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QUESTÃO 1 
a) Junção neuromuscular é a região de sinapse entre a parte terminal axonal do neurônio motor e a membrana plasmática da 

fibra muscular (possuindo assim três componentes: o terminal do axônio pré-sináptico do neurônio motor, a fenda sináptica 
e a membrana pós-sináptica da fibra muscular esquelética). Placa motora terminal é a região altamente especializada da 
membrana plasmática da fibra muscular, membrana esta que possui invaginações contendo grande expressão de 
receptores nicotínicos. 

 
b) No terminal axonal do neurônio motor a fusão das vesículas sinápticas com a membrana pré-sináptica é determinante para 

a subsequente liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Quando a acetilcolina se liga aos receptores nicotínicos do 
músculo esquelético, haverá abertura do canal que permite o fluxo de cátions, sendo que no músculo esquelético o influxo 

de Na+ despolariza a fibra muscular, gerando um potencial de ação que leva à liberação de Ca++ das cisternas terminais 

do retículo sarcoplasmático (RS) e à contração muscular esquelética. Considerando que a ação da acetilcolina na placa 
motora terminal é sempre excitatória, produzindo contração muscular, espera-se que, com o tratamento com toxina 
botulínica A, exista inibição das contrações musculares involuntárias, uma vez que a referida toxina impede a fusão das 
vesículas sinápticas e a consequente liberação de acetilcolina no terminal axonal do neurônio motor. 

 
 
 

QUESTÃO 2 
a) Discordo. Porque com IgM anti-T.gondii não reagente, descarta-se contato recente ou quadro de infecção aguda por 

toxoplasmose. Além disso, a detecção de IgG anti-T.gondii sugere contato ou infecção pregressa, com memória 
imunológica frente a uma eventual infecção pelo protozoário. Neste caso, portanto, não há riscos ao desenvolvimento fetal 
por toxoplasmose congênita em uma eventual gravidez. 

 
b) Discordo. Não há tal recomendação porque as chances de infecção por T. gondii não são relevantes dado o resultado do 

imunodiagnóstico. Além disso, mesmo que houvesse algum risco, a infecção oral via oocistos não é a única forma para este 
caso, sendo também relevante a infecção por consumo de carne contaminada com cistos contendo bradizoítos do parasito.       
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QUESTÃO 3 
a) Processo inflamatório crônico granulomatoso, com necrose caseosa associada. Trata-se de reação inflamatória da fase 

adaptativa (crônica) granulomatosa, com necrose caseosa. Depende de imunidade tardia, mediada por linfócitos      TCD4, 
sendo estes ativados por macrófagos. 

 
b) O tecido tem de ser corado por métodos que revelem a possível presença de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes (BAAR) ou 

fungos. 
Comentário: O mais provável é que se trate de tuberculose ganglionar fistulizada para a pele (Escrofulose ou Tuberculose 
cutânea coliquativa); porém, micobacteriose atípica também pode ser considerada, na dependência da cultura.  
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QUESTÃO 4 
Espera-se que o aluno aponte que a prole em maior risco é aquela do casal pai afetado e mãe normal (A), e que o risco de 
recorrência na prole será maior para as meninas (B). Um dos fatores que aumenta o risco de recorrência de uma condição de 
herança complexa dentro de uma família é quando o sexo menos propenso apresentar o fenótipo. Visto que a condição 
apresentada na questão é 3x maior no sexo feminino, isso indica que o limiar é mais baixo entre as mulheres. O fato do afetado 
ser um homem indica que o componente genético tem um peso importante na determinação desta condição. 
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QUESTÃO 5 
a) Ácino hepático, pois é uma interpretação funcional da organização do fígado que inclui duas veias centrais e duas tríades 

portais. Essa classificação é baseada na concentração de oxigênio sanguíneo, quantidade de nutrientes e atividade 
metabólica do hepatócito. 

 
b) I – canalículo biliar; II – Espaço de Disse. O canalículo biliar é o local de secreção da bile (função exócrina) e está 

delimitado no polo apical do hepatócito (entre junções de oclusão). E o espaço de Disse é o local de secreção de hormônios 
(função endócrina) e está voltado aos capilares sanguíneos no polo basal do hepatócito. 

 


