
  
 

 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Edital n o 02 – Área Médica, de 20/2/2014. 
Hospital Universitário Professor Edgard Santos da U niversidade Federal da 
Bahia 
Concurso Público para Provimento de Vagas e Formaçã o de Cadastro de 
Reserva em Empregos Públicos Efetivos de Nível Supe rior  

 
Cargo 871 

Médico – Reumatologia  
 

Data e horário da prova: Domingo, 11/5/2014, às 8h3 0 

 
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 ______________________  
 
Responsável pela lubrificação da cartilagem graças à sua alta 
viscosidade conferida pelo ácido hialurônico, um 
macropolímero sacarídico. Quando existe uma agressão 
articular, o líquido pode alterar-se. A análise das suas 
características pode auxiliar no diagnóstico diferencial das 
doenças articulares. Em algumas situações, sua avaliação pode 
ser conclusiva para o diagnóstico, como, por exemplo, nas 
artrites sépticas e microcristalinas. Uma desvantagem é que só 
se consegue retirá-lo de grandes e médias articulações. 
Com base nessas informações, é correto afirmar que elas 
apresentam a definição de 
 
(A) proteína C reativa. 
(B) fator reumatoide. 
(C) líquido sinovial. 
(D) fator antinuclear (FAN). 
(E) líquido de hemossedimentação. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 

Na avaliação reumatológica, é necessária a investigação de 
alguns dados informados pelo paciente. Assinale a alternativa 
que apresenta um dado não relacionado a essas informações. 
 

(A) Número de articulações envolvidas. 
(B) Simetria. 
(C) Duração. 
(D) Tipos de sinais flogísticos. 
(E) Nível de escolaridade. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta os tipos de articulações 
fibrosas. 
 
(A) Sutura, sindesmose e gonfose. 
(B) Sutura e sindesmose. 
(C) Sindesmose e gonfose. 
(D) Gonfose e sutura. 
(E) Sindesmose, somente. 

 

QUESTÃO 44 ______________________  
 
Qual patologia está classificada como reumatismo de partes 
moles? 
 
(A) Doença de Lyme. 
(B) Síndrome do túnel do carpo. 
(C) Fibromialgia. 
(D) Doença mista do tecido conjuntivo. 
(E) Febre reumática. 

 

QUESTÃO 45 ______________________  
 
Em relação às alterações musculares na fibromialgia, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) Hipertrofia das fibras tipo II. 
(B) Ausência de fibras reticulares. 
(C) Diminuição do conteúdo lipídico. 
(D) Edema focal. 
(E) Diminuição do número de mitocôndrias. 

QUESTÃO 46 _______________________  
 
Considerando a classificação de osteoporose generalizada, 
assinale a alternativa que apresenta a patologia que leva à 
osteoporose primária. 
 
(A) Osteoporose juvenil idiopática. 
(B) Hipogonadismo. 
(C) Síndromes de má absorção. 
(D) Doença celíaca. 
(E) Artrite reumatoide. 

 

QUESTÃO 47  ______________________  
 
Assinale a alternativa que indica o medicamento modificador 
do curso da doença (MMCD) que é usado no tratamento da 
artrite reumatoide. 
 
(A) Prednisona. 
(B) Nimesulida. 
(C) Metrotexato. 
(D) Cetoprofeno. 
(E) Haloperidol. 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta o microrganismo 
desencadeador da febre reumática. 
 
(A) Enterococcus. 
(B) Streptococcus. 
(C) Haemophilus influenzae. 
(D) Parvovirus. 
(E) Staphylococcus. 

 

QUESTÃO 49 _______________________  
 
Síndrome caracterizada por diminuição da função das 
glândulas salivares e lacrimais, levando o olho e a boca a 
ficarem secos; quadro denominado síndrome sicca ou 
síndrome seca, que pode afetar outros órgãos e sistemas, como 
articulações, pulmões, rins, coração fetal (lúpus neonatal), 
trato gastrintestinal, fígado, vasos e sistema nervoso. 
 
Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que 
elas se referem à patologia chamada 
 
(A) hepatite C. 
(B) doença do enxerto versus hospedeiro. 
(C) síndrome da imunodeficiência adquirida. 
(D) síndrome de Sjögren. 
(E) linfoma. 

 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
Acerca do diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico 
fundamentado nos critérios de avaliação, é correto afirmar que 
ele pode ser determinado quando 
 
(A) dois critérios estiverem presentes. 
(B) três critérios estiverem presentes. 
(C) for observada a presença do FAN nos exames 

laboratorias. 
(D) o paciente apresentar eritema malar. 
(E) quatro ou mais critérios estiverem presentes. 


