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Processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Fisiológicas, segundo o EDITAL PROCFIS/POSGRAP N° __/2014 

Prova de Conhecimentos Gerais em Ciências Fisiológicas 

 

Data: 24/01/2014 

Nome do Candidato: 

Número de inscrição:

 

 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES: 

1. O candidato receberá uma folha de resposta para cada questão, onde 

deverá identificar o número da questão a ser respondida e se ater a 

discorrer apenas sobre ela. 

2. O candidato será identificado nas folhas de respostas apenas pelo seu 

número de inscrição, sendo vedada a identificação nominal, ou através do 

uso de mensagens, sinais ou figuras que não estritamente relacionadas à 

resposta da questão. 

3. Cada questão vale 20 (vinte) pontos, totalizando 100 pontos. 

 

Questão 01: No que diz respeito à 

gênese do potencial de ação, responda:  

a) Quais as fases do potencial de 

ação (PA)? Identifique as principais 

diferenças observadas entre um PA de 

um neurônio e de um cardiomiócito 

ventricular. Para completar sua resposta, 

ilustre estas diferenças desenhando os 

potenciais de ação de ambas as células. 

Aponte as principais correntes iônicas 

envolvidas em cada fase. 

b) Qual a possível interferência de 

um bloqueador de canais de sódio (ex.: 

Lidocaína) na gênese do PA de um 

neurônio? Baseado nisto, indique um 

potencial uso terapêutico desta 

substância, justificando-o. 

 

Questão 02: A maioria das substâncias 

atua em receptores para produzirem 

seus efeitos. A seguir, são apresentadas 

3 substâncias que agem via receptor. 

A substância A, acetilcolina 

(neurotransmissor colinérgico), liberada 

de um neurônio pré-sináptico, ativa 

receptor presente no neurônio pós-

sináptico dos gânglios autonômicos. 

Esse evento é considerado muito rápido, 

ocorrendo em questão de milisegundos. 

A substância B, cortisol 

(glicocorticóide), produz efeitos anti-

inflamatórios, como o aumento da 

expressão da proteína anti-inflamatória 

anexina-1. O evento é demorado, 

ocorrendo depois de horas. 

A substância C, a adrenalina 

(catecolamina), liberada durante uma 

resposta de luta ou fuga, causa aumento 

da força e frequência cardíacas, por 

ativar receptores presentes na 

membrana plasmática.  

Explique, separadamente, em quais 

tipos de receptores, e por quais vias de 

sinalização intracelulares essas 

substâncias atuam para exercer seus 

efeitos. 
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Questão 03: Leia o texto a seguir e 

responda: 

Depois de meses sem correr, Lucas 

resolve dar uma volta completa na Orla 

de Atalaia, perfazendo um total de 12 

km. Após concluir o percurso ele 

percebe que até mesmo caminhar era 

tarefa difícil, pois a contração de alguns 

músculos não era realizada como em 

momentos antes da corrida. Ao chegar 

em casa, seu irmão fala para ele tomar 

um energético, seu pai fala que ele deve 

fazer compressas com gelo e sua mãe 

diz que ele deve tomar uma vitamina de 

banana com leite integral, enfatizando 

para Lucas que são ricos em cálcio. 

Preocupado com o ocorrido, ele procura 

livros de fisiologia e passa a estudar o 

processo de contração muscular e o que 

possivelmente tenha ocorrido com ele. 

Com base no texto e em seus 

conhecimentos descreva o que Lucas 

deve ter encontrado nos livros de 

Fisiologia sobre as etapas e processos 

envolvidos durante a contração em 

questão. Além disso, explique como as 

recomendações feitas pelos familiares 

de Lucas podem influenciar sobre o 

processo de contração muscular. 

 

Questão 04: A figura abaixo mostra as 

alterações de fluxo sanguíneo em um 

vaso de resistência (Fluxo), frequência 

cardíaca (FC), pressão arterial média 

(PAM) e pressão arterial pulsátil (PA), 

antes e após a administração 

intravenosa de fenilefrina (FE) um 

agente vasoconstritor de ação imediata e 

curta meia-vida. Qual o reflexo 

cardiovascular responsável pelas 

respostas observadas? Além disso, com 

base nas respostas autonômicas 

responsáveis pelas variações nos 

parâmetros cardiovasculares 

demonstradas abaixo, discuta os 

mecanismos que justificam tais 

achados. 

 
Questão 05: 
No que diz respeito ao eixo hipotálamo-

hipofisário, responda: 

a) Quais hormônios são secretados 

pela neuro-hipófise e onde são 

produzidos? 

b) Quais hormônios são secretados 

pela adeno-hipófise, e quais são seus 

respectivos fatores reguladores 

(inibidores e/ou liberadores) produzidos 

no hipotálamo? Além disso, relacione-

os com seus principais órgãos-alvo. 

Qual o papel do sistema porta-

hipofisário na regulação deste eixo? 
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Processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Fisiológicas, segundo o EDITAL PROCFIS/POSGRAP N° 01/2014 

Prova de Conhecimentos Gerais em Ciências Fisiológicas 

 

Data: 06/06/2014 

Nome do Candidato: 

Número de inscrição: 

 

 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES: 

4. O candidato receberá uma folha de resposta para cada questão, onde 

deverá identificar o número da questão a ser respondida e se ater a 

discorrer apenas sobre ela. 

5. O candidato será identificado nas folhas de respostas apenas pelo seu 

número de inscrição, sendo vedada a identificação nominal, ou através do 

uso de mensagens, sinais ou figuras que não estritamente relacionadas à 

resposta da questão. 

6. Cada questão vale 20 (vinte) pontos, totalizando 100 pontos.

Questão 01: A comunicação parácrina 

entre células excitáveis envolve 

diferentes sistemas de transporte 

transmembranar que são, em última 

análise, essenciais para o 

funcionamento dos diversos sistemas 

sensoriais e motores do organismo (eg.: 

visão, audição, fonação, motricidade, 

dentre outros) e que envolvem 

componentes estruturais da 

biomembrana. 

a. Descreva todos os tipos de 

transportes de íons e outras substâncias 

através da membrana, destacando sua 

importância, classificando-os quanto à  

forma do transporte da substância e se 

há gasto energético envolvido, 

exemplificando cada tipo. 

b. Quais os tipos de regulação que 

os canais iônicos pedem sofrer? 

c. Sobre a neurotransmissão, 

descreva todo o processo deflagrador da 

liberação de neurotransmissores, e ainda 

os possíveis efeitos biológicos no 

potencial da membrana pós-sináptica. 

 

Questão 02: A capacidade das células 

em detectar o seu ambiente é crucial na 

manutenção da sobrevivência e 

homeostase. Os receptores 

metabotrópicos compreendem a maior 

família de receptores da superfície 

celular e governam muitas vias 

bioquímicas, convertendo a ligação dos 

estímulos químicos, sensoriais e 

mecânicos extracelulares em sinais 

celulares. Com base no texto acima, 

descreva detalhadamente as vias de 

transdução de sinal, desde a ativação do 

receptor metabotrópico até a produção 

de segundo mensageiros para cada um 

dos principais alvos das proteínas G. 

 

Questão 03: Leia atentamente os itens e 

responda o que se pede: 
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"É uma máquina capaz de converter a 

energia química em energia mecânica e 

calorífica, através da ação contra uma 

resistência produzida por estímulos 

nervosos de origem elétrica.” (Gaya, 

Lucena & Reeberg, 1979) 

"Órgão que tem a propriedade de se 

contrair, isto é, diminuir o seu 

comprimento, sob a influência de um 

estímulo.” (Caldas & Rocha 1983) 

"São os elementos ativos do 

movimento, formados por estruturas 

que movem os segmentos do corpo por 

encurtamento da distância que existe 

entre duas extremidades fixas 

(contração), assegurando a dinâmica e 

estática do corpo, mantendo unidas as 

peças ósseas, determinando a posição e 

postura do esqueleto”. (Dângelo e 

Fattini, 1988, p.43) 

 

É possível identificar que os autores 

acima se referem ao tecido muscular e 

mais precisamente ao processo de 

contração muscular. Descreva as etapas 

envolvidas na contração muscular a 

partir do acoplamento do 

neurotransmissor da placa motora até os 

eventos moleculares envolvidos neste 

fenômeno mecânico. Use a musculatura 

estriada esquelética como referência 

para a sua resposta. 

 

Questão 04: A figura abaixo mostra as 

alterações de fluxo sanguíneo em um 

vaso de resistência (Fluxo), frequência 

cardíaca (FC), pressão arterial média 

(PAM) e pressão arterial pulsátil (PA), 

antes e após a administração 

intravenosa de fenilefrina (FE) um 

agente vasoconstritor de ação imediata e 

curta meia-vida. Qual o reflexo 

cardiovascular responsável pelas 

respostas observadas? Além disso, com 

base nas respostas autonômicas 

responsáveis pelas variações nos 

parâmetros cardiovasculares 

demonstradas abaixo, discuta os 

mecanismos que justificam tais 

achados. 

 
Questão 05: Analise e responda: 

a) Considerando as alças do 

mecanismo de retroalimentação 

negativa do eixo hipotálamo-hipofisário 

como mantenedoras da homeostase, 

analise o quadro abaixo, que representa 

as concentrações plasmáticas dos 

hormônios liberador de corticotrofina 

(CRH), adrenocorticotrófico (ACTH) e 

cortisol (Cort) em seis distintas 

condições patológicas. Em seguida 

identifique o tipo da disfunção (se 

hiper- ou hipoadrecorticismo?), bem 

como a estrutura ou órgão de origem da 

desordem, justificando a sua resposta. 

As setas indicam valores plasmáticos 

alterados para cima ou para baixo de 

cada uma dos três hormônios nas 6 

desordens.  
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 CRH ACTH Cortisol 

SITUAÇÃO 

A 

↑ ↓ ↓ 

SITUAÇÃO 

B 

↓ ↓ ↓ 

SITUAÇÃO 

C 

↑ ↑ ↓ 

SITUAÇÃO 

D 

↑ ↑ ↑ 

SITUAÇÃO 

E 

↓ ↑ ↑ 

SITUAÇÃO 

F 

↓ ↓ ↑ 

 

b) Quais hormônios são secretados pela 

neuro-hipófise e onde são produzidos? 
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Processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Fisiológicas, segundo os EDITAIS PROCFIS/POSGRAP N° 03/2015, 04/2015 e 

05/2015 

Prova de Conhecimentos Gerais em Ciências Fisiológicas 

 

Data: 23/01/2015 

Nome do Candidato:_____________________________________________________ 

Número de inscrição:____________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES: 

O candidato receberá uma folha de resposta para cada questão, onde deverá 

identificar o número da questão a ser respondida e se ater a discorrer apenas sobre 

ela. 

O candidato será identificado nas folhas de respostas apenas pelo seu número de 

inscrição, sendo vedada a identificação nominal, ou através do uso de mensagens, 

sinais ou figuras que não estritamente relacionadas à resposta da questão. 

Cada questão vale 20 (vinte) pontos, totalizando 100 pontos. 

 

 

Questão 01: Descreva as etapas do 

processo de liberação de 

neurotransmissores no sistema nervoso 

central. Inclua na sua descrição os 

conceitos de potencial excitatório pós-

sináptico (PEPS) e potencial inibitório 

pós-sináptico (PIPS). 

 

Questão 2: 

Para cada tipo de hormônio, 

neurotransmissor, fator de crescimento 

ou qualquer substância produzida pelo 

organismo deve existir pelo menos um 

receptor alvo. A modulação sobre os 

receptores causa variados efeitos 

celulares. Por exemplo, a ação da 

noradrenalina sobre o coração causa, de 

forma geral, estimulação cardíaca. Por 

sua vez, a ação da acetilcolina sobre o 

coração leva a inibição da função 

cardíaca. Ambos os ligantes, 

noradrenalina e acetilcolina, são 

agonistas de diferentes receptores 

acoplados a proteína G. A ilustração 

acima mostra, de forma geral, os 

eventos envolvidos no mecanismo de 

ativação e de transdução de sinal por 

receptores metabotrópicos.  

a) Explique detalhadamente como 

ocorre a ativação de receptores 

metabotrópicos e seu acoplamento às 

proteínas G.  

b) Explique as vias de transdução de 

sinal desencadeadas pela ligação da 

noradrenalina e da acetilcolina aos seus 

respectivos receptores no coração, 

identificando (i) à qual(is) proteína(s) G 

os receptores ativados serão acoplados e 

(ii) qual(is) são as proteína(s) alvo e 
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o(s) segundo mensageiro(s) envolvidos, 

conforme mostrado na ilustração 

anterior. 

 

Questão 3: Uma mulher branca de 30 

anos foi a Unidade Básica de Saúde do 

município de Aracaju-SE, queixando-se 

de fraqueza muscular nos membros 

inferiores. Após 7 anos de 

acompanhamento pelo Clínico Geral, 

essa fraqueza atingiu, também, os 

membros superiores. Foi realizada a 

dosagem sérica de anticorpos anti-

receptor de acetilcolina, sendo 

verificada a presença em concentrações 

elevadas do mesmo. Após vários 

exames clínicos, a paciente foi 

diagnosticada com miastenia gravis, 

doença autoimune na qual o organismo 

produz anticorpos contra os receptores 

de acetilcolina, presentes na placa 

motora, causando um déficit motor.   

a)Explique, de forma detalhada, a 

fisiologia da contração muscular 

esquelética de um paciente sadio. 

b) Analise comparativamente os eventos 

da contração muscular esquelética de 

um paciente com miastenia gravis e de 

um paciente sadio, correlacionando à 

sintomatologia descrita no texto. 

 

Questão 4: Aline acorda assustada ao 

perceber que seu despertador não tocou. 

Ao verificar as horas vê que está muito 

atrasada e se levanta rapidamente. 

Imediatamente sente vertigem e tem que 

se apoiar na cabeceira de sua cama. 

Respira fundo e sente-se taquicárdica. 

Preocupada com a sensação vivenciada, 

Aline procura o serviço de saúde de sua 

faculdade relatando o ocorrido. O 

profissional de saúde afere sua pressão 

arterial e esta apresenta valores de 

120/80 mmHg. Ele lhe explica que sua 

vertigem foi uma reação de seu 

organismo devido à queda do débito 

cardíaco quando Aline se levantou 

rapidamente, reduzindo o fluxo de 

sangue nas artérias que irrigam o 

cérebro. 

Descreva o reflexo cardiovascular 

desencadeado no momento em que 

Aline se levantou. 

 

Questão 05: Considere-se que a 

manutenção da homeostase, essencial 

para a manutenção da vida de 

organismos complexos como os 

vertebrados, é assegurada pela ação 

orquestrada de sistemas neuro-imuno-

endócrinos e comportamentais. Baseado 

neste pressuposto, elegantemente 

sugerido pela primeira vez por Claude 

Bernard no século XIX, pode-se atribuir 

ao eixo hipotálamo-hipófise-órgãos alvo 

um relevante papel na interface 

neuroendócrina de regulação da 

homeostase dos sistemas biológicos. 

Sendo assim, responda as questões a 

seguir: 

a. Dentre os mecanismos de 

retroalimentação positiva e negativa, 

qual deles apresenta papel mantenedor 

da homeostase? Por quê? Explique. 

b. Descreva os eixos regulatórios 

da secreção de ao menos 02 (dois) 

hormônios adeno-hipofisários. Enfatize 

o papel do sistema porta-hipofisário 

nesta regulação. 

c. Quais hormônios são secretados 

pela neuro-hipófise, e onde são 

produzidos? Cite os principais papéis 

fisiológicos dos mesmos. 

d. Cite e explique um mecanismo 

de retroalimentação positiva que 

eventualmente ocorre em um dos eixos 

hipotálamo-hipofisários. Dê ênfase à 

relevância fisiológica deste mecanismo. 
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Processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Fisiológicas, segundo os EDITAIS PROCFIS/POSGRAP N° 01/2015 e 02/2015 

Prova de Conhecimentos Gerais em Ciências Fisiológicas 

 

Data: 03/07/2015 

Nome do Candidato:_____________________________________________________ 

Número de inscrição:____________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES: 

1. O candidato receberá uma folha de resposta para cada questão, onde 

deverá identificar o número da questão a ser respondida e se ater a 

discorrer apenas sobre ela. 

2. O candidato será identificado nas folhas de respostas apenas pelo seu 

número de inscrição, sendo vedada a identificação nominal, ou através do 

uso de mensagens, sinais ou figuras que não estritamente relacionadas à 

resposta da questão. 

Cada questão vale 20 (vinte) pontos, totalizando 100 pontos 

 

 

Questão 01: Descreva o que você 

entende por potencial de equilíbrio de 

um íon. Além disso, descreva como este 

conceito está relacionado ao potencial 

de repouso e ao potencial de ação da 

membrana de uma célula excitável. 

 

Questão 2: Inúmeros exemplos de 

importância fisiológica chamam a 

atenção para a função dos canais iônicos 

como macromoléculas que permitem 

muitas funções no organismo.  

Exemplo 1: Na junção neuromuscular, a 

liberação de neurotransmissor pelo 

neurônio motor modula os receptores 

nicotínicos e isto está associado, após 

várias etapas, à contração muscular 

esquelética. 

Exemplo 2: Nos neurônios, a ativação 

coordenada de canais iônicos permite o 

controle refinado do trânsito de íons 

através da membrana plasmática, 

levando a geração e propagação do 

potencial de ação,  controlando a 

excitabilidade neuronal.  

Assim, controlar o funcionamento dos 

canais iônicos, significa controlar os 

efeitos celulares e permitir o correto 

funcionamento do organismo. Baseado 

nessas considerações e em seu 

conhecimento, descreva: 

a) De forma geral, como os canais 

iônicos podem ser modulados por 

fatores extracelulares ou intracelulares? 

b) Para o receptor nicotínico na placa 

motora, qual é o mecanismo para sua 

ativação e qual o resultado dessa 

ativação na junção neuromuscular? 

 

 

Questão 3: A hipocalcemia é uma 

causa rara de insuficiência cardíaca 

potencialmente reversível. A 

insuficiência cardíaca é o 

comprometimento da capacidade do 

coração de suprir as necessidades do 

organismo. Este comprometimento, no 
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caso da hipocalcemia, é causado por 

uma falha no mecanismo de contração 

muscular.  

a) Explique, detalhadamente, como 

ocorre o mecanismo de contração 

muscular no coração saudável.  

b) Relacione a hipocalcemia com 

possíveis falhas nesse processo, o qual 

pode resultar em insuficiência cardíaca 

c) Explique, lançando hipóteses viáveis, 

porque a insuficiência cardíaca causada 

pela hipocalcemia é potencialmente 

reversível. 

 

Questão 04: O hipotálamo controla a 

função testicular por meio de secreção 

pulsátil, estimulando a hipófise a liberar 

hormônios sinalizadores que promovem 

a síntese e a secreção da testosterona. A 

testosterona é sintetizada a partir do 

precursor colesterol, e desempenha 

diversas funções fisiológicas como 

efeitos anabólicos sobre diversos 

tecidos, promoção e manutenção da 

espermatogênese, dentre outros. No 

âmbito da administração de testosterona 

(utilização/aplicação de testosterona 

exógena), pode-se classificá-la como 

um medicamento controlado e de uso 

restrito. Entretanto, na busca 

contemporânea pelo corpo “perfeito e 

sarado”, muitos indivíduos utilizam este 

medicamento de forma abusiva 

(superdosagens). Neste contexto, 

explique como a administração de altas 

doses de testosterona exógena por 

períodos prolongados influencia o eixo 

hipotálamo-hipófise-testículo, citando 

os principais hormônios envolvidos, os 

impactos na síntese e secreção da 

testosterona endógena e alguns 

prováveis impactos fisiológicos. 

 

Questão 5: A figura seguinte mostra 

um importante processo de regulação da 

pressão arterial. 

 
Neste contexto existe uma integração 

fisiológica entre os sistemas 

cardiovascular e autônomo. Assim, com 

base na figura, descreva detalhadamente 

o processo fisiológico mostrado. É 

interessante que você contextualize sua 

resposta, dentro de uma situação 

fisiológica e que faça a integração entre 

a resposta cardiovascular e autonômica, 

apresentando inclusive os 

neurotransmissores envolvidos.
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Processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Fisiológicas, segundo o EDITAIS PROCFIS/POSGRAP N° 03, 04 e 05/2015 

Prova de Conhecimentos Gerais em Ciências Fisiológicas (16/12/2015) 
 

Nome do Candidato: 

Número de inscrição: 
 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES: 

1. O candidato receberá uma folha de resposta para cada questão, onde 

deverá identificar o número da questão a ser respondida e se ater a 

discorrer apenas sobre ela. 

2. O candidato será identificado nas folhas de respostas apenas pelo seu 

número de inscrição, sendo vedada a identificação nominal, ou através do 

uso de mensagens, sinais ou figuras que não estritamente relacionadas à 

resposta da questão. 

Cada questão vale 20 (vinte) pontos, totalizando 100 pontos. 

 

Questão 01: O processo inflamatório é 

a resposta do organismo a um estímulo 

prejudicial (ex. patógenos) e essencial 

para a sobrevida do hospedeiro. No 

entanto, a inflamação pode ser deletéria, 

tendo a dor como componente que gera 

um enorme desconforto ao paciente. 

Sendo assim, diversos fármacos são 

utilizados para reduzir o processo 

inflamatório. Esses fármacos se ligam a 

receptores que podem ser classificados 

em grandes famílias funcionais, cujos 

representantes compartilham estruturas 

moleculares semelhantes e mecanismos 

bioquímicos comuns. 

a) É conhecido que os glicocorticoides 

sintéticos (ex. dexametasona), de forma 

análoga as substâncias endógenas (ex. 

cortisol) são potentes na supressão da 

inflamação, alterando profundamente as 

respostas imunes. Esses agentes 

interferem na síntese e nas ações de 

citocinas, como a interleucina-1 e o 

fator de necrose tumoral-α. Os 

glicocorticoides são suficientemente 

lipossolúveis para atravessar a 

membrana plasmática e atuar sobre 

receptores intracelulares (nucleares). 

Entretanto, este evento é demorado, 

ocorrendo depois de horas. Descreva 

o(s) mecanismo(s) de transdução de 

sinal pelo(s) qual(is) os glicocorticoides 

desempenham suas ações. 

b) Os analgésicos opioides (ex. 

morfina), de forma análoga as 

substâncias endógenas (ex. endorfina), 

reduzem a dor inflamatória. Os 

mediadores inflamatórios liberados a 

partir de células não neuronais durante a 

lesão tecidual aumentam a sensibilidade 

dos nociceptores e potencializam a 

percepção da dor. Os analgésicos 

opioides se ligam a receptores de 

membrana plasmática acoplados a 

proteína G inibitória. Descreva o(s) 

mecanismo(s) de transdução de sinal 

pelo(s) qual(is) os analgésicos opioides 

desempenham suas ações. 

 

Questão 02: Sabendo que uma onda de 

despolarização (potencial de ação) 

chegou ao terminal pré-sináptico de 

uma sinapse entre dois neurônios, como 

demonstrado na figura abaixo, 

responda: 
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a) Qual a sequência de eventos ocorrerá 

no terminal pré-sináptico? 

b) Supondo que o terminal nervoso é 

glutamatérgico, se as vesículas 

liberarem glutamato suficiente para que 

o limiar seja atingido, qual a sequência 

de canais serão abertos, fechados e 

inativados?  

c) Faça a representação gráfica do 

potencial de membrana do neurônio 

pós-sináptico e explique as fases desse 

evento. 

d) Se estivermos nos referindo a um 

encéfalo adulto e as vesículas forem 

GABAérgicas, o que ocorrerá no 

neurônio pós-sináptico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 03: Durante uma aula prática 

de fisiologia da contração muscular, o 

professor da disciplina registrava 

eletrofisiologicamente duas diferentes 

fibras musculares: uma estriada 

esquelética e uma cardíaca. O registro 

de uma delas (denominada como 1) 

assemelhava-se a um gráfico clássico de 

potencial de ação, enquanto que o 

segundo registro (denominado como 2) 

apresentava uma despolarização rápida 

da membrana seguida de uma 

repolarização em forma de platô. Com 

base nessas informações: 

a) Indique a qual tipo de fibra muscular 

pertencem os gráficos mencionados (1) 

e (2) 

b) Descreva os processos bioquímicos e 

fisiológicos envolvidos na contração 

muscular, desde a chegada do potencial 

de ação no terminal axonal até o 

relaxamento da fibra muscular. Em sua 

resposta, explique o porquê do 

comportamento em platô de um dos 

registros de contração. 

 

Questão 04: Na figura abaixo está 

representado um “Diagrama de volume-

pressão”, o qual mostra as variações de  

volume e pressão no interior do 

ventrículo esquerdo, ao longo de um 

ciclo cardíaco. Tendo como base a 

figura: 

a) Descreva o ciclo cardíaco explicando 

as variações de volume e pressão em 

cada fase do ciclo. 

b) Explique como o sistema nervoso 

autônomo influencia o ciclo cardíaco.   

 
 

Questão 05: O hipotálamo produz e 

libera no sistema porta-hipofisário, 

dentre outros hormônios, o hormônio 

liberador de corticotrofina (CRH), que 

por sua vez, chegando na hipófise 

anterior, estimula a produção e secreção 

do hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH) pelos adrenocorticotrofos. O 

ACTH na corrente sanguínea, liga-se a 

receptores específicos na membrana 

neurotransmissores
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plasmática das células do córtex 

adrenal, onde exerce papel estimulatório 

sobre a secreção do cortisol, o 

glicocorticoide endógeno em humanos. 

Neste contexto, considere-se que a 

dexametasona, um fármaco 

glicocorticoide, semelhante ao cortisol, 

bastante utilizado no controle de 

doenças alérgicas ou imunomediadas, é, 

nestes casos, administrada cronicamente 

e por vezes em doses elevadas. Por isso, 

esta conduta pode provocar o 

hiperadrenocorticismo iatrogênico (i.e.: 

causado pela conduta terapêutica). 

Como consequência, a atrofia 

adrenocortical bilateral estará 

invariavelmente associada. Por este 

motivo, na terapia prolongada com 

glicocorticoides, quando do término do 

tratamento, é necessária a redução 

gradativa da dose com aumento dos 

intervalos de administração. Esta 

estratégia pode ser chamada de 

“desmame” da droga. Embora não 

exista consenso sobre o melhor 

esquema para descontinuar a terapia 

prolongada com glicocorticoides, existe 

concordância quanto ao fato desta 

retirada ser gradual. Baseando-se neste 

cenário, responda os itens abaixo: 

a) Como devem se comportar as 

concentrações plasmáticas dos 

elementos reguladores do eixo (i.e.: 

CRH, ACTH e cortisol endógeno) 

durante o progresso da 

corticoidoterapia? 

b) Qual o potencial risco de uma 

suposta interrupção abrupta do 

tratamento com dexametasona, para a 

funcionalidade do eixo? 

c) Como se comportam as 

concentrações plasmáticas dos 

elementos reguladores do eixo (i.e.: 

CRH, ACTH e cortisol endógeno) após 

uma suposta interrupção abrupta do 

tratamento? 

Explique a etiologia da atrofia 

adrenocortica. 
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Processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Fisiológicas, segundo o EDITAIS PROCFIS/POSGRAP N° 02 e 03/2016 

Prova de Conhecimentos Gerais em Ciências Fisiológicas (12/05/2016) 
 

Nome do Candidato: 

Número de inscrição: 
 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES: 

1. O candidato receberá uma folha de resposta para cada questão, onde 

deverá identificar o número da questão a ser respondida e se ater a 

discorrer apenas sobre ela. 

2. O candidato será identificado nas folhas de respostas apenas pelo seu 

número de inscrição, sendo vedada a identificação nominal, ou através do 

uso de mensagens, sinais ou figuras que não estritamente relacionadas à 

resposta da questão. 

3. Cada questão vale 20 (vinte) pontos, totalizando 100 pontos. 

 

 

Questão 01: Baseando-se no registro da 

variação do potencial de membrana de 

um neurônio submetido a um protocolo 

de estimulação de dois pulsos de 

corrente (despolarizante), injetados 

sequencialmente, com um intervalo de 3 

ms entre eles, responda: 
a) Explique a sequência de eventos 
moleculares que está acontecendo na 
membrana celular do neurônio nas fases 
marcadas pelos números 1, 2, e 3? 
b) Explique a resposta do neurônio frente 
aos estímulos, 1 (E1) e 2 (E2), e a 
sequência de eventos moleculares que 
acontecem na membrana do neurônio na 
fase marcada pelo número 4. 

 

Questão 02: Para que uma resposta 

celular ocorra é necessário que uma 

substância (agonista) se combine e ative 

os receptores, gerando então uma 

cascata de sinalização intracelular. Um 

exemplo fisiológico importante é o da 

noradrenalina que, atuando em 

receptores metabotrópicos α1 e β1, leva 

a formação de diferentes tipos de 

segundo mensageiros em diferentes 

tecidos e provoca aumento da pressão 

arterial. 

Explique detalhadamente qual o tipo de 

receptor e quais as vias de sinalização 

intracelulares que a noradrenalina atua 

para que ocorra aumento da pressão 

arterial, focando sua resposta na ação da 

noradrenalina em: 

a) Receptores α1 adrenérgicos, para que 

ocorra a vasoconstrição. 

b) Receptores β1 adrenérgicos, para que 

provoque aumento do débito cardíaco. 

 

Questão 03: Considere o texto abaixo: 

“O estímulo representado pelo influxo 

nervoso é responsável pela produção de 
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acetilcolina ao nível da terminação dos 

nervos nos músculos; a acetilcolina 

despolariza a membrana sarcolêmica e, 

quando esta despolarização atinge um 

certo limiar, forma-se uma onda de 

despolarização, que se propaga pela 

fibra muscular, provocando a contração. 

É um processo semelhante ao que se 

passa num rastilho de pólvora, em que a 

energia utilizada para a propagação do 

fogo é a própria pólvora colocada 

adiante. ” 

Levy J. A. et al. 1960. Mecanismo de 

contração muscular. Arquivos de 

Neuro-Psiquiatria. 18:3, 259-64. 

Na época de produção desse texto, 

apesar da abrangência das informações 

fornecidas, os autores não tinham muito 

conhecimento sobre mecanismos 

específicos envolvidos no processo de 

contração muscular. Com base nos 

conhecimentos mais recentes 

disponíveis na literatura, responda: 

a) A afirmativa dos autores: “É um 

processo semelhante ao que se passa 

num rastilho de pólvora, em que a 

energia utilizada para a propagação do 

fogo é a própria pólvora colocada 

adiante”, nos dias atuais, ainda pode ser 

considerada verdadeira? Por que? 

b) O que ocorre com o processo de 

contração muscular se, 

experimentalmente, removermos das 

fibras musculares os retículos 

sarcoplasmáticos? Por que? 

 

Questão 04: Considere o texto abaixo:  

“Pressão de criança” 

- Hum ... deu 120x80 mmHg. Muito 

bem Dona Leocácia, pressão de menina. 

- Sério?!?! Olha que já tenho 79 anos. 

Também, uma senhorinha de um metro 

e meio, tem que ter uma pressão menor, 

né? Você que é grandão deve ter uma 

pressão enorme.  

- Aí é que a senhora se engana! A 

pressão arterial, independente do nosso 

tamanho, deve ser próxima de 120x80. 

Inclusive, existem vários mecanismos 

regulatórios muito importantes para 

manter a nossa pressão arterial 

controlada.   

- Que interessante!!!  

Gabriel, o profissional de saúde, muito 

vaidoso se empolga na explicação e 

continua.   

- Esses mecanismos dependem da ação 

conjunta do sistema nervoso e 

endócrino, que regulam a atividade do 

coração, calibre dos vasos sanguíneos e 

volume de sangue nos vasos. Tudo isso 

para manter a pressão bem regulada. 

- Deve ser muito lindo saber como isso 

acontece, mas agora entendi foi nada 

meu filho. Além disso, será que já pode 

tirar essa borracha do meu braço?  

Na empolgação, Gabriel havia 

esquecido de retirar a braçadeira do 

esfigmomanômetro do braço de Dona 

Leocácia.   

- Claro, Dona Leocácia. Vamos tirar 

agora mesmo - fala Gabriel retirando a 

braçadeira. 

 

Com base no texto apresentado discuta 

os mecanismos envolvidos no controle 

neuro-humoral da pressão arterial. 

 

Questão 05: Atualmente, o 

traumatismo cranioencefálico (TCE) 

corresponde a uma das principais causas 

de morte em adultos jovens, e 

caracteriza-se por qualquer agressão que 

acarrete lesão anatômica ou 

comprometimento funcional do crânio 

e/ou estruturas internas. A glândula 

hipófise, por sua localização anatômica, 

pode ser facilmente atingida em casos 

de TCE, levando ao hipopituitarismo. 

Situa-se na sela turca, na base do 

cérebro, e conecta-se ao hipotálamo 
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pela haste hipofisária. Pode ser dividida 

em adeno-hipófise (hipófise anterior) e 

neuro-hipófise (hipófise posterior). 

Dito isto, considere-se o seguinte caso: 

“Indivíduo adulto do gênero masculino 

sofreu um acidente de motocicleta 

entrando no hospital com TCE. No 

primeiro dia de internação hospitalar, 

após injeção de contraste 

paramagnético, foi detectada a perda da 

integridade da haste hipofisária com 

comprometimento da comunicação do 

hipotálamo com ambas as porções 

hipofisárias (adeno e neuro-hipófise). 

Em contato com a família, os médicos 

informaram que em longo prazo o 

indivíduo poderá desenvolver Diabetes 

insipidus e hipopituitarismo.” 

a) Explique as possíveis repercussões 

fisiológicas e morfológicas decorrentes 

do rompimento da haste hipofisária, na 

regulação de ao menos um eixo de 

controle neuroendócrino da adeno-

hipófise.  

Importante mencionar:  

i. A(s) estrutura(s) vascular(es) 

cuja lesão embasa tais repercussões. 

ii. As alterações esperadas nas 

concentrações plasmáticas dos 

hormônios envolvidos no eixo 

escolhido. 

iii. A(s) glândula(s) periféricas alvo 

do referido eixo, e como devem se 

comportar neste caso. 

b) Explique as possíveis repercussões 

fisiológicas e morfológicas decorrentes 

do rompimento da haste hipofisária, na 

regulação da secreção de vasopressina 

pela neuro-hipófise.  

Importante mencionar:  

i. A(s) estrutura(s) neural(is) cuja 

lesão embasa tais repercussões. 

ii. A(s) estrutura(s) neural(is) onde 

a vasopressina é produzida, bem como 

onde é armazenada. 

iii. O(s) órgão(s) alvo 

do referido hormônio, e seu(s) status 

funcional(is) neste caso 


