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CONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOS    

 
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

 
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02. 
 

 

FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?    
 

           Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada 
com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio! 
Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol. 
Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa. 
            Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.   
            Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos 
deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava 
fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso! 
 
                                                                 (Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)  
 
 

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem  
como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança 
absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação 
mais próxima com aquilo que o título expressa é:  

 

A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada 

com os atacantes chilenos.” 

B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.” 
C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”  
D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.” 

 
02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:  
 

1- Em: “Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros 

anos deste, nem um pingo de dúvida. Brasil  X  Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não 

precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em 
negrito são  elementos coesivos que  indicam progressão seqüencial.    

2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua)  

falta de gol.”, o  pronome possessivo entre  parênteses foi um recurso usado pelo autor para 
evitar ambigüidade.   

3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas 
ocorrências, é pronome relativo. 

4- Em: “Bem, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem 
nesse contexto, funcionaria como  antônimo de  “mal”  em “Menos mal é que ...”. 

 

O correto está em: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 4, apenas.  
C) 3, apenas.    
D) 1, 2, 3 e 4.  
 



 

Concurso Público C-121 – EDITAL Nº 01/2007 – Fundação Santa Casa – Médico - Espec. Reumatologia 
 

 

3 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04. 
 
 

NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ......    
 

“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o 
sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes, 
inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer 
obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram  
ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles. 

Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que 
viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer 
novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram 
tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos 
tempos? 

Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era 
permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do 
Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso! 

 
(Sueli Oliveira http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html. Adaptado ) 

 
 
 

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:  
 

A) Em: “... fazendo-os enfrentar feras...”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra 
“tempos”.  

B) Em: “... o que mais estimulou a conquistas.”   e  “...  seria mais simples ...”  as duas ocorrências 
do advérbio  “mais” – intensificando “estimulou”  e “simples” – comprovam que advérbios 
podem modificar tanto verbos  como adjetivos.  

C) Em: “Havia grandes, inúmeras dificuldades.” o verbo haver, por ter sentido de existir, também 
poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita 
culta do português.   

D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade 
que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e 
tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.  

 
04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem: 
 

1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... todos os homens destemidos que 

viveram naqueles tempos...” indica que ela constitui restrição a “todos os homens destemidos ...”. 
2-  O emprego de  cada  em lugar  da palavra sublinhada em: “...todos  os homens destemidos  que 

viveram naqueles tempos...” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”, 
mas exigiria ajustes de concordância na oração.  

3- Em: “Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?”, por se tratar 
de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa. 

4- Textualmente, em: “Não obstante, isso não foi impedimento...” a expressão em destaque 
estabelece uma relação de conseqüência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada 
como causa.  

 

O correto está em: 
 

A) 1, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas.  
D) 1, 2, 3 e 4. 
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05  
 
 

CAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISO 
 

Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga 
da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os 
atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle 
da pressão sangüínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma 
doença cardíaca.  Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de 
pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das 
caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais 
fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais 
uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para  
abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas. 

                                              
(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado) 

 
 
 
 
05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes: 
 

1- Ao dar o título “Caminhar é preciso” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg 
remete também ao poema Navegar é preciso, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da 
intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as 
idéias de necessidade e perseverança.    

2- O gerúndio em “Buscando reforçar a temática ...” inicia uma oração subordinada que mantém 
com a principal do período um nexo de circunstância causal.      

3- A idéia terminativa da ação destacada em “... em defesa das caminhadas está integrada a uma 

observação simples...”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia não-
terminativa do presente destacada em “... uma boa alternativa, integrada absolutamente ...” , 
que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.  

4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se 
substituir a construção verbal “Está sugerida ...” por  Sugere-se.    

5- As palavras “indicada”, “influência” e “inobservância” apresentam o mesmo prefixo, apesar de 
pertencerem a classes gramaticais diferentes.  

 
O correto está em: 

 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3 e 4, apenas.  
C) 3, 4 e 5, apenas. 
D) 1 e 2,  apenas.   
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06. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do  
Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso: 

 
A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS. 
B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do 

SUS. 
C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da 

saúde. 
D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável 

legal pela criança ou adolescente. 
 
07. De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de 

regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 
maior eqüidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto 
afirmar: 

 
1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de 

regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos 
objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da 
população. 

2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de 
territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município. 

3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de 
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em 
qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre 
gestores, para o atendimento de referências intermunicipais. 

4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de 
cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção. 

 
Apenas está correto o que se afirma em:  
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 4. 

 
08. De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é 

assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Nesse sentido, é correto afirmar:  

 
A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às 

necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim 
como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda. 

B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso 
com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover. 

C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for 
reputado mais favorável.  

D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de: 
atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins 
lucrativos. 
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09. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a Lei 5.810/94 estabelece que o 
Servidor Público: 

 
I-   será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual. 
II-  para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função 

pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público. 
III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo 

político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver 
compatibilidade de horário dos exercícios. 

IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso 
não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração. 

V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou 
função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política. 

 
Estão corretos somente: 
 
A) I, II e IV. 
B) I, III e V. 
C) II, III e IV. 
D) III, IV e V. 

 

10. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular: 
 

I-   dois cargos privativos de médico com um de magistério superior. 
II-  um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio. 
III- dois cargos de magistério de qualquer nível. 
IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
V-  dois cargos privativos de médico. 

 
Estão corretos somente: 
 
A) I, II e IV. 
B) II, IV e V. 
C) I, II e III. 
D) III, IV e V. 
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11. São exames complementares invasivos e não invasivos, solicitados na rotina ambulatorial e 
hospitalar, para os quais se recomenda o jejum: 

 
A) Endoscopia digestiva alta e Micológico direto. 
B) PCCU e glicemia. 
C) Raio X panorâmico do abdome e Urina-EAS. 
D) Endoscopia digestiva alta e glicemia. 

 
12. É um procedimento inicial recomendado a um paciente com hemorragia digestiva alta: 
 

A) Sonda Nasogástrica. 
B) Sonda vesical. 
C) Máscara de nebulização. 
D) Balão de Rigiflex. 

 

13. Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos 
profissionais da saúde, sendo correto afirmar que: 

 
A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao prontuário por decisão judicial. 
B) a gravidade do caso permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação do 

comitê de ética e do paciente. 
C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será 

submetido. 
D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de assistência 

profissional. 
 

14. Segundo os protocolos do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de 
tratamento da hanseníase das formas pauci e multibacilares, são: 

 
A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas. 
B) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas. 
C) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente. 
D) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses mensais supervisionadas de AZT, 

respectivamente. 
 

 
15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre infecção hospitalar, está correto 

afirmar: 
 

I -   É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou 
após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. 

II - Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência 
clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se 
infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 
(setenta e duas) horas após a admissão. 

III - É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não 
relacionada com internação anterior no mesmo hospital. 

 

O correto está em: 
 

A) I, II e III.  
B) I e II, somente. 
C) I e III, somente. 
D) II e III, somente. 
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CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFICOSCOSCOSCOS    

 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

16. A abolição do Reflexo Aquileu é sugestiva de lesão em nível de: 
 

A) L1 
B) L2 
C) L3 
D) S1 

 
17. Para o diagnóstico da Síndrome do Desfiladeiro Torácico utilizamos uma manobra que é a mais 

específica e sensível, chamada Manobra de: 
 

A) Adson. 
B) Tinel. 
C) Wright. 
D) de “mãos ao alto”. 
 

18. No exame físico da articulação coxo-femural, qual movimento é o mais precocemente prejudicado 
em qualquer situação clínica? 

 
A) Abdução. 
B) Flexão. 
C) Extensão. 
D) Rotação interna. 

 
19. Dentre as moléculas de adesão, qual delas, com padrão de expressão em plaquetas e endotélio 

inflamado, está implicada no estabelecimento celular linfocitário/mielóide nos sítios inflamatórios? 
 

A) L-selectina 
B) P-selectina 
C) E-selectina 
D) Integrinas 

 
20. Considerando a seqüência da fisiopatogenia da dor, é correto afirmar que entre os neuromediadores 

inflamatórios encontramos a prostaglandina e bradicinina, que causam alterações em receptores 
vanilóides específicos, acoplados a canais iônicos ligante-dependentes que, reduzindo o tempo pós-
hiperpolarização da membrana neural, causam: 

 
A) redução do limiar para disparo da fibra nervosa. 
B) aumento do limiar para disparo da fibra nervosa. 
C) aumento da substância P no hipocampo. 
D) redução da substância P axonal. 
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21. Dentre os diversos instrumentos de avaliação em espondilite anquilosante, qual é o questionário 
que, sozinho, avalia melhor o estado físico, emocional, social e de bem-estar do paciente? 

 
A) BASFI 
B) HAQ 
C) AS-AIMS2 
D) PGI 

 
22. Jovem de 20 anos com hemoptise, anemia, uréia e creatinina elevadas, hematúria, VHS de 85mm 

na 1a h e infiltrado alveolar bilateral. Qual é a primeira hipótese diagnóstica? 
 
A) Henoch Schonlein. 
B) Granulomatose de Wegener. 
C) Poliarterite nodosa. 
D) Síndrome de Goodpasture e Poliangiíte microscópica. 

 
23. Em relação a fibromialgia, é correto afirmar que: 
 

A) existem sempre 11 “pontos-gatilho” presentes. 
B) o nível da substância P (neuromodulador da dor), no líquor, encontra-se elevado. 
C) os exames de imagem são de grande utilidade para o diagnóstico precoce. 
D) a monoterapia é a melhor opção terapêutica. 

 
24. Paciente idosa, com dor crônica leve do ombro, agudizada, progressivamente incapacitante. O 

tratamento mais recomendado é: 
 
A) Acupuntura e imobilização. 
B) AINES e acupuntura. 
C) Infiltração articular de corticosteróide e fisioterapia ativa. 
D) AINES transdérmico e imobilização. 

 
25. Quais os sintomas-satélite mais comuns na fibromialgia? 
 

A) Diarréia, cistite e pneumonia. 
B) Lesão cutânea, queda capilar e febre. 
C) Disfunção de ATM, cefaléia e distúrbios funcionais intestinais. 
D) Artrite migratória, lesão cutânea e cefaléia. 

 
26. Na avaliação de uma lombalgia, cujo exame clínico evidencia sinal de Laségue e sinal do arco de 

corda presentes, deve ser solicitado como exame complementar: 
 

A) Radiografia de coluna lombar em PA. 
B) Radiografia de coluna lombo-sacra em PA-P-O. 
C) Ressonância magnética da coluna lombar. 
D) Eletroneuromiografia de MMII. 
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27. Na espondilite anquilosante, além do acometimento de articulações central e periférica, existem 
manifestações extra-articulares, dentre as quais a mais comum é: 

 
A) Dermatite seborréica. 
B) Uveíte anterior aguda. 
C) Cardite. 
D) Nefrite. 

 
28. Para paciente com gota, a que grupo alimentar você recomendaria o uso moderado? 
 

A) Frutas, verduras e legumes. 
B) Carne magra e peixe de escama. 
C) Carne gorda e frutos do mar. 
D) Carne vermelha magra e carnes brancas. 

 

29. Qual dos produtos abaixo inibe a forma oxidada e a forma reduzida da enzima xantina-oxidase? 
 

A) Alopurinol 
B) Febuxostato 
C) Colchicina 
D) Indometacina 

 
30. Um evento que se inicia pela falência do condrócito, seguido de lesão do osso subcondral, 

inflamação e hipotrofia muscular é característico de: 
 

A) Osteoartrite. 
B) Artrite idiopática juvenil. 
C)  Osteocondrite. 
D)  Artrite reumatóide. 

 
31. Dentre as técnicas de medida da massa óssea, qual delas serve para diagnóstico de osteoporose, 

avaliação de risco e monitoramento, conforme o Consenso Brasileiro de Osteoporose? 
 

A) Ultra-sonometria óssea (QUS). 
B) Tomografia computadorizada (QCT). 
C) Radiografia. 
D) Dexa (Dual X-Ray Absorptiometry). 

 
32. Dentre as recomendações do Consenso Brasileiro para tratamento da osteoporose, encontramos: 
 

A) a suplementação de cálcio e vitamina D deve ser oferecida a todo paciente em uso de 
corticosteróide, para restaurar o balanço de cálcio e prevenir fraturas. 

B) agentes anti-reabsortivos são eficazes na prevenção da perda óssea induzida por 
corticosteróide. 

C) androgênios são drogas de 1a escolha na osteoporose masculina. 
D) o PHT e os flavonóides não estão aprovados para o tratamento de osteoporose. 
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33. O diagnóstico clínico da ocronose pode ser confirmado por exames complementares que devem 
constar de: 

 
A) bioquímica no sangue e hemograma. 
B) provas de função hepática e renal. 
C) biópsias renal e hepática. 
D) pesquisa de ácido homogentísico na urina e/ou histopatológico de pele. 

 
34. Qual dos organismos abaixo ocorre com maior freqüência na artrite séptica não gonocócica? 
 

A) Staphylococcus aureus 

B) Streptococcus species 

C) Bacilos gram-negativos 

D) Pseudomonas aeruginosa 

 
35. O HTLV-1 é o primeiro retrovírus descrito como artritogênico. Que tipo de manifestação 

neurológica ele causa primariamente? 
 

A) Monoparesia flácida. 
B) Hemiplegia. 
C) Monoparesia espástica. 
D) Paraparesia espástica. 

 
36. Paciente do sexo feminino, portadora de insuficiência renal crônica, de causa desconhecida, sob 

tratamento dialítico há meses. Subitamente, desenvolve artrite de joelho esquerdo e de 
interfalangeanas, acrocianose e “livedo reticularis”. A radiografia de joelho evidencia 
condrocalcinose. Qual tipo de cristal é provavelmente responsável? 

 
A) Urato monossódico. 
B) Hidroxiapatita. 
C) Pirofosfato de cálcio diidratado. 
D) Oxalato de cálcio. 

 
37. A espiroquetose que se apresenta numa 1a fase com erupção migratória e sintomas gripais, 

seguidos de neuropatia e cardiopatia; e numa 3a fase com artrite assimétrica mono ou 
oligoarticular, é conhecida como: 

 
A) Doença de Sjögren 
B) Doença de Still 
C) Sarcoidose 
D) Doença de Lyme 

 
38. A osteocondrose no quadril, em menor de 6 anos de idade, é conhecida como Doença de: 
 

A) Köhler 
B) Sever 
C) Osgood Schlatter 
D) Legg-Perthes Calvé 
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39. Adolescente longilíneo, com deslizamento secundário da epífise sobre a metáfise nos quadris, o 
diagnóstico é: 

 
A) Osteocondrite dissecante. 
B) Epifisiólise. 
C) Doença de Legg-Perthes Calvé. 
D) Artrite idiopática juvenil. 

 
40. Criança de 8 anos de idade, com monoartrite aguda de joelho com derrame, limitação funcional, 

dor intensa. A primeira medida a adotar é:  
 

A) colheita de sangue para bioquímica. 
B) punção articular com sinovianálise. 
C) imobilização fixa por uma semana. 
D) corticoterapia oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


