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CHAMADA PÚBLICA PARA EXAME DE CONHECIMENTO GERAL EM 

CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS Nº 01/2019 

O presente exame é composto por dois tipos de questão: a) três questões abertas, que devem 

ser respondidas de forma dissertativa, com valor de 20 pontos cada uma, totalizando um 

máximo de 60 pontos, ao todo; b) oito questões com afirmações do tipo verdadeira-falsa, 

que quando falsas devem ser corrigidas e justificadas, sendo atribuído valor de 05 (cinco) 

pontos a cada uma, gerando um valor máximo de 40 pontos. Dessa forma, o valor máximo 

do exame é de 100 pontos.  

O candidato receberá uma folha de resposta para cada uma das 03 questões abertas e deverá 

identificar o número da questão a ser respondida, se atendo a discorrer apenas sobre ela. 

Também receberá 02 folhas de respostas adicionais para as questões do tipo verdadeiro ou 

falso. 

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. 

 

Questão 1. O potencial de ação (PA) é 

caracterizado como um evento elétrico que 

ocorre em células excitáveis, tais como as 

células nervosas e cardíacas. Entretanto, 

essas células exibem PAs com 

características bem distintas. A figura abaixo 

mostra o potencial de ação cardíaco 

característico de cardiomiócito ventricular 

em situação controle (Preto) e após o 

tratamento com três diferentes drogas (A, 

vermelho; B, azul e C, verde) que atuam 

modulando canais iônicos operados por 

voltagem na membrana celular.  Observe 

que, após o tratamento, houve alteração na 

configuração do potencial de ação cardíaco. 

Nesse contexto, pergunta-se: 

 

a) Compare os potenciais de ação antes e 

após o tratamento com as drogas em A, B e 

C, indique qual o canal iônico está sendo 

modulado em cada situação e explique o 

porquê das diferenças observadas em cada 

caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

b) Descreva as etapas envolvidas no PA de 

uma célula nervosa e o diferencie do PA de 

um cardiomiócito ventricular. 
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Questão 2. A íntima associação entre 

hipotálamo e hipófise foi reconhecida por 

Galeno no século XI DC. Ele observou que 

o prolongamento ventral do hipotálamo 

terminava em uma massa glandular 

envolvida por uma rica rede de capilares 

sanguíneos, identificada como sistema porta 

hipotálamo – hipofisário (Figura 1A). 

Posteriormente, experimentos conduzidos 

por Goldman (1909) mostraram que um 

corante (azul de Tripan) administrado por 

via intravenosa era capaz de chegar ao 

sistema nervoso central de roedores, 

especialmente na região de origem dos vasos 

do sistema porta, isto é, eminência mediana 

(Figura 1B, seta vermelha), indicando que 

esta região é desprovida de barreira 

hematoencefálica (BBB). Com base nestas 

informações, discuta sucintamente a 

importância fisiológica do sistema porta 

hipotálamo - hipofisário e da ausência de 

BBB na regulação neuroendócrina das 

glândulas periféricas, como exemplo, 

tireoide, adrenal e/ou gônadas. 

 

 

Questão 3. O senhor Wilson e a dona Dina 

já estão casados há mais de 35 anos. Os 

filhos já estão casados e eles recebem a visita 

dos três netos todo fim de semana. Mas, 

ultimamente, eles têm passado por alguns 

problemas de saúde. Na semana passada, o 

senhor Wilson foi levado a um serviço de 

emergência e relatou fraqueza, fadiga e um 

pouco de tontura. Foi verificada bradicardia 

e os exames diagnosticaram um bloqueio 

completo do nodo AV, no qual a condução 

normal dos potenciais de ação originados do 

nodo SA não é passada através do nodo AV 

para os ventrículos. Quando recebeu essa 

péssima noticia, dona Dina se sentiu muito 

mal e relatou uma sensação de agitação no 

peito e na garganta. Rapidamente, seu filho 

a conduziu até um serviço de emergência, 

onde o exame revelou que sua frequência 

cardíaca estava alta (taquicardia). Após 

algum tempo, ela recebeu uma dose de um 

medicamento contendo beta bloqueador 

adrenérgico, o que restaurou a normalidade 

de sua frequência cardíaca. 

No texto, são apresentadas três situações 

distintas em que foram verificadas alterações 
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fisiológicas. Utilize seus conhecimentos 

para identificá-las no texto e descrevê-las 

detalhadamente no que se refere aos 

processos fisiológicos envolvidos. 

As sentenças afirmativas (A) que seguem 

podem ser classificadas como verdadeiras 

(V) ou falsas (F). Se falsa, detecte o erro e 

corrija a sentença, não apenas 

reescrevendo a afirmativa, mas 

justificando a correção.  

A1. (   ) “Fiquei tão nervosa que precisaram 

me dar um remédio para desacelerar o 

coração. Um tal de beta bloqueador. Deu 

certo, meu coração pelo menos parou de 

bater tão forte no peito”. Essa afirmação se 

refere à ação direta de receptores 

muscarínicos que são responsáveis pela ação 

de relaxamento cardíaco. 

A2. (  ) A resposta ao estresse é 

acompanhada pela liberação de cortisol da 

glândula adrenal. Os efeitos do cortisol nos 

diferentes tecidos são mediados pela 

ativação de receptores ligados a tirosina 

quinase (receptores enzimáticos). Dessa 

forma, esse hormônio medeia várias ações 

no organismo como a modulação do 

metabolismo de carboidratos, lipídios e 

proteínas. 

A3. (  ) Durante a resposta ao estresse, 

também podem ocorrer a liberação de 

noraderenalina por fibras simpáticas, 

alterando a modulação do tônus muscular e 

induzindo a vasodilatação. Essa 

vasodilatação é causada pela ativação de 

receptores alfa1 adrenérgicos. Esses 

receptores são acoplados a proteína Gq que 

atuam via ativação de fosfolipase C e 

liberação de segundo mensageiros (trifosfato 

de inositol e diacil glicerol).  

A4. ( ) A regulação efetiva da 

pressão arterial é resultado da atividade 

de sistemas de retroalimentação que operam 

em longo prazo, cujo mecanismo de controle 

é desempenhado por reflexos originados 

nos quimiorreceptores localizados na artéria 

pulmonar. 

A5. ( ) Neurônios magnocelulares 

hipotalâmicos liberam vasopressina e 

ocitocina na eminência mediana e estes se 

difundem para neuro-hipófise, controlando a 

função da glândula tireóide. 

A6. (   ) A contração do músculo estriado 

esquelético se dá pela despolarização da 

fibra muscular após liberação de acetilcolina 

pelo sistema nervoso autônomo 

parassimpático e ativação de receptores 

muscarínicos na placa motora. 

A7. (   ) O mecanismo de contração da fibra 

muscular lisa se dá através de deslizamentos 

dos miofilamentos. Nessas fibras, o aporte 

de cálcio é realizado através da ação dos 

túbulos T sob o retículo sarcoplasmático. 

 

A8.  (   ) O período refratário relativo (PRR) 

é o intervalo durante o qual nenhum 

potencial de ação pode ser produzido, 

enquanto que no período refratário absoluto, 

após o PRR, estímulos mais intensos que o 

“normal” podem excitar a fibra novamente. 
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