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 QUESTÃO 01
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 helicase está indicada pelo algarismo: 

I 

II 

III 

IV 

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.



Prova para Transferência Externa Medicina 
 

UniFacid-PI 
04/07/2021 – 11 h às 12 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 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: 

ACAGCTG 

GTCGACA 

AACCTGG 

GGTCCA 
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 QUESTÃO 03 

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: 

fibrose cística 

neurite óptica 

mal de Alzheimer  

anemia aplástica  

 

 QUESTÃO 04 

A regulação e o controle do metabolismo da glicose é um aspecto crucial da fisiologia celular, 

tanto em condições fisiológicas normais quanto patológicas. 

A fosfofrutoquinase 1 (PFK1), que é uma das enzimas regulatórias mais importantes da glicólise, 

catalisa a conversão irreversível de frutose-6-fosfato em frutose-1,6-bifosfato. 

A molécula que exerce uma inibição alostérica da PFK1, bloqueando a glicólise, é: 

ATP 

NADH  

piruvato  

acetil CoA 

 

 QUESTÃO 05 

A gastrulação é o evento mais importante da terceira semana de gestação, quando as células 

embrionárias se reorganizam em três camadas germinativas: endoderma, mesoderma e 

ectoderma. Durante o desenvolvimento embrionário, cada uma dessas camadas germinativas 

dará origem a tecidos e órgãos específicos. 
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A estrutura corporal originada a partir do ectoderma embrionário é: 

revestimento dos vasos sanguíneos 

células glandulares do pâncreas 

musculatura visceral 

ouvido interno  

 

 QUESTÃO 06 

Admita que um paciente oncológico em estágio terminal procure uma unidade do Sistema Único 

de Saúde em busca de tratamento. O médico de plantão indica o tratamento paliativo, com o 

controle medicamentoso dos sintomas, acompanhamento psicológico, do paciente e da família, e 

cuidado espiritual. 

De acordo com os referenciais do Sistema Único de Saúde, o princípio que garante o acesso do 

paciente ao serviço médico descrito é: 

equidade  

igualdade 

integralidade 

universalidade 

 

 QUESTÃO 07 

A população idosa se diferencia por possuir uma série de características próprias com relação ao 

processo saúde-doença. Há maior incidência de doenças, assim como alto índice de patologias 

múltiplas, o que dificulta a atenção à saúde dos idosos. 

O principal fator que deve ser considerado na avaliação da qualidade de vida dos idosos é: 

fisiologia do envelhecimento 

independência funcional 

idade cronológica 

exames físicos 

 

 QUESTÃO 08 

O sistema esquelético, formado por ossos e cartilagem, é responsável pela forma e sustentação 
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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 etmoide faz parte da seguinte estrutura óssea: 

coluna vertebral  

cintura pélvica 

crânio  

mão 

 QUESTÃO 09 

A síndrome do túnel do carpo está associada a trauma ocupacional repetitivo, lesões no punho e 

neuropatias, entre outras condições. Os sintomas incluem dor, queimação e parestesia da mão e 

dos dedos. 

O nervo do plexo braquial, cujos traumatismos podem originar essa síndrome, é: 

mediano 

radial  

axilar 

ulnar 

 

 QUESTÃO 10 

O monóxido de carbono é um dos principais poluentes ambientais. As principais fontes de 

emissão desse gás para a atmosfera são antropogênicas, como queima de combustíveis, usinas 

termoelétricas e queima de biomassa. 

A exposição contínua e prolongada ao monóxido de carbono pode causar hipóxia tecidual devido: 

ao aumento do consumo de glicose pela via fermentativa 

ao bloqueio da atividade da enzima ATP-sintase mitocondrial 

à diminuição da capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue 

à ativação da beta-oxidação de ácidos graxos e formação de acetil coA 
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REDAÇÃO 

 PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

Leia o trecho abaixo: 

“O processo de comunicação é o meio de socialização dos seres humanos. O ato de comunicar-

se é manifestar sentimentos e valores dando existência à emancipação e à concretização do 

direito das pessoas. Os meios de comunicação são um importante instrumento, especialmente, 

para a saúde e as políticas públicas porque servem como fonte de informação e de educação da 

população, além de forma de construção de políticas sociais. O processo de construção da notícia 

deve servir para a produção de discursos para o público, no sentido de informar sobre a existência 

de uma discursividade mais ampliada sobre saúde, e não apenas o discurso biomédico, ou 

melhor, pode-se utilizar a mídia para manter um diálogo enriquecedor com setores antagônicos 

da sociedade com o intuito de esclarecer as pessoas. 

Adaptado. Helenrose A da S Pedroso Coelho, Angela Elizabeth Lapa Coêlho. Anais do XIV Encontro Nacional da Abrapso: Diálogos em 

Psicologia Social. ISSN 1981-4321 

 

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: 

 

A relação saúde-doença é permeada por aspectos determinados pela própria estrutura do 
sistema econômico e político vigente. 

 

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. 

 


