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1) A elevação dos níveis sanguíneos de corticosteroides faz com que o hipotálamo reduza a produção de 

CRH. Essa redução provocará também uma redução da liberação de ACTH pela glândula hipófise, o 

que irá provocar um menor estímulo do córtex da glândula adrenal e, consequentemente, menor 

liberação de corticosteroides no sangue.  

A descrição acima é de um mecanismo de:  

a) Feedforward  

b) Feedback positivo 

c) Feedback negativo 

d) Controle antecipatório 

 

2) De acordo com o modelo do mosaico fluido da membrana plasmática, a estrutura formadora da 

membrana é uma bicamada de fosfolipídios, organizados de maneira que as parte interna da membrana 

é formada pela cauda de ácidos graxos e a parte externa expõe as cabeças de fosfato da molécula de 

fosfolipídios, dando à membrana sua característica anfipática. Permeando essa bicamada de 

fosfolipídios, existem moléculas de colesterol e várias proteínas, com estruturas e funções diversas. O 

transporte através da membrana acontece de múltiplas formas, sendo dificultado ou facilitado pelo 

tamanho, polaridade e presença de transportador específico para determinada substância. Sobre este 

transporte, é correto afirmar que: 

a)  As moléculas de oxigênio e gás carbônico conseguem atravessar a bicamada lipídica livremente, pois são 

moléculas polares. 

b) A água, por ser apolar, atravessa livremente a bicamada lipídica, mantendo a osmolaridade dos 

compartimentos do corpo humano (intracelular, intersticial e intravascular) pouco variável. 

c) A bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo primário, que movimenta íons sódio para o 

interstício e íons potássio para o meio intracelular a favor de seu gradiente de concentração. 

d) Na difusão facilitada, uma proteína transportadora transmembrana muda sua conformação para permitir a 

passagem de uma substância através da membrana a favor de seu gradiente de concentração. 

 

3) O potencial de ação é um fenômeno que ocorre nas células excitáveis, dentre elas, os neurônios. Nos 

neurônios, quando o limiar de excitabilidade é atingido, o potencial de ação se inicia com uma rápida 

despolarização da membrana, seguida de uma repolarização, inclusive com hiperpolarização e 

posterior retorno da membrana ao seu potencial de repouso. Durante a repolarização:  

a) Os canais de sódio estarão abertos e os canais de potássio estarão abertos. 

b) Os canais de sódio estarão abertos e os canais de potássio estarão fechados. 

c) Os canais de sódio estarão inativados e os canais de potássio estarão fechados.  

d) Os canais de sódio estarão inativados e os canais de potássio estarão abertos.  

 

4) Após a liberação de acetilcolina na placa motora, esta molécula irá se ligar ao receptor nicotínico de 

acetilcolina, promovendo a abertura do canal de sódio ligado a este receptor. Se o número de canais de 

sódio acetilcolina-dependente abertos for o bastante, o influxo de sódio para o interior da fibra muscular 

fará com que se atinja o limiar de excitabilidade e se inicie um potencial de ação que irá se espalhar por 

todo o sarcolema, inclusive nos túbulos T, intimamente ligados às cisternas terminais do retículo 

sarcoplasmático, onde estimula os receptores de di-idropiridina. Esse evento irá promover a liberação, 

no sarcoplasma de grande quantidade de íons: 

a) Sódio 

b) Cloro 

c) Cálcio 

d) Potássio 

 

5) Os filamentos contráteis da fibra muscular esquelética (actina e miosina) estão organizados de 

maneira que fiquem alinhados paralelamente e parcialmente sobrepostos. Enquanto os filamentos de 

actina estão ancorados diretamente no disco Z do sarcômero, os filamentos de miosina são mantidos 

alinhados por uma enorme proteína, a maior do nosso corpo, que se estende por todo o sarcômero, se 

ancorando em seus dois discos Z. Tal proteína é a: 



a) Titina 

b) Nebulina 

c) Calmodulina 

d) Tropomiosina 

6) Para avaliarmos a função renal de um paciente, fazemos a medida/estimativa de sua taxa de filtração 

glomerular (TFG), que é expressa em ml/min e representa a filtração de todos os néfrons em um minuto. 

Uma maneira indireta de fazer esta estimativa é dosar a creatinina no sangue do paciente e aplicar o 

resultado a uma fórmula matemática, que leva ainda em consideração o sexo, a idade e, algumas vezes, 

o peso do paciente.  Vários são os fatores que podem alterar filtração glomerular. Dentre as alternativas 

abaixo, marque aquela que contenha um fator que provoque redução da filtração glomerular: 

a) Vasodilatação da arteríola aferente.  

b) Vasoconstricção da arteríola eferente. 

c) Redução da pressão arterial sistêmica. 

d) Elevação dos níveis sanguíneos de glicose acima de 180 mg/dl.  

 

7) Os diuréticos antagonistas da aldosterona são bastante usados no tratamento de doenças comuns, 

como insuficiência cardíaca e cirrose hepática. Ao bloquearem a ação da aldosterona nos túbulos 

coletores corticais, irão provocar:  

a) Aumenta a reabsorção de íons cloro. 

b) Redução da secreção de íons potássio.  

c) Aumento da reabsorção de íons sódio.  

d) Reduz a reabsorção de íons bicarbonato. 

 

8) O ADH, também chamado de vasopressina, quando liberado pela neuro-hipófise, entra na corrente 

sanguínea e é transportado até os rins, onde promove o aumento da permeabilidade da porção final dos 

túbulos distais, dos túbulos coletores corticais e dos ductos coletores medulares à água. O principal 

estímulo para a liberação do ADH é a: 

a) Elevação da pressão arterial sistêmica. 

b) Elevação da osmolaridade plasmática.  

c) Redução da concentração plasmática de sódio (hiponatremia).  

d) Redução da concentração plasmática de potássio (hipocalemia). 

 

9) Injúria renal aguda (IRA), se caracteriza por uma perda brusca da função renal em um prazo de 

dias. Várias são suas causas, estando associada à maioria das afecções sistêmicas graves, sendo a sua 

incidência de 17% a 35% nos pacientes internados em unidade de terapia intensiva (UTI).  

Marque a alternativa abaixo que contenha uma causa de injúria renal aguda pré-renal: 

a) Vasculites. 

b) Hipertensão maligna.  

c) Glomerulonefrite aguda. 

d) Infarto agudo do miocárdio. 

 

10) Avalia as assertivas abaixo sobre o equilíbrio ácido-base: 

I - O excesso de íons H+ levará à acidose, que é a redução do pH sanguíneo.  

II - Os rins podem excretar tanto urina ácida quanto alcalina, reajustando a concentração de H+ no 

líquido extracelular para níveis normais, durante a acidose ou a alcalose. 

III - Os sistemas tampão eliminam, em fração de segundos, íons H+ do nosso organismo, ajudando a 

regulação do pH até que o sistema respiratório e os rins garantam o equilíbrio ácido-base. 

Estão corretas: 

a) I, II e III. 

b) Apenas I e II.  

c) Apenas I e III. 

d) Apenas II e III. 

 

 



11) Considerando a excitação rítmica normal do coração, podemos afirmar que a sequência correta de 

ativação elétrica do coração é: 

a) Nodo Sinusal - vias internodais - tronco do feixe de Hiss - ramo direito - ramo esquerdo - fibras de 

Purkinje e nodo atrioventricular  

b) Nodo Sinusal - tronco do feixe de Hiss - ramo direito - ramo esquerdo - nodo atrioventricular - vias 

internodais e   fibras de Purkinje  

c) Nodo Sinusal - vias internodais - nodo atrioventricular - tronco do feixe de Hiss- ramo direito - ramo 

esquerdo e fibras de Purkinje  

d) Nodo Sinusal - fibras de Purkinje - vias internodais - nodo atrioventricular - tronco do feixe de Hiss - 

ramo direito e ramo esquerdo 

 

12) Qual dos mecanismos de controle de pressão arterial tem início de ação mais rápida?  

a) Reflexos barorreceptores.  

b) Mecanismo rim-líquidos corporais. 

c) Mecanismo vasoconstrictor da renina-angiotensina. 

d)Extravasamento de líquido, através das paredes capilares para dentro ou fora da circulação. 

 

13) Quando quantidades elevadas de sangue fluem para o coração, essa maior quantidade de sangue 

distende as paredes das câmaras cardíacas. Como resultado da distensão, o músculo cardíaco se contrai 

com mais força, fazendo com que seja ejetado todo o sangue adicional que entrou da circulação 

sistêmica, essa definição corresponde? 

a) O Reflexo de Bainbridge.  

b) O Sistema nervoso simpático 

c) O Mecanismo de Frank-Starling 

d) O Sistema renina-angiotensina-aldosterona 

 

14) Uma das manifestações clínicas da hipertensão arterial é a hipersensibilidade ao sal. Uma das causas 

de hipertensão arterial sensível ao sal é: 

a) Reajuste dos barorreceptores 

b) reajuste dos quimiorreceptores 

c) Aumento do tônus vascular simpático 

d) Formação excessiva de hormônios antinatriuréticos, tais como angiotensina II ou aldosterona.  

 

15) Qual é o evento que ocorre imediatamente antes do fechamento das válvulas mitral e tricúspide. 

a) A contração atrial 

b) O enchimento rápido 

c) A contração isovolumétrica 

d) O relaxamento isovolumétrico 

 

16) Ao receber o plantão em uma Unidade Básica de Saúde, o médico plantonista admite um paciente 

com hipóxia. Ao avaliar o quão útil será a administração de oxigênio nasal, ele avalia a causa da hipóxia 

e descobre que, nesse caso, dentre as causas pensadas, a terapia com oxigênio tem menos valor do que 

nas demais. Diante dessa constatação, podemos dizer que o paciente apresentava hipóxia: 

a) por anemia 

b) atmosférica 

c) por hipoventilação 

d) por difusão prejudicada 

 

17) Dentre as causas de hipóxia, a que se refere a inadequação da capacidade tecidual de usar o oxigênio 

é: 

a) edema tecidual 

b) deficiência vitamínica 

c) anormalidade da hemoglobina 

d) deficiência circulatória localizada 

 



18) Quando um mergulhador permanece nas profundezas do mar durante 1 hora ou mais e está 

respirando ar comprimido, pode começar a apresentar sonolência (45 a 60 metros), diminuição da força 

muscular (60 a 75 metros) ficando quase inútil (acima de 75 metros), como resultado da narcose. Nesse 

caso, a narcose é provocada pelo: 

a) cianeto 

b) oxigênio 

c) nitrogênio 

d) gás carbônico 

19) O derrame pleural causado por infecção ocorre devido: 

a) aumento da pressão hidrostática dos capilares 

b) bloqueio da drenagem linfática da cavidade pleural 

c) diminuição acentuada da pressão coloidosmótica do plasma 

d) rompimento das membranas capilares com acúmulo das proteínas plasmáticas 

 

20) Fibras parassimpáticas derivadas no nervo vago, penetram no parênquima pulmonar e esses nervos, 

quando ativados, causam constrição leve a moderada dos bronquíolos pela secreção de: 

a) atropina 

b) histamina 

c) epinefrina 

d) acetilcolina 

 

21) O nervo ulnar é um ramo terminal do plexo braquial, recebe fibras de C8, T1 e muitas vezes de C7. 

Este nervo passa posteriormente a qual acidente anatômico do úmero? 

a) Epicôndilo medial 

b) Epicôndilo lateral 

c) Colo anatômico 

d) Colo cirúrgico  

 

22) Quatro músculos toracoapendiculares anteriores movem o cíngulo do membro superior. Com 

relação a estes músculos marque a alternativa CORRETA. 

a) O músculo peitoral maior é grande, tem forma de leque, cobre a parte superior do tórax e é divido em duas 

partes, clavicular e escapular. 

b) O músculo peitoral menor situa-se na parede anterior da axila, onde é quase totalmente coberto pelo 

músculo peitoral maior e é inervado pelo nervo toracodorsal. 

c) O músculo serrátil anterior situa-se sobre a parte lateral do tórax, forma a parede medial da axila e tem 

como ação protrair e manter a escápula contra a parede torácica. 

d)  O músculo subclávio é pequeno e redondo, está localizado inferiormente à clavícula e garante alguma 

proteção para os vasos subclávios e o tronco superior do plexo braquial e tem como principal inervação o 

nervo axilar. 

 

23) O compartimento anterior da perna, está localizado anteriormente à membrana interóssea, entre a 

face lateral do corpo da tíbia e a face medial do corpo da fíbula. Com relação aos músculos deste 

compartimento observe as assertivas. 

I- O músculo tibial anterior tem como principal ação a flexão dorsal do tornozelo e inversão do pé. 

II- O músculo extensor longo dos dedos é o mais lateral dos músculos anteriores da perna, é inervado 

pelo nervo fibular profundo. 

III- O músculo extensor longo do hálux é fino e está situado profundamente entre os músculos tibial 

anterior e o músculo extensor longo dos dedos, é inervado pelo nervo tibial. 

Estão CORRETAS as assertivas:  

a) I e II 

b) II e III 

c) I, II e III  

d) Apenas III 

 

 

 



24)  Na face posterior da parte proximal de qual osso existe uma crista diagonal áspera chamada de 

linha do músculo sóleo? 

a) Patela  

b) Fêmur  

c) Fíbula 

d) Tíbia 

 

25) As artérias intercostais atravessam a parede torácica entre as costelas, as que se originam 

posteriormente, as artérias intercostais posteriores, irrigam principalmente as partes posteriores dos 

onze espaços intercostais. Estas são ramos de quais artérias? 

a) Artéria subclávia e artéria axilar 

b) Artéria intercostal suprema e artéria aorta 

c) Artéria torácica interna e artéria torácica lateral 

d) Artéria epigástrica superior e artéria musculofrênica 

 

26) O seio coronário é responsável pela drenagem venosa do próprio coração, é um canal venoso largo 

que segue da esquerda para a direita na parte posterior do sulco coronário. Esta veia desemboca: 

a) Na veia cava superior 

b) Na veia cava inferior 

c) No átrio esquerdo 

d) No átrio direito 

 

27) A laringe está situada na região anterior do pescoço, une a parte inferior da faringe à traqueia, é 

formada por nove cartilagens unidas por membranas e ligamentos. Com relação a estas cartilagens 

observe as assertivas: 

I- A cartilagem tireóidea é a maior das cartilagens, os dois terços inferiores de suas lâminas fundem-se 

no plano mediano para formar a proeminência laríngea. 

II- As cartilagens aritenóideas são cartilagens piramidais pares que se articulam com a cartilagem 

cricóidea. 

III- A cartilagem cricóidea é uma cartilagem ímpar que tem o formato de um anel. 

Estão CORRETAS as assertivas:  

a) I e II 

b) II e III 

c) I, II e III  

d) Apenas III 

 

28)  Os recessos subfrênicos são extensões superiores da cavidade peritoneal, localizados entre o 

diafragma e as faces anterior e superior da face diafragmática do fígado. Estes são separados em 

recessos direito e esquerdo por qual ligamento? 

a) Ligamento venoso 

b) Ligamento triangular 

c) Ligamento coronário 

d) Ligamento falciforme 

 

29) O útero não grávido geralmente está localizado na pelve menor, é um órgão muscular oco, piriforme 

e com paredes espessas. Qual a parte deste órgão que possui uma porção vaginal que se projeta para a 

parte superior da parede anterior da vagina? 

a) Fundo 

b) Corpo 

c) Istmo 

d) Colo 

 

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

seminais com os ductos deferentes, estes ductos ejaculatórios terminam desembocando em qual parte 

da uretra?  

a) Prostática 

b) Intramural 

c) Esponjosa 

d) Membranácea 
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