UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CCM – CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS

Hospital Universitário

Antonio Pedro

HUAP – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ÁREA/ESPECIALIDADE: MEDICINA/
REUMATOLOGIA

131

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

? Além deste CADERNO, você deverá ter recebido o CARTÃO destinado às respostas das 40 (quarenta) questões de múltipla escolha formuladas na prova. Caso não o tenha recebido, peça-o ao fiscal.
? Verifique se esta prova corresponde à área/especialidade para a qual você se inscreveu.
? Verifique se o número do seu documento de identificação e seu nome conferem com os que aparecem no CARTÃO DE RESPOSTAS; em caso afirmativo, assine-o e leia atentamente as instruções
para seu preenchimento.
? Se este caderno ou o cartão de respostas não contiver o descrito nos itens anteriores, notifique imediatamente ao fiscal.
? Não é permitido portar ou fazer uso de aparelhos de recebimento central de mensagens (pagers), aparelho de telefonia celular, qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material
que sirva para consulta.
? Não é permitido copiar as respostas assinaladas no cartão.
? O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de
quatro horas.
? Para preencher o cartão de respostas use, exclusivamente, caneta esferográfica de ponta média com
tinta azul. Assinale apenas uma dentre as cinco opções de resposta apresentadas para cada questão.
? Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
? Quando terminar, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO DE RESPOSTAS,
que será invalidado se você não o assinar.

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ
DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO
DA MESMA POR, NO MÍNIMO, NOVENTA MINUTOS.
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06

Quais dos seguintes anticorpos são
antifosfolipídicos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O tratamento farmacológico de escolha para o tratamento do fenômeno de
Raynaud é

Antitransglutaminase e antigliadina
Anticoagulante lúpico e antibeta-2
glicoproteína I
Antimúsculo liso e antimitocondrial
Antipeptídeo citrulinado cíclico e
antiperoxidase
Anticentrômero e anticitoplasma do
neutrófilo

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

07

Uma miopatia induzida por droga
pode complicar o tratamento da artrite
reumatóide.

02

Algumas doenças associadas podem dificultar o diagnóstico de fibromialgia.

Qual dos tratamentos relacionados
não causa doença muscular?

Qual das condições relacionadas é
encontrada com maior frequência?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hepatite C
Doenças do tecido conjuntivo
Depressão
Doença de Lyme
Arterite temporal

Estatinas
Cloroquina
Glicocorticoides
Hidroxicloroquina
Metotrexate

08

Assinale a afirmativa correta em
relação às manifestações neuropsiquiátricas no LES.

03

Assinale qual das seguintes nefropatias está associada à espondilite anquilosante?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Bloqueador do canal de cálcio.
Sildenafil.
Nitroglicerina.
Hidralazina.
Aspirina.

(A)

Necrose tubular aguda.
Glomerulonefrite proliferativa difusa.
Glomerulosclerose segmentar focal.
Nefropatia por IGA.
Glomerulonefrite membranosa.

(B)
(C)

A osteonecrose de mandíbula está
associada com qual tratamento para osteoporose?

(D)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

04

Vitamina D.
Calcitonina.
PTH.
Estrogênio.
Bifosfonatos.

Os anticorpos antifosfolipídios caracteristicamente estão associados
à neuropatia periférica.
O anticorpo antiribosomal P tem
baixa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico.
O complemento está baixo no líquor em mais da metade dos pacientes com manifestações clínicas.
Nos pacientes com manifestações
psiquiátricas e do SNC, o exame
de imagem de escolha é o PETScan.
O eletroencelograma quando alterado é indicativo de biópsia cerebral.

09

Na crise renal da esclerodermia a
droga de escolha para iniciar o tratamento é

05

São manifestações do exame físico
articular na osteoartrose, exceto
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

eritema.
derrame articular.
crepitação.
osteófitos palpáveis.
deformidade articular.
3

Nifedipina.
Nitroprussiato de sódio.
Hidralazina.
Captopril.
Minoxidil.
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10

De acordo com a classificação pelo
predomínio do tamanho dos vasos envolvidos, assinale qual das seguintes
vasculites é considerada de pequenos
vasos.

14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

Em um paciente com monoartrite
aguda e suspeita de artrite séptica a conduta inicial deve ser a
(A)

Arterite de células gigantes.
Arterite de Takayasu.
Arterite de Churg-Strauss.
Poliarterite nodosa.
Doença de Kawasaki.

(C)
(D)
(E)

hemocultura e antibioticoterapia
empírica.
punção do líquido articular para
análise e cultura.
drenagem cirúrgica da articulação.
imobilização e antibioticoterapia
empírica.
ressonância magnética.

11

Assinale a afirmativa falsa em relação à associação entre dermatomiosite e
neoplasia maligna.
(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

15

A inflamação das articulações sacroilíacas, oligoartrite assimétrica e entesite, são manifestações de qual das seguintes doenças?

Os tumores neuroendócrinos, principalmente estômago e intestino,
são o tipo mais frequente de câncer associado.
A vasculite leucocitoclástica cutânea e a idade avançada por ocasião do diagnóstico são considerados fatores de risco.
O diagnóstico do câncer pode anteceder, ser concomitante ou suc eder o diagnóstico da DM.
Pacientes com DM associada a
tumor são menos prováveis de terem anticorpos miosite específicos.
A presença concomitante do tumor
com a DM não afeta a gravidade
da fraqueza muscular e nem o nível de aumento das enzimas musculares.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

16

Em um paciente com diagnóstico
de lúpus eritematoso sistêmico e disfagia, qual é a causa mais provável para
essa queixa?
(A)
(B)
(C)
(D)

12

O desenvolvimento de linfoma é
uma preocupação nas seguintes doenças do tecido conjuntivo, exceto
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Dermatomiosite.
Síndrome de Sjogren.
Fibromialgia.
LES.
Artrite reumatóide.

Osteocondrite.
Candiadíase esofagiana.
Doença do refluxo gastroesofagiano.
Compressão extrínseca do esôfago.
Hipomotilidade esofagiana.

17

São complicações intestinais dos
anti-inflamatórios não-hormonais, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

13

Qual é a etiologia mais comum para os casos de eritema nodoso?

(E)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Artrites associadas às vasculites.
Doença reumatóide.
Espondiloartrites.
Osteoartrite.
Artrite gonocócica.

Tuberculose.
Idiopática.
Sarcoidose.
Artrite reumatóide.
Infecção estreptocócica.

4

colite isquêmica.
suboclusão intestinal.
ulcerações.
excerbação de doença inflamatória
intestinal.
perfuração.
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23

Na fascite plantar, qual é o meio
diagnóstico de menor utilidade?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para tratamento sintomático da
febre reumática aguda qual é a medicação de escolha?

Ultrassonografia.
Exame físico.
Ressonância magnética.
Testes laboratoriais para inflamação (VHS e PCR).
Radiografia.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

19

Dentre as doenças relacionadas,
assinale aquela cujo tratamento tem
maior probabilidade de induzir vasculite
ANCA positivo?

24

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Devido à possibilidade de adenocarcinoma de esôfago, os bifosfonados
não devem ser usados em qual situação?

Hipertireoidismo.
Hipertensão arterial.
Epilepsia.
Enxaqueca.
Endometriose.

20

Qual das seguintes manifestações
não faz parte dos critérios para diagnóstico da doença de Behçet?

25

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Eritema nodoso.
Úlceras genitais.
Glomerulonefrite.
Uveíte.
Úlceras orais.

Na esclerose sistêmica, a principal
causa de morte é decorrente de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Doença de Kawasaki.
Granulomatose de Wegener.
Poliangeíte microscópica.
Polimialgia reumática.
Doença de Still.

Qual é o exame de escolha para
diagnóstico de osteomielite vertebral?

Na artrite psoriática, são fatores de
risco para dano articular progressivo e
artrite deformante, exceto

(D)
(E)

acidente vascular cerebral.
glomerulonefrite proliferativa difusa.
infarto agudo do miocárdio.
hipertensão pulmonar.
hemorragia digestiva.

27

22

(B)
(C)

Síndrome de Sjogren.
Retocolite ulcerativa.
Espondilite anquilosante.
Polimialgia reumática.
Artrite reumatóide.

26

A ferritina é útil para o diagnóstico e
para o acompanhamento da resposta ao
tratamento de qual doença?

(A)

Infecção pelo H. pylori.
Refluxo gastroesofágico.
Grupo sanguíneo A.
Esôfago de Barrett.
Hérnia de hiato.

A colangite esclerosante primária
está associada com qual das seguintes
doenças?

21

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prednisona.
Indometacina.
Ácido acetil salicílico.
Penicilina.
Dipirona.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

comprometimento de mais de cinco
articulações.
FAN positivo.
uso prévio de corticóide por tempo
prolongado.
presença do antígeno HLA B27.
VHS elevado.
5

Tomografia computadorizada.
Cintilografia óssea.
Radiografia.
Pet scan.
Ressonância magnética.
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32

Mulher, 24 anos, com quadro de
artrite de joelho direito e febre, precedido
há uma semana por tenosinovite de punhos, tornozelos e algumas lesões vesiculopustulosas nas coxas e região palmar.
Qual a sua hipótese diagnóstica?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Podem ser usados como alternativa
aos anti-inflamatórios no tratamento da
osteoartrite, exceto
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Artrite gonocócica.
Síndrome de Reiter.
Artrite psoriática.
Febre reumática.
Lúpus eritematoso sistêmico.

33

Qual é a causa mais comum de
hemartrose?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

29

Com relação à polimialgia reumática assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A anemia associada é indicação
para biópsia de artéria temporal.
VHS abaixo de 40 mm/h afasta o
diagnóstico.
A resposta rápida e satisfatória a
prednisona é utilizada como um critério diagnóstico.
O methotrexate está indicado nos
casos associados com arterite
temporal.
A associação com neoplasia maligna ocorre em mais da metade
dos casos .

Assinale a afirmativa correta em
relação às manifestações clínicas da
doença por deposição de cristais de pirofosfato de cálcio.
(A)
(B)
(C)

Na catarata provocada pelo uso de
corticóide é correto afirmar que

(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

a reposição do cálcio acelera o
processo.
o acometimento unilateral é o mais
frequente.
os pacientes de olhos claros têm
as formas mais graves.
o uso de vitamina A retarda o aparecimento da catarata.
crianças são mais susceptíveis do
que os adultos.

(E)

A maioria dos pacientes são assintomáticos em relação ao acometimento articular.
As articulações mais acometidas
são o cotovelo e glenohumeral.
A febre e leucocitose são frequentes e distinguem da crise de gota.
O derrame articular está relacionado à hipercalcemia ou excreção urinária diminuída de cálcio.
A maioria dos pacientes é de o
jvens com episódios anteriores de
cálculo renal.

35

Qual é o exame padrão ouro para
diagnóstico da angeíte primária do sistema nervoso central?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

31

Mulher, 48 anos, com perda de
peso, fadiga, febre baixa e claudicação
no MSE tem diagnóstico firmado de síndrome do roubo da subclávia.
Qual é a provável etiologia?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tumor.
Doença vascular.
Trauma.
Osteoartrite.
Artrite séptica.

34

30

(A)

Corticóide intrarticular.
Colchicina.
Hidroxicloroquina.
Methotrexate.
Codeína.

Poliarterite nodosa.
Arterite de Takayasu.
Síndrome de Behçet.
Aterosclerose.
Poliangeíte microscópica.
6

Eletroencefalografia.
c-ANCA.
Angioressonância magnética.
Angiotomografia computadorizada.
Biópsia da leptomeninge e cérebro.
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36

39

Mulher branca, 48 anos, com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico
há 10 anos e em uso de azatioprina e
prednisona para tratamento de nefropatia. Apresenta edema, dor e intenso eritema na orelha direita, sem febre e sem
linfonodomegalia adjacente, o segundo
episódio em dois meses.
Qual o seu diagóstico?

São constituintes da síndrome de
osteoartropatia hipertrófica, exceto
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Periostose de ossos longos.
Hipocratismo digital.
Fibromatose palmar.
Poliartrite.
dor articular.

40
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a afirmativa correta com
relação ao uso crônico de baixas doses
de methotrexate.

Condrosarcoma.
Erisipela.
Otite média maligna.
Policondrite recidivante.
Condromalácia.

(A)
(B)

37

Assinale a afirmativa correta em
relação à episclerite.

(C)

(A)

(D)

(B)
(C)
(D)

(E)

Na maioria dos casos não há uma
doença inflamatória sistêmica ou
infecciosa associada.
A baixa da acuidade visual distingue da conjuntivite.
Tuberculose é a infecção mais comumente associada.
Na lesão bilateral a associação
com doença inflamatória é frequente e corticoide oral deve ser iniciado.
A principal complicação é o glaucoma.

(E)

38

Como é feito o diagnóstico da doença de Whipple?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PCR quantitativo para T. whipplei
na saliva.
Pela identificação do T. whipplei na
biópsia do intestino delgado.
Isolamento do T.whipplei na coprocultura.
PCR qualitativo para T. whipplei no
líquido sinovial.
PCR qualitativo para T. whipplei no
líquor.

7

A mucosite ocorre associada à
intolerância gástrica e diarréia.
Acelera a regressão dos nódulos
reumatoides.
A toxicidade pulmonar ocorre na
falta da reposição de ácido fólico.
A mielosupressão é mais comum
quando a dose é semanal.
Linfoma pode ocorrer com uso por
vários anos.
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