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 QUESTÃO 01
Nos processos enzimáticos que seguem o modelo cinético de Michaelis-Menten, os parâmetros 

Vmax (valor máximo da velocidade da reação quando todos os sítios ativos da enzima estão 

ocupados) e Km (concentração do substrato para qual a velocidade da reação é a metade da 

velocidade máxima) determinam a atividade de uma enzima sobre seu substrato. 

Essa atividade pode ser regulada por moléculas que se ligam às enzimas, modificando a ação 

catalítica e alterando os valores de Km e Vmax. 

Admita uma droga cujo efeito promove bloqueio da reação catalisada por determinada enzima, 

provocando diminuição tanto da Vmax quanto do Km. 

O tipo de inibição enzimática promovida por essa droga é: 

não competitiva  

incompetitiva  

competitiva  

alostérica 

IMPORTANTE: A ordem das questões apresentada neste 
PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso 
quanto ao gabarito, não representando necessariamente 
a ordem que o candidato viu na sua prova.
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 QUESTÃO 02 
A técnica de sequenciamento de DNA proposta por Frederick Sanger permite a identificação de 

mutações que causam doenças e é uma ferramenta importante na medicina preventiva. 

Admita que um fragmento de DNA tenha sido sequenciado pelo método de Sanger e as amostras 

obtidas separadas por eletroforese para revelar a série de bases nitrogenadas dessa molécula. 

A figura abaixo representa o resultado da eletroforese do fragmento de DNA analisado. Observe 

que os diferentes nucleotídeos (Adenina, Citosina, Timina e Guanina) são indicados na parte 

superior e as barras pretas identificam as bandas de DNA amplificadas no sequenciamento. 

 

 

Com base no resultado da análise eletroforética, a sequência das bases nitrogenadas presentes 

no fragmento de DNA, no sentido 5’→3’, é: 

AACGTTA 

ATTGCTT 

AAACTTG 

GTTCAAA 
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 QUESTÃO 03 
A figura abaixo representa a replicação do DNA, em que algumas das proteínas envolvidas no 

processo estão simbolizadas por círculos; quatro delas, assinaladas pelos algarismos I, II, III e IV.  

 

 

 

A análise da figura permite concluir que a enzima ligase está indicada pelo algarismo: 

I 

II 

III 

IV 

 

 

 QUESTÃO 04 
Terapia gênica consiste no tratamento de doenças com uso de técnicas de DNA recombinante, que 

visa à correção dos genes alterados por meio da inserção de genes sadios no núcleo celular. 

Uma doença potencialmente tratável pela ação direta da terapia gênica é: 

pneumoconiose 

aterosclerose  

fenilcetonúria 

alcoolismo 
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 QUESTÃO 05 
O metabolismo das células que compõem os órgãos se caracteriza pelas interações entre suas 

organelas, cuja quantidade e variedade estão intimamente relacionadas à estrutura e à função que 

desempenham no organismo. 

Células com retículo endoplasmático liso intensamente desenvolvido e ativo estão adaptadas para 

desempenhar a seguinte função metabólica: 

síntese de enzimas digestivas  

biotransformação de drogas  

absorção de nutrientes 

produção de ATP 

 

 QUESTÃO 06 
Admita que um médico de determinada unidade de saúde faça uma consulta em visita domiciliar, 

uma vez que o paciente, idoso, está acamado e apresenta dificuldade de locomoção. 

De acordo com os referenciais do Sistema Único de Saúde, o princípio seguido pelo médico ao 

realizar a consulta domiciliar é: 

equidade 

igualdade 

integralidade 

universalidade 
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 QUESTÃO 07 

De acordo com o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, do Ministério da Saúde, os 

índices de aleitamento materno estão aumentando no Brasil. A análise mostra que o Brasil 

apresentou significativo aumento dos indicadores de amamentação propostos pela Organização 

Mundial de Saúde.  

Adaptado. Governo Federal. Disponível em: https://www.gov.br. Acesso em 10 maio 2021. 

 

O benefício proporcionado pelo aleitamento materno à mãe é: 

diminuição da morbidade relacionada a infecções 

redução de doenças cardiovasculares futuras 

aumento do intervalo entre as gestações 

promoção da imunidade natural 

 

 QUESTÃO 08 
Em um indivíduo adulto, a coluna vertebral tem 33 vértebras, organizadas em cinco regiões, sendo 

que o tamanho delas varia de uma região da coluna para outra. No entanto, a estrutura óssea 

básica é igual: uma vértebra típica é formada por um corpo vertebral, um arco vertebral e sete 

processos. 

O segmento da vértebra responsável pela sustentação do peso corporal é o: 

arco vertebral 

corpo vertebral 

processo articular 

processo espinhoso  

 

 

 

 

 

 

 



Prova para Transferência Externa Medicina 
 
 

Alagoinhas-BA 
1º/07/2021 – 8 h às 9 h 30 min 

 

IMPORTANTE: Este é um caderno de conferência das 
questões e para pedidos de recurso quanto ao gabarito. 
Na prova online, as questões não são numeradas, nem 
as alternativas são antecedidas pelas letras A, B, C ou D. 

 

 QUESTÃO 09 
O sistema esquelético, formado por ossos e cartilagem, é responsável pela forma e sustentação do 

corpo. Os 206 ossos do esqueleto de um humano adulto estão distribuídos entre o esqueleto axial, 

composto pela cabeça, pescoço e tronco, e o apendicular, constituído pelos ossos dos membros 

superiores e inferiores. 

O osso esfenoide faz parte da seguinte estrutura óssea: 

quadril 

crânio 

mão 

pé  

 

 QUESTÃO 10 
O Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT) é um pesticida que promove efeitos tóxicos graves em 

neurônios. Seu mecanismo de ação envolve um prolongamento da fase descendente do potencial 

de ação, que retorna mais lentamente ao potencial de repouso. Nesse estado, estímulos de 

baixíssima intensidade, antes ineficientes, tornam-se agora eficazes para desencadear novos 

potenciais de ação. 

Um sintoma característico da ação neurotóxica do DDT é: 

ataxia 

vertigem 

convulsão 

hiperestesia 
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REDAÇÃO 

 PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

Leia o trecho abaixo: 

“O homem é aquele que estimula mais facilmente a vontade humana, visto que é o mais vigoroso 

e mais relações têm com a vontade. Para ele, o mais elevado grau de gênio consiste em fazer do 

homem objeto de apreensão purificada de vontade, portanto conceber artisticamente sua ideia e a 

expor. Por isso só é grande gênio quem obtém sucesso com a obra de arte cujo objeto é o homem, 

ou seja, a pintura histórica, a escultura, a tragédia, a poesia épica.” 

Adaptado. SCHOPENHAUER, A. Metafísica do belo. Trad. Jair Barboza. São Paulo: Editora Unesp, 2003.  

 

A partir dessa reflexão e de outras, apresente e defenda seu ponto de vista, em um texto 

dissertativo-argumentativo autoral, entre 250 e 350 PALAVRAS, sobre a seguinte questão: 

 

Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parece a existência. 

 

Utilize a norma-padrão da língua e atribua um título ao seu texto. 

 

Vale relembrar que será atribuída nota 0 (zero) a redação que: 

▪ não aborde o tema; 

▪ não tenha sido produzida (em branco); 

▪ não atenda ao número mínimo de palavras solicitado na proposta de redação; 

▪ represente cópia dos textos presentes no caderno de questões ou ainda 

transcrições de textos já existentes em outros domínios discursivos, configurando 

plágio; 

▪ seja escrita em outra estrutura textual diferente da estrutura dissertativa; 
▪ tenha a intenção de ofender o processo de seleção como um todo ou qualquer 

uma das partes nele envolvido. 

 


