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1) Locutores esportivos referem-se à “lesão da virilha”, este termo significa que houve distensão, estiramento e 
provavelmente alguma ruptura das fixações proximais dos músculos do compartimento medial da coxa. Assinale 
a alternativa que represente um músculo deste compartimento que é inervado pelo nervo obturatório.  
(A) Grácil  
(B) Sartório 
(C) Reto femoral 
(D) Bíceps femoral 
 
2) O pulso da artéria dorsal do pé (pulso pedioso) é avaliado durante o exame físico do sistema vascular periférico. 
Diminuição ou ausência deste pulso geralmente sugere insuficiência vascular decorrente de doença arterial. A 
artéria dorsal do pé é a continuação direta de qual artéria? 
(A) Obturatória 
(B) Tibial anterior 
(C) Glútea superior  
(D) Femoral profunda 
 
3) A síndrome do túnel do carpo é causada por qualquer lesão que reduza significativamente o tamanho deste 
túnel. Na maioria das vezes o aumento do tamanho de alguns dos nove tendões ou de seus revestimentos que 
atravessam este túnel comprimem qual estrutura nervosa? 
(A) Nervo ulnar 
(B) Nervo mediano 
(C) Nervo radial profundo 
(D) Nervo musculocutâneo 
 
4) As costelas típicas apresentam características semelhantes, com isso torna-se impossível sua identificação de 
forma isolada. Marque a alternativa que representa uma costela classificada como típica. 
(A) Costela I 
(B) Costela II 
(C) Costela III 
(D) Costela XI 
 
5) O coração tem o formato de uma pirâmide inclinada, com o ápice em direção anteroinferior e para a esquerda, 
e a base oposta ao ápice. A base do coração  é formada principalmente por qual câmara cardíaca?  
(A) Átrio direito 
(B) Átrio esquerdo 

(C) Ventrículo direito 
(D) Aurícula esquerda 

 
6) A doença da artéria coronária é uma das principais causas de morte, todas provocando a redução do 
suprimento sanguíneo para o tecido miocárdico. Assinale a alternativa que representa a coronária e um dos seus 
respectivos ramos. 
(A) Coronária direita – ramo diagonal 
(B) Coronária direita – ramo circunflexo 
(C) Coronária esquerda – ramo do nó atrioventricular 
(D) Coronária esquerda – ramo interventricular anterior 
 
7) A maior parte da pleura parietal é denominada de acordo com as estruturas que reveste: partes costal, 
mediastinal e diafragmática, esta última cobre a face superior (torácica) do diafragma de cada lado do 
mediastino. A área periférica da parte diafragmática da pleura é inervada pelo: ANULADA 
(A) Nervo vago  
(B) Nervo frênico 
(C) Tronco simpático 
(D) Nervo musculocutâneo 
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8) É importante o conhecimento das relações do estômago com as outras estruturas abdominais para a realização 
de diversos procedimentos cirúrgicos. Qual é o órgão que tem relação inferior, lateral e segue ao longo da 
curvatura maior do estômago?  
(A) Baço 
(B) Fígado 
(C) Pâncreas  
(D) Colo transverso  
 
9) O ceco é a primeira parte do intestino grosso, é contínuo com o colo ascendente. É uma bolsa intestinal cega, 
que mede aproximadamente 7,5 cm de comprimento e largura, apresenta como sua principal irrigação a artéria 
ileocólica que é ramo terminal de qual artéria? ANULADA 
(A) Esplênica 
(B) Gastromental 
(C) Tronco celíaco 
(D) Mesentérica superior 
 
10) “São duas massas de tecido erétil alongado, com cerca de 3 cm de comprimento, situam-se lateralmente ao 
longo do óstio da vagina, profundamente aos lábios menores do pudendo.” O texto faz referência a qual 
estrutura? 
(A) Clitóris 
(B) Monte do púbis 
(C) Bulbo do vestíbulo 
(D) Comissura anterior 
 
11) O organismo depende de processos regulatórios integrados para manter constantes as condições de seu meio 
interno. O sistema de medida da pressão arterial é um exemplo de sistema cuja saída não tem efeito sobre a 
entrada: “a entrada é a pressão arterial, o sistema consiste em proporcionar transdução, detecção, amplificação 
e registro da pressão (saída) ”. Nesse sistema, obviamente, a saída deverá espelhar a entrada, sem ter influência 
sobre ela. De acordo exposto, como é classificado este sistema de medida da pressão arterial? 
(A) Sistema passivo 
(B) Sistema de alça fechada 
(C) Sistema de controle integral 
(D) Sistema de alça aberta (open loop) 
 
12) As características do transporte ativo, de modo geral, são fundamentais para compreensão da integração dos 
processos deste transporte. A oxidação dos macronutrientes com predomínio distinto em diferentes tecidos, 
permite a formação do ATP usado pelos transportadores ativos. Essa afirmativa explica qual característica do 
transporte ativo? 
(A) Saturação dos transportadores 
(B) Dependência de substratos metabólicos 
(C) Influência da temperatura sob o transporte 
(D) Sensibilidade dos inibidores de vias metabólicas 
 
13) Tão importante como entender a origem do potencial de repouso é compreender de que modo as células 
reagem às perturbações do potencial de membrana. As células vivas estão constantemente sujeitas a processos 
que modificam suas características elétricas. Analise as afirmativas abaixo.  
 
I. Bombas e transportadores eletrogênicos criam equilíbrios constantes de carga no citoplasma.  
II. Canais iônicos podem gerar, e normalmente geram, correntes despolarizantes ou hiperpolarizantes.  
III. Nos receptores sensoriais, processos físicos oriundos do meio ambiente são transformados em 
perturbações elétricas (potenciais geradores) que dão origem a sinais elétricos propagados (potenciais de ação) 
que veiculam e processam uma infinidade de informações.  
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Marque a alternativa correta. 
(A) Apenas a afirmativa I está correta 
(B) Apenas a afirmativa II está correta 
(C) Apenas a afirmativa III está correta 
(D) As afirmativas II e III estão corretas 
 
14) Os fatores físicos e seus correspondentes biológicos são requisitos fundamentais para a rápida transmissão 
elétrica em células excitáveis longas. A cerca desta rápida transmissão elétrica, qual das alternativas abaixo está 
correta? 
(A) Em grandes células há alta capacitância da membrana 
(B) A bainha de mielina causa baixa resistência da membrana (para atingir o pico do sinal) 
(C) Poucos canais de vazamento induzem a alta resistência da membrana (no início do sinal) 
(D) Quanto maior o número de canais de vazamento, maior é a resistência da membrana (no início do sinal) 
 
15) O potencial de ação nas membranas das fibras nervosas e musculares são imprescindíveis para gênese da 
excitação dos miofilamentos contráteis. Analise as afirmativas abaixo. 
 
I. O potencial de ação origina-se da retroalimentação positiva entre canais dependentes de voltagem 
despolarizantes para sódio ou cálcio e é terminado pela repolarização promovida por canais para potássio 
dependentes de voltagem.  
II. A hiperativação dos canais para cálcio dependentes de voltagem determina a existência de um período 
após o potencial de ação em que a membrana fica refratária à geração de novos potenciais de ação 
III. A existência do período refratário absoluto determina o sentido de propagação autorregenerativa do 
potencial de ação no espaço ao impedir que um potencial de ação deflagre um novo potencial de ação por onde 
já passou 
IV. O potencial limiar também varia no espaço em função da densidade de canais para sódio dependentes de 
voltagem ao longo da membrana da célula, delimitando regiões mais prováveis para o início do disparo e 
propagação de um potencial de ação. 
Marque a alternativa correta. 
(A) Apenas a afirmativa I está correta 
(B) Apenas a afirmativa II está correta 
(C) As afirmativas I, II e III estão corretas 
(D) As afirmativas I, III e IV estão corretas 
 
16) Conhecer a resposta celular da fibra muscular esquelética é parte importante da compreensão da contração 
muscular e suas aplicações. Qual das respostas abaixo compreende o mecanismo para volta da fibra muscular ao 
repouso?  
(A) Remoção do Ca++ sarcoplasmático  
(B) Ativação do receptor DHP (di-hidropiridínico)  
(C) Remoção do Ca++ do terminal do neurônio motor  
(D) Ativação da acetilcolina da junção neuromuscular  
 
17) Durante a excitação da célula muscular pelo neurônio motor, a acetilcolina (Ach) se liga ao receptor 
colinérgico do Sarcolema. Qual das alternativas abaixo representa o próximo evento fisiológico que ocorrerá na 
célula muscular?  
(A) Difusão simples de H+ 
(B) Contra-transporte de Na+- H+  
(C) Co-transporte de Na+-glicose  
(D) Difusão facilitada de Na+ para despolarização do sarcolema 
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18) Um homem de 53 anos de idade com história de hipertensão há 3 anos. Queixa-se de fadiga e câimbras 
musculares esporádicas. O exame físico revelou pressão arterial de 165/110 mmHg. Os exames laboratoriais 
complementares indicam que o paciente tem hiperaldosteronismo primário. 
Qual dos seguintes conjuntos de achados se espera encontrar nesse homem? 
(A) Redução da atividade da renina plasmática, aumento da concentração plasmática de K+ e aumento do volume 
do líquido extracelular 
(B) Elevação da atividade da renina plasmática, aumento da concentração plasmática de K+ e aumento do volume 
do líquido extracelular 
(C) Redução da atividade da renina plasmática, diminuição da concentração plasmática de K+ e aumento do volume 
do líquido extracelular 
(D) Elevação da atividade da renina plasmática, diminuição da concentração plasmática de K+ e diminuição do 
volume do líquido extracelular 
 
19) O peptídeo natriurético atrial (PNA) é um importante regulador da pressão arterial. Qual dos seguintes 
conjuntos de alterações fisiológicas é esperado em resposta ao aumento do PNA? 
(A) Redução de Angiotensina II, da aldosterona e da excreção renal de sódio 
(B) Elevação de Angiotensina II, da aldosterona e da excreção renal de sódio 
(C) Elevação de Angiotensina II, redução da aldosterona e da excreção renal de sódio 
(D) Redução de Angiotensina II, da aldosterona e aumento da excreção renal de sódio 
 
20) A homeostasia dos líquidos corporais envolve preponderantemente a necessidade de uma função renal 
normal e taxa de filtração glomerular (TFG) de aproximadamente 180L/dia em um homem de 70Kg. Analise as 
alternativas a seguir e escolha aquela que aumentaria discretamente a filtração glomerular. 
(A) Aumento da resistência arteriolar aferente 
(B) Aumento da resistência arteriolar eferente  
(C) Diminuição da pressão hidrostática capilar glomerular 
(D) Diminuição do coeficiente de filtração capilar glomerular 
 
21) Os efeitos fisiológicos do enfisema crônico são variáveis e dependem da gravidade da doença e dos níveis 
relativos de obstrução bronquiolar versus a destruição parenquimatosa. Entre as diferentes anormalidades, 
podemos assinalar como correta: 
(A) A perda acentuada de paredes alveolares aumenta a capacidade de difusão 
(B) A obstrução que ocorre nos bronquíolos diminui a resistência das vias aéreas 
(C) O processo obstrutivo é pior em algumas partes dos pulmões do que em outras 
(D) A perda de paredes alveolares não afeta o número de capilares pulmonares 
 

22) Em pacientes com pneumonia, a hipoxemia e hipercapnia ocorrem devido à: 
(A) redução da área de superfície total disponível da membrana respiratória 
(B) presença de grande quantidade de secreção nos brônquios lobares 
(C) redução importante da quantidade de surfactante nos alvéolos 
(D) invasão maciça do tecido pulmonar afetado por macrófagos 
 

23) Em relação aos volumes e capacidades pulmonares em pacientes com crise de asma aguda, deveremos 
encontrar, obrigatoriamente: 
(A) a capacidade residual funcional e o volume residual aumentados 
(B) a capacidade pulmonar total e o volume corrente diminuídos 
(C) a capacidade inspiratória e o volume de reserva inspiratório aumentados 
(D) a capacidade vital e o volume de reserva expiratório diminuídos 
 

24) Em pacientes com tuberculose pulmonar nos estágios finais da doença é possível encontrar muitas áreas de 
fibrose. Esse efeito irá causar: 
(A) proporção ventilação-perfusão normal 
(B) aumento da espessura da membrana respiratória 
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(C) trabalho diminuído por parte dos músculos respiratórios 
(D) aumento total da área de superfície da membrana respiratória 
 

25) Em indivíduos não aclimatados, respirando ar, começando na altitude de cerca de 3.675 metros, os efeitos da 
hipóxia que poderão estar presentes são: 
(A) cefaléia, euforia e soluços 
(B) náuseas, claudicação e tonteira 
(C) parestesia, convulsões e síncope 
(D) sonolência, lassidão, fadiga mental e muscular 
 

26) Um cardiologista avalia o estado geral de um paciente. Ele evidencia um quadro de esteatose hepática (gordura) 
decorrente de obesidade que induziu redução da síntese de proteínas plasmáticas. Qual das alternativas abaixo 
representa as alterações microcirculatórias que podem ser provocadas pelo quadro clínico apresentado pelo 
paciente?  

(A) Redução da pressão coloidosmótica intersticial que força o líquido para fora do capilar 
(B) Elevação da pressão coloidosmótica plasmática provocando mais esteatose hepática  
(C) Elevação da pressão hidrostática capilar favorecendo a reabsorção líquida que aumenta da pressão arterial  
(D) Redução da pressão coloidosmótica plasmática favorecendo os edemas principalmente nos membros inferiores 
  

27) Dentre os mecanismos de controle nervoso da pressão arterial, o mais vigoroso é a resposta encefálica à 
isquemia, ou seja, a resposta do sistema nervoso central ao baixo fluxo sanguíneo é a Reação de Cushing.  
Entretanto tal mecanismo atua somente em condições extremas. A Reação de Cushing ocorre em resposta à 
isquemia do sistema nervoso central resultante do(a): 

(A) Redução da pressão intracraniana  
(B) Redução dos níveis encefálicos de CO2 
(C) Elevação do fluxo cerebral por hipertensão  
(D) Elevação da pressão do líquido cefalorraquidiano (LCR) 
  
28) Diversos mecanismos estão envolvidos nas respostas rápidas para controle da pressão arterial. De que forma 
o Reflexo de Bainbridge atua em resposta ao aumento da pressão atrial? 
(A) Reduzindo a frequência cardíaca e na força contrátil do coração 
(B) Determinando venodilatação reflexa e redução do retorno venoso aos átrios 
(C) Inativando sistema vasoconstritor simpático e reduzindo a resistência periférica 
(D) Impedindo o acúmulo do volume sanguíneo no sistema venoso, nos átrios e na circulação pulmonar 
  
29) Uma mulher de 57 anos de idade pensou que iria desmaiar ao sair da posição deitada para sentada na maca 
durante uma consulta odontológica de rotina. O cirurgião dentista mensurou a pressão arterial e observou que, 
a mesma, era de 135/90 mmHg na posição deitada e reduzia para 90/60 mmHg quando a paciente assumia a 
posição sentada.  
Qual dos seguintes conjuntos de alterações fisiológicas é esperado nessa mulher para combater a hipotensão 
postural ao ficar sentada? 
(A) Elevação da atividade parassimpática e aumento da atividade simpática, o que diminuirá a longo prazo a excreção 
de Na+ e água pelos rins  
(B) Elevação da atividade parassimpática e diminuição da atividade simpática, o que diminuirá a longo prazo a 
excreção de Na+ e água pelos rins  
(C) Diminuição da atividade parassimpática e aumento da atividade simpática, o que diminuirá a longo prazo a 
excreção de Na+ e água pelos rins 
(D) Elevação da atividade parassimpática e diminuição da atividade simpática, o que aumentará a longo prazo a 
excreção de Na+ e água pelos rins 
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30) Um homem de 50 anos de idade com história de hipertensão há 4 anos. Queixa-se de fadiga e câimbras 
musculares esporádicas. O exame físico revelou pressão arterial de 160/100 mmHg. Os exames laboratoriais 
complementares indicam que o paciente tem hiperaldosteronismo primário. 
Qual dos seguintes conjuntos de achados se espera encontrar nesse homem? 
(A) Elevação da atividade da renina plasmática, diminuição da concentração plasmática de K+ e aumento do volume 

do líquido extracelular  
(B) Redução da atividade da renina plasmática, aumento da concentração plasmática de K+ e aumento do volume do 

líquido extracelular 
(C) Elevação da atividade da renina plasmática, aumento da concentração plasmática de K+ e aumento do volume do 

líquido extracelular 
(D) Redução da atividade da renina plasmática, diminuição da concentração plasmática de K+ e aumento do volume 

do líquido extracelular 
 
  


