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INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões  da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas  ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões  e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES , no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas , 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 
 

A vida é um palco que não admite ensaios. 
 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões  da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas  devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , fabricada de material 

transparente . 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; 
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; 
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES . 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas . Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 

a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas . 
• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas  ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas  é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta  ou azul , 

o espaço a ela correspondente.  
 

• Marque as respostas assim: 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
Acerca da formação óssea, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A matriz orgânica do osso apresenta em torno de 

25% a 30% de fibras colágenas. 
(B) O osso compacto médio contém cerca de 30% de 

sais de cálcio e 70% de matriz orgânica óssea. 
(C) As fibras colágenas estendem-se 

fundamentalmente ao longo das linhas de força de 
tensão, conferindo aos ossos resistência à tração. 

(D) O sal cristalino que basicamente forma os ossos é o 
sulfato de condroitina. 

(E) A união de cada segmento de fibra colágena que 
compõe o osso com cristais de hidroxiapatita 
causam o cisalhamento do osso. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Assinale a alternativa que corresponde ao sal cristalino que 
compõe cerca de 70% do osso compacto médio. 
 
(A) Condroitina. 
(B) Hidroxiapatita. 
(C) Cloreto de cálcio. 
(D) Permanganato de cálcio. 
(E) Proteoglicano. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
Acerca do mecanismo de calcificação óssea, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O osteoide dificulta a precipitação de sais de cálcio 

sobre si. 
(B) O pirofosfato causa a cristalização da 

hidroxiapatita. 
(C) Não há uma afinidade natural entre as fibras 

colágenas e os sais de cálcio. 
(D) Os sais iniciais de cálcio depositados nas fibras de 

colágenos no início da formação óssea são 
compostos amorfos e não cristalinos. 

(E) O pirofosfato gera a deposição de sais de cálcio em 
todos os tecidos corpóreos. 

 

QUESTÃO 44 ______________________  
 
Acerca da síntese da vitamina D e o desenvolvimento da 
massa óssea, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O organismo humano necessita de exposição aos 

raios ultravioletas para poder formar o 
colicalciferol. 

(B) O organismo não consegue armazenar a vitamina D 
por mais de 24 horas, independentemente de sua 
forma. 

(C) A vitamina D não necessita sofrer transformações 
ao ser ingerida para induzir o aumento da absorção 
de cálcio pelo organismo. 

(D) O colicalciferol é a substância ativada que 
apresenta efeitos impactantes sobre a deposição e 
absorção ósseas. 

(E) Os compostos suplementares da vitamina D 
ingeridos nos alimentos são muito distintos do 
colecalciferol gerado na pele e possuem 
biodisponibilidade quase nula. 

QUESTÃO 45 _______________________  
 
Assinale a alternativa que corresponde à uma ação da vitamina 
D no organismo, vinculada ao processo de formação e 
remodelação óssea. 
 
(A) Inibe a absorção de fosfato pelos intestinos. 
(B) Aumenta a excreção renal de cálcio. 
(C) Aumenta a excreção hepática de fosfato. 
(D) Auxilia na regulação da absorção de cálcio e fosfato 

por feedback. 
(E) Se ingerida em quantidades extremas, acarreta o 

aumento do efeito do PTH na indução da absorção 
óssea. 

 

QUESTÃO 46 _______________________  
 
Acerca da osteoporose, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Pacientes com síndrome de Cushing raramente 

apresentam quadro de osteoporose. 
(B) A hipervitaminose C é uma das causas da 

osteoporose. 
(C) A falta da excreção de estrogênio na pós-

menopausa está relacionada com a osteoporose. 
(D) O excesso de estresse físico sobre os ossos pode 

causar osteoporose. 
(E) Possui exatamente o mesmo mecanismo de ação da 

osteomalácia. 
 

QUESTÃO 47 _______________________  
 
Acerca da remodelagem óssea, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os osteoblastos são grandes células fagocitárias 

multinucleadas. 
(B) Os osteoclastos estão ativos em mais de 90% da 

superfície óssea do adulto.  
(C) Em pacientes normais, a taxa de deposição óssea é 

sempre o dobro da taxa de absorção óssea. 
(D) O estresse físico estimula a deposição osteoclástica. 
(E) A destruição do osso antigo é realizada pelos 

osteoclastos, enquanto os osteoblastos induzem a 
formação de novo tecido ósseo. 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
Acerca de fatores que desencadeiam e influenciam o 
desenvolvimento da osteoporose, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A macroarquitetura óssea (forma e geometria) não 

influencia no desenvolvimento da osteoporose. 
(B) O hiperparatireoidismo secundário pode influenciar 

na perda óssea e desenvolvimento da osteoporose. 
(C) Há maior incidência de osteoporose entre os 

homens por fatores hormonais. 
(D) O índice de massa corpórea (IMC) acima de  

20 kg/m² representa risco aumentado para 
desenvolvimento da doença. 

(E) A frequência e tipo de atividade física, bem como o 
tabagismo não influenciam a ocorrência ou 
agravamento da osteoporose. 
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QUESTÃO 49 ______________________  
 
Em conformidade com o preconizado pela Organização 
Mundial de Saúde, um paciente apresenta osteoporose quando 
seu padrão de densidade mineral óssea (DMO) apresenta um 
T-score 
 
(A) maior ou igual 1,0. 
(B) maior ou igual a -1,0. 
(C) entre -1,0 e -1,5. 
(D) entre -1,5 e -2,0. 
(E) menor ou igual a -2,5. 

 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
Assinale a alternativa correta acerca da relação do uso de 
glicocorticóides e da osteoporose. 
 
(A) Considerando-se uma mesma densidade mineral 

óssea, o risco de fratura é maior na osteoporose 
induzida por glicocorticoide do que na osteoporose 
pós-menopausa ou senil. 

(B) A prednisolona é o único fármaco desta classe que 
não interfere no desenvolvimento de osteoporose. 

(C) O alto peso do paciente classifica-o como de alto 
risco para desenvolver osteoporose induzida por 
glicocorticóides. 

(D) A única espécie de osso que não sofre perda de 
massa óssea pelo uso prolongado de 
glicocorticóides é o osso trabecular. 

(E) O uso isolado de carbonato de cálcio na dose de  
250 mg/dia previne perda de massa óssea e fratura 
em pacientes que iniciam o uso crônico de 
glicocorticóides, especialmente em mulheres na 
pós-menopausa. 

 
Área livre 

 
 


