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A nota da prova será atribuída considerando apenas as respostas assinaladas no gabarito 
 
1. O ato de fecar envolve a ação de vários elementos da anatomia do assoalho pélvico em conjunto com os 
movimentos peristálticos do sigmóide-reto. Considerando estas ações assinale a alternativa CORRETA: 
a) O relaxamento do feixe puboretal (posterior) permite a ação do feixe pubococcígeo (anterior) e do platô 

dos elevadores e músculo longitudinal do ânus do ânus (para baixo), e abertura do canal anal; 
b) O relaxamento do feixe puboretal (anterior) permite a ação do feixe pubococcígeo (posterior) e do platô 

dos elevadores e músculo longitudinal do ânus do ânus (para cima), e abertura do canal anal; 
c) A contração do feixe puboretal (posterior) permite a ação do feixe pubococcígeo (anterior) e do platô dos 

elevadores e músculo longitudinal do ânus do ânus (para baixo), e abertura do canal anal; 
d) A contração do feixe puboretal (anterior) permite a ação do feixe pubococcígeo (posterior) e do platô dos 

elevadores e músculo longitudinal do ânus do ânus (para cima), e abertura do canal anal; 
 
2. Na situação de repouso, a capacidade de manter o conteúdo do reto e canal anal, evitando assim perdas 
involuntárias é obtido por várias ações simultâneas, entre elas a musculatura do assoalho pélvico 
corresponde a importante fator. Considerando estas ações assinale a CORRETA: 
a) O relaxamento do platô dos elevadores e músculo longitudinal do ânus puxam o reto em direção anterior. 

O ânus é imobilizado pela contração oposta do feixe pubococcígeo (posterior) e feixe puboretal 
(anterior); 

b) A contração do platô dos elevadores e músculo longitudinal do ânus puxam o reto em direção posterior. 
O ânus é imobilizado pela contração oposta do feixe pubococcígeo (anterior) e feixe puboretal 
(posterior); 

c) A contração do platô dos elevadores e músculo longitudinal do ânus puxam o reto em  
    direção posterior. O ânus é imobilizado pelo relaxamento oposto do feixe pubococcígeo   
    (anterior) e feixe puboretal (posterior); 
d) O relaxamento do platô dos elevadores e músculo longitudinal do ânus puxam o reto  



 

 

    em direção posterior. O ânus é imobilizado pela contração oposta do feixe  
    pubococcígeo (anterior) e feixe puboretal (posterior); 
 
3. O tratamento cirúrgico dos prolapsos de órgãos pélvicos mais realizado na atualidade é por meio da 
reconstrução do suporte a estes órgãos por meio da utilização de telas de material sintético, as quais 
podem ser fixadas no músculo obturador interno e ligamento sacroespinhoso. Considerando estas 
afirmações, que estrutura anatômica importante pode ser lesada nos pontos de fixação:  
a) Nervo sacral;  b) Artéria vesical; c) Ureter; d) Nervo pudendo; 
 
4. No acesso cirúrgico retroperitoneal ao rim, por meio da lombotomia, os planos a serem seccionados são: 
a) Pele, tecído celular subcutâneo, músculo latíssimo do dorso; músculo obliquo externo, músculo 

transverso do abdome, peritoneo e gordura perirenal; 
b) Pele, tecído celular subcutâneo, músculo latíssimo do dorso; músculo obliquo externo, músculo 

transverso do abdome e gordura perirenal; 
c) Pele, tecído celular subcutâneo, músculo latíssimo do dorso; músculo obliquo interno, músculo transverso 

do abdome, peritoneo e gordura perirenal; 
d) Pele, tecído celular subcutâneo, músculo latíssimo do dorso; músculo obliquo externo, músculo obliquo 

interno, músculo transverso do abdome e gordura perirenal; 
 
5. A respeito da circulação arterial renal, é INCORRETO afirmar que: 
a) A artéria renal direita emerge mais alta, e tem trajeto póstero-inferior e é mais longa que a esquerda; 
b) O rim apresenta circulação arterial terminal; 
c) A artéria renal emite dois ramos: a retro-piélica e pré-piélica, criando dois sitemas que se unem ao nível 

da medula renal; 
d) A circulação arterial renal divide-se em dois sistemas, os quais formam uma área avascular entre eles; 
 
6. A respeito da circulação venosa renal, é INCORRETO afirmar que: 
a) A veia renal direita não recebe tributárias; 
b) A veia renal esquerda recebe três tributárias: veia gonadal esquerda, veia lombar e veia adrenal 

esquerda; 
c) A veia renal direita é curta, com direção transversal e retroarterial; 
d) O sistema venoso renal apresenta comunicação com o sistema de drenagem da gordura perirenal por 

meio da presença de perfurantes na cápsula renal; 
 
7. A colecistopatia calculosa, doença frequente, é tratada por meio da remoção cirúrgica deste órgão. Que 
consideração anatômica abaixo é INCORRETA: 
a) O ducto colédoco é formado pela união das vias bilíferas principal (ducto hepático comum) e acessória 

(ducto cístico e vesícula biliar); 
b) A artéria cística é ramo da artéria hepática, é um ramo único até o nível do colo da vesícula biliar onde 

emite dois ramos: o direito e o esquerdo, os quais circunda a vesícula biliar; 
c) A drenagem venosa segue a arcada arterial e não participa do sistema porta; 
d) O sistema venoso apresenta dois sistemas, o superficial e o profundo, e constituem-se em acessórias do 

sistema porta; 
 
8. As frequentes inflamações que atingem o apêndice vermiforme, conferem ao conjunto ceco-apêndice um 
interesse prático considerável; Dentre os aspectos anatômicos desta região assinale a INCORRETA: 
a) O apêndice implanta-se na parte ínfero-medial do ceco, na junção das três tênias, cerca de 2 a 3 cm do 

óstio da válvula ileo-cecal; 
b) O suprimento vascular arterial provêm da artéria apendicular a qual é ramo da artéria ileocecocólica, a 

qual é ramo da artéria mesentérica inferior; 
c) O suprimento vascular arterial provêm da artéria apendicular a qual é ramo da artéria ileocecocólica, a 

qual é ramo da artéria mesentérica superior; 
d) A inervação provêm do plexo celíaco, por meio do plexo mesentérico superior; 
 
9. A respeito dos pares cranianos, importante grupo de nervos, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O V par, nervo trigêmeo, é exclusivamente motor; 
b) O nervo facial ou VII par, é misto, e emite 5 importantes ramos; 
c) O IX par, ou nervo glossofarínegeo, é misto, ou seja: sensitivo-sensorial e motor; 
d) O nervo vago, ou X par, apresenta extenso trajeto o qual a partir da base do pescoço apresenta 

diferentes relações a direita e a esquerda; 
 
10. A aorta abdominal é o segmento que inicia-se após cruzar o músculo diafragma e finaliza ao nível da 
quarta vértebra lombar com a emissão das artérias ilíacas comuns direita e esquerda. Os ramos abdominais 
desta estrutura vascular são sequencialmente as: 



 

 

a) Artérias frênicas inferiores / Tronco celíaco / Artérias renais / Artérias supra-renais médias / Artéria 
mesentérica superior / Artérias gonadais / Artéria Mesentérica inferior / Artérias lombares / Artéria sacral 
mediana; 

b) Artérias frênicas inferiores / Tronco celíaco / Artéria mesentérica superior / Artérias supra-renais médias / 
Artérias lombares / Artérias renais / Artérias gonadais / Artéria mesentérica inferior / Artéria sacral 
mediana; 

c) Artérias frênicas superiores / Tronco celíaco / Artéria mesentérica superior / Artérias supra-renais médias 
/ Artérias lombares / Artérias renais / Artérias gonadais / Artéria mesentérica inferior / Artéria sacral 
mediana; 

d) Artérias frênicas superiores / Tronco celíaco / Artérias renais / Artérias supra-renais       médias / Artéria 
mesentérica superior / Artérias gonadais / Artéria Mesentérica  inferior / Artérias lombares / Artéria 
sacral mediana; 

 
11. Quanto ao cordão umbilical normal, assinale a incorreta  
a) em geral , contém 2 artérias e 1 veia. 
b) a Geléia de Wharton é um tecido conjuntivo mucoso. 
c) nas artérias circula sangue rico em oxigênio. 
d) na veia circula sangue rico em nutrientes. 
e) representa uma estrutura de comunicação feto/placentária. 
 
12. No desenvolvimento embrionário ocorrem etapas nas quais ocorrem modificações importantes. De 
acordo com a fase e os eventos marcantes que nela ocorrem, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta? 
1. clivagem; 2. mórula;  3. blástula; 4. gástrula; 5. nêurula. 
A. Formação de tubo neural. 
B. Proliferação do ovo originando os blastômeros. 
C. blastômeros envolvendo pequena cavidade central. 
D. intensas modificações dos blastômeros originando três folhetos embrionários. 
E. formação de uma estrutura esférica e maciça. 
a) 1E, 2B, 3A, 4D, 5C 
b) 1B, 2E, 3C, 4D, 5A 
c) 1A, 2C, 3E, 4B, 5D 
d) 1C, 2D, 3A, 4E, 5B 
e) 1D, 2A, 3E, 4B, 5C 
 
13. São causas de oligoidrâmnio, exceto: 
a) insuficiência placentária;  
b) agenesia renal. 
c) compressão do cordão umbilical. 
d) ruptura prematura das membranas. 
e) atresia esofágica. 
 
14. Assinale a alternativa correta: 
a) As células luteínicas que formam o corpo lúteo produzem hormônio luteinizante (LH). 
b) A fecundação acaba com o contato de um espermatozóide com um ovócito. 
c) A placa precordal indica o futuro local do coração. 
d) Quando o ovócito é fertilizado, a degeneração do corpo lúteo é impedida pela gonadotrofina coriônica 
humana (hCG). 
e) O FSH causa a rotura do folículo ovariano e ovulação. 
 
15. Mielomeningocele: 
a) Tem menor associação com paralisia neonatal que a mielocele 
b) O equivalente cerebral é chamado de malformação de Arnold-Chiari 
c) É um defeito no arco vertebral com protusão da medula espinhal e das meninges 
d) É uma forma de espinha bífida oculta 
e) É a única malformação do sistema nervoso com aumento de α-feto proteína.  
 
16.  A placa neural: 
a) é formada por um espessamento do ectoderma. 
b) forma o tubo neural que é o primórdio do sistema nervoso central. 
c) inicialmente tem o mesmo comprimento que a notocorda e se localiza cefalicamente ao nó primitivo.  
d) apresenta saliências na extremidade cefálica do embrião que são os primeiros sinais de desenvolvimento 
do encéfalo. 
e) todas estão corretas 



 

 

 
17. A notocorda é uma estrutura embrionária que: 
a) induz o endoderma a formar a placa neural. 
b) persiste no adulto como medula espinhal. 
c) pode originar o teratoma sacro-coccígeo. 
d) estrutura em volta da qual se forma a coluna vertebral. 
e) NDA 
 
18. O forame oval patente é a forma mais comum de que tipo de anomalia cardíaca? 
a) Defeito do septo interventricular 
b) Defeito no septo atrial 
c) Defeito no septo atrial e ventricular 
d) Transposição de grandes artérias 
e) NDA 
 
19. Assinale a alternativa que corresponde às estruturas da circulação fetal e neonatal: 
1) Forame oval   I) Ligamento arterial 
2) Ducto venoso  II) Ligamento umbilical mediano 
3) Veia umbilical  III) Ligamento venoso 
4) Artéria umbilical  IV) Fossa oval 
5) Ducto arterial   V) Ligamento redondo do fígado 
 
a) 1 II; 2 III; 3: IV; 4 V; 5 I 
b) 1 I; 2 II; 3 III; 4 IV; 5 V 
c) 1 III; 2 IV; 3 II; 4 I; 5 V 
d) 1 IV; 2 III; 3 V; 4 II; 5 I 
e) 1V; 2 I; 3 III; 4 II; 5 IV 
 
20. Com relação à fístula traqueoesofágica assinala a incorreta: 
a) Ocorre devido a uma fusão incompleta das pregas traqueoesofágicas. 
b) O tipo mais comum é a atresia da parte superior do esôfago e a parte inferior ligada à traquéia, próximo à 

sua bifurcação. 
c) Há uma associação com oligoidrâmnio. 
d) O recém-nascido pode apresentar tosse, asfixia e cianose. 
e) Ocorre a suspeita de fístula traqueoesofágica na tentativa de passar a sonda orogástrica após o 

nascimento sem sucesso. 
 

21. Tecido Epitelial possui algumas características essenciais que permitem a sua diferenciação de outros 
tecidos do corpo, entre essas temos uma justaposição das suas células poliédricas e a avascularização. 
Tais características podem ser explicadas pela: 
a) ausência de vasos sanguíneos e baixa capacidade de renovação; 
b) grande quantidade de matriz extracelular e pouca capacidade de coesão entre as células; 
c) pequena quantidade de matriz extracelular e ausência de vasos sanguíneos; 
d) Inervação e localização do epitélio; 
e) morfologia celular que está ligada a classificação dos epitélios. 
 
22. A síndrome de Ehlers-Danlos, também conhecida pelo nome cutis elástica, trata-se de uma rara 
patologia hereditária do tecido conjuntivo, resultante de um defeito na síntese de colágeno (tipo I ou III). Os 
principais sinais clínicos e sintomas são os seguintes, exceto: 
a) Articulações instáveis, propensas a entorses, luxações e hiperextensão; 
b) Problemas de cicatrização; 
c) Pele fina, translúcida, em muitos casos, e que pode ser elástica; 
d) Doença valvular cardíaca; 
e) Insuficiência renal devido à alteração de lâmina basal; 
 
23. A Condromalácia patelar (também conhecida como síndrome da dor patelo-femoral, ou "joelho de 
corredor") consiste em uma patologia crônica degenerativa da cartilagem articular da superfície posterior da 
patela e dos côndilos femorais correspondentes, que produz desconforto e dor ao redor ou atrás da patela. 
Sobre a cartilagem articular assinale a alternativa correta. 
a) Quando lesionada, se regenera graças ao pericôndrio localizado na periferia da cartilagem; 
b) O atrito natural de seu funcionamento leva a descamação das células mais superficiais; 
c) É formada por cartilagem hialina, por isso, apresenta rica vascularização e frequentemente apresenta 

inflamação; 
d) Apresenta baixa regeneração uma vez que é avascular; 



 

 

e) O colágeno tipo I presente nessa cartilagem se fragmenta naturalmente e é sintetizado pelos 
fibroblastos. 

 
24. O botulismo é uma forma de intoxicação alimentar rara, mas potencialmente fatal causada por uma 
toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, presente no solo e em alimentos contaminados e mal 
conservados. Essa bactéria produz uma neurotoxina que funciona como uma enzima, degradando as 
proteínas envolvidas na exocitose do neurotransmissor acetilcolina na placa motora. A sua ação resulta da 
paralisia dos músculos e, se for extensa, a paralisia do diafragma pode levar à morte por asfixia. De acordo 
com essas informações, essa neurotoxina impede a contração muscular. Qual o primeiro evento da 
contração que fica prejudicado? 
a) A despolarização da membrana e túbulos transversais; 
b) O deslizamento dos filamentos fino; 
c) A clivagem da miosina; 
d) A liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático; 
e) A ligação de cálcio na troponina. 
 
25. A esclerose múltipla, é uma doença desmielinizante de etiologia ainda desconhecida, caracterizada por 
uma reação inflamatória na qual são danificadas as bainhas de mielina que envolvem os axônios cerebrais 
e medulares, levando ao aparecimento de um vasto quadro de sinais e sintomas. Devido a esta 
desmielinização, a esclerose múltipla afeta a capacidade das células nervosas do cérebro e da medula 
espinhal comunicarem entre si de forma eficaz. De acordo com essas informações, qual a célula que é 
destruída nessa doença: 
a) Célula de Schwann; 
b) Astrócito; 
c) Micróglia; 
d) Oligodendrócito; 
e) Células Ependimárias; 
 
26. A Endocardite infecciosa pode ser causada por Bactérias provenientes da circulação (bacteremia) que 
invadem e colonizam as válvulas cardíacas. Nessa situação, a ulceração endocárdica provocada pelas 
bactérias leva a lesão do endotélio com exposição do colágeno subendotelial, agregação de plaqueta e 
ativação da cascata de coagulação. As válvulas mais acometidas são a aórtica e a mitral. As informações 
do texto nos indicam uma alteração no endocárdio com comprometimento do endotélio, um epitélio de 
revestimento cuja a classificação é: 
a) epitélio cúbico simples; 
b) epitélio colunar simples; 
c) epitélio pavimentoso simples; 
d) epitélio cubóide simples; 
e) epitélio de transição simples. 
 
27. O gás produzido durante o incêndio em Santa Maria estava na concentração de cerca de 270 partes de 
cianeto por um milhão de partículas de fumaça, o que causou a morte em menos de três minutos. As lesões 
no sistema respiratório causadas por cianeto desencadeia um processo inflamatório que modifica a 
permeabilidade da parede alvéolo-pulmonar e dificulta a hematose. Como é a descrição correta dessa 
parede normal. 
a) Célula endotelial, lâminas basais fundidas e pneumócito I; 
b) Célula endotelial, tecido conjuntivo frouxo e pneumócito I; 
c) Célula endotelial, macrófago alveolar e pneumócito II; 
d) Célula endotelial, fibras reticulares e pneumócito I; 
e) Célula endotelial, pneumócito I e pneumócito II. 
 
28. Gastrite é a inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste a parede interna do estômago. Quais 
características descrevem melhor essa mucosa? 
a) Epitélio simples cúbico, tecido conjuntivo frouxo rico em fibras colágenas grossas com fossetas gástricas 

e muscular da mucosa; 
b) Epitélio simples cúbico com células oxínticas na superfície, tecido conjuntivo frouxo com fossetas 

gástricas e muscular da mucosa; 
c) Epitélio simples cilíndrico contínuo com fossetas gástricas, tecido conjuntivo frouxo e muscular da 

mucosa; 
d) Epitélio simples cilíndrico, tecido conjuntivo denso com fossetas gástricas e muscular da mucosa; 
e) Epitélio simples cilíndrico contínuo com as fossetas gástricas ricas em células principais, muscular da 

mucosa e tecido conjuntivo frouxo. 
 



 

 

29. Endometriose é uma doença que acomete as mulheres em idade reprodutiva e que consiste na 
presença de células endometriais em locais fora do útero. O endométrio é a camada interna do útero que é 
sensível aos hormônios estrógeno e progesterona e sofre alterações durante o ciclo menstrual. É um 
transtorno ginecológico comum, atingindo entre 10% e 15% das mulheres em idade reprodutiva. Qual 
alternativa está correta quanto ao endométrio? 
a) as artérias retas sofrem isquemia na ausência de progesterona; 
b) apresenta inúmeras glândulas serosas pequenas na fase secretória; 
c) na menstruação, a camada funcional é descamada e a basal permanece para regeneração; 
d) a camada basal é nutrida pelas artérias espiraladas; 
e) a camada funcional é nutrida pelas artérias retas. 
 
30. Marque V para verdadeiro e F para falso:  
(  ) as células dos túbulos contorcidos proximais formam mácula densa com o corpúsculo renal e as dos 
túbulos distais não o fazem 
(   ) O folheto externo ou parietal da cápsula de Bowman é constituído por um epitélio simples pavimentoso. 
(   ) O folheto externo da cápsula de Bowman possui células chamadas podócitos. 
(  ) As células do túbulo contorcido proximal tem o citoplasma fortemente acidófilo devido à presença de 
numerosas mitocôndrias. 
(  ) O citoplasma apical das células do túbulo contorcido distal apresenta microvilos, que formam a orla em 
escova. 
(   ) A mucosa das vias urinárias é formada por um epitélio de transição e por uma lâmina própria de tecido 
conjuntivo 
(   ) O néfron é formado pelo corpúsculo renal, túbulo contorcido proximal, partes delgada e espessa da alça 
de Henle, pelo túbulo contorcido distal e pelos túbulos e ductos coletores. 
A sequência correta é: 
a) V, F, F, F, V, F, V; 
b) F, V, V, F, F, V, V; 
c) F, V, V, V, F, V, F; 
d) V, F, F, V, F, V, V; 
e) F, V, F, V, F, V, F. 
 
31. Considerando os fatores que podem afetar os padrões de um heredograma: 
I- Quando mesmo dentro de uma família a expressão clínica de um distúrbio varia, estamos diante de um 
caso de penetrância completa. 
II- Apesar de um indivíduo possuir um determinado gene e não manifestá-lo em seu fenótipo, nesse caso, 
temos penetrância incompleta. 
Está(ão)correta(s): 
a) apenas I  b) apenas II  c) I e II             d) nenhuma 
 
32. Considerando as falhas no diagnóstico de erros inatos do metabolismo: 
I – A coleta das amostras de urina e/ou sangue deve ser realizada imediatamente após a primeira consulta. 
II – O diagnóstico perfeito requer a determinação da atividade enzimática ou o uso de técnicas moleculares. 
São corretas:  a) apenas a I               b) apenas a II           c) I e II            d) 
nenhuma 
 
33. Os pontos de checagem do ciclo celular são importantes pois: 
I- Bloqueiam a proliferação celular, quando a integridade do genoma estiver comprometida. 
II- Garantem a finalização com sucesso das etapas de duplicação e segregação cromossômica. 
Está(ão)correta(s): 
a) apenas I  b) apenas II  c) I e II               d) nenhuma 
 
34. Durante a replicação do DNA: 
I – a enzima helicase separa a dupla fita do DNA, permitindo a formação da forquilha de replicação. 
II – o primer corresponde a um pequeno trecho de DNA iniciador. 
Está(ão)correta(s): 
a) apenas I  b) apenas II  c) I e II    d) nenhuma 
 
35. Com relação à anemia falciforme: 
I – As mutações de mudança de matriz (frameshift) são a causa mais usual de Hb anormal nos distúrbios 
falcêmicos. 
II – A Hb S difere da Hb A normal pela substituição de um único aminoácido.  
Está(ão)correta(s): 
a) apenas I  b) apenas II  c) I e II              d) nenhuma 
 



 

 

36. Dentre os constituintes da PCR, um deve ser desenvolvido especificamente em função da região a ser 
amplificada do microrganismo pesquisado. Esse constituinte é o: 
I.  Magnésio;  
II. Taq polimerase;  
III. DNTP. 
São corretas:  a) apenas a I         b) apenas a II            c) apenas a III             d) nenhuma. 
 
37. Com relação às mutações: 
I - Os estudos de famílias de vários distúrbios da Hb humana e a análise das mutações responsáveis por 
elas em nível de proteína e de DNA levaram a compreensão da estrutura normal, funcionamento e síntese 
da Hb. Isto permitiu a demonstração da patologia molecular destes distúrbios, e o diagnóstico pré-natal de 
vários distúrbios da Hb humana hoje é possível.  
II – As mutações por substituições de bases podem resultar em mutações sem sentido (nonsense), podem 
afetar a expressão gênica, podem afetar a emenda correta, podem ser do tipo missense, algumas podem 
ser silenciosas e outras podem ser neutras.  
Está(ão)correta(s): 
a) apenas I  b) apenas II  c) I e II                  d) nenhuma 
 
38. O cariótipo é o conjunto de cromossomos de um indivíduo, organizados pelo tamanho, número e 
posição do centrômero.  
I – Este exame deve ser indicado em casos de retardo psicomotor isolado ou associado a alterações de 
comportamento, infertilidade, abortos repetitivos, suspeita de síndromes cromossômicas entre outros. 
II – Para sua realização pode-se usar qualquer tipo de célula humana, independente se esteja viva ou 
fixada. 
São corretas:  a) apenas a I               b) apenas a II           c) I e II            d) 
nenhuma 
 
39. A citogenética molecular permitiu um grande salto na identificação de alterações cromossômicas 
estruturais, corroborando com um diagnóstico preciso e seguro. A primeira técnica foi à hibridização in situ 
fluorescente (FISH). Com o passar dos anos outras técnicas inovadoras surgiram tais como M-FISH, SKY, 
CGH entre outras. 
I – Na técnica de M-FISH é possível à identificação de rearranjos intracromossomais, todavia não é possível 
a identificação de translocações e cromossomos marcadores. 
II – A técnica CGH (Hibridização Genômica Comparativa) não ajuda na identificação de sequências gênicas 
amplificadas ou deficientes, mas permite o estudo de translocações e inversões pericêntricas.  
São corretas: a) apenas a I               b) apenas a II           c) I e II            d) nenhuma 
 
40. As síndromes de Edwards, Patau, Klinefelter e Turner são identificadas RESPECTIVAMENTE pelos 
cariótipos: 
a) 47, X_, +18  47, X_, +13  45, X   47, XXY 
b) 47, XXY  47, X_, +18  47, X_, +13  45, X 
c) 47, X_, +18  47, X_, +13  47, XXY                45, X 
d) 47, X_, +13  47, X_, +18  45, X   47, XXY 
 
Uma mulher de 45 anos de idade sofreu uma mastectomia radical devido a um carcinoma de mama. 
Nódulos axilares estavam presentes indicando micrometástases disseminadas. Após cirurgia foi iniciada a 
quimioterapia com administração combinada de ciclofosfamida, metotrexato e 5-fluorouracil. O tratamento 
foi acompanhado por vários exames, incluindo tomografia por emissão de pósitrons com 2-[18F]-fluoro-2-
desoxi-D-glicose. 
 
41. Com relação ao metotrexato afirma-se: 
I. Foi utilizado, pois leva à inibição da síntese de nucleotídeos purínicos e de timina. 
II. Possui uma estrutura análoga ao ácido fólico. 
São corretas:    a) apenas I         b) apenas II         c) I e II      d) nenhuma 
 
42. Com relação à ação do metrotrexato afirma-se: 
I. A droga inibe especificamente a enzima dihidrofolato redutase. 
II. A droga inibe a síntese de ácido fólico. 
São corretas:    a) apenas I         b) apenas II         c) I e II      d) nenhuma 
 
43. Com relação a 5-fluorouracila afirma-se: 
I. É um análogo de uracila. 
II. É um inibidor da síntese de uracila. 
São corretas:    a) apenas I         b) apenas II         c) I e II      d) nenhuma 



 

 

 
44. Com relação à ação do 5-fluorouracila afirma-se: 
I. A droga é metabolizada intracelularmente, sendo convertida numa forma capaz de ser incorporada em 
RNAs, o que pode alterar o splicing dos RNAs mensageiros. 
II. A droga pode levar à inibição da timidilato sintase e consequentemente inibir a síntese de timina. 
São corretas:    a) apenas I         b) apenas II         c) I e II      d) nenhuma 
 
45. Os níveis de ribonucleotídeo redutase, timidilato sintase e IMP desidrogenase aumentam em função da 
taxa de crescimento de um tumor. Com relação a isso, afirma-se: 
I.  A IMP desidrogenase aumenta pois é importante na síntese de nucleotídeos pirimídicos. 
II. A ribonucleotídeo redutase e timidilato sintase aumentam porque são essenciais na síntese de 
desoxirribonucleotídeos. 
São corretas:    a) apenas I         b) apenas II         c) I e II      d) nenhuma 
 
46. Com relação aos níveis de ácido úrico no sangue durante a quimioterapia afirma-se: 
I. Espera-se uma diminuição dos níveis, pois o organismo encontra-se debilitado. 
II. Espera-se um aumento, pois a morte celular causada pela quimioterapia aumenta a degradação de 
nucletídeos púricos a ácido úrico. 
III. O alopurinol, medicamento muito utilizado no tratamento de gota poderia ser utilizado se houvesse uma 
hiperuricemia. 
 São corretas:    a) apenas I           b) II e III            c)  todas           d) nenhuma 
 
A tomografia por emissão de pósitrons com 2-[18F]-fluoro-2-desoxi-D-glicose tem como princípio a utilização 
da fluoro-desoxiglicose (análogo inofensivo de glicose). Esse análogo é convertido pela hexoquinase em 
fosfofluorodesoxiglicose (FFDG), que não é substrato para hexose fosfato isomerase e se acumula. O 
decaimento radioativo de um 18F causa emissão de 2 pósitrons e permite a detecção desse composto numa 
imagem de tomografia, localizando  o tumor.  
 
47. Com base nas informações acima, afirma-se: 
I. Espera-se que FFDG se acumule nos órgãos com elevada atividade da via glicolítica, que seria o caso 
das células cancerosas. 
II. No cérebro, mesmo não tendo tumor, haverá presença aumentada de FFDG.  
São corretas:    a) apenas I         b) apenas II         c) I e II      d) nenhuma 
 
48. Com relação ao crescimento do tumor afirma-se: 
I. O crescimento rápido requer grande produção de ATP, mas a vascularização do tumor não é suficiente no 
início, o que implica em hipóxia com consequente aumento da utilização de lipídios pelas células tumorais. 
II. O aumento da captação celular de glicose por meio do aumento de expressão de GLUT poderia ocorrer.  
São corretas:    a) apenas I         b) apenas II         c) I e II      d) nenhuma 
 
49. Hipercalcemia pode ocorrer em pacientes com cancer de mama. Com relação a dosagem de cálcio do 
sangue afirma-se: 
I. Os níveis de albumina sérica devem ser considerados para o diagnóstico de hipercalcemia.    
II. A dosagem de cálcio total indica a fração biologicamente ativa de cálcio, capaz de regular os níveis de 
paratormônio (PTH).  
III. A hipercalcemia nunca oferece risco de morte ao paciente. 
São corretas:    a) apenas I         b) apenas II         c) II e III      d) nenhuma 
 
50. Pacientes com câncer frequentemente sofrem de hiponatremia podendo ser decorrente da   
síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético (SIADH). Com relação a essa síndrome 
afirma-se: 
I. A secreção do hormônio antidiurético ou arginina vasopressina (AVP) ocorre pela estimulação não-
osmótica no caso de SIADH. 
II. O aumento da secreção de AVP diminui o fluxo urinário e causa a hemodiluição, devendo o paciente 
limitar a ingesta de água para não agravar a hiponatremia. 
São corretas:    a) apenas I         b) apenas II         c) I e II      d) nenhuma 
 
Sra. Rosana, 52 anos, cabeleireira, trabalha 6 dias por semana no salão até às 21 horas e aos domingos 
faz as tarefas de casa. Relata que o marido faleceu há 6 meses, tem 4 filhos e está com problemas com um 
deles, que está fazendo uso de bebida alcoólica. Relata também que sua alimentação é rica em frituras e 
carboidratos.  Os resultados do exames laboratoriais foram: glicemia de jejum: 150mg/dl (70-100mg/dl); 
glicemia pós-prandial: 300mg/dl, triglicérides: 500mg/dl (<200mg/dl), colesterol total: 300mg/dl (<200mg/dl), 
HDL-colesterol: 20mg/dl (>35mg/dl), LDLcolesterol: 188mg/dl (< 130mg/dl). TGO: 100, TGP: 120. Foi 



 

 

diagnosticado diabetes e hiperlipidemia. As próximas 6  questões devem ser respondidas considerando 
esse caso clínico. 
51. Em relação ao controle da glicemia, pode se afirmar que:  
 l. Na hiperglicemia fisiológica há uma maior entrada de glicose nas células beta estimulando a liberação 

de insulina. 
 ll. Indivíduos tolerantes a glicose retornam à normoglicemia dentro de 2 a 3 horas após a refeição. 
 São corretos: a) apenas l            b) apenas ll           c) l e ll                d) nenhuma 
52. Assinale a alternativa que reúne o maior número de tecidos com permeabilidade a glicose, 

independente da presença de insulina. 
     a) Fígado e tecido adiposo     b) Fígado e hemácias       
     c) Músculo e tecido adiposo             d) Músculo e hemácias 
53. Em relação a glicemia da Sra. Rosana e a curva glicêmica, afirma-se que:  
   l. A paciente pode apresentar glicosúria por ter níveis glicêmicos acima do limiar renal. 
   ll. A curva glicêmica serve  essencialmente para diagnosticar  diabetes. 
 São corretos: a) apenas l            b) apenas ll           c) l e ll                d) nenhuma 
54. Em relação a paciente e a gliconeogênese, afirma-se que: 
 l. A gliconeogênese está ativada na Sra Rosana contribuindo para sua hiperglicemia. 
 ll. Os hormônios adrenalina, glucagon e ACTH estão elevados estimulando a mobilização e a oxidação 

de lipídeos. 
 São corretos: a) apenas l            b) apenas ll           c) l e ll                d) nenhuma 
55. Em relação ao metabolismo de lipoproteínas e os níveis lipídicos da paciente, pode se afirmar     que: 
 l. A paciente pode estar tendo redução na síntese de lipase lipoprotéica no tecido adiposo e no  

muscular. 
 lI. O aumento de colesterol deve-se principalmente ao aumento de LDL. 
 São corretos: a) apenas l            b) apenas ll           c)  I e ll                d) nenhuma 
56. Em relação aos níveis de HDL da Sra. Rosana afirma-se que: 
 l. A queda nos níveis de HDL pode ser devido aos baixos níveis de insulina, resistência à insulina ou 

pelo aumento dos níveis de hormônios hiperglicemiantes, como o cortisol, que estimula a proteólise; 
 ll. A prescrição de estatinas pode reduzir a síntese de TG e aumentar a expressão dos receptores LDL. 
 São corretos: a) apenas l            b) apenas ll           c)  I e ll                d) nenhuma 
 
Sr. Antônio, 69 anos, é trazido por familiares ao pronto socorro, com uma história de falta de ar há 1 dia. 
Relatam tosse com expectoração amarelada e febre aferida de 38,5°C. O paciente é portador de doença 
pulmonar obstrutiva crônica diagnosticado há 2 anos, em tratamento irregular. É hipertenso há 5 anos e 
diabético há 2 anos. Não sabem informar a medicação que faz uso. Relatam baixa aderência ao tratamento. 
Ao exame: mal estado geral, emagrecido (IMC: 18, peso: 58Kg), desidratado +++/4+, normocorado, febril 
(38°C), cianose em lábios e extremidades, sonolento. Exames laboratoriais realizados: Glicemia capilar: 
350mg/dl.  Hb: 18g/dl (11.5 a 17.4g/dl);   Htc: 45% (35 a 50%), sódio: 150mmol/L(136 a 145 mmol/L), 
potássio: 5,8mmol/L (3,5 a 4,5 mmol/L); uréia: 150mg/dl (10 a 50mg/dl); creatinina: 2,4 µmol/L (40 a 
130µmol/L). Gasometria arterial: pH: 7,2 (7,35 a 7,45), PaO2: 60mmHg (88 a108mmHg), PaCO2: 80mmHg 
(35 a 45mmHg), HCO3

-: 15 mmol/L (21 a 28mmol/L), BE: -10 (-3,0 a +3,0). Responder as próximas 4 
questões considerando o conteúdo desse caso clínico. 
 
57. Em relação a pH sanguíneo desse paciente, afirma-se que: 

I. O pH sanguíneo 7,2 no paciente é decorrente da redução do bicarbonato. 
II. Os túbulos renais estarão promovendo a excreção do H+ e em troca, reabsorvendo sódio.  Isso 

colabora para o aumento do potássio sérico. 
    São Corretas: a) apenas a I   b) apenas a II c) I e II  d) nenhuma 
58. Com relação ao exame urinário e a função renal desse paciente, afirma-se que: 

l. O rim pode estar fazendo a recuperação e a regeneração de bicarbonato. 
     ll. Exames de uréia e creatinina foram solicitados para avaliar a capacidade hepática do ciclo da uréia e a 

função  muscular, respectivamente. 
    São Corretas: a) apenas a I   b) apenas a II c) I e II  d) nenhuma 
59. Em relação ao quadro clínico do paciente, é incorreto afirmar que: 

l. O paciente está tentando compensar a acidose metabólica com uma alcalose respiratória. 
     ll. O paciente apresenta hipovolemia (redução do volume sanguíneo). 
     São Corretas: a) apenas a I   b) apenas a II c) I e II  d) nenhuma 
60. Com relação ao transporte de gases no sangue,pode se afirmar que: 

l. Ocorre diminuição da afinidade entre a hemoglobina e oxigênio frente a acidificação do meio. 
 ll. CO2 e O2 competem pelo mesmo sítio de ligação na hemoglobina. 
São Corretas: a) apenas a I b) apenas a II   c) I e II  d) nenhuma 


