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Palavras desafinadas apenas machucam nossos
ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa
compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam
ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de
fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem
metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho,
pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir
rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria.
Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

LÍNGUA PORTUGUESA

Os melhores pais não têm filhos
Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos
pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas
recomendações interessantes, da saída da maternidade
até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender,
ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários,
mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas
tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas
pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A
maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas
não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.
Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta
diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança.
Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia
de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo
é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças
devem se adaptar enquanto estão passando por essa
fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida.
Felizmente, essa fase dura pouco.
O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no
mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho,
você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a
sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima
mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de
criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da
língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé:
é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.
Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais
à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho
melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança.
Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta
de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe
é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la
sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda
criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os
filhos dela jamais dariam chiliques.
Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de
você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal,
mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à
sociedade dos educadores teóricos.
Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados
tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como
quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade.
Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de
vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram
fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi
e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob
quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso.
Desconfie.
Homens costumam ser as principais vítimas dessas
pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem
nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca
enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida
alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada
a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas
jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a
sua vida.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html

QUESTÃO 01

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o texto,
as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados
são os homens, justamente porque os homens sabem
muito bem como lidar com crianças protegendo-as o
tempo todo de possíveis riscos.
todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem
tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para
educar uma criança.
as pessoas que criticam a criação que os pais dão para
os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de
crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser
ouvidos.
são raras as pessoas que julgam saber mais que os
outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas
se encontram apenas entre os membros da própria
família.
algumas pessoas se consideram melhores que os outros
na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela
experiência de ser pais, o que dominam realmente é a
arte de julgar.

QUESTÃO 02

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

Em “Nunca foi criança.”, o termo destacado
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de intensidade.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de negação.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de tempo
quanto de negação.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para
ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.”,
a relação lógico-semântica estabelecida pela oração
em destaque é de
concessão.
finalidade.
consequência.
proporção.
conformidade.

Cargo: Médico - Reumatologia

QUESTÃO 04

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

(C)

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe
teórica” refere-se
a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e
prática, em exercer a função de mãe.
a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a
respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento
em prática.
a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a
respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos
outros.
a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto
na teoria a função de mãe e a exerce com muita
complacência.
a uma pessoa que só tem conhecimento prático a
respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que
está falando.

(D)
(E)

QUESTÃO 09

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

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado,
mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógicosemântica estabelecida no período é de
proporção.
conformidade.
finalidade.
concessão.
consequência.

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

QUESTÃO 06

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

Em “...da saída da maternidade até a porta
escola.”, o termo destacado
é um advérbio que indica inclusão.
é uma preposição que indica uma situação
posterioridade em relação a um limite próximo.
é um advérbio que indica exclusão.
é uma preposição que indica movimento, no caso,
tempo e no espaço.
é uma conjunção que indica uma situação
anterioridade em relação a um limite.

da

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos
educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi
utilizado
para atender à regência do substantivo “resposta”, que
tem função de objeto direto na oração.
para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo
transitivo direto.
por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
por tratar-se de uma locução prepositiva de base
feminina.

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

de

QUESTÃO

no
de

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 07

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

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia
de quem só tem a dizer,...”, o termo destacado
significa, EXCETO
orgulho.
altivez.
modéstia.
embófia.
páfia.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 05

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

ele é termo introdutório.
introduz uma negação em relação ao período do qual ele
é termo introdutório
introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é
termo introdutório.
introduz uma noção de temporalidade em relação ao
período do qual ele é termo introdutório.

“A maior diferença entre você e essas pessoas é
que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como
ninguém.”
No período acima, o termo destacado pode ser
substituído, sem que haja prejuízo semântico ou
sintático por
portanto.
logo.
porquanto.
assim.
porém.

(D)
(E)
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Assinale a alternativa que apresenta a negação da
proposição:
“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não
gostar de cachorros.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de
cachorros.
Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08
Em “Talvez alguns desses conselheiros nãorequisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz
de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o
termo destacado
(A)
introduz uma certeza em relação ao período do qual ele
é termo introdutório.
(B)
introduz uma afirmação em relação ao período do qual

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

4

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro
branco, um preto e um azul não necessariamente
nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a
outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina.
A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa
de José não se chama Maria e não dirige um carro
branco. Os nomes das esposas que dirigem os
carros branco, preto e azul são respectivamente:
Cristina, Regina e Maria.
Cristina, Maria e Regina.
Maria, Cristina e Regina.
Maria, Regina e Maria.
Regina, Cristina e Maria.
Cargo: Médico - Reumatologia

(E)

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele
deu

de suas figurinhas para um de seus irmãos,

e depois deu

QUESTÃO 17

para seu outro irmão. Sendo assim,

com quantas figurinhas Paulinho ficou?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12
48
54
60
72

(A)

(B)

QUESTÃO 14

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

De acordo com a questão anterior, qual é a
porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus
dois irmãos?
25%.
30%.
50%.
55%.
60%.

(C)

(D)

QUESTÃO 15

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

(E)

Observe a sequência a seguir:
101; 103; 105; 107;...
Qual é o décimo termos desta sequência?
121.
119.
117.
111.
109.

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

QUESTÃO 16

(B)

(C)

(D)

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é
INCORRETO afirmar que
o órgão de orientação superior da EBSERH é o Conselho
de Administração, composto por nove membros,
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
a EBSERH será administrada por uma Diretoria
Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores,
todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo
Presidente da República, por indicação do Ministro de
Estado da Educação.
o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSERH,
compõe-se de três membros efetivos e respectivos
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da
Educação.
conselho Consultivo é órgão permanente da EBSERH
que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio
à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
a estrutura organizacional da EBSERH e a respectiva
distribuição de competências serão estabelecidas pela
Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho
Fiscal.

QUESTÃO 18

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(A)

o regime de pessoal permanente da EBSERH será o da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada
a contratação à prévia aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos.

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de
duração da EBSERH é
de 30 anos, prorrogável por igual período.
indeterminado.
de 5 anos, prorrogável.
de 15 anos, improrrogável.
de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de
2011, é INCORRETO afirmar que
é necessária a realização de licitação para a contratação
da EBSERH pela administração pública para realizar
atividades relacionadas ao seu objeto social.
a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia
universitária, poderá prestar os serviços relacionados às
suas competências mediante contrato com as instituições
federais de ensino ou instituições congêneres.
no âmbito dos contratos previstos no art. 6°, os servidores
titulares de cargo efetivo em exercício na instituição
federal de ensino ou instituição congênere que exerçam
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poderão
ser a ela cedidos para a realização de atividades de
assistência à saúde e administrativas.
a EBSERH será administrada por um Conselho de
Administração, com funções deliberativas, e por uma
Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho
Fiscal e um Conselho Consultivo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da
EBSERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre
outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO
Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
Diretoria Administrativa Financeira.
Auditoria Interna.
Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da
Informação.

Cargo: Médico - Reumatologia

QUESTÃO 20

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

QUESTÃO 23

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno
da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de ___ anos contados a partir da data
de publicação do ato de nomeação, podendo ser
reconduzidos por igual período.
três
cinco
dois
dez
quatro

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

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4° da Lei n° 8.142/1990, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
a(s) correta(s). Para receberem os investimentos
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da
Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito
Federal deverão contar, dentre outros, com:

QUESTÃO 21

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal, é
INCORRETO afirmar que
a pessoa jurídica em débito com o sistema da
seguridade social, como estabelecido em lei, poderá
contratar com o Poder Público e dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinadas à seguridade social constarão
dos respectivos orçamentos, não integrando o
orçamento da União.
a proposta de orçamento da seguridade social
será elaborada de forma integrada pelos órgãos
responsáveis pela saúde, previdência social e
assistência social, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de
seus recursos.
a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir
a manutenção ou expansão da seguridade social.
nenhum benefício ou serviço da seguridade social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total.

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

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

I.

Fundo de Saúde.

II.

Contrapartida de recursos para saúde no
respectivo orçamento.

III.

Conselho de Saúde, com composição
paritária.

IV.

Seguro de Saúde.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa considerada INCORRETA.
De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição
da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo,
ações e serviços de
(A)
urgência e emergência.
(B)
atenção secundária.
(C)
atenção psicossocial.
(D)
atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(E)
vigilância em saúde.

QUESTÃO 22

(A)

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica
da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão incluídas
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a execução de ações
de vigilância sanitária.
de vigilância epidemiológica.
de saúde do trabalhador.
de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica.
referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos,
água e bebidas para animais domésticos e
domesticados.

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal
que trata das atribuições do Sistema Único de
Saúde (SUS), EXCETO
participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
colaborar na proteção do meio ambiente, nele não
compreendido o do trabalho.
incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
científico e tecnológico.
executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
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QUESTÃO 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26
Médico residente relata o caso de um paciente
que entrevistou e examinou e afirma que este
apresenta podagra. Vários dos internos ficam em
dúvida sobre o termo, e ele esclarece tratar-se de
(A)
deformidade em “joanete”.
(B)
artrite aguda do tornozelo.
(C)
artrite aguda da 1ª articulação metatarsofalangiana.
(D)
formação de tofo no cotovelo.
(E)
formação de tofo no pé.

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

Homem de 40 anos apresenta perda auditiva
neurossensorial e zumbidos, queixa-se de dor
ocular, fotofobia e lacrimejamento. O médico
assistente suspeita de doença de Cogan. Qual é
o achado oftalmológico mais comum e altamente
sugestivo da doença dentro do contexto clínico
apresentado?
Esclerite.
Ceratite “seca”.
Episclerite.
Ceratite intersticial.
Ceratite ulcerativa periférica.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 27
Homem de 63 anos sofre há vários anos de doença
hematológica da qual não se recorda o nome.
Comparece em consulta com reumatologista,
apresentando quadro de artrite reumatoide, com
necessidade de uso de imunossupressor. Exames
laboratoriais demonstram pancitopenia acentuada.
Não se consegue contato com o hematologista
assistente. Preocupado com a situação, o
reumatologista decide prescrever medicamento
que não piore o quadro hematológico. Das drogas
a seguir, a mais segura para o caso é o/a
(A)
tocilizumabe.
(B)
metotrexato.
(C)
leflunomida.
(D)
azatioprina.
(E)
ciclosporina.

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

Mulher de 45 anos há 2 meses começou
a
apresentar poliartrite das articulações
interfalangianas das mãos, com rigidez matinal.
Exames laboratoriais apontaram aumento de VHS
e PCR e fator reumatoide negativo. O médico
assistente opta então por solicitar anti-CCP. Com
relação a esses anticorpos, assinale a alternativa
correta.
Não estão presentes em outras patologias.
Diferentemente do fator reumatoide, não se
correlacionam com pior prognóstico.
A citrulina é um aminoácido codificado geneticamente.
Apesar de altamente específicos, não costumam estar
positivos na artrite reumatoide inicial.
Passaram a fazer parte dos novos critérios de artrite
reumatoide de 2010.

QUESTÃO 32

QUESTÃO 28
Homem de 53 anos com diagnóstico de
granulomatose de Wegener recebe 1 ano de
pulsoterapia com Ciclofosfamida para tratamento
de glomerulonefrite pauciimune grave, porém
não apresenta melhora clínica. De acordo com a
literatura médica, a melhor opção medicamentosa
nesse momento é
(A)
rituximabe.
(B)
metotrexato.
(C)
azatioprina.
(D)
micofenolato.
(E)
ciclosporina.

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

QUESTÃO 29
Mulher de 45 anos com metatarsalgia há cerca de 4
meses. Relata que as dores são piores ao deambular
e aliviam com o repouso. Ocasionalmente tem
sensação de “choques” no mesmo local. Tem
hábito de usar salto alto na maior parte do tempo.
Radiografia dos pés sem grandes alterações. O
provável diagnóstico é de
(A)
osteoartrite.
(B)
neuroma de Morton.
(C)
artrite reumatoide.
(D)
compressão do nervo sural.
(E)
fratura de stress.

Menina de 19 anos comparece em consulta de
retorno no ambulatório de reumatologia de um
Hospital Escola. Tem histórico de nefrite lúpica e
encontra-se em tratamento com azatioprina 100mg/
dia e hidroxicloroquina 400mg/dia. O preceptor
sugere ao médico residente que solicite dosagem
de complemento nas próximas consultas, pois
afirma que níveis baixos (consumo) podem se
correlacionar com atividade de doença. Das
condições a seguir, a que menos costuma cursar
com hipocomplementenemia é a
endocardite bacteriana subaguda.
crioglobulinemia mista.
esclerose sistêmica difusa.
artrite reumatoide grave.
vasculite necrotizante sistêmica.

QUESTÃO 33

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

7

A velocidade de hemossedimentação (VHS) é
utilizada em diversas doenças reumatológicas
para se monitorar atividade de doença. Várias
condições clínicas costumam cursar com aumento
de VHS, EXCETO
gravidez.
anemia.
diabetes.
insuficiência cardíaca.
doença renal crônica.
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QUESTÃO 34

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

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

Os imunobiológicos são medicamentos com
grande utilidade em doenças reumatológicas.
Assinale a alternativa correta.
Adalimumabe, infliximabe e etanercepte são
aprovados para o tratamento de espondiloartrites
associadas à doença inflamatória intestinal.
O tocilizumabe mostrou-se altamente eficaz no
tratamento de artrite reumatoide mesmo se usado
sem associação com droga modificadora de doença.
O uso de anti-TNF na síndrome de Sjogren apresentou
bons resultados.
O rituximabe comprovou em ensaios clínicos
randomizados ser eficaz no tratamento de nefrite
lúpica refratária.
O rituximabe é aprovado para artrite reumatoide na
falha ao uso de metotrexato e leflunomida.

Pregabalina.
Fluoxetina.
Ciclobenzaprina.
Clonazepam.
Gabapentina.

QUESTÃO 38
Homem de 27 anos com diagnóstico de espondilite
anquilosante há 6 meses, com comprometimento
de articulações sacroilíacas, sem envolvimento
periférico. Fez uso de naproxeno 500mg 12/12
horas por 6 semamas, seguido de nimesulida
100mg 12/12 horas pelo mesmo período, porém
persistiu muito sintomático (BASDAI=6,0). Com
base no Consenso Brasileiro de Espondiloartrites
de 2007, qual é a melhor conduta para o caso?
(A)
Infliximabe.
(B)
Metotrexato + Infliximabe.
(C)
Metotrexato.
(D)
Sulfassalazina + Metotrexato.
(E)
Sulfassalazina.

QUESTÃO 35
Mulher de 65 anos, obesa, apresenta dores em
joelhos, principalmente para subir e descer
escadas. Ao exame físico: aumento de volume e
presença de crepitações femorotibiais grosseiras
bilaterais. Radiografias revelaram osteófitos,
esclerose subcondral e diminuição de espaço
articular de compartimento femorotibial medial
bilateral. A doença em questão costuma acometer
com frequência vários grupos articulares, EXCETO
(A)
interfalangianas proximais.
(B)
coluna lombar.
(C)
cotovelos.
(D)
interfalangianas distais.
(E)
1ª metatarsofalangiana do pé.

QUESTÃO 39
Para o cálculo do BASDAI do paciente da questão
anterior, assinale a alternativa correta.
(A)
O teste de Schober é utilizado para pontuação.
(B)
A distância occipito-parede foi substituída pela
distância tragus-parede.
(C)
A rigidez matinal é pontuada somente de acordo com
o seu tempo (0 a 120 minutos).
(D)
A fadiga deve ser pontuada de acordo com escala
visual analógica de 0 a 10.
(E)
São utilizados parâmetros subjetivos (paciente) e
objetivos (médico).

QUESTÃO 36
Homem de 70 anos, com histórico de diabetes de
longa data, realiza radiografia para investigação de
dor leve há 6 meses nas colunas dorsal e lombar.
O exame demonstra presença de prolongamentos
ósseos grosseiros na topografia de ligamento
longitudinal anterior semelhantes a osteófitos
e atingindo cerca de 9 níveis vertebrais. Sobre
a patologia em questão, assinale a alternativa
correta.
(A)
Joelhos e tornozelos são locais de acometimento
extra-axial pela doença.
(B)
É uma doença restrita ao esqueleto axial.
(C)
Apesar de incomum, a variante “espondilite
anquilosante do idoso” costuma ser indolente.
(D)
É comum a associação com doença degenerativa
discal e presença do “sinal do vácuo”.
(E)
A sacroileíte ou o HLA-B27 definem seu diagnóstico.

QUESTÃO 40
A artrite idiopática juvenil (AIJ) é uma doença
crônica da infância com acometimento das
articulações, mas também com possibilidade
de alterações extra-articulares. A uveíte anterior
crônica aparece com maior frequência em qual
subtipo de AIJ?
(A)
Artrite relacionada à entesite.
(B)
Poliarticular fator reumatoide negativo.
(C)
Poliarticular fator reumatoide positivo.
(D)
Sistêmica.
(E)
Oligoarticular.
QUESTÃO 41
Mulher de 38 anos com diagnóstico de esclerose
sistêmica queixa-se de dispneia. O médico
reumatologista fica preocupado com o quadro e
solicita exames para investigação. Em relação ao
acometimento pulmonar pela doença, assinale a
alternativa correta.
(A)
O achado espirométrico mais comum é o distúrbio
obstrutivo não responsivo à broncodilatadores.
(B)
Atualmente é a 2ª causa mortalidade pela doença,
perdendo só para a crise renal esclerodérmica.
(C)
É incomum a presença de pneumopatia intersticial
causada por refluxo gastroesofágico.

QUESTÃO 37
Mulher de 38 anos há 9 meses com dores difusas
e sensação de sono não restaurador. Foram
excluídas outras causas e fechado o diagnóstico de
fibromialgia. De acordo com o Consenso Brasileiro
para Tratamento de Fibromialgia de 2010, qual das
drogas a seguir NÃO é recomendada?
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(D)
(E)

A pneumopatia intersticial grave tem grande
associação com o anticorpo anticentrômero.
É comum o encontro de estertores crepitantes “em
velcro” bibasais em pacientes assintomáticos.

(C)
(D)
(E)

Artrite séptica.
Espondilite anquilosante.
Sinovite vilonodular pigmentada.

QUESTÃO 47
Mulher de 22 anos apresenta quadro de rash
malar e fotossensibilidade há 3 meses. O
médico assistente suspeita de lúpus eritematoso
sistêmico e solicita alguns exames para confirmar
sua hipótese. De acordo com os novos critérios
classificatórios para a doença descritos em 2012,
qual alternativa a seguir NÃO representa um exame
útil para completar os 4 critérios necessários?
(A)
Coombs direito.
(B)
Dosagem de C3 e C4.
(C)
Anti-RNP.
(D)
Anti-B2-glicoproteína I.
(E)
Hemograma.

QUESTÃO 42
Com relação à paciente da questão anterior, caso
apresente a forma limitada de doença e a suspeita
seja de hipertensão pulmonar, qual é o primeiro
exame a ser solicitado?
(A)
Ecocardiograma.
(B)
Cateterismo cardíaco convencional.
(C)
Tomografia computadorizada.
(D)
Cateterismo cardíaco direito.
(E)
Ressonância magnética.
QUESTÃO 43
As miopatias são um grupo heterogêneo de
doenças com várias particularidades entre si. Na
reumatologia, os principais representantes são as
miopatias inflamatórias idiopáticas e a miopatia
induzida pelo corticoide. Com relação ao assunto,
assinale a alternativa correta.
(A)
A polimiosite caracteriza-se principalmente por
infiltrado inflamatório perivascular.
(B)
A miopatia induzida pelo corticoide frequentemente
cursa com CPK normal.
(C)
O infiltrado inflamatório na dermatomiosite é rico
principalmente em linfócitos T CD 8.
(D)
O acometimento de musculatura distal exclui miopatia
por corpúsculos de inclusão.
(E)
A miopatia por corpúsculos de inclusão afeta
principalmente homens jovens.

QUESTÃO 48
Assinale a alternativa que apresenta a droga
extensivamente estudada dentro do lúpus
eritematoso sistêmico e de uso obrigatório
em todos os pacientes, exceto na presença de
contraindicação, que demonstrou nos estudos
ser eficaz em diminuir o número de recidivas da
doença, além de apresentar inúmeros outros
efeitos benéficos.
(A)
Azatioprina.
(B)
Metotrexato.
(C)
Prednisona.
(D)
Hidroxicloroquina.
(E)
Ciclofosfamida.

QUESTÃO 44
Mulher de 72 anos sofre fratura de fêmur direito
de baixo impacto ao escorregar e cair dentro do
banheiro de sua casa, sendo o quadro compatível
com osteoporose. Das opções a seguir, qual é a
medicação mais indicada para este caso?
(A)
Ibandronato.
(B)
Denosumabe.
(C)
Calcitonina.
(D)
Pamidronato.
(E)
Raloxifeno.

QUESTÃO 49
Mulher de 56 anos com queixa há 3 meses de
olho seco e boca seca. Foram excluídas outras
etiologias e suspeitado de síndrome de Sjogren.
Qual dos autoanticorpos a seguir pode auxiliar
para preencher os critérios diagnósticos para a
síndrome?
(A)
Anti-RNP.
(B)
Anti-Ro.
(C)
Anti-Jo1.
(D)
Anti-DNA.
(E)
Anti-nucleossomo.

QUESTÃO 45
Das complicações a seguir, qual NÃO está
relacionada com o uso de bifosfonados?
(A)
Osteossarcoma.
(B)
Osteonecrose de mandíbula.
(C)
Fraturas atípicas.
(D)
Síndrome “influenza like”.
(E)
Esofagite.

QUESTÃO 50
Os corticosteroides são utilizados há muito
tempo para o tratamento de diversas doenças
reumatológicas,
levando
à
melhora
da
sintomatologia e redução da mortalidade de
diversas patologias. Entretanto, na esclerose
sistêmica, seu uso é temido devido ao
risco aumentado especificamente para o
desenvolvimento de
(A)
osteoporose.
(B)
necrose asséptica de cabeça de fêmur.
(C)
pneumopatia intersticial.
(D)
gastropatia erosiva.
(E)
crise renal esclerodérmica.

QUESTÃO 46
Homem de 22 anos apresentando quadro de
monoartrite aguda de joelho direito. Artrocentese
revelou 102.000 leucócitos, com 96% de
polimorfonuclares. Qual é a principal hipótese
diagnóstica?
(A)
Doença por depósito de pirofosfato de cálcio.
(B)
Gota.
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