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Prova de Redação 

12/12/2021 
AVISO: 
A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de 
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necessariamente a ordem que o candidato viu na sua prova. 

 

 QUESTÃO 01 

A técnica de hibridização fluorescente in situ (FISH) permite que sequências específicas de ácidos 

nucleicos sejam detectadas no interior de células, sem modificar sua integridade ou morfologia. Pode 

ser utilizada no diagnóstico molecular de doenças genéticas e seu princípio é o anelamento da sonda 

com uma sequência alvo, para posterior visualização em microscópio fluorescente.  

As sondas são, geralmente, oligonucleotídeos de 15 a 30 bases nitrogenadas com uma única 

molécula fluorescente ligada covalentemente ao nucleotídeo terminal. 

Em relação à sequência de nucleotídeos da molécula alvo, a sequência de nucleotídeos da sonda 

empregada na FISH deve ser: 

idêntica 

aleatória 

contrária 

complementar 

 

 QUESTÃO 02 

A ingestão acidental de metanol provoca danos à saúde humana, decorrentes de sua conversão em 

formaldeído pela enzima álcool-desidrogenase. Uma vez que o formaldeído é altamente tóxico, 

podendo causar morte, indivíduos que ingeriram metanol podem ser tratados com etanol, um análogo 

estrutural dessa molécula, para tentar impedir a oxidação enzimática do metanol.  

A relação entre o etanol e o metanol pelo sítio de ligação à enzima álcool-desidrogenase é do tipo: 

não competitiva  

incompetitiva  

competitiva  

alostérica 
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 QUESTÃO 03 

Variações estruturais da hemoglobina, provocadas por mutações nos genes das cadeias de globina, 

incluem as doenças genéticas mais frequentes na população humana.  

A maioria das hemoglobinopatias resulta da alteração de um único aminoácido da hemoglobina e as 

consequências na atividade biológica da molécula dependem do tipo de aminoácido trocado e do 

local onde ele se localiza na proteína. 

Observe a tabela abaixo, em que estão apresentadas 4 hemoglobinopatias, bem como as trocas 

ocorridas de aminoácidos. 

 

Hemoglobinopatia Alteração ocorrida 

Falciforme 
Substituição de um aminoácido de cadeia lateral polar e hidrofílica por outro 

de cadeia lateral apolar e hidrofóbica, na superfície externa da proteína 

Memphis 

Troca de um aminoácido de cadeia lateral negativamente carregada e 

hidrofílica, por outro de tamanho semelhante e mesma propriedade química, 

na superfície externa da proteína 

Rampa 
Substituição de um aminoácido de cadeia lateral apolar e hidrofóbica por 

outro de cadeia lateral polar e hidrofílica 

Philly 

Troca de um aminoácido de cadeia lateral apolar e hidrofóbica por outro de 

cadeia lateral polar e hidrofílica, rompendo as ligações de hidrogênio na 

interface alfa1beta1 

 

A hemoglobinopatia que causa menos manifestações clínicas no indivíduo portador da anomalia é: 

Falciforme 

Memphis 

Rampa 

Philly 
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 QUESTÃO 04 

A lactato desidrogenase é uma enzima cuja concentração sanguínea está aumentada em condições 

patológicas, quando o organismo não obtém, pela respiração, oxigênio suficiente para realizar a 

oxidação aeróbia do piruvato e do NADH produzidos durante metabolização de carboidratos. 

A etapa do metabolismo energético mantida em funcionamento pela ação da lactato desidrogenase é: 

síntese de acetil-CoA 

fosforilação oxidativa 

ciclo de Krebs 

glicólise  

 

 QUESTÃO 05 

O armazenamento de células-tronco obtidas do cordão umbilical de recém-nascidos é uma atitude 

preventiva para uma possível e futura necessidade de transplante autólogo. 

A anomalia que pode ser tratada com o transplante de células-tronco umbilicais é: 

leucemia 

daltonismo 

fenilcetonúria 

acondroplasia 
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 QUESTÃO 06 

Admita que a figura abaixo represente um gene de uma célula eucariota, onde os éxons estão 

identificados pela cor azul e os íntrons pela cor amarela. A quantidade de nucleotídeos presentes 

em cada uma dessas sequências gênicas também está indicada na figura. 

56 64 31 78 63 38 

 

Admita ainda que esse gene seja transcrito em um RNA mensageiro, que passa pelo processo de 

splicing antes de ser traduzido em uma proteína. 

O número de aminoácidos presentes nessa proteína, considerando que não houve erro durante os 

processos descritos é: 

50 

60 

110 

150   

 

 QUESTÃO 07 

A integração das diferentes rotas metabólicas é essencial para uma regulação equilibrada e 

harmoniosa do organismo humano, abrangendo o controle da atividade de diferentes vias 

enzimáticas e de hormônios. Desse modo, o organismo pode oferecer respostas diferenciadas em 

relação aos seguintes estados metabólicos: bem alimentado, em jejum e em inanição. 

A adaptação do corpo humano para manutenção do equilíbrio metabólico no período de jejum está 

relacionada: 

ao incremento da fosforilação oxidativa nos eritrócitos 

ao acúmulo de triacilglicerol nas células adiposas 

à indução da cetogênese no tecido muscular 

à ativação da glicogenólise no fígado 
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 QUESTÃO 08 

A fosforilação oxidativa é a etapa final do metabolismo energético aeróbio e corresponde ao processo 

de síntese de ATP a partir da energia liberada pelo transporte de elétrons na membrana mitocondrial. 

Porém, a síntese de ATP pode ser desacoplada da fosforilação oxidativa por compostos que 

aumentam a permeabilidade da membrana mitocondrial interna a íons H+. 

O mecanismo de ação desses agentes desacopladores, que resulta no bloqueio da síntese de ATP, é: 

redução do NADH   

inibição da citocromo oxidase  

ligação irreversível à ATP-sintase 

dissipação do gradiente de prótons 

 

 QUESTÃO 09 

O tecido epitelial cobre a superfície do corpo e reveste os órgãos e as cavidades do seu interior. As 

células epiteliais são firmemente justapostas, atuando como uma barreira contra choques mecânicos 

e contra perda de líquidos corporais, bem como uma proteção contra invasão de patógenos. 

A estrutura envolvida na compactação das células do epitélio é: 

glicocálix  

lâmina basal 

desmossomo 

microvilosidade 

 

 QUESTÃO 10 

Durante a terceira semana de gestação, as células embrionárias passam por uma drástica 

reorganização, diferenciando as três camadas germinativas: ectoderma, mesoderma e endoderma. 

Esses estratos germinativos, por sua vez, darão origem a todos os tecidos e órgãos do embrião. 

A diferenciação das células do ectoderma dará origem ao: 

sistema nervoso central 

tecido conjuntivo 

pâncreas 

timo  
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 QUESTÃO 11 

O diabetes mellitus (DM) é uma síndrome frequente na população adulta, caracterizada por 

hiperglicemia crônica causada pela deficiência da secreção ou ainda ação da insulina. Apesar de 

estar associada à mortalidade por doença cardiovascular e por complicações microvasculares, parte 

das pessoas acometidas permanece assintomática por longos períodos.  

Atualmente, o DM está entre os cinco principais problemas manejados pelo médico de família e 

comunidade. 

De acordo com os critérios da American Diabetes Association para o rastreamento do DM em adultos 

assintomáticos, além de índice de massa corporal maior do que 25 kg/m2, o indivíduo deve 

apresentar:  

dislipidemia 

nível glicêmico normal 

hipotensão arterial sistêmica 

peso neonatal abaixo de 4 kg 

 

 QUESTÃO 12 

A prevenção quaternária engloba ações que visam evitar intervenções médicas excessivas e 

desnecessárias, bem como visam reduzir danos por meio de técnicas e práticas qualificadas e 

personalizadas de cuidado com o paciente. 

Com base nesses aspectos, uma ação fundamental da prevenção quaternária é: 

a intervenção médica continuada 

o uso da medicina baseada em evidências 

a realização de exames em assintomáticos 

o rastreamento de doenças por testes genéticos 
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 QUESTÃO 13 

A Política Nacional de Promoção da Saúde agrupa estratégias públicas com o objetivo de garantir 

qualidade de vida e diminuir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados a determinantes 

sociais, políticos e econômicos. 

Uma ação prioritária da Política Nacional de Promoção da Saúde, no campo individual e coletivo, é: 

o acompanhamento neonatal  

o controle do tabagismo  

a vacinação de adultos 

a coleta de lixo 

 

 QUESTÃO 14 

 

Uma Secretaria Municipal de Saúde realizou, no dia 16/10/2021, o Dia D da Campanha de 

Multivacinação, com o objetivo de atualizar a situação vacinal de 1,2 milhão de crianças e 

adolescentes menores de 15 anos.  

Adaptado. Prefeitura Rio de Janeiro. Disponível em: https://prefeitura.rio. Acesso em 29 nov 2021. 

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

indivíduos à vacinação é a: 

universalidade 

integralidade 

igualdade  

equidade 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA - MEDICINA 

Prova objetiva 
Prova de Redação 

12/12/2021 
AVISO: 
A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de 
publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa 
necessariamente a ordem que o candidato viu na sua prova. 

 QUESTÃO 15 

Os movimentos anatômicos, na maioria das vezes, ocorrem nas partes do corpo em que há ossos 

se movendo com o auxílio de articulações fixas, que realizam deslocamentos orientados em relação 

aos principais planos anatômicos. 

O movimento relacionado ao plano frontal, que afasta o segmento anatômico da linha mediana do 

corpo é: 

pronação  

abdução 

retração  

flexão 

 

 QUESTÃO 16 

Os músculos são responsáveis pela completa execução dos movimentos corporais, realizando 

movimentos de contração e relaxamento. Em cada movimento executado, os músculos 

desempenham funções diferentes, atuando como agonistas ou antagonistas. Além disso, outros 

músculos auxiliares, com função de fixadores e neutralizadores, garantem a eficiência do movimento. 

No movimento de flexão do cotovelo, o músculo com função agonista é: 

peitoral 

romboide 

bíceps braquial 

pronador redondo 

 

 QUESTÃO 17 

A articulação do tornozelo liga o pé à perna, permitindo a movimentação e a manutenção da 

estabilidade dos ossos e músculos desse segmento do corpo. 

O osso que faz a articulação do pé com os ossos da perna é: 

navicular 

calcâneo 

cuboide 

tálus 
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 QUESTÃO 18 

O teste bear hug é uma manobra semiológica que indica lesão muscular no manguito rotador, grupo 

de músculos que têm a função de realizar movimentos de elevação e rotação do membro superior. 

O teste é realizado com o paciente em pé, com a palma da mão sobre o ombro oposto, os dedos 

esticados e o cotovelo à frente do corpo e paralelo ao solo. 

Em seguida, o examinador tenta realizar rotação externa do antebraço, retirando a mão do paciente 

do ombro. Caso o paciente não consiga manter a mão sobre o ombro, há indicativo de lesão no 

músculo que promove a rotação interna e adução do braço. 

O músculo do manguito rotador cuja lesão é evidenciada pelo teste bear hug é: 

infraespinal  

supraespinal 

subescapular 

redondo menor 

 

 QUESTÃO 19 

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) são compostos orgânicos formados pela combustão 

incompleta de matéria orgânica e encontrados, por exemplo, na fumaça do cigarro e do carvão. 

Esses compostos são absorvidos pelas células, metabolicamente ativados e, então, adquirem a 

capacidade de se ligar covalentemente ao grupo 2-amino da guanina, formando adutos de DNA. 

A ação toxicológica dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos é causada pelo seu potencial: 

oxidativo  

neurotóxico 

teratogênico 

carcinogênico 
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 QUESTÃO 20 

O termo smog surgiu da associação das palavras inglesas smoke (fumaça) e fog (neblina) e é um 

fenômeno que resulta de reações químicas entre derivados de emissões dos automóveis e das 

indústrias. 

Esse tipo de poluição do ar pode causar doença do tipo: 

pneumonia bacteriana  

tuberculose 

rinite 

gripe 
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REDAÇÃO 

PROPOSTA 

Texto 1 

A psicopatologização do mau caráter 

As suas identificações permitem a você e aos outros a liberdade ou a loucura? As nossas 

identificações são laços emocionais que nos permitem ligar aos outros e à cultura, entretanto não há 

justificativas, como a famosa lógica de “personalidade forte” que possa autorizar um sujeito exercer 

violências como a intolerância, discriminação, feminicídio, racismo, xenofobia. 

 

Nem tudo que compreendemos como loucura deve ser nomeado como transtorno mental. 

 

Misturamos o significado de loucura com o de coragem, demonstração de amor, habilidades de um 

esporte, impaciência, falta de assertividade, enfim, de um amontoado de coisas que, no final das 

contas, não tem sentido com a finalidade de transtorno mental. 

 

A loucura não é um campo de irresponsabilidades, não podemos banalizar a loucura a tal ponto. 

Adaptado de Reynaldo de Azevedo Gosmão. Disponível em: https://www.agenciajovem.org/. Acesso em 29 nov 2021. 

 

Texto 2 

 

Quino, Tirinhas da Mafalda. 
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Texto 3 

 

Por que o 'você sabe com quem está falando?' marca tanto o Brasil?  

Antropólogo e historiadora comentam casos recentes 

É difícil estabelecer com precisão as origens do "você sabe com quem está falando?" no país, mas 

casos recentes mostram que a atitude de invocar a posição social para impedir uma interpelação ou 

um questionamento é um traço vivíssimo na sociedade brasileira. 

Para o antropólogo Roberto DaMatta, o principal acadêmico a esmiuçar o espírito do "você sabe com 

quem está falando?", o hábito está relacionado a uma questão de papéis sociais e seus limites. 

Afinal, na prática, as regras valem igualmente para todos? 

"Tem tudo a ver com uma sociedade que jamais discutiu privilégio e limite de privilégio. Privilégio é 

exatamente a liberdade de poder fazer tudo", disse o antropólogo. 

Outra referência na análise do desenvolvimento e da formação brasileira, a historiadora Lilia 

Schwarcz diz que o "você sabe com quem está falando" germinou num ambiente em que 

historicamente poucos mandavam e muitos obedeciam. 

O sistema colonial e o esquema de capitanias hereditárias, o regime escravocrata que perdurou por 

mais tempo aqui do que em outros países, o coronelismo e o nepotismo político que confunde as 

esferas do público e do privado deram condições para a carteirada reinar. 

"Se nós juntarmos todos esses elementos, chegamos ao verdadeiro ritual social do 'você sabe com 

quem está falando?' no Brasil. Um ritual autoritário, de subordinação, porque aquele que emite a 

pergunta está naturalizando a sua autoridade e, ao mesmo tempo, também a inferioridade daquele 

que recebe essa resposta." 

Então, o sistema do saber com quem se fala equivale a saber quem é o 'cara', o dono, o rico, o líder. 

Quem se acha 'alguém' coloca o outro no lugar de 'ninguém'", diz. No entanto, "as coisas se 

complicam quando se adota a igualdade como um fator ideal da vida social. A partir da República 

[1889], muda-se o regime político, mas a sociedade não se livra dos costumes ou das matrizes 

ideológicas que moldavam o seu cotidiano ou a sua cultura", afirma o antropólogo. 

Adaptado de Shin Suzuki. Disponível em: https://g1.globo.com///. Acesso em 29 nov 2021. 
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Com base nos textos de apoio e nos seus conhecimentos, produza uma CRÔNICA 

ARGUMENTATIVA AUTORAL, entre 230 e 350 PALAVRAS, utilizando a norma-padrão da língua 

portuguesa, sobre o seguinte tema:  

 

Desvio de caráter: uma condição inata ou uma construção social? 

 

Observações:  

1. Será atribuída nota 0 (zero), à 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; 

• não seja escrita em prosa; 

• tenha a intenção de ofender o processo de seleção como um todo ou qualquer uma das 

partes nele envolvidas. 

2. Por marcas de autoria, entende-se a presença de enredo e de argumentos além dos contidos nos 

textos da prova, apontando para um conhecimento de mundo mais amplo e criativo por parte do 

candidato. 

3. A crônica argumentativa deve conter a argumentação articulada à estrutura da crônica. 

4. A nota máxima da prova de redação será 10 (dez) pontos. 

 


