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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 17
Algoritmos genéticos são procedimentos de otimização global
aplicados em bioinformática e inspirados nos mecanismos da
seleção natural. A respeito desses algoritmos, considere as
seguintes afirmativas:

I.

II.

Questão 19
Desde a descoberta do sinal de eletroencefalograma (EEG)
por Hans Berger nos anos 20 do século passado, sabe-se que
tais sinais, quando registrados sobre a superfície do escalpo
em humanos, apresentam oscilações em frequências
específicas. As afirmativas a seguir dizem respeito às bandas
de frequência dos ritmos encontrados no sinal de EEG:

Algoritmos genéticos empregam uma estratégia de
busca sequencial não direcionada entre as
diferentes iterações.
Algoritmos genéticos são métodos que utilizam
informações de custo e/ou recompensa para
atingirem certa otimização.

III. O princípio básico do funcionamento dos algoritmos

I.

O ritmo Teta ocorre na faixa de 4 a 8Hz e é
normalmente mais proeminente em crianças do que
em adultos, mas costuma estar presente nestes
últimos quando os sinais são registrados durante o
sono.

II.

Ondas Alfa aparecem principalmente em registros
realizados sobre a parte ínferoposterior da cabeça e
estão associadas aos circuitos talamocorticais do
lobo occipital, sendo normalmente mais intensas em
indivíduos hígidos quando estes se encontram
acordados, mas com os olhos fechados.

genéticos é a aplicação de um critério de seleção
através de uma regra de transição determinística
para gerar os indivíduos mais aptos.
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s)

III. O ritmo Mu corresponde a oscilações rápidas,

correta(s):

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
I e II.
II e III.

Questão 18
Uma das técnicas mais utilizadas em bioinformática para
reduzir a dimensão dos dados é a Análise de Componentes
Principais, também conhecida pela sigla em inglês “PCA”
(Principal Component Analysis).
Com relação a essa técnica, afirma-se que:
1.

2.

A PCA reduz a dimensão dos dados baseando-se na
identificação do número mínimo de componentes
linearmente independentes que são necessárias para
explicar a variância dos dados.
A técnica é amplamente utilizada por ser de simples
aplicação e resultar em uma compressão dos dados que
é otimizada em termos da informação de Shannon.

3.

O cálculo da PCA é baseado na diagonalização da
matriz de covariância dos dados e, com a normalização
apropriada, também pode ser obtido através da
decomposição em valores singulares dos mesmos
dados.
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s)
correta(s):

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a I.
Apenas a II.
I e II.
I e III.
I, II e III.
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pertencentes à banda gama do EEG, e está
associado à sincronia de neurônios presentes nas
áreas motora e somatossensorial.
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s)
correta(s):

A)
B)
C)
D)
E)

I e III apenas.
I e II apenas.
II e III apenas.
Apenas a II.
I, II e III.

Questão 20
O processamento do sinal de eletrocardiograma (ECG)
permite a extração de diversas informações, dentre elas a
quantificação da modulação autonômica cardíaca. Considere
os seguintes blocos na montagem do sistema básico de
processamento para obtenção das potências nas faixas LF
(low frequency) e HF (high frequency), relacionadas às
modulações simpática e vagal cardíacas, respectivamente.

I.

Construção do espectro de potência.

II.

Quantificação das potências nas faixas LF e HF.

III. Construção do tacograma.
IV. Aplicação

de um filtro passa-baixas
frequência de corte em 200Hz.

com

V. Reamostragem a 500Hz.
VI. Detecção dos intervalos de pulso.
Parta do sinal de ECG, adquirido em um sujeito hígido, a uma
frequência de amostragem de 1000 Hz. Sendo o sistema
organizado em cascata, onde o sinal de saída da etapa
anterior será o sinal de entrada da posterior, aponte a ordem
cronológica das etapas básicas de processamento mais
adequada metodologicamente para a análise.
A) V – III – IV - VI – I – II.
B) I – V- III - IV - II - VI.
C) IV – V – VI – III – I – II.
D) V – IV – III - VI - I – II.
E) I - V – IV – VI - III - II.
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Questão 21
As medidas de biopotencial apresentam interferências
provenientes do instrumento de medida, do amplificador de
sinal, bem como da linha de transmissão. De maneira geral,
pode-se dizer que esta interferência se dá de forma
capacitiva, considerando o paciente como um dielétrico
submetido a uma diferença de potencial entre o paciente e a
linha. Considerando que a tensão devido a esse acoplamento
for dada por:

Questão 23
Analisando as linhas de comando abaixo, escritas no
programa Matlab, pode-se afirmar que:

A) O programa resultará em um erro na terceira linha, pois
as dimensões das matrizes são diferentes

onde a impedância do acoplamento é a impedância de linha,
estime a tensão da interferência no caso em que a
impedância do aterramento é igual a 10 MW e a capacitância
do paciente é de 2,77 nF, enquanto a tensão da linha é de
110 V (RMS).

B)

A variável x será igual a uma matriz de 2 (duas) colunas
e 1 (uma) linha, cujos valores são respectivamente 5 e
8.

C)

A variável x será igual a uma matriz de 1 (uma) coluna e
2 (duas) linhas, cujos valores são respectivamente 2 e 4.

D) A variável x será igual a uma matriz de 2 (duas) colunas
e 1 (uma) linha, cujos valores são respectivamente 10 e
6.

E)

Considere π = 3.

A) 1 nV.
B)

1 mV.

C)

1 V.

D) 100 V.
E)

1 KV.

Questão 22
Uma das técnicas mais utilizadas na análise digital de
potenciais evocados no domínio da frequência envolve o
janelamento de sinais. A operação de janelamento, porém,
pode produzir distorções importantes no espectro resultante.
Considere um sinal de tempo discreto Y[n], para n inteiro, que
é obtido pela multiplicação de um sinal discreto X[n] com uma
janela retangular J[n] definida pela subtração de dois sinais
degraus u[n]: J[n] = u[n] - u[n-N], onde N é um inteiro positivo.
Suponha que X[n] seja o sinal constante de amplitude
unitária, X[n] = 1. Considere as seguintes opções para a
transformada de Fourier de tempo discreto Y(ω) do sinal Y[n]:

I. Y(ω) = sen[(N+1/2)ω] / sen(ω/2)

Questão 24
A medida da temperatura corporal é de extrema importância
em medidas fisiológicas. Uma das maneiras de realizar essa
medida é com o uso de transdutores resistivos de
temperatura, que utilizam a dependência da resistência de
materiais metálicos com a temperatura. Um dos materiais
mais utilizados nesse tipo de sensor é a platina, cuja
resistividade varia linearmente com a temperatura. Contudo,
uma das desvantagens de tais tipos de sensores é seus
baixos valores de resistência (da ordem de 100 W), o que
implica, principalmente:

A) Aquecimento devido à passagem de corrente utilizada
na medida, que pode induzir o erro na medida.

B)

Baixos valores de correntes de saída, aumentando a
complexidade do condicionamento no sinal.

C)

Dificuldade em separar os sinais provenientes do sensor
e dos tecidos (de alta impedância, como apele).

D) Impossibilidade

de medidas de variações
temperatura, como no caso de uma infecção.

E)

II. Y(ω) = e-jNω sen(Nω) / sen(ω/2)
III. Y(ω) = 2sen(Nω) / ω
IV. Y(ω) = e-j(N-1)ω/2 sen(Nω/2) / sen(ω/2)
V. Y(ω) = e-jNω/2 sen[(N+1)ω/2] / sen(ω/2)

A variável x será igual a uma matriz de 1 (uma) coluna e
2 (duas) linhas, cujos valores são respectivamente 22 e
14.

de

Dificuldade de medida devido à influência do próprio
instrumento de medida (por exemplo, os fios conectados
ao eletrodo), possuindo resistências da mesma ordem
de grandeza do sensor.

Questão 25
Em indivíduos hígidos, a propagação do impulso elétrico no
coração, desde o marcapasso fisiológico até a estimulação da
musculatura ventricular, segue a seguinte sequência:

Indique a alternativa que contém a opção correta:

A) Opção I.
B)

Opção II.

C)

Opção III.

D) Opção IV.

A) Nodo sinoatrial – nodo átrio-ventricular – fibras
internodais – feixe de His – fibras de Purkinje.

B)

Nodo átrio-venticular – nodo sinoatrial –
internodais – feixe de His – fibras de Purkinje.

C)

Nodo sinoatrial – fibras internodais – nodo átrioventricular –fibras de Purkinje - feixe de His.

fibras

D) Nodo átrio-venticular – fibras internodais – nodo
sinoatrial –feixe de His – fibras de Purkinje.

E)

Opção V.
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E)

Nodo sinoatrial – fibras internodais – nodo átrioventricular –feixe de His – fibras de Purkinje.
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Questão 26
Sistemas de registro contínuo da glicemia intersticial têm
permitido análises diferenciadas da variabilidade glicêmica.
Sobre as incursões observadas em um paciente diabético,
ilustradas na figura abaixo, é possível afirmar que:

I.

A deflexão positiva maior permite avaliar a resposta
insulínica pós-prandial das Ilhotas de Langerhans,
presentes no fígado do paciente.
II. A curva glicêmica registrada depende da atividade
diária do paciente, podendo variar de acordo com a
atividade física realizada no dia.
III. Pacientes diabéticos podem fazer uso de dispositivos
de controle retroalimentados, totalmente implantados,
que fazem o controle dos valores de glicemia, em
tempo real, e infundem a insulina por bomba
automatizada, sem necessidade de qualquer
interferência do paciente.

Questão 28
A região de interface de eletrodos utilizados para efetuar
medidas de biopotencial (como os de ECG e EEG) pode ser
modelada como o circuito abaixo, em que Vhc é o potencial de
meia célula do eletrodo, Rdl e Cdl e Rel são componentes que
surgem no eletrólito, sendo as duas primeiras componentes
devido a região próxima ao eletrodo que apresenta um
gradiente de concentração iônica e a última região com uma
concentração iônica que não varia. Experimentalmente, R dl é
aproximadamente 1000 vezes maior que Rel. Baseado nesse
circuito, qual a impedância deste eletrodo sob ação de sinais
de baixa frequência?

A) Não é alterada quando comparada a estimulações de
baixa frequência.

B) Será aproximadamente igual à resistência Rel.
C) Será aproximadamente igual a Rdl + Rel.
D) Será numericamente igual à impedância capacitiva,
Aponte as afirmativas corretas:
A) I, II e III estão corretas.
B) Apenas I e II estão corretas.
C) Apenas II e III estão corretas.
D) Somente a II está correta.
E) Nenhuma está correta.
Questão 27
A regulação de glicemia (concentração de glicose na
circulação sanguínea) ocorre principalmente devido à ação
conjunta de dois hormônios, a insulina e o glucagon. Analise
as proposições a seguir:

E)

independentemente da frequência.
Dependerá da amplitude do sinal.

Questão 29
Medidas funcionais cerebrais têm sido bastante utilizadas no
estudo de diversas patologias, como, por exemplo. Alzheimer
e epilepsia. A principal forma de medida de ativação é o uso
da denominada Ressonância Magnética Funcional. Nessa
modalidade, mede-se a ativação através de pequenas
mudanças do campo magnético local que ocorrem em regiões
ativadas após a realização de um estímulo, que alteram a
intensidade do sinal. Essa mudança do campo magnético
local se deve a:

A) Aumento de perfusão local, onde há um aumento de
I.
II.

O glucagon é considerado um hormônio
hiperglicemiante,
enquanto
a
insulina
é
hipoglicemiante.
O principal estímulo para a liberação de insulina pelo
pâncreas é a queda na concentração sanguínea de
glicose.

B)
C)
D)

III. O aumento da concentração de glicose circulante
estimula a hipófise, que libera insulina na circulação.

IV. A insulina é sintetizada no pâncreas, enquanto o
glucagon é sintetizado na glândula tireoide, sob
estímulo hipofisário.
Assinale a alternativa correta:

A) As proposições I e II são verdadeiras, e III e IV são
B)
C)
D)
E)

proposições falsas.
A proposição I é verdadeira, e II, III e IV são proposições
falsas.
As proposições I, II e IV são verdadeiras, e III é uma
proposição falsa.
As proposições I e III são verdadeiras, e II e IV são
proposições falsas.
As proposições I, II, III e IV são falsas.
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E)

temperatura.
Aumento de concentração da oxiemoglobina com
relação à desoxiemoglobina.
Surgimento de correntes iônicas nos neurônios que
geram campo magnético de maneira semelhante a um
indutor.
Aumento de concentração de íons ferromagnéticos
presentes na corrente sanguínea na região ativada.
Aumento na concentração de neurotransmissores que
possuem íons ferromagnéticos em sua composição.

Questão 30
A estimulação do hipotálamo anterior, tanto eletricamente
quanto por excesso de calor, causa sudorese. As glândulas
sudoríparas são inervadas por fibras nervosas simpáticas
colinérgicas, além de também poderem ser estimuladas pela
adrenalina e noradrenalina circulantes.
A) As duas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda é uma justificativa correta da primeira.
B) As duas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda não é uma justificativa correta da primeira.
C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a
segunda é falsa.
D) A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda
é verdadeira.
E) Ambas são asserções falsas.
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Questão 31
Um sistema para aquisição e processamento de sinais
biológicos possui as seguintes características:

Entrada analogica: ± 10 V
Resolução: 12-bits
Frequência de amostragem máxima (dividida por canal
utilizado):10.000 Hz

Questão 33
A figura abaixo ilustra um registro contínuo de pressão intraarterial amostrado a uma frequência de 4000 Hz. A análise
espectral será aplicada ao sistograma, isto é, ao sinal
construído a partir dos picos detectados nesta curva,
correspondentes aos valores de pressão arterial sistólica.
Considerando que a frequência cardíaca de camundongos
varia entre 500 e 600 bpm, é possível afirmar que:

A aquisição de sinais de pressão intra-arterial de
camundongos exigiria a utilização de um transdutor próprio
para este fim.

I.
Transdutor de pressão:
Modelo A

Transdutor de pressão:
Modelo B

•

•

•
•

Faixa de pressão
fornecida: -50 to
+200 mmHg.
Faixa de tensão
fornecida: ± 5 V ,
Taxa de aquisição:
10.000/s

•
•

Faixa de pressão
fornecida: -50 to
+300 mmHg.
Faixa de tensão
fornecida: ± 10 V ,
Taxa de aquisição:
5.000/s

Considerando os modelos de transdutores A e B, com as
características descritas acima, é correto afirmar que:
A)

B)

C)

D)

E)

A utilização do Modelo B de transdutor de pressão
conectado ao sistema de aquisição descrito exigiria a
amplificação do sinal para o aproveitamento otimizado
da resolução.
A taxa de aquisição do Modelo B de transdutor de
pressão e a faixa de pressão fornecida permitiriam a
conexão de até 2 transdutores, cada um ligado a um
canal do sistema de aquisição descrito, sem perda de
informação.
A faixa de pressão fornecida pelo Modelo A pode ter seu
intervalo expandido com o uso de interpolação linear
aplicada ao sinal de pressão adquirido.
A conexão de dois transdutores do Modelo A, cada um
ligado a um canal do sistema de aquisição descrito,
permitiria a utilização otimizada da resolução e da
amostragem oferecidas.
A conexão de dois transdutores, um do Modelo A e um
do Modelo B, cada um ligado a um canal do sistema de
aquisição descrito, forneceriam registro de um canal com
o dobro de amostras do outro.

Questão 32
Os amplificadores de biopotencial são utilizados com o intuito
de amplificar o sinal biológico, geralmente valores de tensão.
Além de amplificar o sinal, ele deve isolar o paciente do
instrumento de medida, não permitindo que ocorra
interferência da alimentação do amplificador no sinal medido.
De maneira geral, são usados dois eletrodos e feita a medida
da diferença de potencial entre os eletrodos. Para isso, a
impedância de entrada deve ser:

A) Alta, visando diminuir a interferência que a diferença de
B)
C)
D)
E)

impedância entre os eletrodos pode levar ao sinal.
Alta, visando igualar a impedância da pele.
Baixa, aumentando o sinal medido, uma vez que o sinal
fisiológico já é baixo.
Baixa, visando igualar a impedância da pele.
Igual à impedância do eletrodo, fazendo com que o sinal
não seja atenuado.
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II.

A resolução do espectro de potência do sistograma,
obtido por Transformada de Fourier, poderia ser
melhorada se o tempo de registro do sinal de
pressão intra-arterial fosse maior.
A resolução do espectro de potência, obtido por
Transformada de Fourier é determinada pelo inverso
do tempo total de registro do sinal.

A respeito das afirmativas acima, assinale a alternativa
verdadeira:
A) As duas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda é uma justificativa correta da primeira.
B) As duas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda não é uma justificativa correta da primeira.
C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a
segunda é falsa.
D) A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda
é verdadeira.
E) Ambas são asserções falsas.
Questão 34
A resposta celular a um pulso de corrente quadrado é
mostrada na figura abaixo:

Figura: Resposta celular mediante uma excitação
de um pulso quadrado de corrente.
(Figura extraída de Princípios de Neurociências - 5.ed., Kandel E. et al., 2014.)

Considerando que a variação do potencial de resposta da
célula hipotética atinge 63% do seu valor máximo 40 ms após
a aplicação da corrente e que a resistência dessa célula é de
aproximadamente 2 MW, determine o valor da capacitância e
o intervalo de tempo necessário entre o término do pulso de
corrente e o retorno do potencial a seu potencial de equilíbrio.

A)
B)
C)
D)
E)

30 nF e 400 ms, respectivamente.
20 nF e 200 ms, respectivamente.
10 nF e 100 ms, respectivamente.
5 nF e 200 ms, respectivamente.
1 nF e 400 ms, respectivamente.
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Questão 35
Sobre as fases do potencial de ação e sua propagação pela
fibra nervosa, assinale a alternativa correta:

A) A propagação de um potencial de ação na célula
nervosa ocorre bidirecionalmente a partir do local de
despolarização inicial, em virtude da abertura das
comportas de inativação dos canais de K+.

B)

A fase ascendente de um potencial de ação é causada
pela abertura das comportas de ativação dos canais de
K+, aumentando a condutância a este íon e permitindo
uma corrente de influxo de Na+.

C)

A despolarização abre lentamente os canais de K+ da
membrana celular, aumentando a condutância a este
íon; por conseguinte, a repolarização é produzida por
uma corrente de e fluxo de K+, diminuindo a positividade
do meio intracelular.

D) As fibras nervosas mielínicas conduzem o potencial de
ação de forma mais lenta do que as fibras amielínicas.

E)

Os íons Cl- contribuem significativamente para o
processo de despolarização da célula nervosa.

Questão 36
Dois filtros digitais possuem a mesma
transferência, dada pela seguinte expressão:

função

de

H(z) = (4 + 2z-1) / (1 - 2z-1 )

A respeito desses filtros, as seguintes afirmações foram
feitas:

I.

O filtro com função de transferência H(z) para |z|<2
possui resposta ao impulso dada por h[n] = -2n+2 u[-n-1]
- 2n u[-n] , sendo u[n] o sinal degrau.

II.

O filtro com função de transferência H(z) para é |z|>2 um
filtro IIR causal com saída y[n] relacionada com a
entrada x[n] dada pela equação de diferenças: y[n] 2y[n-1] = 4x[n] + 2x[n-1].

III.

Analisando as regiões de convergência associadas a
esta função de transferência, podemos concluir que a
versão estável desse sistema é não causal e a versão
causal é não estável.

Questão 37
O sistema para implante coclear consiste em um estimulador
elétrico que descarrega uma corrente elétrica sobre os
gânglios espirais, dando origem a potenciais de ação nas
fibras do nervo auditivo. Considere o parágrafo abaixo a
respeito de sistemas de processamento para implante coclear
e assinale a alternativa que completa as lacunas
corretamente:
Em muitos sistemas, o processamento do sinal baseia-se na
técnica de amostragem contínua alternada (Continuous
Interleaved Sampling - CIS). Nessa estratégia, o sinal
acústico é filtrado primeiramente em um filtro (1)
para
pré-enfatizar frequências de fala menores que 1,2 kHz. Após,
o sinal passa por um banco de 4 a 22 canais. Cada canal
consiste de um filtro (2)
que faz a seleção de uma
banda de frequência, seguido de um filtro (3)_
responsável
pelo envelope da fala. Por fim, cada sinal é decodificado por
uma função de mapeamento não linear e direcionado para um
único eletrodo intracoclear. Os trens de pulso gerados por
cada canal são intercalados no tempo, de modo que os pulsos
nos canais não são simultâneos e a interação entre os canais
é reduzida. Essa técnica de processamento mimetiza o
mapeamento dos estímulos de diferentes frequências na
cóclea normal.

A)
B)
C)
D)
E)

(1) Passa-baixas; (2) passa–banda; (3)passa-baixas.
(1) Passa banda; (2) passa-banda; (3) passa-baixas.
(1) Passa-baixas; (2) passa–banda; (3) rejeita-banda.
(1) Passa-baixas; (2) rejeita–banda; (3) rejeita-banda.
(1) Passa-banda; (2) rejeita–banda; (3) passa-baixas.

Questão 38
Medidas de temperatura podem envolver sensores cujas
medidas de temperatura sejam dependentes da resistência
(sensores denominados RDT). Uma forma de fazer tais
medidas é com o uso de Pontes de Weatstone. Com esta
configuração (como descrito abaixo), com o sensor sendo um
dos elementos da ponte e a saída sendo dependente dos
valores das resistências.

No caso em que R1 = R3, o valor da resistência RDT em
função da resistência R2 e dos valores de tensão de entrada
Vin e de saída Vout será dado por uma das equações abaixo.
Selecione o item que corresponde à equação correta:

Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s)
correta(s):

A) Apenas a II.
B)

I e III apenas.

C)

I e II apenas.

D) II e III apenas.
E)

I, II e III.
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A)
B)
C)
D)
E)

I.
II.
III.
IV.
V.
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Questão 39
A análise das características elétricas de eletrodos de
biopotencial representa uma importante área de pesquisa em
estudos envolvendo registro de biossinais, uma vez que a
qualidade do sinal está diretamente relacionada ao
comportamento do eletrodo. Nessa linha, a presente questão
apresenta
dados
experimentais
realizados
para
caracterização do modelo elétrico de um eletrodo Ag/AgCl. O
gráfico abaixo relaciona a variação da impedância do eletrodo
em função da variação da frequência. Os dados foram obtidos
em
ambiente
controlado,
avaliando
a
interface
eletrodo/eletrólito. O circuito equivalente do eletrodo em
questão está detalhado ao lado do gráfico, onde: Vhc é o
potencial de meia célula do eletrodo; Rd e Cd os parâmetros
associados à interface eletrodo-eletrólito e os efeitos de
polarização; e Rs o parâmetro relacionado à condutividade do
eletrólito. A associação de Rd, Cd e Rs representa a
magnitude da impedância do eletrodo, quantificada no eixo y.
Calcule Rd, Cd e Rs. Sabe-se que em 100Hz a reatância
capacitiva de Cd é igual a impedância de Rs.
(Obs.: O potencial de meia célula não é considerado para os
cálculos. Caracteres das resposta: pi = 3,14, u = 10^-6 e K =
10^3)

A)
B)
C)
D)
E)

Cd = (1/3,3*pi)uF; Rd = 29,5KΩ e Rs = 500Ω
Cd = (1/8,2*pi)uF; Rd = 30KΩ e Rs = 500Ω
Cd = (1/6,1*pi)uF; Rd = 500KΩ e Rs = 30Ω
Cd = (1/5,9*pi)uF; Rd = 29,5KΩ e Rs = 500Ω
Cd = (1/3,3*pi)uF; Rd = 30KΩ e Rs = 500Ω

Questão 40
A Transformada de Fourier de tempo discreto é base da
análise espectral de sinais digitais. Considere o parágrafo
abaixo a respeito da Transformada de Fourier de Tempo
Discreto e selecione a alternativa que completa corretamente
as lacunas na respectiva ordem de aparecimento:
“Os domínios do tempo e da frequência possuem íntima
relação. Um sinal que no tempo é (1)
tem
componentes que são certamente (2)
na
frequência. Se o sinal for real e periódico, pode-se afirmar que
seu espectro será (3)
. Por outro lado, se o sinal
for (4)
e ímpar, então sua transformada de Fourier
certamente será (5)
e (6)
.”

Questão 41
A interpretação adequada de resposta em frequência de
sistemas é indispensável para a análise de sinais. A figura
abaixo apresenta as curvas de Bode (resposta em frequência
da magnitude e fase) de dois filtros distintos; ambos os filtros
são de primeira ordem, passivos do tipo butterworth.
Considerando estas afirmações, responda:

1. O filtro A é projetado para atenuar baixas frequências.
2. O filtro B é projetado para atenuar altas frequências.
3. Em ambos os filtros, a frequência de corte (frequência de
meia potência) pode ser identificada quando o módulo da
função transferência dos respectivos filtros é igual a
aproximadamente -3dB.

4. A equação genérica da função transferência do Filtro A,

no domínio de Laplace, é definida por: H(s)=ωc/(s+ωc ),
onde ωc é a frequência de corte em rad/s.

5. A equação genérica da função transferência do Filtro B,

no domínio de Laplace, é definida por: H(s)=s/(s+ωc ),
onde ωc é a frequência de corte em rad/s.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 42
Medidas de grandezas fisiológicas, como deformação em
ossos e tendões, podem ser obtidas através de sensores de
deslocamento, como strain gages. Tais sensores são
sensores extensométricos, nos quais sua deformação devido
a forças tensionais altera sua resistência. Uma das formas de
medida de strain gages é o uso de Ponte de Weatstone, com
o sensor de medida em um dos ramos e em outro ramo um
outro strain gage, geralmente perpendicular ao primeiro. A
função deste segundo strain gage é:

A) Como referência, diminuindo a influência da temperatura
B)

A) (1) Ímpar, (2) ímpares, (3) contínuo, (4) imaginário,
B)
C)
D)
E)

(5) imaginária, (6) par.
(1) Ímpar, (2) imaginárias, (3) contínuo, (4) real, (5) real,
(6) ímpar.
(1) Real, (2) reais, (3) discreto, (4) periódico,
(5) imaginária, (6) ímpar.
(1) Par, (2) pares, (3) discreto, (4) real, (5) imaginária,
(6) ímpar.
(1) Par, (2) pares, (3) discreto, (4) real, (5) real, (6) ímpar.
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Estão corretas apenas as afirmações: 1 e 2.
Estão corretas apenas as afirmações: 1, 2, 4 e 5.
Estão corretas apenas afirmações: 3, 4 e 5.
Estão corretas apenas afirmações: 4 e 5.
Todas as afirmações estão corretas.

C)
D)
E)

na medida.
Medir o deslocamento na direção perpendicular,
obtendo, com uma única medida, deformações em duas
dimensões.
Aumentar a sensitividade da medida, aumentando o
ganho do sensor.
Diminuir a corrente que passa no strain gage de medida,
diminuindo assim seu aquecimento devido a potência
dissipada.
Usado por possuir valores de resistência da mesma
ordem de grandeza do strain gage de medida.
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Questão 43
Na figura abaixo está representado um traçado
eletrocardiográfico normal, onde estão identificadas as
deflexões características P, Q, R, S e T.

Questão 45
Considere que a seguinte função está definida em um
ambiente Matlab:

Se a variável x for um número inteiro maior que 1, qual a
relação entre as variáveis y e x produzida por esta função?
Analise as proposições a seguir:

I. O eletrocardiograma corresponde ao registro da atividade
elétrica do coração, obtido a partir de eletrodos
posicionados na superfície do corpo.
II. A deflexão P corresponde à despolarização ventricular.
III. O complexo QRS corresponde à despolarização
ventricular.
IV. A partir do registro eletrocardiográfico identificam-se as
ondas R. O intervalo R-R fornece a informação sobre a
frequência cardíaca.
Assinale a alternativa correta:

A) As proposições I, II e III são verdadeiras, e IV é uma
B)
C)
D)
E)

proposição falsa.
As proposições I, II, III e IV são verdadeiras.
As proposições I, II e IV são verdadeiras, e III é uma
proposição falsa.
As proposições I, III e IV são verdadeiras, e II é uma
proposição falsa.
As proposições I, II, III e IV são falsas.

Questão 44
Diversos distúrbios neurológicos podem ser investigados
utilizando a técnica de potenciais eletrencefalográficos
evocados. As afirmativas abaixo dizem respeito à natureza e
aplicação desses sinais:
I.
A qualidade da resposta evocada é normalmente
medida pela razão sinal-ruído. Em potenciais
eletrencefalográficos evocados, esta razão é calculada
pelo quociente entre a potência da resposta ao estímulo
e a potência do estímulo aplicado.
II. O método mais adequado para extrair, a partir de um
registro evocado, a potência espectral da resposta ao
estímulo e interpretá-la em termos dos mecanismos
neurofisiológicos associados à resposta é aplicar ao
sinal registrado a transformada rápida de Fourier (FFT),
que possibilita o cálculo do espectro de sinais digitais
com baixo custo computacional.
III. Potenciais evocados e potenciais induzidos são ambos
obtidos em resposta a um estímulo externo. A diferença
entre estes dois tipos de registros está na fase de
processamento dos sinais: os potenciais induzidos são
construídos através da média entre os estímulos de
cada uma das correspondentes respostas evocadas.
Assinale a alternativa certa:
A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
B) Apenas a afirmativa II está correta.
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
E) Nenhuma afirmativa está correta.
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A)
B)
C)
D)
E)

y equivale a x elevado a uma potência inteira.
x é o menor inteiro tal que seu fatorial é maior ou igual a y.
y é o maior inteiro tal que seu fatorial é menor ou igual a x.
y é o fatorial de x.
x equivale a y elevado a uma potência inteira.

Questão 46
A membrana celular é composta de uma bicamada
fosfolipídica com uma série de proteínas transmembranas,
como os denominados canais iônicos, que permitem a
passagem de íons específicos através da membrana. Essa
seletividade, aliada à quantidade de canais, altera
significativamente a permeabilidade da célula a determinado
íons. Nesse contexto, para melhor explicar os fenômenos
elétricos que surgem nas células foi proposto um modelo
elétrico da célula. No que concerne a esse modelo, como
exemplos de componentes elétricos e respectivas origens:

A) Indutiva, proveniente da ação da corrente que é
B)
C)
D)
E)

conduzida nas fibras nervosas, e capacitiva, devido à
presença dos canais iônicos.
Indutiva e capacitiva, ambas devido à condução iônica
através dos canais.
Capacitiva, proveniente da separação de cargas na
membrana celular, e resistiva, devido à condutividade
iônica dos canais.
Fonte de tensão, proveniente da diferença de
concentração iônica dentro e fora da célula, e capacitiva,
devido à presença da camada de mielina em neurônios.
Nenhuma das alternativas.

Questão 47
O espectro de sinais digitais periódicos é um sinal discreto na
frequência e pode ser encontrado através da decomposição
em Série de Fourier. Considere o sinal periódico discreto que
está plotado abaixo:

Se esse sinal fosse filtrado por um filtro ideal que elimina
todas as componentes em frequência exceto aquelas que
oscilam na frequência exata de 4π/5, qual seria a potência
média por período do sinal filtrado?

A)
B)
C)
D)
E)

4/(49π)
4/(7π)
8/(7π)
2/(3π)
Zero
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Questão 48
Os eletrodos de medida em gasometria medem pH, pressão
parcial de O2 e CO2, além de metabólitos como glicose e
lactato. Nesse contexto, é importante a definição de pressão
parcial de gases. A correta definição de pressão parcial de O2
é:

Questão 50
A célula nervosa,

A) A razão entre a concentração de oxigênio gasoso livre e

rápidas do potencial de membrana são chamadas de

o ligado à hemoglobina.
Pressão parcial que as moléculas de oxigênio
(dissolvidas e ligadas à hemoglobina) exercem no
eletrodo de medida.
Pressão parcial que as moléculas de oxigênio livres
dissolvidas no plasma exercem no eletrodo de medida.
Concentração de moléculas de oxigênio ligadas à
hemoglobina.
Medida da componente da pressão sanguínea devido à
ação das moléculas de oxigênio.

"potenciais de ação" e têm início em virtude da alteração do

B)
C)
D)
E)

Questão 49
Considerando as operações básicas de manipulação de
matrizes do programa Matlab, analise a veracidade dos
quadros abaixo, sabendo que a variável "a" foi definida como:
a = 0:2:10

denominada

célula

excitável,

é

especializada em receber impulsos elétricos, integrá-los e
retransmiti-los, por meio de variações transitórias da
condutância elétrica de sua membrana. Essas variações

potencial de repouso, normalmente negativo.
Analise as proposições abaixo:

I.

A alteração do potencial elétrico (o fenômeno de
excitabilidade) é causada por movimentos de íons
através de canais iônicos situados na membrana
citoplasmática.

II.

O potencial de difusão do K+ é o principal responsável
pela geração do potencial de repouso das células
nervosas (e demais células), já que a permeabilidade da
membrana ao K+ é cerca de 100 vezes maior do que ao
Na+.

III.

Os íons Na+ e Ca2+ também contribuem para a geração
do potencial de repouso, pois durante a fase de repouso
a permeabilidade da membrana a estes íons é alta.

IV.

A bomba Na+/K+ ATPAse é eletrogênica, pois induz
bombeamento contínuo de 3 íons sódio para fora da
célula para cada 2 íons potássio bombeados para
dentro, produzindo perda de cargas positivas dentro da
membrana e criando pequeno grau adicional de
negatividade intracelular.

A) As proposições I, II e III são verdadeiras, e IV é uma
proposição falsa.

A)

O retorno corresponde à instrução apenas nos quadros: 1 e 3.

B)

As proposições I, II, III e IV são verdadeiras.

B)

O retorno corresponde à instrução apenas nos quadros: 1 e 2.

C)

C)

O retorno corresponde à instrução apenas no quadro: 1.

As proposições I, II e IV são verdadeiras, e III é uma
proposição falsa.

D)

O retorno corresponde à instrução em todos os quadros.

E)

Em nenhum dos quadros o retorno corresponde à instrução.
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D) As proposições I e III são verdadeiras, e as proposições
II e IV são falsas.

E)

As proposições I, II, III e IV são falsas.
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