina 

________________________________________ 
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32. “Aos 30 anos de idade, John Nash se 

convencia cada vez mais de que estava sendo 

perseguido. Além disso, dizia que conseguia 

decifrar mensagens codificadas de alienígenas em 

diversos jornais. Após ter uma conversa confusa 

com um colega, foi internado para tratamento. Mais 

tarde, quando perguntado como um matemático tão 

lógico poderia ter acreditado que seres 

extraterrestres estavam enviando mensagens para 

recrutá-lo para salvar o mundo, ele respondeu: 

'Porque minhas ideias sobre seres sobrenaturais me 

ocorreram da mesma forma que minhas ideias 

matemáticas. Então eu as levei a sério'.” 

(Neurociência clínica: as bases neurológicas da 

saúde mental. Porto Alegre: Artmed, 2006) 

 

A psicose é um sintoma de doença mental que se 

caracteriza por um senso distorcido ou inexistente 

da realidade. Considerando os fármacos 

antipsicóticos, assinale a alternativa que indica 

aquele que apresenta a maior incidência de ganho 

de peso: 

(A) Clozapina   

(B) Risperidona   

(C) Ziprasidona    

(D) Quetiapina 

(E) Ácido valpróico 

________________________________________ 

33. A dor é um componente presente 

praticamente em todas as patologias e seu 

tratamento é um imperativo clínico fundamental. 

Considerando os fármacos opioides, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

(A) Os opioides aumentam, indiretamente, a 

atividade das células que fornecem inervação 

inibitória descendente à medula espinal. 

(B) Na medula espinal, os opioides aumentam o 

efluxo de K+, resultando em hiperpolarização da 

membrana pós-sináptica. 

(C) A naltrexona não é utilizada para tratar 

dependência de álcool. 

(D) A fentanila e a sufentanila são fármacos 

importantes na prática anestésica. 

(E) O difenoxilato, em associação com a atropina, 

e a loperamida não são utilizados para analgesia, 

mas para o tratamento da diarreia. 

________________________________________ 

34. Os distúrbios neurodegenerativos 

caracterizam-se pela perda progressiva e 

irreversível dos neurônios localizados em regiões 

específicas do cérebro. Em relação aos tratamentos 

disponíveis para os distúrbios neurodegenerativos, 

assinale a alternativa correta: 

I. No tratamento da Doença de Parkinson, a 

levodopa é administrada em combinação com a 

carbidopa, uma vez que a carbidopa inibe a dopa-

descarboxilase na periferia. 

II. Fármacos anticolinesterásicos, como 

rivastigmina e donepezila, são utilizados no 

tratamento sintomático do déficit cognitivo 

associado à Doença de Alzheimer.  

III. Os fármacos inibidores seletivos da MAO-B, 

como a selegilina, são utilizados para tratar a coreia 

associada à Doença de Huntington.   

 

(A) Apenas I está correta 

(B) Apenas II está correta 

(C) As afirmativas I e II estão corretas 

(D) As afirmativas II e III estão corretas 

(E) I, II e III estão corretas 

________________________________________ 

35. Considere os dados de pesquisa abaixo 

referentes a cinco variáveis que foram coletadas: 

I - Reflexo tendinoso profundo grau 0 (não há 

resposta), 1+ (um tanto reduzido), 2+ (normal), 3+ 

(mais acentuado que a média) e 4+ (muito 

acentuado); 

II – Glicemia sérica (mg/dL); 

III - Causas de sangramento digestivo alto: úlcera 

duodenal, gastrite ou varizes esofágicas; 

IV - Número de crises de asma no último mês. 

 

A classificação adequada para as variáveis acima é, 

respectivamente: 

(A) qualitativa ordinal, quantitativa contínua, 

qualitativa nominal, quantitativa discreta; 

(B) quantitativa discreta, quantitativa contínua, 

qualitativa ordinal, qualitativa ordinal; 

(C) qualitativa nominal, quantitativa discreta, 

qualitativa nominal, quantitativa contínua; 

(D) qualitativa ordinal, quantitativa discreta, 

qualitativa nominal, quantitativa contínua; 

(E) quantitativa discreta, quantitativa contínua, 

qualitativa nominal, qualitativa ordinal. 

________________________________________ 
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36. Levantamento de dados em uma 

Universidade Federal em relação a pressão arterial 

sistólica dos alunos foi realizado. A variável 

coletada pelos pesquisadores continha informações 

do valor da pressão arterial sistólica, medida em 

milímetros de mercúrio, de cada aluno aferida uma 

única vez. Qual a representação gráfica mais 

adequada para demonstrar a variável pressão 

arterial sistólica, juntamente com os pressupostos 

para a escolha deste?  

(A) Histograma, pois este é adequado para 

representar variáveis qualitativas;  

(B) Gráfico de barras, pois este é adequado para 

representar variáveis qualitativas; 

(C) Histograma, pois este é adequado para 

representar variáveis quantitativas contínuas; 

(D) Gráfico de barras, pois este é adequado para 

representar variáveis quantitativas contínuas; 

(E) Gráfico de pizza, pois este é adequado para 

representar variáveis qualitativas. 

________________________________________ 

37. Considere a afirmativa a respeito de 

Sistemas de Informação em Saúde: “é o sistema de 

informação mais importante para a Vigilância 

Epidemiológica, possuindo como formulário 

padrão para entrada dos dados a Ficha Individual 

de Notificação”. Qual é este Sistema de Informação 

em Saúde? 

(A) Sistema de Informações Hospitalares;  

(B) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos; 

(C) Sistema de Informação sobre Mortalidade; 

(D) Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação; 

(E) Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS. 

________________________________________ 

38. Considere as assertivas abaixo sobre o 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) e assinale V para verdadeiro e F para 

falso: 

( ) I - É alimentado, principalmente, pela 

notificação e investigação de casos de doenças e 

agravos que constam da lista nacional de doenças 

de notificação compulsória, mas é facultado a 

estados e municípios incluírem outros problemas 

de saúde importantes em sua região; 

(  ) II – A suspeita da ocorrência de problema de 

saúde de notificação compulsória deve ser 

informada pelas unidades assistenciais ao serviço 

de vigilância epidemiológica; 

( ) III - As doenças e agravos de notificação 

compulsória devem ser prontamente notificados à 

secretaria municipal de saúde ou secretarias 

estaduais de saúde, que deverão informar à 

Secretaria de Vigilância em Saúde. 

 

A ordem correta é, respectivamente: 

(A) V, F, V; 

(B) V, V, V; 

(C) F, F, V; 

(D) F, F, F; 

(E) V, V, F. 

________________________________________ 

39. Em relação as medidas de tendência central 

e medidas de dispersão, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

(A) Moda é o valor mais frequente de uma série de 

valores. 

(B) Mediana é útil quando a distribuição dos dados 

é simétrica. 

(C) Se o valor do desvio padrão for maior que o 

valor da média de uma série de valores, é indicação 

de uma distribuição assimétrica. 

(D) Distância interquartílica é a diferença entre o 

terceiro quartil (Q3) e o primeiro quartil (Q1). 

(E) Média aritmética é uma medida de tendência 

central muito utilizada em pesquisas científicas. 

________________________________________ 

40. A respeito da questão de pesquisa de um 

projeto científico, assinale a opção INCORRETA: 

(A) A elaboração de uma boa questão de pesquisa 

deve ter característica inovadora. 

(B) A elaboração de uma boa questão de pesquisa 

deve ser apresentar relevância para a área em 

estudo. 

(C) O domínio da literatura referente a área em 

estudo é de grande importância para a construção 

de uma questão de pesquisa adequada. 

(D) A questão ética também deve ser levada em 

consideração para a elaboração da questão de 

pesquisa. 

(E) O projeto não pode ter mais de uma questão de 

pesquisa. 

________________________________________ 
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41. Considere as assertivas abaixo referentes a 

aferições de medidas em pesquisa: 

I – Precisão é o grau que uma variável tem valores 

semelhantes quando medidas várias vezes.  

II – A precisão é afetada pelo erro sistemático; 

quanto maior o erro, menor é a precisão da aferição. 

III – Acurácia de uma variável é a sua capacidade 

de representar realmente o que deveria representar. 

IV – A precisão de uma medida é melhor avaliada 

comparando-a com um padrão-ouro. 

 

As assertivas corretas são: 

(A) I e II; 

(B) II e III; 

(C) I e III; 

(D) II e IV; 

(E) I, II, III e IV. 

________________________________________ 

42. Em relação ao processo de amostragem de 

uma pesquisa científica: 

(A) Amostragem probabilística é composta por 

indivíduos que são de fácil acesso ao investigador. 

(B) Amostragem por conveniência são 

consideradas o padrão-ouro na garantia da 

capacidade de generalização dos achados. 

(C) A amostragem probabilística aleatória simples 

divide a população em subgrupos de acordo com a 

característica de interesse, selecionando uma 

amostra aleatória de cada um dos estratos 

delimitados. 

(D) Na amostragem probabilística aleatória 

sistemática enumeram-se as unidades da população 

e seleciona-se aleatoriamente um subconjunto 

destas. 

(E) A amostragem por conglomerados é realizada 

selecionando-se aleatoriamente agrupamentos 

naturais de indivíduos na população. 

________________________________________ 

43. Certas doenças imprimem na face traços 

característicos, e, algumas vezes, o diagnóstico 

nasce da simples observação do rosto do paciente. 

Por exemplo, ao atendermos um paciente com 

arredondamento do rosto e atenuação dos traços 

faciais, podemos suspeitar que este paciente 

apresenta: 

(A) Hipertireoidismo; 

(B) Hanseníase; 

(C) Acromegalia; 

(D) Doença de Parkinson; 

(E) Síndrome de Cushing. 

________________________________________ 

44. Assinale a alternativa que contém uma 

síndrome em que o frêmito toracovocal encontra-se 

aumentado: 

(A) Pneumotórax; 

(B) Atelectasia; 

(C) Bronquite aguda; 

(D) Consolidação pulmonar; 

(E) Enfisema pulmonar. 

________________________________________ 

45. Há determinados pontos na parede 

abdominal que têm a particularidade de se tornar 

hipersensíveis, quando há comprometimento dos 

órgãos a eles correspondentes. Marque a alternativa 

que descreve corretamente o “sinal de Blumberg”, 

indicativo de apendicite aguda: 

(A) A compressão lenta da parede abdominal no 

ponto apendicular, seguida de descompressão 

brusca, produz dor no momento da descompressão. 

(B) A compressão profunda do quadrante inferior 

esquerdo do abdome, seguida de descompressão 

brusca, causa dor no ponto apendicular no 

momento da descompressão. 

(C) A flexão da coxa direita do paciente na altura 

do quadril, com os joelhos dobrados, seguida por 

rotação interna da perna na altura do quadril, 

provoca dor no quadrante inferior direito do 

abdome. 

(D) Compressão do ponto apendicular, seguida por 

solicitação que o paciente respire profundamente. 

Neste momento, o paciente interrompe o 

movimento respiratório devido à dor no quadrante 

inferior direito do abdome. 

(E) A elevação da coxa do paciente, fazendo força 

contra a mão do examinador, produz dor no 

quadrante inferior direito do abdome. 

________________________________________ 
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46. Durante a ausculta cardíaca de um paciente, 

ouvimos um ruído que começa alguns centésimos 

de segundo após a 1ª bulha, e termina antes da 2ª 

bulha cardíaca. Podemos dizer que este paciente 

apresenta: 

(A) 3ª bulha cardíaca; 

(B) Sopro sistólico de ejeção; 

(C) Sopro protodiastólico; 

(D) Sopro mesodiastólico; 

(E) 4ª bulha cardíaca. 

________________________________________ 

47. Um senhor com 70 anos, hipertenso de 

longa data subtratado, vem a estratégia de saúde da 

família consultar contigo. Queixa-se de edema em 

membros inferiores como na sua última consulta, 

porém está mais preocupado, pois tem acordado a 

noite com dispneia que só melhora ao levantar-se 

do leito. Notou que usando mais travesseiros para 

dormir também reduziam a frequência deste 

sintoma. De que outra forma pode-se descrever 

dispneia que só melhora ao levantar-se e que 

ameniza com o uso de mais travesseiros no troco, 

respectivamente? 

(A) Dispneia paroxística noturna e ortopneia; 

(B) Ortopneia e dispneia paroxistica noturna; 

(C) Dispneia noturna, asma cardíaca; 

(D) Asma cardíaca, dispneia noturna; 

(E) Nenhuma das anteriores. 

________________________________________ 

48. Uma senhora, com 55 anos, obesa, 

hipertensa, diabética vai a emergência com dor 

epigástrica com 4 horas de evolução, sem 

irradiação, sem alívio com analgésicos simples. 

Assinale as possíveis causas dessa dor baseado nos 

sintomas descritos: 

(A) Isquemia miocárdica, doença do refluxo 

gastroesofágico; 

(B) Úlcera gástrica, isquemia miocárdica; 

(C) Doença do refluxo gastroesofágico, 

diverticulite; 

(D) Alternativas A e C estão corretas; 

(E) Alternativas A e B estão corretas. 

________________________________________ 

49. Tu estas na emergência de plantão e antes 

de atender o paciente o acadêmico do curso de 

medicina fala que acha que o paciente tem sinal de 

Blomberg e Rovsing positivo. Baseado nessas 

informações, o que o acadêmico descreveu como 

sintomas deste mesmo paciente: 

(A) Dor abdominal difusa, distensão abdominal 

associada a vômitos fecalóides. 

(B) Dor em fossa ilíaca esquerda associada a febre 

e vômitos. 

(C) Dor periumbilical que tornou-se mais 

localizada em fossa ilíaca direita, associada a 

febrículas e vômitos. 

(D) Dor em quadrante superior direito 

desencadeada após refeição copiosa. 

(E) Nenhuma das anteriores. 

________________________________________ 

50. Vem a estratégia de saúde da família uma 

senhora com 67 anos, obesa queixando-se de 

edema em pés, tornozelos e pernas quase até os 

joelhos. Relata que piora ao longo do dia e a 

maioria dos dias tem dor em peso nas pernas. Está 

com dificuldade de usar os calçados, pois fica 

muito marcada. Em relação a provável etiologia do 

edema desta paciente podemos dizer que: 

(A) Tem origem linfática; 

(B) Tem origem linfática e venosa; 

(C) Tem origem arterial e venosa; 

(D) Tem etiologia venosa; 

(E) Nenhuma das anteriores. 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


