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Língua portuguesa 

Texto 
Alimentos especiais 

Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós 
que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para 
idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que 
encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade. 

Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade 
avançada, com características como uma textura mais suave do 
que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente. 

Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados 
com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo. 

Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, 
vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo. 

(Notícias Uol) 

01 
O título dado ao texto – Alimentos especiais – traz um adjetivo 
(especiais), que, nesse caso, significa 
(A) que pertencem a uma especialidade médica. 
(B) que não engordam e são cientificamente tratados. 
(C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos. 
(D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes. 
(E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos. 

02 
“Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios”. 
Essa frase tem um problema de construção, que é 
(A) a dupla leitura do vocábulo “mais”, que se liga a diferentes 

termos. 
(B) a coincidência do mesmo som em “empresas japonesas”. 
(C) a utilização inadequada do verbo “apostar”. 
(D) a redundância existente na expressão “produtos alimentícios”. 
(E) a regência equivocada do verbo “apostar” com a preposição 

“em”. 

03 
Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como 
exemplos do “politicamente correto”. 
(A) Idosos / consumidores de idade avançada. 
(B) Consumidores de idade avançada / mais velhos. 
(C) Mais velhos / terceira idade. 
(D) Terceira idade / sênior. 
(E) Sênior / idoso. 

04 
Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos 
especiais que não está adequada ao texto. 
(A) Facilidade na mastigação. 
(B) Rapidez no preparo. 
(C) Textura mais branda. 
(D) Apresentação individual. 
(E) Cozimento mais demorado. 

05 
Ao dizer que a indústria japonesa encontrou “um filão” no 
envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer 
que essa indústria 
(A) especializou-se em alimentos para idosos. 
(B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros. 
(C) passou a empregar grande número de idosos. 
(D) dedicou-se a produzir alimentos artificiais. 
(E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço. 

06 
“... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos 
consumidores de idade avançada, com características como uma 
textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados 
individualmente”. 
Assinale a opção que apresenta a inadequação gramatical desse 
segmento do texto. 
(A) A posição do advérbio “exclusivamente”, que deveria vir após 

“dirigidos”. 
(B) A posição do adjetivo “avançada”, que deveria vir antes de 

“idade”. 
(C) O conector “como” deveria vir precedido de “tais”. 
(D) O conector “do que” deveria ser substituído por “que”. 
(E) O termo “o habitual” deveria ser substituído por “a habitual”. 

07 
Em “pré-cozidos e embalados individualmente”, observa-se que 
(A) o advérbio “individualmente” se refere a “pré-cozidos” e 

“embalados”. 
(B) o vocábulo “pré-cozidos” equivale a “antes de serem 

cozidos”. 
(C) a forma “pré” é uma abreviação do verbo “preparar”. 
(D) o advérbio “individualmente” se liga apenas ao adjetivo  

“pré-cozidos”. 
(E) o advérbio “individualmente” gera ambiguidade. 

08 
O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses 
a partir do ponto de vista 
(A) da preocupação médica com os de idade avançada. 
(B) da produção industrial em busca de lucratividade. 
(C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade. 
(D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos. 
(E) da oferta de produtos alimentícios de base natural. 

09 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A opção dos fabricantes visa a 
(A) prevenir a obesidade e poupar energia. 
(B) evitar o desperdício e economizar tempo. 
(C) baratear o custo e causar pouco trabalho. 
(D) trazer mais facilidade e dar mais conforto. 
(E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares 

japoneses. 
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10 
“Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com 
rótulos como ‘sênior’ e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”. 
O segmento “para se encaixar” pode ter sua forma verbal 
reduzida adequadamente desenvolvida em 
(A) para se encaixarem. 
(B) para seu encaixotamento. 
(C) para que se encaixassem. 
(D) para que se encaixem. 
(E) para que se encaixariam. 

11 
“Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que 
viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos 
desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou 
um filão no envelhecimento da sua sociedade”. 
Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome 
relativo “que”. 
Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Relaciona-se a substantivos anteriormente expressos. 
(B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos. 
(C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações. 
(D) Introduz orações subordinadas adjetivas. 
(E) Mostra flexões de gênero e número. 

12 
“Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem 
e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo”. 
Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo 
destacado. 
(A) com = companhia. 
(B) entre = posição superior. 
(C) segundo = ordem de colocação. 
(D) em (porções) = modo. 
(E) quase = intensidade. 

13 
Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por 
um processo diferente dos demais. 
(A) Alimentícia 
(B) Envelhecimento 
(C) Filezinhos 
(D) Fabricantes 
(E) Supermercados 

14 
Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada 
pode também ser corretamente empregada no plural. 
(A) “Gelatinas que podem se transformar em filezinhos”. 
(B) “Esses produtos podem ser encontrados nos 

supermercados”. 
(C) “e com características adaptadas às dificuldades para 

mastigar (...) dos mais velhos,...”. 
(D) “... e preparados para se encaixar em seus hábitos de 

consumo”. 
(E) “...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 

produtos em porções individuais”. 

15 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por 
(A) para a sua consumação. 
(B) para que sejam consumidos. 
(C) a fim de que se consumem. 
(D) para serem consumados. 
(E) para que fossem consumidos. 

Raciocínio Lógico-Matemático 

16 
João é uma das pessoas que acham que os anos que são 
múltiplos de 7 são “anos da sorte”. 
De acordo com João o número de anos da sorte desde a 
independência do Brasil (1822) até hoje é 
(A) 26. 
(B) 27. 
(C) 28. 
(D) 29. 
(E) 30. 

17 
Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para 
guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois 
recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o 
outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz 
nesses recipientes de forma que ficassem com mesmo peso. 
A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é 
(A) 690g. 
(B) 720g. 
(C) 760g. 
(D) 780g. 
(E) 810g. 

18 
Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de 
uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e 
branca. 
Sabe-se que: 

— Aquele que está de camiseta verde está imediatamente 
atrás de Fabio. 

— Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem 
está de camiseta azul. 

— Marcio e Carlos são vizinhos na fila. 
Assim, é correto afirmar que 
(A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta 

verde. 
(B) Carlos está com camiseta branca. 
(C) Marcio está de camiseta azul. 
(D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de 

Fabio. 
(E) Fabio está com camiseta branca. 
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19 
Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as  
100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos 
uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma 
a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras 
duas vacinas nesse dia. 
Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina 
B e 24 crianças tomaram a vacina C. 
O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é 
(A) 14. 
(B) 22. 
(C) 28. 
(D) 34. 
(E) 38. 

20 
Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o 
público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos 
seguintes formatos: 
I. Círculo com raio de 2,5 cm; 
II. Quadrado com lado de 4,0 cm; 
III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm. 
Deseja-se cobrir completamente um corte retilíneo com 
comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados. 
Assinale: 
(A) se apenas I for adequado. 
(B) se apenas II for adequado. 
(C) se apenas III for adequado. 
(D) se apenas I e II forem adequados. 
(E) se todos forem adequados. 

Conhecimentos Gerais 

21 
Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética 
Médica (CEM), em vigor desde 2010: 
“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em 
virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, 
dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.” 
“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para 
cada paciente.” 
Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes 
capítulos do CEM: 
(A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos. 
(B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos. 
(C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica. 
(D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares. 
(E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional. 

22  
O trabalho em saúde “é um trabalho essencial para a vida 
humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera 
da produção não–material, que se completa no ato de sua 
produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz, 
é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve 
um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas 
especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de 
saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho 
investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de 
reabilitação.” 
(PIRES, D. “Organização do trabalho na saúde” in LEOPARDI, M. T. (org). O processo 
de trabalho em saúde: organização e subjetividade. Florianópolis: Papa–Livros, 
1999. p.176.) 

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em 
saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir. 
I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte 

do setor de serviço. 
II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e 

relacional que envolve saberes e ações. 
III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado 

por diferentes profissionais da área. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

23 
Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados 
equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e 
uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um 
conhecimento altamente especializado para o seu uso. 
As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias 
acessíveis de comunicação, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens 

instantâneas, como o WeChat. 
(B) A expansão de microblogs como o WhatsApp. 
(C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o 

Shazam. 
(D) A popularização de redes sociais, como o Facebook. 
(E) A disponibilidade de softwares para chamada de vídeo e voz, 

como o Skype. 

24 
Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países 
emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram 
a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de 
funcionamento de uma importante instituição financeira 
internacional voltada para a mobilização de recursos para 
projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em 
economias emergentes e em desenvolvimento. 
Assinale a opção que identifica corretamente a instituição 
financeira à qual o texto se refere. 
(A) Fundo Monetário Internacional (FMI) 
(B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD-BRICS) 
(C) Banco Mundial (BIRD) 
(D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) 
(E) Organização Mundial do Comércio (OMC) 
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33 
As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
(A) complexidade crescente. 
(B) autonomia relativa. 
(C) demanda ampliada. 
(D) atenção específica. 
(E) tecnologia agregada. 

34 
Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por  

16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um 
representante do Poder Executivo Estadual. 

II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o 
representante que tentar valer-se do cargo para obter 
proveito pessoal, para si ou para outrem. 

III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o 
candidato que obtiver a maioria simples de votos. 

Assinale:  
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

35 
Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
(B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população 

e das condições ambientais. 
(C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
(D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de 

portos, aeroportos e fronteiras. 
(E) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

36 
Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e  
da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à  
Lei nº 8.080/90. 
A seguir, um fragmento do referido capítulo: “documento que 
estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 
saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e 
demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a 
serem seguidos pelos gestores do SUS”. 
O fragmento refere-se 
(A) ao projeto terapêutico. 
(B) ao fluxo assistencial. 
(C) ao protocolo clínico. 
(D) aos critérios de inclusão. 
(E) ao plano de cuidado. 

37 
Com relação à participação complementar da iniciativa privada 
do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Esta participação só poderá ocorrer quando as 

disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial à população de uma determinada área. 

II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão 
preferência para participar do Sistema Único de Saúde. 

III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os 
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos 
pela direção nacional do SUS. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

38 
Assinale a opção que indica a instância que deve reunir-se a cada 
quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde do Município. 
(A) Conselho Municipal de Saúde 
(B) Conferência Municipal de Saúde 
(C) Comissão Intergestores Bipartite 
(D) Comissão Intergestores Tripartite 
(E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

39 
Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 
De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é 
formado por 48 conselheiros. 
Assinale a opção que indica o número de representantes dos 
usuários. 
(A) 4 
(B) 6 
(C) 12 
(D) 24 
(E) 48 

40 
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza-se como 
uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus 
direitos e deveres no momento de procurar atendimento de 
saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta 
uma série de direitos que devem ser garantidos. 
Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa 
incorreta. 
(A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de 

acessar o conteúdo do seu prontuário. 
(B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e 

esclarecida quaisquer procedimentos diagnósticos, 
preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem 
risco à saúde pública. 

(C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes 
possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa 
de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto. 

(D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de 
saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde 
que autorizada pela Direção do hospital. 

(E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social. 
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Conhecimentos Específicos 

41 
Em relação ao Lúpus Eritematoso Sistêmico, assinale a opção 
correta. 
(A) O Micofenolato Mofetil tem uma resposta superior a 

Ciclofosfamida na população caucasiana em Nefrite. 
(B) A imunofluorescência na biopsia renal com IgG,IgM e C1q 

ocorre somente no Lúpus. 
(C) A classificação da International Society of Nephrology (ISN) e 

da Renal Pathology Society (RPS) em 2003, apresenta de I a V 
tipos histológicos. 

(D) A Hidroxicloroquina auxilia reduzindo atividade da doença e 
poupa corticoide. 

(E) Em formas proliferativas difusas, geralmente se faz uso de 
Ciclofosfamida IV por 18 a 24 meses, na indução da remissão. 

42 
Assinale a opção que indica o índice que preenche os critérios de 
Fibromialgia do ACR 2010. 
(A) Índice de dor generalizada = 5 e escala de gravidade de 

sintomas = 7. 
(B) Índice de dor generalizada = 7 e escala de gravidade de 

sintomas = 5. 
(C) Índice de dor generalizada = 8 e escala de gravidade de 

sintomas =4. 
(D) Índice de dor generalizada = 4 e escala de gravidade de 

sintomas = 8. 
(E) Índice de dor generalizada = 9 e escala de gravidade de 

sintomas = 4. 

43 
Assinale a opção que indica a medicação anti-reumática que 
apresenta risco B na gestação. 
(A) Sulfassalazina 
(B) Azatioprina 
(C) Rituximabe 
(D) Tocilizumabe 
(E) Micofenolato Mofetil 

44 
Em relação à anatomia e à fisiologia articular, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) A sinóvia normal apresenta macrófagos em sua íntima que 

expressam Cadherina-11. 
(B) A sinóvia normal é pouco inervada, sendo esta inervação feita 

por fibras mielinizadas. 
(C) Os tendões apresentam fibras colágenas à base de colágeno 

tipo II. 
(D) O ácido hialurônico é produzido na sínóvia por macrófagos, 

sendo importante na lubrificação articular. 
(E) A sinóvia normal apresenta em sua íntima a presença de 

fibroblastos que expressam VCAM-1. 

45 
Paciente 35 anos, feminina, com quadro de dores articulares há 4 
semanas, ao exame físico apresenta artrite de punhos, 3º 
metacarpo falangeana direita, 4º interfalangeana esquerda e 
joelhos. Apresenta exames complementares com VHS-35,PCR-1,3 
mg/dL, Fator Reumatoide-120 U Nefelometria, Anti-CCP negativo. 
Afastadas outras causa de artrite. 
Segundo os critérios ACR/EULAR 2010 para Artrite Reumatoide 
ela apresenta 
(A) 4 pontos. 
(B) 5 pontos. 
(C) 6 pontos. 
(D) 7 pontos. 
(E) 8 pontos. 

46 
Em relação às Espondilo artrites, assinale a afirmativa correta. 
(A) O envolvimento renal é raro, sendo a amiloidose a mais 

frequente manifestação na espondilite anquilosante. 
(B) A uveíte anterior é a manifestação extra-articular mais 

frequente na espondilite anquilosante. 
(C) Fibrose pulmonar bibasal é o envolvimento pulmonar mais 

comum na espondilite anquilosante. 
(D) A osteoporose ocorre raramente e somente nas fases mais 

avançadas da espondilite anquilosante. 
(E) A insuficiência aórtica ocorre com a mesma frequência tanto 

em estágios iniciais, quanto tardio da espondilite 
anquilosante. 

47 
Esclerose Sistêmica, difusa ou limitada, com envolvimento 
esofagiano, cardíaco, renal e muscular ou Hipertensão Pulmonar 
primária está mais relacionado ao seguinte auto-anticorpo: 
(A) Topoisomerase I. 
(B) Centrômero. 
(C) RNA Polimerase III. 
(D) U3-RNP. 
(E) U1-RNP. 

48 
Em relação aos achados histológicos da biopsia muscular nas 
miopatias inflamatórias, assinale a afirmativa correta. 
(A) A expressão do MHC de classe I, diferencia a miosite por 

corpos de inclusão da polimiosite. 
(B) A presença de microinfartos e atrofia perifascicular, 

diferencia a dermatomiosite da polimiosite. 
(C) Inflamação do endomisio e do perimísio diferenciam a 

dermatomiosite da polimiosite. 
(D) Necrose e regeneração de fibras musculares, diferenciam a 

polimiosite da miosite por corpos de inclusão. 
(E) Fibras musculares hipertróficas ou atroficas e 

anguladas,diferencia a dermatomiosite da polimiosite. 

49 
O fator antinuclear (FAN) tem valor prognóstico na seguinte 
patologia clínica: 
(A) nefrite lúpica. 
(B) hipertensão pulmonar. 
(C) dermatomiosite. 
(D) Síndrome de Sjogren. 
(E) Fenômeno de Raynaud. 
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50 
Paciente de 4 anos de idade, feminina, com quadro de tosse com 
expectoração branca, associado à odinofagia há uma semana, 
apresenta lesões purpúricas em membros inferiores, artralgias de 
mãos e punhos. Evoluiu com quadro de dor abdominal tipo cólica. 
Diante deste quadro, assinale a opção que indica o diagnóstico 
correto. 
(A) Púrpura Henoch-Schonlein 
(B) Doença de Kawasaki 
(C) Vasculite de hipersensibilidade 
(D) Poliangeíte com granulomatose alérgica 
(E) Vasculite hipocomplementêmica 

51 
Assinale a opção que indica a condição que está relacionada, 
tanto à hipoexcreção quanto à hiperprodução de acido úrico. 
(A) Anemia Hemolítica 
(B) Psoríase 
(C) Infarto do miocárdio 
(D) Cetoacidose 
(E) Acidose lática 

52 
A Síndrome de Ativação Macrofágica é uma entidade clínica cada 
vez mais diagnosticada, principalmente relacionada à Artrite 
Idiopática Juvenil. 
A esse respeito, assinale a opção que indica as alterações 
laboratoriais características. 
(A) Leucocitose e plaquetopenia 
(B) Hipertrigliciridemia e hiponatremia 
(C) Hiperferritinemia e hipernatremia 
(D) Trombocitose e hipofibrinogenemia 
(E) Leucocitose e trombocitose 

53 
Paciente apresenta cervicalgia crônica, agudizada com dor em 
membro superior direito, cujo exame físico apresenta fraqueza 
na extensão do punho, flexão do cotovelo e supinação, além de 
diminuição do reflexo biciptal e braquioradial. 
O quadro clínico acima é compatível com com o acometimento 
da seguinte raiz nervosa: 
(A) C3. 
(B) C4. 
(C) C5. 
(D) C6. 
(E) C7. 

54 
Na escala de força muscular, assinale a opção que indica o grau 
de força muscular do paciente que apresenta movimentação 
ativa contra a gravidade. 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) 5 

55 
Assinale a opção que indica o antiinflamatório mais implicado em 
evento adverso de meningite asséptica, em paciente com Lúpus 
Eritematoso Sistêmico. 
(A) Ibuprofeno 
(B) Diclofenaco 
(C) Cetoprofeno 
(D) Indometacina 
(E) Nimesulida 

56 
Em relação ao metotrexato, analise as afirmativas a seguir. 
I. Uma de suas ações intracelular é a inibição da timidilato 

sintetase (TYMS), que inibe as reações de transmetilação, que 
tem efeito antiinflamatório e antiproliferativo. 

II. Aumenta a ação antiinflamatória de citocinas Th2 (IL-4 e IL10) 
e diminui citocinas pró-inflamatórias Th1 (IL-2 e IFN-gama) 
expressos em células mononucleares no sangue periférico na 
artrite reumatoide. 

III. O uso associado de sulfametoxazol e trimetropim, deve ser 
evitado ou usado com cautela, por aumento da toxicidade 
hematológica. 

Assinale: 
(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

57 
Assinale a opção que indica o exame mais encontrado em 
pacientes HIV positivos. 
(A) FAN 
(B) Fator Reumatoide 
(C) C3 baixo 
(D) ANCA 
(E) Anticardiolipina 

58 
Em relação à imunidade inata e à adaptativa, assinale a afirmativa 
correta. 
(A) A imunidade inata apresenta milhares de receptores. 
(B) A imunidade inata apresenta como alvo parte da estrutura 

molecular, proteínas e peptídeos. 
(C) A imunidade adaptativa apresenta rápida resposta aos 

estímulos. 
(D) A imunidade adaptativa apresenta produção de anticorpos 

específicos. 
(E) A imunidade inata estimula produção das citocinas IL-2,IL-4. 

59 
Assinale a opção que indica o imunossupressor mais relacionado 
à hiperuricemia. 
(A) Ciclofosfamida 
(B) Ciclosporina 
(C) Metotrexato 
(D) Sulfassalazina 
(E) Leflunomida 
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60 
Assinale a opção que indica a patologia mais relacionada à 
artrose secundária. 
(A) Hipotireoidismo 
(B) Hipertireoidismo 
(C) Doença de Addison 
(D) Hipoparatireoidismo 
(E) Diabetes Mellitus 

61 
Assinale a opção que indica a causa mais frequente de 
osteoporose secundária no sexo masculino. 
(A) Alcoolismo 
(B) Hepatopatia 
(C) Hipogonadismo 
(D) Gastrite 
(E) Síndrome de má absorção 

62 
Com relação à osteoimunologia, o fator imune expresso nos 
osteoblastos, responsável pela proliferação e ativação dos 
osteoclastos, com aumento da osteoclastogênese e maturação 
de células dendríticas, é 
(A) RANK. 
(B) RANKL. 
(C) Osteoprotegerina. 
(D) M-CSF (Fator estimulador de colônia de macrófago). 
(E) TNF. 

63 
Paciente 55 anos, masculino, com história de lombalgia crônica, 
recentemente apresentando dor em membro inferior direito com 
fraqueza distal, com diminuição da dorsiflexão do pé, alteração 
de sensibilidade em médio pé, com perda de reflexo de joelho 
direito. 
O paciente tem o acometimento do seguinte espaço discal: 
(A) L1-L2. 
(B) L2-L3. 
(C) L3-L4. 
(D) L4-L5. 
(E) L5-S1. 

64 
O teste de Lachman no joelho serve para avaliar lesão 
(A) de ligamento cruzado anterior. 
(B) de ligamento cruzado posterior. 
(C) de ligamento colateral medial. 
(D) de ligamento colateral lateral. 
(E) meniscal. 

65 
Criança de 5 anos apresenta quadro recorrente há dois anos, com 
duração de 15 dias, rash migratório, mialgia generalizada, 
associada a episódios de mono artrites, dor abdominal e edema 
periorbitário. 
Assinale a opção que indica o diagnóstico mais provável desta 
síndrome auto-inflamatória. 
(A) Febre familiar do mediterrâneo. 
(B) Síndrome hiperglobulina D (HIDS). 
(C) Síndrome periódica associada ao receptor de TNF (TRAPS). 
(D) Síndrome cutânea articular neurológica infantil crônica 

(CINCA). 
(E) Deficiência do antagonista do receptor de IL-1 (DIRA). 

66 
Assinale a opção que indica a neoplasia articular primária mais 
comum. 
(A) Tumor de células gigantes 
(B) Sinovite vilonodular pigmentada 
(C) Condromatose sinovial 
(D) Condrosarcoma 
(E) Mieloma múltiplo 

67 
Assinale a opção que indica o germe mais comum em artrite 
sépticas em neonatos. 
(A) Salmonella. 
(B) Esteptococcus do Grupo B. 
(C) Pseudomonas. 
(D) Hemophilus Influenzae. 
(E) Neisseria Gonorrhoeae. 

68 
Assinale a opção que indica a manifestação clínica da Síndrome 
de Sjogren primária com maior valor preditivo para o 
desenvolvimento de Linfoma. 
(A) Vasculite cutânea. 
(B) Pneumonite intersticial usual. 
(C) Nefrite intersticial. 
(D) Polineuropatia. 
(E) Aumento de parótida. 

69 
Paciente, 28 anos, teve duas perdas fetais: a primeira há cinco 
anos na 14ª semana, a segunda há dois anos na 20ª semana, 
apresenta varias dosagens de anticardiolipina de 50 GPL a 80 GPL 
nestes cinco anos e lúpus anticoagulante positivo. 
Não tem história de trombose ou lúpus associado. Recentemente 
descobre nova gestação. 
Assinale a opção que indica a melhor conduta para o caso 
descrito. 
(A) Não fazer tratamento ou Aspirina 100mg/d 
(B) Enoxiparina 0,5mg/kg 
(C) Enoxiparina 1,0mg/kg 
(D) Enoxiparina 0,5mg/kg+ Aspirina 100mg/d 
(E) Enoxiparina 1,0mg/kg+Aspirina 100mg/d 

70 
Assinale a opção que indica o agente biológico mais relacionado à 
perfuração intestinal. 
(A) Infliximabe 
(B) Etanercepte 
(C) Rituximabe 
(D) Abatacepte 
(E) Tocilizumabe 
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