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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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Cardiomiopatias  são  doenças  cardíacas  resultantes  de 
anormalidades do miocárdio. No diagnóstico dessas doen-
ças,

(A) a cardiomiopatia hipertrófica idiopática é caracteriza-
da por hipertrofia do ventrículo esquerdo, sem uma 
causa sistêmica identificável.

(B) a cardiomiopatia restritiva é caracterizada por uma for-
ma ativa (eosinofílica) e uma inativa (não eosinofílica). 

(C) a cardiomiopatia idiopática dilatada apresenta carac-
terísticas histopatológicas específicas à biópsia mio-
cárdica.

(D) a biópsia miocárdica é o procedimento de escolha na 
miocardiopatia infiltrativa.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As doenças tiroideanas de origem inflamatória (tiroidites) 
apresentam características clínicas e histopatológicas que 
podem auxiliar em seu diagnóstico. Assim sendo, 

(A) a tiroidite de palpação é comum e pode ser diagnostica-
da por suas manifestações clínicas e macroscópicas.

(B) o  acometimento  da  tiroide  por  granulomas  é  um 
achado comum na tuberculose miliar.

(C) a presença de granulomas centrados nos folículos é 
uma característica da sarcoidose.

(D) as micoses são caracterizadas por granulomas com 
necrose central e neutrófilos circundando os fungos.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A esofagite apresenta-se clinicamente por meio de dor e 
sensação de queimação retroesternal. Na análise histopa-
tológica e no diagnóstico etiológico de lesões esofágicas,

(A) a  presença  de  heterocários  virais  herpéticos  é  um 
achado frequente no esôfago em autópsias de imu-
nossuprimidos.

(B) o encontro da inclusão citomegálica é pouco relevan-
te, já que a citomegalovirose esofágica tem caracte-
rísticas endoscópicas bastante distintas.

(C) os  achados  histopatológicos  mais  importantes,  na 
esofagite de refluxo, são a congestão vascular e a in-
filtração do epitélio por neutrófilos.

(D) a presença de eosinófilos em uma biópsia esofágica 
favorece o diagnóstico de esofagite eosinofílica.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O risco  de adenocarcinoma esofágico  é  aumentado em 
pacientes com esôfago de Barrett. Em relação ao diagnós-
tico e às possíveis complicações do esôfago de Barrett, 
deve-se considerar que

(A) o encontro de Helicobacter pylori na mucosa colunar 
exclui o diagnóstico.

(B) o critério diagnóstico histopatológico é a presença de 
mucosa colunar ocupando pelo menos 3 cm do esô-
fago.

(C) a presença de mucosa colunar estratificada no esôfa-
go terminal precede o seu surgimento e é um indicati-
vo de doença de refluxo.

(D) o refluxo ácido crônico é a sua complicação mais fre-
quente.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As gastrites podem ser agudas ou crônicas, infecciosas ou 
não infecciosas. Desse modo, 

(A) a metaplasia pilórica do corpo e a metaplasia intesti-
nal podem ocorrer no contexto da gastrite crônica. 

(B) a úlcera duodenal está frequentemente associada à 
gastrite crônica atrófica.

(C) o tabaco e os alimentos ricos em sal são importantes 
cofatores na gastrite de tipo B (não atrófica).

(D) a gastrite aguda, geralmente infecciosa, é caracteri-
zada por um acentuado infiltrado inflamatório, rico em 
neutrófilos e linfócitos B, permeando as glândulas.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A biópsia endoscópica é frequentemente realizada para 
diagnóstico de colites, e, ao exame anatomopatológico,

(A) a presença de plasmócitos na base das glândulas, 
grande desorganização arquitetural e infiltrado infla-
matório acometendo mucosa e submucosa são indi-
cativos de doença de Crohn. 

(B) a  retocolite  ulcerativa,  ao  contrário  do  que  muitos 
acreditam, pode acometer o íleo terminal, onde fre-
quentemente causa estenose.

(C) a colite isquêmica pode ser confundida histopatologi-
camente com a retocolite ulcerativa.

(D) a colite colagênica apresenta quadro histopatológico 
de infiltrado linfo-histiocitário, erosões e fístulas.

medico-patologista
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pólipos e adenomas são mais comuns no cólon, mas po-
dem ocorrer  no  esôfago,  estômago e intestino  delgado. 
Podem ser neoplásicos ou não neoplásicos, planos ou ele-
vados, associados ou não a síndromes. Uma das caracte-
rísticas dessas lesões é

(A) a presença de maior complexidade arquitetural, com 
maior grau de displasia nos adenomas planos. 

(B) a associação com uma síndrome em cerca de meta-
de dos casos de pólipos de Peutz-Jeghers.

(C) o surgimento de múltiplos lipomas e carcinomas de 
pele na síndrome de Gardner, que é uma variante da 
síndrome de Turcot. 

(D) os  pólipos  juvenis,  embora  tipicamente  únicos,  po-
dem ser múltiplos e ocorrer em adultos. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A biópsia é frequentemente realizada durante a avaliação 
das hepatites crônicas,  podendo auxiliar na definição da 
etiologia e/ou na graduação/estadiamento das lesões. Nas 
biópsias de hepatites crônicas,

(A) os achados na hepatite autoimune são pouco especí-
ficos e o diagnóstico é essencialmente clínico e soro-
lógico. 

(B) a presença de granulomas na hepatite C é frequente 
e está associada a tratamento com corticosteroides.

(C) a presença de folículos linfoides é um importante cri-
tério para o diagnóstico diferencial entre a hepatite C 
e a hepatite B ou a autoimune.

(D) a presença de nódulos displásicos na hepatite B indi-
ca risco de evolução para cirrose macronodular.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Carcinoma ampular é o termo utilizado para as neoplasias 
malignas epiteliais centradas na ampola de Vater. A região 
também pode ser sede de lesões não neoplásicas que po-
dem produzir manifestações clínicas semelhantes às das 
neoplasias, levando à realização de biópsia.  Nas lesões 
de região ampular, 

(A) o prognóstico do carcinoma é ruim, semelhantemente 
ao que ocorre com o adenocarcinoma pancreático.

(B) os adenomas vilosos devem ser tratados de maneira 
agressiva (Wipple), devido ao seu alto risco de asso-
ciação com o adenocarcinoma.

(C) o  carcinoide  de  papila  duodenal  é  um achado  fre-
quente na síndrome de Li-Fraumeni.

(D) a  presença  de fibrose  e  inflamação  crônica  pode 
ocorrer em pacientes com cálculos de vesícula ou do-
ença pancreática.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Lesões adrenais podem ser diagnosticadas por exames de 
imagem ou por suas manifestações relacionadas à produ-
ção hormonal. Em relação às lesões que podem se mani-
festar como massas tumorais, considera-se que 

(A) a  hiperplasia  adquirida  secundária  à  hiperprodução 
de ACTH pode apresentar aspecto macroscópico di-
fuso e geralmente é bilateral.

(B) o neuroblastoma geralmente é bem delimitado, sendo 
frequentemente diagnosticado pela presença de me-
tástases pulmonares.

(C) o  principal  critério  de  maliginidade  em  um  nódulo 
adrenal é o tamanho maior que 4 cm.

(D) o mielolipoma é frequentemente bilateral, geralmente 
assintomático,  mas  pode  apresentar  produção  hor-
monal.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se a assinatura gênica dos tumores mamá-
rios,  o perfil  imuno-histoquímico típico para o carcinoma 
mamário luminal A é:

(A) receptores de estrógenos, receptor de progesterona e 
c-erbB-2  -  HER-2/neu  positivos  e  Ki67/Mib-1  maior 
que 14%.

(B) receptores de estrógenos e receptor de progesterona 
positivos, c-erbB-2 - HER-2/neu negativo e Ki67/Mib-
1 menor que 14%.

(C) receptores de estrógenos, receptor de progesterona e 
c-erbB-2 - HER-2/neu positivos e Ki67/Mib-1 menor 
que 14%.

(D) receptores de estrógenos e receptor de progesterona 
negativos, c-erbB-2 - HER-2/neu positivo e Ki67/Mib-
1 maior que 14%.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A respeito dos linfomas de zona cinzenta, o critério, segun-
do a OMS, para diagnóstico de Linfoma de Burkitt, é:

(A) Ki67/Mib-1 maior que 90%.

(B) negatividade do Bcl-2 (Clone 124).

(C) negatividade do Bcl-2 (Clone E17).

(D) positividade do c-Myc através do FISH.

medico-patologista
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O linfoma primário  de efusões é uma entidade recente-
mente descrita e definida pela OMS como “entidade clíni-
co-patológica distinta que se enquadra como uma neopla-
sia maligna de grandes células B. Usualmente se apresen-
ta com o envolvimento de superfícies serosas: pleural, pe-
ritoneal e pericárdica, sem evidências de massas tumorais 
em outras localidades.” Do ponto de vista de sua etiopato-
genia e epidemiologia, o linfoma primário de efusões 

(A) acomete pacientes HIV positivos, em qualquer faixa 
etária.

(B) é mais comum no grupo dos pacientes HIV positivos 
do que o linfoma difuso de grandes células B.

(C) pode ocorrer em pacientes HIV negativos, e é encon-
trado em pacientes com debilidade do sistema imuno-
lógico, principalmente em idosos.

(D) é universalmente associado com a infecção do HHV-
8/SK e acomete principalmente homens em todas as 
faixas etárias.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 18 de julho de 2011, foi aprovado no Brasil o uso tera-
pêutico  do  Herceptin®  para  câncer  gástrico  avançado, 
com a possibilidade de haver aumento de sobrevida de 
50%, ou melhor, um aumento médio de 180 dias de sobre-
vida para os pacientes que mostram amplificação do HER-
2/neu e são tratados com a “droga-alvo”. Com relação à 
pesquisa do HER-2/neu, nos adenocarcinomas gástricos, 

(A) o teste indicado e aceito pela ANVISA é o FISH.

(B) o HER2/neu é identificado difusamente nos adeno-
carcinomas gástricos,  em todos os tipos histológicos.

(C) o HER-2/neu é identificado focalmente nos adenocar-
cinomas gástricos, com expressão basolateral, basal 
e/ou lateral.

(D) o teste do HER2/neu,  nos adenocarcinomas gástri-
cos, diferentemente dos tumores mamários, prescin-
de de escore de quantificação de intensidade quando 
avaliado por imuno-histoquímica.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ciclina D1 e a proteína p53, quando associadas, apre-
sentam importante informação sobre evolução desfavorá-
vel no seguinte tipo de neoplasia: 

(A) melanoma.

(B) linfoma de células do manto.

(C) adenocarcinoma endocervical do colo uterino.

(D) plasmocitoma.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sarcoma de Ewing do osso apresenta-se,  na maioria 
das vezes, como uma neoplasia maligna indiferenciada de 
células pequenas redondas e azuis, morfologicamente im-
possível de ser diferenciada de outras neoplasias com ca-
racterísticas semelhantes e que também podem compro-
meter estruturas ósseas. Para a definição do diagnóstico 
imunomorfológico, com segurança, quais marcadores imu-
no-histoquímicos devem ser associados?

(A) LCA,  Desmina,  S100,  Mieloperoxidase,  CD117  e 
CD99.

(B) LCA, Desmina, CD56, AE1/AE3, CD10 e CD99.

(C) LCA, Vimentina, CD3, CD20, CD56 e CD99.

(D) LCA, Glicoforina, Mieloperoxidase, S-100, Vimentina 
e CD99.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o diagnóstico imunomorfológico de seminomas nos 
testículos  e  de  disgerminoma  nos  ovários,  o  marcador 
imuno-histoquímico mais específico, dentre os abaixo rela-
cionados, é:

(A) PLAP

(B) CD30

(C) OCT4

(D) CD117

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  angiolipoma  renal  é  uma  neoplasia  pouco  frequente, 
portanto, não é rotina na prática diária da patologia cirúrgi-
ca; sempre que é diagnosticado, causa dificuldades para a 
definição do diagnóstico. Além dos critérios morfológicos, 
qual dos marcadores imuno-histoquímicos abaixo relacio-
nados pode ajudar na construção do diagnóstico?

(A) EMA

(B) Receptor de progesterona

(C) HMB-45

(D) CD34

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O meningeoma é um tumor  das meninges e frequente-
mente é acondicionado em fixadores inadequados e por 
tempo muito longo, fatos que, além de dificultar a análise 
morfológica,  limita  o  estudo  imuno-histoquímico  ideal. 
Mesmo assim, algumas vezes se faz necessária a confir-
mação diagnóstica por imuno-histoquímica. Dos marcado-
res abaixo relacionados, qual pode ser usado para a infe-
rência do diagnóstico de meningeoma?

(A) GFAP

(B) Receptor de progesterona

(C) EMA

(D) CD34
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A nova classificação da OMS de 2010 para os tumores 
neuroendócrinos do trato gastroenteropancreático estabe-
lece  novos critérios para a classificação e para o prognós-
tico dessas lesões. Assim, os tumores neuroendócrinos do 
trato gastroenteropancreático terão

(A) comportamento biológico adverso, ou seja, maligno, 
quando  apresentarem  mais  de  20  mitoses  por 
10/CGA ou  índice  de  proliferação  celular  avaliado 
pelo Ki67 menor que 20%.

(B) comportamento biológico adverso, ou seja, maligno, 
quando  apresentarem  mais  de  20  mitoses  por 
10/CGA ou  índice  de  proliferação  celular  avaliado 
pelo Ki67 maior que 20%.

(C) comportamento biológico favorável, ou seja, benigno, 
quando apresentarem de 2 a 20 mitoses por 10/CGA 
ou índice de proliferação celular avaliado pelo Ki67 
menor que 2,0%.

(D) comportamento biológico incerto, ou seja, indefinido, 
com risco considerável de disseminação metastática, 
quando  apresentarem  mais  de  20  mitoses  por 
10/CGA ou  índice  de  proliferação  celular  avaliado 
pelo Ki67 menor que 20%.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As doenças  inflamatórias  de  pele  são  eventos  comuns. 
Dentre elas estão os eczemas, o líquen plano, a psoríase, 
as  farmacodermias.  Considerando-se  as  características 
dessas doenças, no exame histopatológico,

(A) a psoríase mostra a epiderme com camada granulosa 
preservada e neutrófilos dentro da camada espinhosa 
(microabscesso de Kogoj).

(B) o líquen plano mostra hipergranulose, cones com ex-
tremidades afiladas (dente de serra) e degeneração 
vacuolar da camada basal. 

(C) os eczemas (de contato e outros) apresentam ausên-
cia da camada granulosa e epiderme com hiperplasia 
pseudoepiteliomatosa.

(D) as farmacodermias (erupções medicamentosas) mos-
tram acantólise e espessamento da zona de membra-
na basal.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As neoplasias malignas de pele são os cânceres mais co-
muns do ser humano, destacando-se, dentre elas, o mela-
noma maligno  que,  no exame histopatológico,  mostra  o 
seguinte:
(A) as células neoplásicas, no nível IV de Clark, atingem 

até o subcutâneo.
(B) a espessura da neoplasia, que segundo Breslow, é 

medida a partir da camada basal da epiderme até o 
ponto mais profundo de invasão.

(C) o índice mitótico é expresso pelo número de mitoses 
por mm2, e quando menor que 1 por mm2 a neoplasia 
tem melhor prognóstico.

(D) as células fusiformes são HMB-45 positivas, na maio-
ria dos casos do tipo desmoplástico. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O câncer é o  produto final  e complexo da interação de 
múltiplos fatores, neles envolvidos as alterações gênicas e 
os fatores ambientais como exposição a substâncias quí-
micas, entre outros. Portanto,

(A) os defeitos do gene p53, que é um gene promotor de 
tumor, estão desvinculados do carcinoma de mama.

(B) o vírus do papiloma humano (HPV) possui dupla fita 
de RNA, e está intimamente ligado à gênese do cân-
cer do colo uterino.

(C) o asbesto, pela inalação prolongada, pode levar ao 
aparecimento de mesoteliomas.

(D) a radiação ultravioleta é um agente cancerígeno im-
portante na gênese de carcinomas cutâneos, princi-
palmente o melanoma.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na carcinogênese, alguns dos oncogêneses e seus produ-
tos já são bem conhecidos e seus efeitos podem ser avali-
ados por diferentes técnicas e em diferentes neoplasias. 
Entre os oncogêneses,

(A) o ras foi o primeiro a ser isolado de tumor no ser hu-
mano.

(B) o c-erbB1 é observado nos carcinomas tireoidianos e 
o c-erbB2 em carcinoma (esofágico e outros).

(C) o myc é capaz de imortalizar células em culturas e 
torná-las  aptas  para  crescer  em baixas  concentra-
ções de soro.

(D) o Rb é um gene supressor de tumor e é inativado por 
mutação simples, mesmo em uma só cópia do gene 
da célula precursora.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O adenoma pleomórfico mostra uma grande diversidade 
morfológica,  sendo,  por  isto,  denominado “tumor  misto”. 
Esse tumor

(A) deriva-se de epitélio glandular e de células mucosse-
cretoras, que contêm elementos ectodérmicos e me-
senquimais.

(B) apresenta tecido epitelial, condroide e mixoide, mas 
não apresenta tecido ósseo.

(C) tem gênese intimamente ligada à exposição de radia-
ção.

(D) representa 60% dos tumores que acometem a paróti-
da, sendo menos comum na glândula submandibular. 
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leucoplasia é um termo clínico e significa, segundo a Or-
ganização Mundial de Saúde, uma placa branca que, clíni-
ca  e  histopatologicamente,  não  pode ser  definida  como 
outra doença. Assim sendo, a leucoplasia

(A) pode apresentar-se clinicamente como líquen plano e 
candidíase.

(B) é uma entidade pré-neoplásica até prova em contrá-
rio apresentada pela histopatologia.

(C) pode ocorrer em qualquer idade, sendo muito comum 
na terceira e na quarta décadas.

(D) apresenta, na histopatologia, alterações compatíveis 
com displasia acentuada e carcinoma in situ.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Hanseníase é doença infecciosa causada pelo Mycobacte-
rium leprae, bactéria intracelular, BAAR, e cujas formas de 
apresentação clínica e histopatológica dependem da inte-
ração entre a resposta imunológica do paciente e o agen-
te. No exame histopatológico, pode-se caracterizar a for-
ma

(A) indeterminada (MHI) pela apresentação de pequenos 
granulomas de células epitelioides com presença de 
raros BAAR.

(B) tuberculoide-borderline (BT) pela presença de granu-
lomas ricos em células de Virchow e alguns BAAR.

(C) virchowiana  (lepromatosa  ou  LL)  pela  presença  de 
granulomas de células epitelioides e ricos em BAAR.

(D) borderline-lepromatosa (BL) pela  presença de aglo-
merados de células de Virchow, permeados por linfó-
citos e com globias de BAAR.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As doenças fúngicas são frequentes em nosso meio, aco-
metem pessoas de baixo nível socioeconômico, podem le-
var a sequelas e estão entre as doenças negligenciáveis. 
O exame histopatológico é um meio para diagnosticá-las, 
sendo que, 

(A) na paracoccidioidomicose, podem observar fungos le-
veduriformes com gemulações múltiplas, com formato 
de "roda de leme".

(B) na cromomicose, observam-se microabscessos neu-
trofílicos, com fungos em forma de hifas, em grande 
quantidade.

(C) na  esporotricose,  há  microabscessos  neutrofílicos, 
nos quais facilmente observam-se leveduras.

(D) na criptococose, as hifas são facilmente visíveis por 
terem cápsulas gelatinosas em torno dos fungos.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que com-
promete  principalmente  os  pulmões  e  pode  ocorrer  em 
qualquer órgão da economia.  Para o seu diagnóstico,

(A) a baciloscopia do escarro, corada pelo método de Gi-
emsa, mostra BAAR em menos de 20% dos casos.

(B) a cultura convencional demora em média 10 sema-
nas e, em meio líquido, em torno de quatro.

(C) a amplificação do DNA do Mycobacterium tuberculo-
sis por  PCR (Polymerase Chain  Reaction)  permite 
diagnóstico mais rápido que a cultura.

(D) o BAAR, no histopatológico do espécime de pleura, 
pode ser facilmente encontrado na área de necrose, 
quando se cora o tecido pelo Fite-Faraco.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O câncer de pulmão é um dos mais frequentes do ser hu-
mano e uma das causas mais comuns de morte por cân-
cer, e é intimamente ligado ao hábito de fumar. Em relação 
a esse câncer,

(A) o carcinoma de células escamosas é mais encontra-
do no  homem e histopatologicamente  observam-se 
células queratinizadas e pontes intercelulares.

(B) as mutações do gene p53 e do HER-2/neu são ine-
xistentes no carcinoma de células escamosas, 

(C) os adenocarcinomas são mais frequentes em mulhe-
res fumantes e em 10% dos casos mostram mucina 
no histopatológico.

(D) o carcinoma de pequenas células tem fraca associa-
ção com o fumo e geralmente ocorre na periferia do 
pulmão.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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