
 
1 

Universidade Federal do Acre – Processo Seletivo de Vagas Residuais – Edital 08/2017 – Prograd 
Prova de Medicina 

1. Durante o sono a movimentação da caixa torácica para realização da respiração, as 

estruturas que facilitam ou auxiliam esta movimentação seria os músculos os ossos e 

articulação. Qual articulação a baixo NÃO FAZ parte das articulações da caixa torácica.  

A) Costocondral. 

B) Costotransversária. 

C) Intercondral. 

D) Esternocostal.  

E) Acromioclavicular. 

 

2. Os músculos intercostais tentam manter os espaços intercostais rígidos, evitando, assim sua 

saliência durante a expiração e sua retração durante a inspiração através de um controle 

neuronal. Qual seria o local de fixação superior dos músculos intercostais externos.  

A) Margem inferior da costela. 

B) Margem inferior da costela abaixo ao músculo intercostal externo. 

C) Processos transversos de T7 a T11. 

D) Face interna das costelas inferiores perto de seus ângulos. 

E) Processos espinhosos das vértebras T11 a L2. 

 

3. O padrão de distribuição vascular na parede torácica pode refletir a estrutura da caixa 

torácica seguindo os espaços intercostais podendo ter variações anatômicas. Qual seria a 

origem da artéria torácica interna. 

A) Artéria aorta porção torácica. 

B) Artéria subclávia. 

C) Artéria intercostal suprema. 

D) Artéria subcostal. 

E) Artéria intercostal anterior. 

 

4. A valva atrioventricular esquerda (mitral) tem duas valvas, anterior e posterior. As válvulas 

recebem cordas tendíneas de mais de um músculo papilar. Estes músculos e suas cordas 

tendíneas sustentam a valva atrioventricular esquerda, permitindo que as válvulas resistam à 

pressão gerada durante a contração do ventrículo esquerdo na sístole ventricular. Qual o nome 

abaixo seria o nome correto da estrutura que mantém a integridade da abertura da valva 

atrioventricular esquerda cardíaca fornecendo também ponto de fixação para mesma.  

A) Pericárdio. 

B) Anel fibroso esquerdo. 

C) Trígono fibroso esquerdo. 

D) Coroa fibrosa esquerda. 

E) Grande coroa fibrosa esquerda. 

 

5. Os testículos são as gônadas masculinas que tem a função de produzir espermatozoide e 

também hormônios masculinos. Os testículos estão suspensos no escroto pelos funículos 

espermáticos. Qual estrutura abaixo estaria cobrindo mais externamente a superfície de cada 

testículo. 

A) Lâmina parietal da túnica vaginal. 

B) Lâmina visceral da túnica vaginal. 

C) Túnica albugínea do testículo. 

D) Lâmina parietal testicular externa.  

E) Fáscia espermática testicular. 
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6. A bolsa omental é uma cavidade extensa, semelhante a um saco, situada posteriormente ao 

estômago, omento menor e estruturas adjacentes. A bolsa omental tem um recesso superior, 

limitado superiormente pelo diafragma e as camadas posteriores do ligamento coronário do 

fígado. A bolsa omental comunica-se com a cavidade peritoneal através de qual forame citado 

abaixo. 

A) Forame peritoneal.  

B) Forame omental interno.  

C) Forame epiploico.  

D) Forame largo. 

E) Forame gastrocólico. 

 

7. O estômago é a parte expandida do trato digestório entre o esôfago e o intestino delgado. É 

especializado para o acúmulo do alimento inferido, que ele prepara química e mecanicamente 

para a digestão e passagem para o duodeno. O rico suprimento arterial do estômago tem 

origem no tronco celíaco e em seus ramos. Qual artéria e veia abaixo NÃO FAZ parte da 

nutrição (Suprimento Arterial) e drenagem vascular do estomago. 

A) Artéria gástrica direita. 

B) Artérias gastromentais.  

C) Artéria gástrica curta. 

D) Veia mesentérica inferior. 

E) Veia pré-pilórica. 

 

8. Apenas a quinta ou quarta parte inferior da vagina tem inervação somática. A inervação 

dessa parte da vagina provém do nervo perineal profundo, um ramo do nervo pudendo, que 

conduz fibras aferentes simpáticas e viscerais, mas não fibras parassimpáticas. A maior parte 

da vagina tem inervação visceral, de qual plexo nervoso citado abaixo FAZ PARTE os 

nervos que inervam três quartos a dois quintos superiores da vagina. 

A) Plexo nervoso uterovaginal. 

B) Plexo nervoso ovárico. 

C) Plexo nervoso do pudendo. 

D) Plexo nervoso da tuba uterina. 

E) Plexo nervoso superior da vagina.  

 

9. Qual músculo do períneo teria a função de manter a ereção do pênis ou clitóris mediante 

compressão das veias e impulsão do sangue da raiz do pênis ou do clitóris para o corpo do 

pênis ou clitóris. 

A) Músculo Esfíncter externo da uretra. 

B) Músculo profundo do períneo.  

C) Músculo Esfíncter externo do ânus. 

D) Músculo eretor. 

E) Músculo Isquiocavernoso. 

 

10. Qual músculo abaixo NÃO FAZ parte dos músculos que movimentam as articulações 

intervertebrais torácicas e lombares. 

A) Músculo multífido. 

B) Músculo semiespinal do tórax. 

C) Músculo eretor da espinha. 

D) Músculo esplênio do tórax. 

E) Iliocostal do pescoço  
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11. O registro eletrocardiográfico de um determinado paciente apresentou tempo de duração 

do complexo QRS de 0,58 segundos. Estatisticamente esse valor deve variar entre 0,04 a 0,12 

segundos. Considere os valores no interior dos parênteses para assinalar a alternativa que 

expressa a soma das afirmativas que possam justificar o fato observado. 

I. (15) Hipertensão na veia cava, que a seu curso gera aumento da massa dos átrios refletindo 

em ondas de maior amplitude no ECG. 

II. (25) Aumento da massa ventricular direita decorrente sobretudo de estenose das valvas 

átrio-ventriculares. 

III. (12) Hipertensão arterial não corretamente tratada por longo período de tempo. 

IV. (08) O aumento do tempo de duração do complexo QRS indica hipertrofia do átrio direito. 

V. (35) Aumento do período refratário relativo das células nodais. 

VI. (10) Aumento da refratariedade das células de His-Purkinje por motivos que ainda devem 

ser elucidados. 

 

A) 20   B) 22   C) 45  D) 30   E) 33 

 

12. Leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

I. A síntese de iodo no interior do tireócito é estimulada por TSH e envolve dois membros da 

família da NADPH oxidase (Duox1 e Duox2). 

II. A síntese de NIS (natrium iodine symporter) é estimulada por TSH. De fato, na ausência 

de TSH, o NIS sofre compartimentalização intracelular, sugerindo assim que o TSH é 

essencial na manutenção do NIS na membrana do tireócito. 

III. O NIS é uma proteína dependente de ATP cuja função é captar iodo do meio extracelular 

para o interior do tireócito. O transporte do iodo é do tipo antiporte, ou seja, para cada iodo 

captado um ânion HCO
-3

 é exportado do meio intracelular para o extracelular. 

IV. A organificação do iodo é a operação que compreende a sua incorporação em resíduos de 

tirosina. Essa função é executada pela enzima TPO (tireoperoxidase) e utiliza peróxido de 

hidrogênio resultando na formação de MIT e DIT. 

V. O NIS é um transportador de iodeto dependente de ATP, esse ATP é cindido no momento 

da captação do iodeto em troca com o bicarbonato.   

 

A) As afirmativas I e II são verdadeiras. 

B) As afirmativas II e V são corretas. 

C) As afirmativas corretas são II e IV. 

D) Somente a afirmativa III é correta. 

E) Somente a afirmativa II é correta. 

 

13. Um pesquisador administrou uma quantidade “X” de gastrina, acetilcolina e histamina na 

corrente sanguínea de um rato wistar adulto (ratos de laboratório). A administração dessas 

drogas irá desencadear no rato: 

A) Aumento da síntese de colecistoquinina (CCK) por parte das células I duodenais uma vez 

que essas substâncias conduzem à síntese e secreção biliar através da estimulação das células 

“I” duodenais. 

B) Aumento da secreção de ácidos gástricos uma vez que essas substâncias são secretagogos e 

atuam na síntese de HCl porque atuam nas células parietais e principais do estômago. 

C) Essas substâncias podem causar um colapso no organismo do rato uma vez que na 

homeostasia do trato gastrintestinal elas nunca são liberadas em conjunto. 

D) A administração dessas substâncias pode desencadear aumento na secreção de suco 

pancreático. Dessa forma, o pâncreas passa a secretar grandes quantidades de secreção 

ecbólica. 

E) Essas substâncias não promovem efeitos no estômago, mas aumentam a motilidade 

intestinal conduzindo a redução do tempo de detenção dos alimentos no trato gastrintestinal. 
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14. Observe o esquema abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA. 

A) Trata-se do sistema leminisco-medial. Esse sistema conduz, 

por exemplo, Sensações de tato que requerem alto grau de 

reconhecimento do estímulo. 

B) Trata-se do sistema espino-talâmico, uma via do sistema 

somatosensorial envolvido, por exemplo, com a condução de 

sensações dolorosas. 

C) Esse é o sistema via-dorsal ou leminisco-medial já que, 

nesse sistema os neurônios de primeira ordem fazem sinapse 

com termoceptores e nociceptores cutâneos. Os neurônios de 

1º ordem então fazem sinapse com neurônios de 2º ordem na 

medula. Os axônios dos neurônios de 2º ordem cruzam a linha 

média (decussam) e ascendem ao tálamo contralateral. 

D) É a via simpática, os impulsos nervosos são conduzidos 

pela cadeia de gânglios paravertebral as porções superiores do 

sistema nervoso central. 

E) Trata-se do sistema coluna dorsal. Esse sistema está 

envolvido na projeção de cada parte do organismo no córtex 

cerebral gerando uma imagem que o homúnculo somestésico.  

 

15. As alternativas abaixo abordam os fatores que alteram a afinidade da hemoglobina para 

com o oxigênio. Assinale a única afirmativa CORRETA. 

A) A concentração de CO2 nos tecidos periféricos altera a curva de dissociação para a 

finidade da hemoglobina deslocando-a para a direita. De fato, o CO2 tissular pode ligar-se a 

grupos alfa-amino presentes nas globinas colaborando para o efeito Haldane.  

B) A redução da temperatura desloca a curva de dissociação da hemoglobina para a direita, ou 

seja, nessa condição a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio aumenta.  

C) A hemoglobina também apresenta  aumento de sua afinidade pelo oxigênio frente a valores 

elevados de pH de modo que, em meio ácido ocorre desvio para a esquerda da curva de 

dissociação da hemoglobina.  

D) O acúmulo de 2,3-BPG no eritrócito desloca para a direita a curva de dissociação da 

hemoglobina, diminuindo a afinidade da Hb pelo O2 e facilitando desse modo a transferência 

desse gás do eritrócito para os tecidos. 

E) O 2,3-BPG intra-eritrocitário colabora para o efeito Haldane, já que aumenta a captação de 

H
+
 por parte dos terminais NH2 das globinas formando carbaminoglobinas. 

 

16. O gráfico abaixo apresenta os potenciais de ação de dois tipos de células cardíacas, as 

setas 1 e 2 indicam respectivamente. 

A) Influxo de Ca
+2

/ Efluxo de Ca
+2

 e efluxo de K
+
 

B) Efluxo de K+/ Influxo de Na
+
 e efluxo de Ca

+2
 

C) Efluxo de K
+
/ Influxo de Ca

+2
 e efluxo de K

+ 

             D) Efluxo de Na
+
/ Influxo de Ca

+2
 e efluxo de Na

+ 

E) Influxo de K
+
/ Efluxo de Cl

-
 e efluxo de K

+ 
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17. Leia as afirmativas abaixo pertinentes às fibras alimentares e assinale a alternativa 

CORRETA. 

I. As fibras alimentares solúveis representadas sobretudo pela celulose promovem suas ações 

no trato gastrintestinal alto. São eficientes em ligar-se a ácidos biliares. 

II. As fibras solúveis são bastante eficientes na formação de uma matriz gel no interior do 

tubo digestivo. Essa matriz gel é capaz de adsorver ácidos biliares e colesterol arrastando-os 

paras as fezes, desse modo tem-se aumento da excreção fecal de ácidos biliares e de gorduras. 

Esse efeito assemelha-se aos fármacos da classe da colestiramina e colestipol. 

III. As fibras solúveis não sofrem digestão pela maquinaria enzimática do trato 

orograstrointestinal humano. Contudo, são fermentadas pela microbiota colônica.  

IV. As fibras alimentares insolúveis são capazes de promover a redução dos níveis 

plasmáticos de colesterol já que o ácido silálico (produto de sua fermentação parcial no cólon 

do intestino grosso) é capaz de adentrar o organismo através das placas de Peyot do intestino, 

atingindo a veia porta-hepática e inibindo a enzima chave na biosíntese hepática de colesterol.  

V. As fibras alimentares solúveis tais como a celulose e a hemicelulose atuam no trato 

gastrintestinal superior (estômago e duodeno). Elas reduzem a absorção gástrica de glicose, 

reduzindo assim a hiperglicemia pós prandial. 

 

A) As alternativas II e III estão corretas. 

B) As afirmativas III e IV estão corretas. 

C) As alternativas I e V estão corretas. 

D) Somente a afirmativa II está correta. 

E) As afirmativas II e I estão corretas. 

 

18. Leia as afirmativas abaixo e considere os valores no interior dos parênteses para assinalar 

a alternativa cujo valor expressa a soma das afirmativas corretas. 

I. (80) Substâncias vasoativas como acetilcolina, estimulam a síntese de óxido nítrico (NO) 

ligando-se aos seus receptores específicos na membrana da célula endotelial ativando, assim, 

a formação dos segundos mensageiros intracelulares. 

II. (122) O óxido nítrico (NO) dispara uma cascata de mensageiros intracelulares que 

conduzem à liberação de cálcio intracelular. O cálcio por sua vez liga-se às proteínas 

contráteis presentes no músculo liso o que conduz a vasodilatação. 

III. (50) O NO é um gás que apresenta grande permeabilidade por entre as membranas 

biológicas, sua função é ativar a enzima guanilato ciclase. Assim, fica evidente que o 

responsável pelo efeito vasodilatador é o GMPc, de modo que o NO atuou como um 

sinalizador que dispara a cascata intracelular formadora de GMPc. 

IV. (512) O tônus vascular é mantido por estimulação constante da área vasodilatadora 

presente no bulbo. Essa área emite descargas contínuas de potenciais de ação que interagem 

com gânglios medulares. 

V. (25) O aumento do hematócrito pode ser responsável pela elevação da pressão arterial uma 

vez que esse parâmetro está relacionado com a viscosidade do sangue. 

 

A) 562   

B) 155   

C) 537   

D) 130   

E) 75 
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19. Leia atentamente as afirmativas abaixo. 

I. A secreção pancreática hidrelática é liberada no duodeno e tem como propósito continuar a 

digestão dos nutrientes que iniciaram no estômago. 

II. A bile é lançada no duodeno por meio de jatos. O hormônio que atua na contração na 

vesícula biliar e relaxamento do esfíncter de Oddi chama-se colecistoquinina. 

III. A gastrina é liberada pelas células G duodenais e atua no aumento da secreção de muco 

por parte do duodeno. Esse efeito tem o objetivo de proteger o duodeno do ataque do quimo 

ácido gástrico. 

A) Somente a alternativa I está correta. 

B) As afirmativas I e III estão corretas. 

C) A afirmativa III está correta. 

D) A afirmativa II está correta. 

E) As afirmativas I e II estão corretas. 

 

20. “...Uma professora do ensino fundamental pediu que seus alunos fizessem a seguinte 

experiência: Ao acordar pela manhã eles deveriam urinar e, após a primeira urina da manhã, 

deveriam coletar a urina em frascos apropriados e durante esse dia não beber água, sucos ou 

refrigerantes”. Assinale a alternativa que indica a conclusão correta para esse experimento.  

A) A urina coletada vai progressivamente aumentando sua concentração e osmolaridade, esse 

efeito é causado pela presença do hormônio ADH no plasma. 

B) A urina coleta apresenta progressivamente maior concentração que pode ser verificada 

pela coloração amarelo citrino que vai se intensificando. Isso ocorre porque a neurohipófise 

secreta maiores quantidades de ADH em função da privação hídrica. 

C) Essa condição leva à maior secreção hipotalâmica de ADH que tem a função de aumentar 

a excreção urinária, contudo, a urina excretada apresenta-se mais concentrada por conta da 

privação de água. 

D) A privação de água leva à maior concentração urinária com o tempo, essa condição ocorre 

por aumento na secreção de angiotensina que promove vasoconstrição da arteríola aferente 

renal. 

E) A privação hídrica não tem relação com o volume de urina, pois os rins devem excretar 

uma quantidade constante de urina uma vez que se isso não ocorrer desenvolve-se  lesão 

renal. No experimento os níveis de ADH plasmático aumentam um pouco mais que o 

habitual, mas a correta conclusão do experimento só pode ser feita medindo-se a quantidade 

de suor perdida por cada aluno. 

 

 

O Relato de Caso se refere às questões 21 a 23. 

 

 L.B.S., masculino, 42 anos, pescador, natural do município de Alto Paraguai (MT), 

relatou ter residido em casa de pau-a-pique até a idade de 17 anos, quando mudou-se para  o 

município de Barra do Bugres (MT), onde habita moradia de madeira. Lembrou-se de já ter 

sido picado por barbeiro. Recebeu hemotransfusão em 1987. Referiu-se a dois irmãos 

falecidos com cardiopatia chagásica, e um irmão portador de doença de Chagas, ainda 

assintomático. O paciente foi encaminhado ao hospital universitário para tratamento de 

leishmaniose difusa. Quando se confirmou a co-infecção leishmaniose/HIV e encontra-se em 

tratamento anti-retroviral. Devido a importante história epidemiológica suspeitou-se também 

da co-infecção por Trypanosoma cruzi, a qual foi confirmada pelas técnicas ELISA e 

imunofluorescência indireta. A pesquisa do T. cruzi em gota espessa foi negativa. (Relato de 

Caso apresentado no XXXVIII Congresso de medicina tropical-2008). 
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21. Marque a alternativa CORRETA: 

I. O paciente pode se apresentar na forma indeterminada da doença, por isso a pesquisa de T. 

cruzi no exame de gota espessa torna-se difícil o que explica a negatividade. 

II. Na cardiopatia chagásica crônica sintomática o fato clínico principal é a chamada ICC. 

III. Se o exame de gota espessa fosse positivo, encontraríamos tripomastigotas infectantes 

livres. No interior de macrófagos, amastigotas. 

IV. Se o paciente acima citado tivesse relatado os sinais de porta de entrada ele descreveria: 

sinal de Romaña para a Doença de Chagas, Histiocitoma para Leishmaniose, e se ainda 

estivesse positivo para esquistossomose, urticária. 

 

A) V, V, V, V 

B) V, F, V, V 

C) V, V, V, F 

D) F, V, V, V 

E) F, F, F, V 

 

22. Assinale a alternativa CORRETA: 

I. Atualmente com o grande número de pesquisadores o meio de transmissão por acidentes em 

laboratório é o que assume maior importância epidemiológica. 

II. Quando se estuda a distribuição e o comportamento da doença de chagas pode-se dizer que 

ela era uma doença exclusivamente de animais e homens rurais. 

III. A Evolução para Leishmaniose difusa se deve ao quadro simultâneo com o HIV, onde o 

paciente apresenta uma resposta imunológica acentuada. 

IV. De acordo com as manifestações clínicas na doença de chagas, pode-se afirmar que a 

forma nervosa, intestinal, forma digestiva e cardíaca estão dispostas em ordem crescente de 

acometimento. 

 

A) V, V, V, V 

B) V, F, V, V 

C) V, V, V, F 

D) F, V, V, V 

E) F, F, F, V 

 

23. Marque a alternativa CORRETA: 

I. Se o paciente ao contrário das parasitoses citadas, tivesse Malária, dependendo da região, 

nós poderíamos chamar de Maleita, sezão, Impaludismo, Paludismo, baratinha do fígado. 

II. Com Malária ele relataria calafrio e sudorese, que geralmente acompanham o ataque 

paroxístico agudo. 

III. Sabe-se ainda que na Malária, após a fase inicial, a febre assume um caráter intermitente 

relacionado ao tempo de ruptura de uma quantidade suficiente de hemácias contendo 

esquizontes maduros. 

IV. Quanto ao quadro de leishmaniose difusa sabe-se que: Não há dúvidas de que a 

multiplicidade das lesões não é devida a repetidas picadas do vetor, mas o resultado de 

metástases do parasito de um sítio para outro através de vasos linfáticos ou  migração de 

macrófagos parasitados. 

 

A) V, V, V, V 

B) V, F, V, V 

C) V, V, V, F 

D) F, V, V, V 

E) F, F, F, V 
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24. Na esquistossomose os ovos colocados nos tecidos levam cerca de uma semana para se 

tornarem maduros ( miracídio formado). Da submucosa chegam à luz intestinal. São alguns 

dos prováveis fatores que promovem estas passagens: 

I. Reação inflamatória: sem dúvida, o processo mais importante. 

II. Enzimas proteolíticas produzidas pelo miracídio, lesando os tecidos. 

III. Adelgaçamento da parede do vaso, provocado pela presença do casal dos vermes adultos 

na sua luz, e posteriormente, levando à distensão do mesmo. 

IV. Reação inflamatória: sem dúvida, o processo menos importante. 

 

A) V, V, V, V 

B) V, F, V, V 

C) V, V, V, F 

D) F, V, V, V 

E) F, F, F, V 

 

25. No que se refere a Toxoplasmose: 

I. Sua patogenia tem como característica a destruição de células embrionárias do sistema 

nervoso central e olho. 

II. São algumas sintomatologias - aborto, nascimento prematuro, síndrome de Löffler. 

III. Tem como hospedeiro definitivo o homem e o intermediário os felinos. 

IV. Na fase pós- natal ou congênita a toxoplasmose pode variar desde assintomáticos até 

casos de morte. 

 

A) V, V, V, V 

B) V, F, V, V 

C) V, V, V, F 

D) F, V, V, V 

E) F, F, F, V 

 

O texto abaixo se refere às questões 26 e 27. 

 

...”Com o objetivo de verificar a presença de formas parasitárias em temperos verdes usados 

para consumo in natura, foram analisadas amostras de tempero verde, salsa, cebolinha e 

manjerona. As amostras foras colhidas de frutarias e mercados da cidade de Santa Maria –RS 

e encaminhadas ao Laboratório para a análise. Sabe-se que alguns deles foram adubados com 

excrementos de suínos e bovinos. 

 O sedimento foi examinado entre lâmina e lamínula, utilizando microscopia de luz para a 

identificação dos parasitas. Nas amostras analisadas constatou-se 50% negativas e o restante 

positivas. Nestas, as formas parasitárias encontradas foram: oocistos de protozoários, ovos de 

helmintos, ovos de ácaros, cistos, e outros”... 

 

26. Pergunta-se: 

I. O exame não poderia apresentar cistos de giardia, sendo estes cistos fora do homem 

extremamente sensíveis. 

II. A amostra representa falta de higiene por parte do manuseio do tempero, pois as formas 

encontradas parasitam o intestino e são comumente encontradas em fezes de humanos 

contaminados. 

III. A forma correta que apresentaria da giardia no exame parasitológico, são os cistos. 

IV. Os exames podem ter detectado cisto de E. histolytica  ou E. díspar, pois os mesmos são 

indistinguíveis à microscopia ótica. 

 
A) V, V, V, V           B) V, F, V, V          C) V, V, V, F         D) F, V, V, V E) F, F, F, V 
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27. Pergunta-se: 

I. O paciente que ingerisse estes temperos verdes com certeza apresentaria sintomas. 

II. Quando diz contaminação de temperos verdes como susposto meio de contaminação de 

humanos, encontrar ovos de helmintos, pode ser de Shistosoma mansoni, causador da 

esquistossomose. 

III. Quando se refere aos oocistos podemos exemplificar através dos Trichomonas que é uma 

célula polimorfa, tanto no hospedeiro natural como em meio de cultura. 

IV. O texto acima, quando diz protozoários, pode também se referir ao balantidium, único 

parasita ciliado do homem e comensal do intestino de bovinos. 

 

A) V, V, V, V 

B) V, F, V, V 

C) V, V, V, F 

D) F, V, V, V 

E) F, F, F, V 

 

28. Quanto aos mecanismos de transmissão ao Enterobius vermicularis pode-se afirmar: 

I. Heteroinfecção: quando ovos presentes na poeira ou alimentos atingem o mesmo 

hospedeiro que os eliminou. 

II. Autoinfecção interna: as larvas eclodem na região perianal (externamente), penetram pelo 

ânus e migram pelo intestino grosso chegando até ao ceco, onde se transformam em vermes 

adultos. 

III. Retroinfecção: parece ser um processo raro no qual as larvas eclodiriam ainda dentro do 

reto e depois migrariam até o ceco, transformando-se em vermes adultos. 

IV. Autoinfecção externa ou indireta: a criança ou o adulto levam os ovos da região perianal à 

boca. 

 

A) V, V, V, V 

B) V, F, V, V 

C) V, V, V, F 

D) F, V, V, V 

E) F, F, F, V 

 

29. A infecção humana por Ascaris lumbricoides está relacionada com a interação de diversas 

características que asseguram o processo de transmissão. Assim alguns fatores interferem na 

prevalência desta parasitose, são eles: 

I. Grande quantidade de ovos produzidos e eliminados pela fêmea. 

II. Viabilidade do ovo infectante por até um ano, principalmente no peridomicílio. 

III. Temperatura e umidade com médias anuais elevadas. 

IV. Dispersão fácil dos ovos pelas chuvas, ventos, insetos e aves. 

 

A) V, V, V, V 

B) V, F, V, V 

C) V, V, V, F 

D) F, V, V, V 

E) F, F, F, V 

 

  



 
10 

Universidade Federal do Acre – Processo Seletivo de Vagas Residuais – Edital 08/2017 – Prograd 
Prova de Medicina 

30. As ações propostas na profilaxia da hidatidose têm como objetivo romper a transmissão 

desta parasitose para os animais de produção e prevenir a infecção humana. Isto pode ser 

conseguido tendo o cuidado: 

I. De não alimentar cães com vísceras cruas de ovinos, bovinos e suínos. 

II. Tratar periodicamente, com anti-helmínticos, todos os gatos da propriedade. 

III. Lavar frutas e verduras com água corrente. 

IV. Realizar o controle de insetos, em particular de moscas e baratas, que podem carrear ovos. 

 

A) V, V, V, V 

B) V, F, V, V 

C) V, V, V, F 

D) F, V, V, V 

E) F, F, F, V 

 

31. O ciclo de crescimento de bactérias apresenta quatro fases principais. Com base no 

conhecimento dos parâmetros relacionados às fases de crescimento das bactérias, assinale a 

alternativa CORRETA. 

A) A fase lag (fase de latência) não sofre influência de fatores ambientais, como pH e 

oxigênio.  

B) Na fase estacionária a velocidade de crescimento diminui e o número de mortes celular é 

equivalente ao número de células novas, tornando a população estável. 

C) Na fase lag e log (fase de crescimento exponencial) observa-se um declínio no número de 

células viáveis. 

D) Na fase log, o ritmo de crescimento é muito lento.  

E) Na fase de declínio o número de células novas é superior ao número de células mortas. 

 

32. Considerando que uma única célula de Escherichia quando colocada em um meio de 

cultura apropriado, leva 20 minutos para crescer e gerar duas células. Marque a alternativa 

CORRETA considerando o seguinte exemplo: Após a inoculação de 20 Escherichia coli em 

meio de cultura com condições ideais para crescimento, as bactérias entram em fase 

logarítmica. Depois de 3 horas de proliferação bacteriana no meio de cultura, o número total 

de células é de:  

A) 10.240   

B) 5.012   

C) 3.600   

D) 1.200   

E) 600 

 

33. Paciente do sexo masculino, 46 anos, procura o posto de saúde apresentando furúnculos 

no membro inferior direito. Ao exame, observam-se dois furúnculos na face anterior da perna 

e linfonodomegalia inguinal dolorosa à direita. O agente causador de furúnculose é 

Staphylococcus aureus, ao microscópio de luz podemos observar: 

A) Cocos arranjados em cadeias. 

B) Bacilos gram negativos. 

C) Bacilos gram positivos. 

D) Cocos com arranjo semelhante a cachos de uva. 

E) Cocos arranjados em tétrades. 
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34. Seu paciente é um menino de 6 anos com histórico de vários episódios de pneumonia. Um 

teste de suor revelou uma quantidade aumentada de cloreto, indicando que ele apresente 

fibrose cística. Atualmente, ele apresenta febre e tosse com escarro espesso e esverdeado. 

Uma coloração de Gram do escarro revela bacilos gram-negativos. 

Dos organismos a seguir, qual é a causa MAIS provável dessa infecção? 

A) Pseudomonas aeruginosa 

B) Haemophilus influenzae 

C) Legionella pneumophila 

D) Bordetella pertussis 

E) Escherichia coli  

 

As questões de 35 a 38 possuem todas alternativas corretas, à EXCEÇÃO de apenas 

uma única alternativa, portanto: 

 

35. Marque a alternativa INCORRETA. 

A) Quando tratadas quimicamente, algumas exotoxinas perdem sua toxicidade e podem ser 

utilizadas como imunógenos em vacinas. 

B) Algumas exotoxinas são capazes de causar doença quando na forma purificada, livre de 

quaisquer bactérias. 

C) Algumas exotoxinas atuam no trato gastrointestinal, causando diarreia. 

D) Algumas exotoxinas contém lipopolissacarídeos como componente tóxico. 

E) As exotoxinas são produzidas tanto por bactérias gram-positivas como por bactérias gram-

negativas. 

 

36. Assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Clostrídios patogênicos são encontrados no solo e na microbiota normal do cólon.  

B) A colite pseudomembranosa associada a antibióticos é devido à produção de toxina pelo 

Clostridium difficile. 

C) Uma ferida em condições anaeróbicas não poderá causar tétano, pois os esporos se formam 

na presença de oxigênio. 

D) A fervura de alimentos antes da ingestão de toxina botulínica pré-formada pode prevenir o 

botulismo. 

E) Clostridium perfringens são espécies bacterianas que podem causar gangrena gasosa e 

intoxicação alimentar. 

 

37. Marque a alternativa INCORRETA. 

A) O organismo mais comumente encontrado na pele é Staphylococcus epidermidis. 

B) Steptococcus mutans um membro proeminente na microbiota do intestino. 

C) O cólon é o principal sítio onde é encontrado Bacteróides fragilis. 

D) O nariz é um dos sítios mais comum onde Staphylococcus aureus é encontrado. 

E) Corynebacterium e Propionibacterium são gêneros de bactérias encontradas na pele. 

 

38. Assinale a alternativa INCORRETA 

A) Neisseria meningitidis é um diplococo gram negativo, oxidase-positivo. 

B) Legionella pneumophilla é uma importante causa de pneumonia em pacientes de 

transplante renal. 

C) Streptococcus agalactie está relacionado com sépsis neonatal e meningite. 

D) Streptococcus pyogenes pode desencadear um quadro de glomerulonefrite aguda. 

E) Enterococcus fecalis causa intoxicação alimentar e é coagulase positivo. 
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39. Qual dos seguintes componentes está presente em bactérias gram-positivas, mas não está 

presente nas bactérias gram-negativas? 

A) Peptideoglicano. 

B) Lipídio A. 

C) Cápsula. 

D) Ácido teicóico. 

E) Pili. 

 

40. As bactérias quando apresentam resistência à antibióticos, especialmente os bacilos gram-

negativos, comumente ocorre pela transferência de doador para receptor (via pílus sexual) de 

plasmídeos carreando um ou mais genes de resistência. Com base nisso, o mecanismo que 

melhor descreve esse processo é a: 

A) Transformação 

B) Conjugação 

C) Combinação 

D) Transdução 

E) Translocação 

 

41. Os componentes básicos das proteínas citoplasmáticas podem ser evidenciados pelo 

corante: 

A) Azul de metileno 

B) Azul de toluidina 

C) Eosina 

D) Hematoxilina 

E) Paraformaldeído 

 

42. O microscópio de luz é composto por uma parte óptica e uma parte mecânica. Indique 

qual alternativa possui a estrutura responsável por projetar um cone de luz sobre as células 

que estão sendo examinadas. 

A) Condensador 

B) Elétron 

C) Espelho 

D) Objetiva 

E) Ocular 

 

O enunciado abaixo se refere às questões 43 a 45. 

Algumas doenças humanas podem ser originadas devido a alterações em vários componentes 

celulares, destacando as organelas. Neste cenário, assinale a alternativa que contém: 

 

43. A organela envolvida na Doença de Hurler, causada pela ausência de uma enzima, 

acarretando o acúmulo de dermatan-sulfato em células e mostrando nas pessoas afetadas os 

aspectos clínicos (retardamento mental e do crescimento). 

A) Complexo de Golgi 

B) Lisossomo 

C) Mitocôndria 

D) Peroxissomo 

E) Retículo endoplasmático liso 
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44. A organela envolvida na Doença Leucodistrofia metacromática, causada pela ausência 

de uma enzima, acarretando o acúmulo de lipídios nas células e mostrando nas pessoas 

afetadas os aspectos clínicos (retardamento mental e psicomotor). 

A) Complexo de Golgi 

B) Lisossomo 

C) Mitocôndria 

D) Peroxissomo 

E) Retículo endoplasmático liso 

 

45. A organela envolvida na Doença Diabete pró-insulínica, causada pela não transformação 

pró-insulina nos grânulos de secreção, cujo aspecto clínico é diabete devido à falta de insulina 

no sangue. 

A) Complexo de Golgi 

B) Lisossomo 

C) Mitocôndria 

D) Peroxissomo 

E) Retículo endoplasmático liso 

 

46. As células cancerosas, como se multiplicam muito, têm o citoplasma basófilo, devido à 

riqueza em: 

A) Complexo de Golgi 

B) Retículo endoplasmático 

C) Ribossomos 

D) Cromossomos 

E) Vacúolos 

 

47. As células morrem, principalmente, por um processo fisiológico normal, conhecido como 

apoptose (morte celular programada), caracterizada por uma compactação da célula inteira 

incluindo o núcleo, o qual ao microscópio aparece condensado e escuro, denominado núcleo: 

A) Axial 

B) Citotóxico 

C) Fagocitário 

D) Picnótico 

E) Plágico 

 

48. A maioria dos filamentos intermediários tem a mesma estrutura, sendo constituídos por 

diversas proteínas fibrosas. Neste contexto, assinale a alternativa que NÃO representa uma 

proteína constituinte de filamentos intermediários. 

A) Banda 3 

B) Queratina 

C) Lamina 

D) Proteína ácida fibrilar da glia 

E) Vimentina 

 

49. Na mitose, o processo de transição da Metáfase para a Anáfase, quando ocorre a 

separação entre cromátides irmãs, é desencadeado quando o complexo M-Cdk ativa o 

complexo promotor de anáfase, que degrada a proteína: 

A) Catastrofina 

B) Condensina 

C) Desmina 

D) Glicoforina 

E) Securina 
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50. São eventos da Prófase I da Meiose I, EXCETO: 

A) Cromossomos no máximo grau de condensação. 

B) Formação do complexo sinaptonêmico. 

C) Pareamento entre cromossomos homólogos. 

D) Recombinação genética. 

E) Sinapse ordenada. 

 

 

D. Francisca (72 anos) e o Sr. João (70 anos) são moradores de uma comunidade em área 

ribeirinha no Rio Purus, distante um dia de barco da cidade mais próxima – Santa Rosa do 

Purus – que por sua vez não tem comunicação terrestre com as demais cidades do Acre. Não 

há unidade de saúde nas proximidades de onde moram. D. Francisca é Diabética e o Sr. João é 

Hipertenso. Utilize este relato para responder as questões de 51 a 54: 

 

51. Considerando o percurso histórico do sanitarismo brasileiro: 

A) O modelo sanitário-campanhista é mais adequado ao atendimento das necessidades de 

saúde do casal. 

B) As ações realizadas pelos “guardas da SUCAM” são fundamentais para o controle de 

endemias na comunidade. 

C) O acesso à saúde independe da confirmação de que são trabalhadores com carteira 

assinada. 

D) O acesso à saúde mediante pagamento de honorários por serviços prestados é mais 

resolutivo em áreas rurais. 

E) O movimento pela reforma sanitária não previu em suas propostas a atenção ás 

comunidades rurais. 

 

52. Considerando os modelos de formação e assistência em disputa no Ocidente: 

A) O modelo biomédico atende às necessidades de saúde do casal na medida em que promove 

a formação de especialistas focais para atuação no restabelecimento da saúde. 

B) Há necessidade de encaminhamento do casal para um hospital especializado para que 

tenham tratamento adequado do Diabetes e da Hipertensão. 

C) As características do território e as necessidades de saúde individuais e coletivas são dois 

importantes pilares presentes no Relatório Flexner. 

D) O modelo proposto por Dawson aplica-se à realidade de comunidades rurais com 

dificuldades de acesso a centros urbanos. 

E) O critério populacional é o indicador mais importante a ser considerado na avaliação de 

territórios em áreas rurais. 

 

53. Considerando o Modelo Assistencial atualmente em vigor no Brasil: 

A) O Sistema Único de Saúde (SUS) é concebido para priorizar ações curativas em 

detrimento da promoção da saúde e prevenção de agravos. 

B) A Constituição de 1988 prevê financiamento solidário do sistema de saúde entre o poder 

público e a iniciativa privada, podendo atuar neste de forma suplementar.  

C) O direito à saúde pressupõe contribuição financeira individual como garantia de 

manutenção da qualidade dos serviços prestados. 

D) A universalidade do acesso não prevê mecanismos ativos de deslocamento de pessoas, 

considera-o a partir do acesso físico a uma unidade de saúde. 

E) A equidade orienta a disposição de estratégias e serviços de saúde em determinado 

território.  
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54. Considerando a participação popular no SUS: 

A) As instâncias de participação popular estão normatizadas na Lei Orgânica 8.080 de 1990, 

consequente ao seu reconhecimento na constituição de 1988.  

B) A comunidade de D. Francisca não tem conselho local de saúde pois este não é previsto 

pela legislação em vigor. 

C) A participação de usuários nos conselhos de saúde é paritária, os assentos são divididos 

igualmente entre usuários, trabalhadores e gestores. 

D) Os conselhos de saúde são órgãos deliberativos máximos em suas respectivas instâncias de 

gestão. 

E) As conferências de saúde são convocadas por iniciativa do gestor da saúde em seu 

respectivo nível e contam com ampla participação popular. 

 

55. O artigo 200 da constituição de 1988, em seu parágrafo III – ordenar a formação de 

recursos humanos na área da saúde estabelece prioridade na gestão da educação e do trabalho 

na saúde: 

A) A autoridade sanitária deve indicar as necessidades do sistema de saúde para adequação da 

formação dos trabalhadores da saúde. 

B) O princípio da autonomia universitária garante competência exclusiva da gestão da 

educação na formação de trabalhadores da saúde. 

C) A regulação da formação de trabalhadores (quantitativa e qualitativamente) não são 

atribuições do poder público, seguem regras de mercado. 

D) O provimento de trabalhadores para cumprimento de responsabilidades constitucionais é 

exclusivo da respectiva esfera de gestão. 

E) A precarização das relações de trabalho não exerce influência significativa na qualidade da 

oferta dos serviços de saúde. 

 

56. O Brasil vem experimentando um padrão diferenciado de envelhecimento populacional 

nas últimas décadas: responda certo (C) ou errado (E) e selecione a sequência CORRETA 

de respostas.  

I. A redução da natalidade e o aumento da mortalidade. 

II. Tem reduzido o número de idosos que vivem sozinhos. 

III. O segmento populacional que mais cresce entre os idosos é o de mais de 80 anos. 

IV. Tem reduzido o número de mulheres idosas que assumem o papel de chefes e provedores 

da família, ao contrário do que ocorre com os mais jovens. 

V. A predominância feminina entre os idosos no Brasil ocorre no meio rural. 

  
A) E, E, C, E, E 

B) E, C, C, C, E 

C) C, E, E. C, C 

D) C, E, E, C, E 

E) E, C, C, C, C 

 

57. Paciente feminina, 75 anos, portadora de HAS, DM2 e Osteoporose, sofreu duas quedas 

da própria altura no último ano, sendo a última há 1 mês, em casa, após tropeçar em um  

tapete levando a trauma em região frontal. Na avaliação geriátrica, apresenta Teste get up and 

go de 10 seg, escala de avaliação de equilíbrio e marcha (Tinetti) = 27, MEEM=29, EDG=7. 

Nesse caso, depois de ser feita a avaliação geriátrica ampla qual  é o maior PREDITOR de 

futuras quedas para essa idosa é:  
A) Osteoporose.  

B) A escala de Tinetti.  

C) História de uma queda recente.  

D) Depressão. 

E) O teste get up and go. 
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58. Em relação à saúde do idoso, responda certo (C) ou errado (E) e selecione a sequência 

CORRETA de respostas.  

I. Na população geriátrica os sinais e sintomas das doenças agudas e crônicas podem não ser 

específicos.  

II. Mesmo que o idoso compareça a consulta ambulatorial devido a uma causa específica, 

deverá ser realizada uma avaliação funcional global/funcional.  

III. Deve sempre estimar-se a saúde do idoso pelo nível de independência funcional e 

autonomia.  

IV. Mudança brusca do nível funcional e do estado geral têm pouco significado clínico, em 

particular no idoso fragilizado.  

V. Além das informações relacionadas à causa imediata da consulta, é imperativo buscar 

durante o interrogatório dados referentes aos problemas mais prevalentes e comuns nos 

idosos.  

 

A) E, E, C, E, E 

B) C, C, E, E, C 

C) C, C, C, E, C 

D) E, E, E, C, C 

E) C, E, C, E, C 

 

59. Imunizações, reabilitação de um paciente com sequelas de AVC, realização de 

citopatológico de colo uterino e evitar realizar procedimentos invasivos desnecessários são, 

respectivamente, exemplos de níveis de prevenção. Selecione a sequência com a ordem do 

tipo de prevenção correta. 

A) Secundária, Terciária, Primária e Quaternária. 

B) Quaternária, Primária, Terciária e Secundária. 

C) Primária, Terciária, Secundária e Quaternária. 

D) Primária, Secundária, Terciária e Quaternária. 

E) Secundária, Quaternária, Terciária e Primária. 

 

60. J.C.S, masculino, 58 anos, procura você na UBS para realização de uma consulta de 

revisão clínica. Não apresenta elementos significativos em sua história clínica pessoal e 

familiar pregressa, podendo ser considerado saudável. Das neoplasias e situações clínicas 

listadas abaixo, para qual você indicaria, sem contestações, uma realização de rastreamento 

considerando a história e idade deste usuário e as recomendações atuais disponíveis sobre o 

tema? 

A) Câncer de Cólon e Reto. 

B) Câncer de Pulmão. 

C) Câncer de Estômago. 

D) Câncer de Laringe. 

E) Câncer de Rins. 


