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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D) casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

clinica-geral
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se as características clínicas e laboratoriais 
das hemofilias, conclui-se que:

(A) são desordens hemorrágicas associadas à deficiên-
cia de fatores da coagulação - fator VIII (hemofilia A) 
e fator IX (hemofilia B). As manifestações clínicas de-
pendem do nível de atividade do fator deficiente, sen-
do classificadas como hemofilias graves aquelas com 
nível de atividade do fator deficiente menor que 5%.

(B) a co-hereditariedade com a mutação do fator  V de 
Leiden ou com outras mutações protrombóticas ocor-
re em uma pequena porção de pacientes com hemo-
filia A grave, e tais condições diminuem a tendência 
hemorrágica da doença, resultando numa menor fre-
quência de episódios hemorrágicos e um início mais 
tardio do quadro hemorrágico.

(C) nas hemofilias graves, o início das manifestações he-
morrágicas comumente se dá no período neonatal. A 
hemorragia  intracraniana é a primeira  manifestação 
clínica em cerca de 50% dos pacientes com hemofilia 
A grave, estando associada ao trauma intraparto.

(D) na avaliação laboratorial de pacientes com hemofilia 
A, é comum observar, a redução do nível de atividade 
do fator de von Willebrand (FvW). Isto se dá pelo fato 
do fator VIII agir como carregador do FvW e protegê-
lo da metabolização plasmática.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A anemia falciforme é ocasionada por uma desordem he-
reditária  devido  à  homozigose  para  uma  hemoglobina 
anormal, a hemoglobina S. Nas síndromes falciformes,

(A) a hemoglobina S resulta da substituição da lisina pelo 
ácido glutâmico como o sexto aminoácido na cadeia 
beta da globina, resultando em uma hemoglobina al-
tamente solúvel quando desoxigenada.

(B) as infecções constituem a principal causa de mortali-
dade e morbidade em pacientes com anemia falcifor-
me. O Streptococos pneumoniae constitui o principal 
agente infeccioso nas crianças falcêmicas menores 
de cinco anos. Após esta idade, as bactérias Gram-
negativas passam a ser os agentes infecciosos mais 
comuns.

(C) a hemoglobinopatia SC tem tipicamente um curso clí-
nico menos grave que a hemoglobinopatia SS, porém 
com maior risco para desenvolvimento de retinopatia 
periférica, úlceras de membros inferiores, priapismo e 
desenvolvimento precoce de osteonecrose.

(D) o traço da anemia falciforme é raramente associado 
com manifestações clínicas significantes. Porém, es-
tudos  estatísticos  evidenciam maior  risco  de  morte 
súbita em atletas e militares com traço falciforme, que 
são submetidos a esforços físicos extenuantes.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Hemoglobinúria  paroxística  noturna  (HPN) é  ocasionada 
por uma desordem adquirida caracterizada por um defeito 
na proteína de ancoragem GPI (glicosilfosfatidilinositol), le-
vando à ausência parcial ou completa de todas as proteí-
nas GPI-ligadas. Nesse caso, o diagnóstico

(A) é baseado na maior sensibilidade dos eritrócitos HPN 
à lise pelo sistema complemento. Assim, o teste da 
sucrose consiste num teste de triagem, que deverá 
ser confirmado pelo teste de Ham.

(B) deverá ser investigado nos casos de: hemólise extra-
vascular,  anemia aplásica,  síndrome mielodiplásica, 
linfoma não Hodgkin de células T, tromboses em síti-
os incomuns e em pacientes com disfagia com prova 
de hemólise positiva.

(C) é pesquisado em amostra de sangue periférico, po-
rém as amostra devem ser conservadas em tempera-
tura ambiente. A refrigeração da amostra impossibilita 
a análise da presença de clone HPN, especialmente 
na população eritrocitária.

(D) é realizado pela técnica de imunofenotipagem. O rea-
gente FLAER, usado na citometria de fluxo, deriva-se 
da associação de um fluorcromo com a toxina proae-
rolysina, que se liga especificamente ao GPI (glisilfos-
fatidilinositol). O uso deste reagente é mais específico 
e sensível para o diagnóstico de HPN que o uso de 
anticorpos contra antígenos GPI-ligados.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tricoleucemia ou leucemia de células pilosas é uma leuce-
mia incomum, representando cerca de 2% de todas as leu-
cemias, e recebeu este nome devido a projeções citoplas-
máticas irregulares nas células malignas. Considerando-se 
as características desta leucemia, conclui-se que:

(A) a tricoleucemia é uma neoplasia linfoproliferativa de 
células  T e  apresenta  uma forte  predominância  no 
sexo feminino e na raça negra.

(B) a forma variante da tricoleucemia exibe uma morfolo-
gia intermediária entre a célula pilosa e o prolinfócito, 
tipicamente cursa com leucocitoses extremas, sem os 
achados de anemia, monocitopenia e plaquetopenia. 
Apresenta uma resposta terapêutica aos análogos da 
purina (cladribina ou pentostatina) menor que nas for-
mas clássicas.

(C) a imunofenotipagem revela a expressão de antígenos 
da linhagem linfoide B, com marcação frequente de 
antígenos  de  células  B  precursoras  como  CD10  e 
CD21, além de expressão característica dos antíge-
nos CD103, CD5 e CD11c. A expressão das cadeias 
pesadas das imunoglobulinas é ausente por se tratar 
de células linfoides B precursoras.

(D) o quadro clínico é caracteristicamente agressivo, cur-
sando com esplenomegalia volumosa, pancitopenia e 
linfonodomelias de rápido crescimento. O tratamento 
deve ser imediato após o diagnóstico e sempre com 
medidas profiláticas para síndrome de lise tumoral.

medico-hematologista



UFG/CS                                                                                   PREFEITURA DE GOIÂNIA                                        CONCURSO PÚBLICO/SAÚDE/2012

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um homem de 67 anos recebeu diagnóstico de mieloma 
múltiplo secretor de proteína monoclonal IgA/Kappa. Não 
apresenta lesões líticas e/ou fraturas ósseas. Os exames 
do diagnóstico mostram:

- Hemoglobina: 9,0 g/dL; cálcio sérico: 11 mg/dL; creatinina 
sérica: 2,2 mg/dL e beta2 microglobulina de 6,0 mg/L.
- Eletroforese de proteínas séricas com: albumina sérica de 
3,0 g/dL e pico monoclonal IgA com 4,4 g/dL. A pesquisa uri-
nária da proteína de Bence Jones foi negativa.

Com base nos dados apresentados, conclui-se que o esta-
diamento  do  paciente  pelos  sistemas  de  Durie  Salmon 
(DS) e do International Staging System (ISS) é, respectiva-
mente,

(A) estádio II B (DS) e estádio III (ISS).

(B) estádio I A (DS) e estádio II (ISS).

(C) estádio III B (DS) e estádio III (ISS).

(D) estádio II B (DS) e estádio II (ISS).

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 47 anos, do sexo masculino, apresentou 
quadro de fraqueza há 30 dias.  O hemograma mostra: 
Hb  =  9,9  g/dL;  leucometria  =  18.900  células/uL com 
3,0% de blastos e plaquetometria = 90.000/uL. O mielo-
grama evidenciou 5,0% de blastos com grânulos citoplas-
máticos e diseritropoiese. Realizou cariótipo de medula ós-
sea com t(8:21) nas 20 metáfases analisadas. Qual o diag-
nóstico do paciente de acordo com a classificação WHO – 
2008?

(A) Síndrome  mielodisplásia,  subtipo  anemia  refratária, 
com excesso de blastos tipo II (AREB-II).

(B) Leucemia mieloide aguda associada a t(8:21).

(C) Leucemia mieloide aguda com achados relacionados 
à mielodiplasia.

(D) Síndrome  mielodisplasia,  subtipo  anemia  refratária, 
com excesso de blastos tipo I (AREB-I).

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença de Gaucher é a mais comum das doenças de 
depósito lisossomal e resulta da deficiência de uma enzi-
ma lisossomal chamada glucocerebrosidase (também co-
nhecida como beta-glucosidase ácida). Existem três tipos 
clínicos da doença de Gaucher – tipo 1, 2 e 3. Quais ca-
racterísticas epidemiológicas e/ou clínicas definem o subti-
po clínico tipo 1 da doença de Gaucher?

(A) É o subtipo clínico mais raro e grave da doença, com 
início dos sintomas no primeiro ano de vida e ocorre 
com maior frequência na população afro-americana.

(B) É diferenciado dos demais subtipos clínicos por não 
ter comprometimento neurológico,  manisfestando-se 
principalmente  por  hepatoesplenomegalia,  compro-
metimento ósseo e sintomas relacionados a citopeni-
as, como fadiga e sangramentos. 

(C) É  caracterizado  por  apresentação  precoce,  tipica-
mente no primeiro  ano de vida,  e por  comprometi-
mento neurológico grave e progressivo.

(D) É o subtipo clínico mais comum e caracterizado por 
esplenomegalia, citopenias e degeneração psicomo-
tora progressiva.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A infecção pelo HIV resulta em prejuízo da imunidade ce-
lular e predispõe ao desenvolvimento de neoplasias.  Os 
linfomas de Hodgkin e não Hodgkin apresentam maior in-
cidência em pacientes com infecção por HIV. Qual subtipo 
de linfoma não Hodgkin associado ao HIV está relaciona-
da ao herpes vírus humano tipo 8 (HHV8)?

(A) Linfoma de célula T periférico

(B) Linfoma de Burkitt

(C) Linfoma de efusão primário

(D) Linfoma de sistema nervoso central primário

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os efeitos adversos relacionados às transfusões de san-
gue e hemoderivados são denominados “reações transfu-
sionais”. De acordo com a patogenia dessas reações, con-
clui-se que:

(A) a  lesão  pulmonar  aguda  associada  à  transfusão 
(TRALI)  é  uma  complicação  extremamente  grave, 
que ocorre dentro de seis horas após uma transfu-
são. É caracterizada por hipoxemia, infiltrados pulmo-
nares bilaterais e ausência de sinais de hipervolemia.

(B) a púrpura pós-transfusional constitui-se no desenvol-
vimento  de  plaquetopenia  grave  dentro  de  cinco  a 
dez dias após uma transfusão. Está associada à pre-
sença de citocinas inflamatórias,  presentes nos he-
mocomponentes contendo plasma, que estimulam a 
agregação plaquetária.

(C) as reações transfusionais alérgicas são complicações 
comuns e variam de rash cutâneo ao choque anafilá-
tico. Ocorrem principalmente em transfusões de con-
centrados de hemácias lavadas e albumina.

(D) as reações hemolíticas associadas à incompatibilida-
de ABO são mediadas por anticorpos IgG que deter-
minam hemólise extravascular precoce. Manifestam-
se clinicamente por insuficiência respiratória e coagu-
lopatia.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um homem de 58 anos, previamente hígido, realizou há 
sete dias cirurgia corretiva de fratura de quadril secundária 
a trauma. Manteve-se internado para recuperação clínica, 
com tratamento fisioterápico e profilaxia para tromboembo-
lismo venoso com heparina não fracionada (HNF). Há um 
dia, apresentou edema e dor no membro inferior direito e 
realizou os seguintes exames:

- Doppler venoso de MID: compatível com trombose venosa 
profunda (TVP) aguda.
- Hemograma com Hb: 12,0 g/dL; leucócitos: 9.800/uL e pla-
quetas: 38.000/uL.
- Os exames bioquímicos, as provas de hemólise e a gaso-
metria arterial estavam normais.

Nesse caso, a melhor conduta terapêutica é a seguinte:

(A) fazer  bolus de HNF de 80 ui/Kg de peso corporal, 
seguido de infusão contínua de 18 ui/Kg/hora.

(B) trocar a HNF por heparina de baixo peso molecular, 
com dose terapêutica ajustada ao peso corporal do 
paciente.

(C) suspender  imediatamente  a  heparina  e  proceder 
terapia  com  trombolítico  seguida  por  infusão  de 
heparina diretamente no vaso trombosado.

(D) suspender  imediatamente  a  heparina  e  proceder 
anticoagulação  com  um  agente  inibidor  direto  da 
trombina, como por exemplo, a lepirudina. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os subtipos de linfomas não Hodgkin podem ocasionar al-
terações citogenéticas. Uma das alterações citogenética e 
o subtipo de linfoma não Hodgkin a ela relacionado, é, res-
pectivamente,

(A) Translocação 14:18 e linfoma folicular.

(B) Translocação 11:14 e linfoma linfocítico/leucemia lin-
fóide crônica.

(C) Translocação 2:5 e linfoma de células do manto.

(D) Translocação 8:14 e linfoma anaplásico de grandes 
células T.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento das doenças onco-hematológicas é realizado 
com a utilização de algumas drogas. Dentre essas, o gru-
po que representa drogas com alto risco de complicações 
eméticas (risco de vômitos maior que 90%) é o seguinte:

(A) prednisona, rituximab e hidroxiureia.

(B) melfalano, cladribina e fludarabina.

(C) gemcitabina, mitoxantrone e etoposideo.

(D) dacarbazina, cisplatina e carmustina.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mulher de 42 anos, sem história de morbidades importan-
tes, há dez dias iniciou quadro de astenia, febre e cefaleia. 
Há dois dias, vem apresentando episódios de convulsões 
tônico-clônicas  generalizadas.  À  admissão  hospitalar,  o 
hemograma mostrava anemia (Hb: 7,1 g/dL) e plaquetope-
nia (18.000/uL). A análise do esfregaço de sangue periféri-
co revelou policromasia, esquizócitos e eritroblastos circu-
lantes. A tomografia computadorizada de crânio e os exa-
mes de coagulação foram normais.  O EAS apresentava 
proteinúria e hematúria leves. O diagnóstico e a conduta, 
para o caso apresentado, são:

(A) púrpura trombocitopênica trombótica – a paciente de-
verá ser submetido a tratamento com plasmaférese 
diariamente com troca de pelo menos uma volemia 
plasmática por soro albuminado a 4%.

(B) síndrome de Evans – a paciente deverá ser submeti-
do a tratamento com rituximab.

(C) púrpura  trombocitopênica  trombótica  –  a  infecção 
pelo vírus HIV deverá ser pesquisada como causa.

(D) aplasia adquirida de medula óssea – a paciente deve-
rá receber transfusão de plaquetas e realizar biópsia 
de medula óssea para confirmar o diagnóstico.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome do anticorpo antifosfolípide (SAAF) é clinica-
mente caracterizada por complicações obstétricas e/ou por 
manifestações tromboembólicas.  Nesse caso (de acordo 
com as manifestações clínicas e o manejo terapêutico da 
SAAF),

(A) a trombose venosa profunda de membros inferiores 
constitui a principal manifestação tromboembólica na 
SAAF.

(B) a presença de anticorpos anticardiolipina (aCL), mes-
mo em baixos títulos, está mais associada a eventos 
clínicos (trombose e complicações obstétricas) do que 
na positividade para o anticorpo anticoagulante lúpico 
(LA).

(C) a SAAF catastrófica é  caracterizada por  tromboses 
de grandes artérias comprometendo simultaneamente 
pelo menos três órgãos. O tratamento é baseado no 
uso de trombolítico sistêmico.

(D)   os pacientes com SAAF e eventos trombóticos em tra-
tamento com warfarina deverão ser alvo terapêutico de 
RNI entre 3,0 e 4,0.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  manejo  de  pacientes  neutropênicos  febris,  deve-se 
considerar:

(A) o uso  precoce  de fator  estimulante  de colônias de 
granulócitos está associado a menor duração da anti-
bioticoterapia e menor risco de morte devido à infec-
ção.

(B) os pacientes com leucemia mieloide aguda com neu-
tropenia febril e sem qualquer evidência de instabili-
dade hemodinâmica são considerados pacientes de 
baixo risco e deverão ser tratados ambulatorialmente 
com antibióticos orais.

(C) o tratamento baseia-se na administração precoce de 
antibióticos de largo espectro. A vancomicina deve fa-
zer parte do esquema de antibióticos iniciais nos ca-
sos de instabilidade hemodinâmica e de infecção re-
lacionada a cateter venoso.

(D) a identificação do sítio de infecção é possível em cer-
ca de 70% dos pacientes com neutropenia febril, sen-
do o principal fator relacionado à escolha da antibioti-
coterapia inicial.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prevalência de anemia aumenta após os 50 anos. No 
estudo  NHANES  III,  aproximadamente  10%  dos  indiví-
duos, homens ou mulheres, com mais de 65 anos, tinham 
anemia, assim como mais de 20% dos idosos com mais 
de 85 anos. A causa mais comum de anemia nesta faixa 
etária é:

(A) anemia de doença crônica.

(B) anemia por deficiência nutricional.

(C) insuficiência renal.

(D) diminuição da proliferação da stem cell hematopoiética 
relacionada à idade.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No metabolismo do ferro, após a saída deste metal do en-
terócito,  pela  membrana  basolateral,  uma  enzima  faz  a 
oxidação do Fe2+ em Fe3+, para que o ferro possa se li-
gar à transferrina. A enzima envolvida neste processo é:

(A) ferroportina

(B) citocromo b-like duodenal (DCYTB)

(C) hepcidina

(D) hefaestina

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na anemia megaloblástica tipo 1 (síndrome de Imerslund-
Gräsbeck),  observa-se  a  deficiência  de  cobalamina  por 
má-absorção devido

(A) ao defeito no receptor ileal do fator intrínseco (FI).

(B) à deficiência congênita do FI.

(C) à deficiência de transcobalamina I (proteína R).

(D) à insuficiência pancreática.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A interferência de outros medicamentos na ação dos deri-
vados cumarínicos é amplamente conhecida e ocorre por 
meio de vários mecanismos. O grupo de drogas que po-
tencializam a ação anticoagulante, por diminuir a absorção 
intestinal de vitamina K, é o seguinte:

(A) fluconazol, barbitúricos e diuréticos.

(B) griseofulvina, antiácidos e antidepressivos tricíclicos.

(C) cloranfenicol, neomicina e tetraciclina.

(D) rifampicina, antidepressivos tricíclicos e barbitúricos.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 70 anos chega ao ambulatório queixando-
se de astenia, sonolência, palpitações aos pequenos es-
forços e episódio de lipotimia. Além disso, refere alopecia 
e unhas quebradiças. Há seis meses, vem apresentando 
alteração do hábito intestinal, ora obstipado, ora com diar-
reia, algumas vezes com sangue nas fezes. No exame físi-
co, foi obsevada palidez cutâneo-mucosa (+++/4+), queili-
te angular, glossite, além de unhas e cabelos quebradiços. 
O hemograma apresentou estes dados: Hb-6,0, VCM-55, 
HCM-18,  CHCM-25  e  RDW-27;  Leuc-9.300  e  Plaq-
520.000. Os exames necessários para definição do diag-
nóstico deste paciente são:

(A) tomografia computadorizada de abdome e CEA (antí-
geno carcinoembrionário).

(B) perfil de ferro e colonoscopia.

(C) dosagem sérica de vitamina B12 e endoscopia diges-
tiva alta.

(D) tomografia computadorizada de abdome, perfil de fer-
ro e dosagem sérica de vitamina B12.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo fisiológico da hemostasia sanguínea são dis-
criminadas, didaticamente, cinco fases: iniciação da coa-
gulação; propagação da formação de trombina; término da 
resposta procoagulante; eliminação do coágulo de fibrina e 
reparo tecidual e regeneração. Na primeira fase, de inicia-
ção da coagulação, gera-se pequena quantidade de trom-
bina.  Qual  é  o  mecanismo  gerador  de  trombina  nesta 
fase?
(A) Ativação da via intrínseca (fator XII).
(B) Ativação do plasminogênio.
(C) Exposição de trombomodulina pelo endotélio lesado.
(D) Formação do complexo tenase extrínseco, a partir do 

fator tecidual e do fator VIIa.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A policitemia observada na síndrome de Gaisböck é:
(A) absoluta e associada à mutação JAK2.
(B) absoluta e associada à síndrome de Cushing.
(C) relativa e associada à hemoglobina de Heathrow.
(D) relativa e associada à obesidade

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma paciente  de  70  anos,  com diagnóstico  de púrpura 
trombocitopênica imune (PTI), apresentou infecção do tra-
to respiratório superior e, após dois dias, gengivorragia e 
contagem de plaquetas igual a 25.000/μl. Foi tratada com 
prednisona, melhorando o sangramento e, após cinco se-
manas, está assintomática e com contagem de plaquetas 
de 32.000/μl. No atual estágio, qual é a conduta a ser ado-
tada?

(A) Manter prednisona até plaquetas ≥ 50.000/ μl.

(B) Indicar a realização de esplenectomia.

(C) Observar e realizar hemogramas seriados.

(D) Administrar azatioprina.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São causas adquiridas de deficiência de proteína C:

(A) desnutrição, hepatopatia e síndrome nefrótica.

(B) uso de varfarina, DPOC (doença obstrutiva pulmonar 
crônica) e hipotireoidismo.

(C) coagulação  intravascular  disseminada  (CIVD), 
colagenoses e aldosteronismo.

(D) hepatopatia, colagenoses e hipotireoidismo.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença de von Willebrand (vW) do tipo 2B é caracteriza-
da por:
(A) atividade do fator de vW muito baixa.
(B) multímeros do fator de vW normais.
(C) RIPA  (agregação  plaquetária  induzida  pela 

ristocetina) aumentada.
(D) ligação anormal do fator de vW com o fator VIII.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma paciente de 50 anos tem leucemia mieloide crônica 
(LMC), diagnosticada em fase crônica há três anos. Desde 
então, faz uso regular de mesilato de imatinibe (MI),  na 
dose de 400 mg/dia. Atingiu resposta citogenética comple-
ta (RCC) e resposta molecular maior (RMM). Vai ao ambu-
latório de hematologia referindo-se estar assintomática e 
em uso regular da medicação. Ao exame físico, apresenta-
va-se  eutrófica,  normocorada  e sem visceromegalias.  O 
hemograma estava normal, bem como os demais exames 
bioquímicos. O BCR-ABL quantitativo (RT-PCR) corrigido 
foi de 1,02. O próximo cariótipo programado para a paci-
ente seria em oito meses. Qual é a melhor conduta neste 
momento?

(A) Aumentar a dose do MI para 600 mg/dia e repetir o 
BCR-ABL com três meses, antecipando o cariótipo, 
se necessário.

(B) Reforçar a adesão ao MI, mantendo a dose de 400 
mg/dia  e  repetir  o  BCR-ABL  com  três  meses, 
antecipando o cariótipo, se necessário.

(C) Trocar a medicação por um inibidor de tirosinoquina-
se de segunda linha e solicitar pesquisa de mutação 
do gene BCR-ABL.

(D) Manter MI 400 mg/dia e seguir a programação de mo-
nitorização da paciente, visto que ela está com RCC 
e RMM.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Cútis laxa granulomatosa é

(A) uma neoplasia de precursor hematológico (linfoma de 
célula NK).

(B) um linfoma cutâneo de células B.

(C) um linfoma cutâneo primário anaplásico de grandes 
células.

(D) um subtipo de micose fungoide.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma paciente de 32 anos apresentou o quadro de trombo-
citemia essencial (TE) há um mês, com síndrome do dedo 
azul. Trata-se de uma gestante (16ª. semana) que, atual-
mente, encontra-se assintomática. Além de encaminhá-la 
ao pré-natal de alto risco, qual a conduta a ser indicada?

(A) Manter  sem medicação  citorredutora,  prescrevendo 
apenas AAS.

(B) Prescrever hidroxiureia e AAS.

(C) Prescrever interferon-α e AAS.

(D) Prescrever anagrelide e AAS.
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os achados clínicos de albinismo parcial, fotofobia e cabe-
los de cor prata, associados à observação laboratorial de 
grandes  grânulos  peroxidase-positivos  nos  leucócitos, 
principalmente  no  granulócitos,  representam a  anomalia 
de

(A) Chédiak-Steinbrinck-Higashi.

(B) Alder-Reilly.

(C) Jordan.

(D) May-Hegglin.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 38 anos há alguns meses vem apresen-
tando astenia progressiva e artralgias. Procurou ortopedis-
ta devido a dor no joelho direito, quando foi solicitado he-
mograma que evidenciou anemia, eosinofilia e plaquetope-
nia. Os resultados de exames seriados de parasitológico 
de fezes foram negativos. As doenças alérgicas e reuma-
tológicas foram descartadas.  Foi  então encaminhado ao 
hematologista  que  prosseguiu  a  investigação.  A medula 
óssea  mostrou-se  hipercelular,  com eosinofilia  e  fibrose 
grau II. O paciente queixou-se de piora progressiva das ar-
tralgias e  do seu estado geral,  e  o hemograma revelou 
agravamento da eosinofilia. Cariótipo normal e BCR-ABL 
negativo, assim como a mutação JAK2. Continuando a in-
vestigação,  evidenciou  apenas  um sinal  correspondente 
do gene CHIC2 em >50% das interfases analisadas. Nes-
se caso, qual é a droga de escolha para tratar esse paci-
ente?

(A) Hidroxiureia.

(B) Azatioprina.

(C) Mesilato de imatinibe.

(D) Talidomida.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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