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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, 
desde que aguarde em sala o término da aplicação. 

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato. 



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de 
comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas 
para quase todas as ocasiões: casamento, chá de 
cozinha e seus similares – e há similares espantosos, 
como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de 
bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e 
apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, 
a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem 
sempre à sua disposição uma lista de pedidos de 
presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, 
e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na 
bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de 
sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças 
que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto 
como lista de pedidos como também de “checklist” 
porque, dessa maneira, o garoto controla o que já 
recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas 
são quase uma garantia de conseguir ter o pedido 
atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar 
um presente para um conhecido, para um colega 
de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe 
aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o 
presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o 
que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? 
Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada 
rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas 
estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 
realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do 
pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater 
perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha 
feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do 
orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa 
só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro 
do orçamento porque, para não transgredir a lista, 
às vezes é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria dos 
convidados para efetuar sem demora sua compra. É 
que os presentes menos custosos são os primeiros a 
serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir 

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do 
que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar 
trabalho, por outro deixou também totalmente 
excluído do ato de presentear o relacionamento entre 
as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de 
consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos 
de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que 
era doce no que já foi, num passado recente, uma 
demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que ele 
passe despercebido, quando recebíamos um mimo? 
Ou aquela frase transparente de criança, que nunca 
deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso 
acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação 
mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da 
lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver 
coragem, a possibilidade de transgredir essas tais 
listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa. 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-
sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml

QUESTÃO 01
De acordo com a autora, 

(A)  com as listas de presentes, os presentes tornaram-
se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da 
pessoa para não transgredir a lista sugerida. 

(B)  seguir as listas de presentes e comprar exatamente 
o que está sendo solicitado é uma demonstração 
de carinho maior que escolher um presente por 
conta própria.

(C)  antes das listas de presentes, presentear exigia 
esforço, pois era necessário pensar em quem iria 
receber o presente, no que a pessoa gostaria de 
ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de 
ser e de viver.

(D)  o esforço para comprar um presente solicitado em 
uma lista de presente é muito maior que escolher 
por conta própria. 

(E)  os itens mais caros da lista de presentes  são os 
primeiros a serem selecionados para a compra.
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QUESTÃO 02
Qual das alternativas a seguir apresenta, 
explicitamente, a busca da autora em manter 
um diálogo com o interlocutor de seu texto?

(A)  “E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria 
dos convidados para efetuar sem demora sua 
compra.”.

(B)  “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental 
dupla.”.

(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 
presente para um conhecido, para um colega de 
trabalho, para alguma criança e até amigo.”.

(D)  “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que 
ele passe despercebido, quando recebíamos um 
mimo?”.

(E)  “Quem recebe apenas tica algum item da lista 
elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.”.

QUESTÃO 03
Em “Resta, a quem tiver coragem, a 
possibilidade de transgredir essas tais listas.”, 
é possível inferir que

(A)  a autora acredita que todos devem seguir as 
listas de presentes, caso contrário demonstrarão 
covardia.

(B)  a autora acredita que aqueles que decidem não 
seguir as sugestões das listas de presentes e 
escolher por decisão própria um presente são 
pessoas que têm coragem.

(C)  as pessoas seguem as sugestões das listas de 
presentes porque querem transgredir.

(D)  a autora aconselha a todos a não transgredirem a 
lista de presentes.

(E)  seguir as sugestões das listas de presentes é uma 
maneira de não se acomodar e transgredir o que é 
imposto.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
expressa finalidade.

(A)  “Presente para os filhos?”.
(B)  “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 

realizar tal tarefa.”.
(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 

presente para um conhecido...”.
(D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
(E)  “... é uma correria dos convidados para efetuar sem 

demora sua compra.”.

QUESTÃO 05
Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer 
momento para fazer as mudanças que ele julgar 
necessárias.”, o termo destacado retoma

(A)  bolsa.
(B)  filha. 
(C)  lista.
(D)  amiga.
(E)  liberdade. 

QUESTÃO 06
Em “... às vezes é preciso parcelar o presente 
em diversas prestações...”, podemos afirmar 
que nesse caso a crase foi utilizada

(A)  porque a expressão em destaque é uma locução 
adverbial de base feminina.

(B)  para atender a regência do verbo “precisar”.  
(C)  para atender a regência do verbo “parcelar”.
(D)  porque a expressão em destaque é uma locução 

conjuntiva de base feminina.
(E)  porque a expressão de que ela faz parte está diante 

da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que a expressão ou 
termo destacado NÃO expressa tempo. 

(A)  “às vezes”.
(B)  “de vez em quando”.
(C)  “frequentemente”.
(D)  “Hoje”.
(E)  “pouco”.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÃO é um artigo.

(A)  “Acabou a graça de dar presentes...”.
(B)  “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer 

momento...”.
(C)  “A filha de uma amiga...”.
(D)  “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
(E)  “...para não transgredir a lista...”.

QUESTÃO 09
Em “... para não transgredir a lista, às vezes 
é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...”, a oração destacada indica

(A)  concessão.
(B)  finalidade.
(C)  comparação. 
(D)  condição. 
(E)  tempo. 
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa correta quanto à grafia 
dos pares. 

(A)  Excluído – excluzão. 
(B)  Doce – dossura. 
(C)  Presente – presenssa. 
(D)  Transparente – transparência. 
(E)  Insiste – insistênscia.

QUESTÃO 11
Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no 
candidato A. Sabendo que todos os eleitores 
votaram em algum candidato, quantos desses 
eleitores não votaram no candidato A? 

(A) 377
(B) 273
(C) 608
(D) 142
(E) 302

QUESTÃO 12

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja. 

Eu tomei      da quantidade de suco que 

havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu      

 do restante. Qual é a fração da quantidade 

inicial de suco que meu irmão bebeu?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

 

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que representa a 
negação da proposição “ Todo homem joga 
futebol”.

(A) “Toda mulher joga futebol”.
(B) “Nenhum homem joga futebol”.
(C) “Algum homem não joga futebol”.
(D) “Todo homem joga vôlei”.
(E) “Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO 14
Considere as proposições: p = “João gosta de 
maçãs”, q = “Está chovendo aqui”. Assinale 
a alternativa que corresponde à proposição  
(~p ˄ ~q).

(A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
(B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo 

aqui”.
(C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
(D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo 

aqui”.
(E) “Se João gosta de maçãs, então não está 

chovendo aqui”.

QUESTÃO 15
A proposição    é equivalente a

(A) .

(B)  .

(C) .

(D) .

(E) .
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
O Conselho de Administração da EBSERH, 
segundo seu regimento, tem sua competência 
previamente determinada. Assim, com relação 
a essa competência, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de 
Administração em suas funções, sobretudo 
na formulação, implementação e avaliação de 
estratégias de ação da EBSERH.

(B) Aprovar o orçamento e o programa de 
investimentos propostos pela Presidência e 
acompanhar a sua execução.

(C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente 
da EBSERH, as políticas gerais e programas 
de atuação da Empresa, a curto, médio e longo 
prazos, em consonância com as políticas de 
educação; de saúde; e econômico-financeira do 
Governo Federal.

(D) Aprovar o Regimento Interno da EBSERH e suas 
alterações supervenientes, o qual deverá conter, 
dentre outros aspectos, a estrutura básica da 
Empresa e os níveis de alçada decisória das 
Diretorias e do Presidente.

(E) Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão 
apresentado pela Administração da EBSERH.

QUESTÃO 17
Quanto à sede da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH –, é correto 
afirmar que ela fica na cidade de

(A) São Paulo (SP).
(B) Belo Horizonte (MG). 
(C) Rio de Janeiro (RJ). 
(D) Salvador (BA).
(E) Brasília (DF).

QUESTÃO 18
O Decreto que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
– EBSERH – é o

(A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
(B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002. 
(C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011. 
(D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
(E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 

1940. 

QUESTÃO 19
A integralização do capital social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
– fica estabelecida no Parágrafo único, do 
art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro 
de 2011, que prescreve: “A integralização do 
capital social será realizada com recursos 
oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens 
e direitos suscetíveis de avaliação em 
dinheiro.” Quanto à propriedade do capital 
social da EBSERH, é correto afirmar que

(A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e 
da União.

(B) é concorrente entre Estados e União.
(C) é exclusivo dos Estados.
(D) é exclusivo da União
(E) é exclusivo do Munícipio.

QUESTÃO 20
Em uma EBSERH, para seu devido 
funcionamento, deve ter algumas diretorias 
que serão direcionadas de acordo com 
a sua competência, como a Diretoria de 
Administração e Infraestrutura, a Diretoria de 
Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se 
refere ao que compete à Diretoria de Gestão 
de Pessoas, assinale a alternativa correta.

(A) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão orçamentária, 
financeira e contábil no âmbito da Sede 
da EBSERH, das filiais e das unidades 
descentralizadas.

(B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de 
Pessoas da EBSERH, em articulação com as 
demais Diretorias e órgãos de assessoramento 
da Presidência, de acordo com as necessidades 
da Empresa.

(C) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão administrativa, 
patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede 
da EBSERH, filiais e unidades descentralizadas.

(D) Compete implementar, monitorar, avaliar e 
aperfeiçoar as características e a execução do 
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 
(PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI) na EBSERH, de acordo com 
o planejamento institucional.

(E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde 
coordenadas pela EBSERH às políticas e 
diretrizes dos Ministérios da Educação e da 
Saúde.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
A Lei que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é 

(A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
(B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
(C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
(D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
(E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940.

QUESTÃO 22
Acerca da Ordem Social, de acordo com 
a Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, é correto afirmar que

(A) a seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa exclusiva dos 
Poderes Públicos.

(B) a seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e de contribuições 
sociais.

(C) a saúde é direito de todos e dever de cada 
cidadão.

(D) não são de relevância pública as ações e serviços 
de saúde.

(E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder 
Público.

QUESTÃO 23
A Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, declara que a saúde é direito 
de todos e dever 

(A) do particular.
(B) da escola.
(C) dos planos de saúde.
(D) do Estado.
(E) das empresas.

QUESTÃO 24
Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, os cargos e funções 
de chefia, direção e assessoramento, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só 
poderão ser exercidos

(A) em regime de tempo integral.
(B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
(C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 

(quarenta e oito) horas.
(D) sem ter horário determinado, por tratar-se de 

cargo de confiança.
(E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO 25
De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, o acesso universal 
e igualitário à assistência farmacêutica 
pressupõe

(A) não estar o usuário assistido por ações e serviços 
de saúde do SUS.

(B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer 
pessoa.

(C) estar a prescrição em conformidade com a 
RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas ou com a relação específica 
complementar estadual, distrital ou municipal de 
medicamentos.

(D) não ter a dispensação ocorrido em unidades 
indicadas pela direção do SUS.

(E) estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde particular.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
São exemplos de aloanticorpos tratados/
removidos com plasmaferese, EXCETO

(A) Anti-HPA1a na púrpura pós-transfusional.
(B) Anti-A e anti-B no transplante ABO-incompatível.
(C) Anti-D na hidropsia fetal.
(D) Anti-Fator VIII na hemofilia A com inibidores.
(E) Anti-I/i eritrocitário na doença de crioaglutinina.

QUESTÃO 27
Paciente de 37 anos, com esplenomegalia/
hiperesplenismo secundários à cirrose 
hepática alcoólica, necessita de cirurgia de 
urgência por abdome agudo possivelmente 
obstrutivo. Entretanto, sua contagem 
plaquetária é de 23.000/mm3. Qual é a conduta 
adequada nesta situação?

(A) Contraindicar a cirurgia e aguardar a evolução 
natural do quadro abdominal.

(B) Fazer a cirurgia de urgência, independente da 
contagem de plaquetas.

(C) Transfundir plaquetas o mais rápido possível, 
objetivando valores > 50.000/60.000/mm3, e 
operar a seguir.

(D) Só operar se a contagem plaquetária for 
normalizada (> 150.000/mm3) com transfusões.

(E) Iniciar pulsoterapia com prednisolona e aguardar 
que a contagem plaquetária exceda 50.000/mm3.

QUESTÃO 28
Acerca da aloimunização associada à 
transfusão de plaquetas, assinale a alternativa 
correta.

(A) A depleção leucocitária dos produtos plaquetários 
não reduz a probabilidade de aloimunização.

(B) A depleção leucocitária dos produtos plaquetários 
não reduz a frequência de febre e calafrios.

(C) A aloimunização ocorre menos frequentemente 
em pacientes que recebem plaquetas de 
doadores randômicos.

(D) A aloimunização geralmente é causada pelo 
surgimento de anticorpos contra antígenos 
HLA presentes na superfície das plaquetas 
transfundidas.

(E) A doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH) 
transfusional ocorre mais frequentemente em 
pacientes imunocompetentes que recebem 
produtos plaquetários irradiados.

QUESTÃO 29
São possíveis indicações para a transfusão 
profilática de plaquetas quando a contagem 
plaquetária é menor que 20.000/mm3, EXCETO

(A) contagem baixa de leucócitos.
(B) presença de febre ou sepse.
(C) presença de sangramento gastrintestinal.
(D) uso de drogas que interferem na função 

plaquetária.
(E) anormalidades de fatores da coagulação 

(coagulopatia documentada).

QUESTÃO 30
Sobre o manejo transfusional da 
trombocitopenia causada por perda, 
destruição ou sequestração plaquetária, 
assinale a alternativa correta.

(A) Transfusões maciças de hemácias habitualmente 
demandam transfusão profilática de plaquetas.

(B) Se houver sangramento potencialmente fatal, 
3-6 unidades de plaquetas randômicas/m2 da 
superfície corporal podem aumentar a contagem 
plaquetária para níveis mais seguros por até 48 
horas.

(C) A realização de bypass cardiopulmonar 
exige transfusões plaquetárias profiláticas 
após o procedimento, mesmo que não haja 
sangramentos anormais.

(D) Paciente com PTI (púrpura trombocitopênica 
imunológica/idiopática) jamais deve receber 
transfusão plaquetária, já que o mecanismo da 
doença é autoimune.

(E) Uma vez que as plaquetas podem ser mobilizadas 
do baço em situações de necessidade, não há 
indicações para o uso de transfusões profiláticas 
no hiperesplenismo.

QUESTÃO 31
Em relação ao estoque e à preservação do 
concentrado de hemácias, podemos afirmar 
que

(A) das soluções de preservação líquida, a menos 
usada atualmente é a CPDA-1.

(B) todas as soluções de preservação líquida contêm 
citrato para prevenir coagulação.

(C) o sangue coletado com CPDA-1 pode ser usado 
com até 45 dias de estocagem.

(D) nem todas as soluções de preservação líquida 
contêm glicose para fornecer energia.

(E) a adenina serve para manter os níveis 
intracelulares de AMP-cíclico e lactato.
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QUESTÃO 32
Sobre o concentrado de hemácias, são 
reações transfusionais ditas imediatas:

(A) Reação hemolítica aguda e TRALI (lesão 
pulmonar aguda associada à transfusão).

(B) Reação febril não-hemolítica e reação hemolítica 
tardia.

(C) Reação por contaminação bacteriana e púrpura 
pós-transfusional.

(D) Anafilática por anti-IgA em receptores deficientes 
em IgA e SIDA por infecção pelo VIH.

(E) Reação alérgica aguda e doença do enxerto 
contra o hospedeiro (DECH) transfusional.

QUESTÃO 33
São drogas que reduzem a atividade 
anticoagulante da varfarina, EXCETO

(A) vitamina C (ácido ascórbico).
(B) furosemida.
(C) hidroclorotiazida.
(D) carbamazepina.
(E) sulfametoxazol-trimetropina.

QUESTÃO 34
Acerca da aspirina (AAS), é correto afirmar 
que

(A) inibe a síntese de prostaglandinas, aumentando 
a formação de tromboxano A2.

(B) acelera a agregação de plaquetas induzida pelo 
colágeno.

(C) acelera a agregação plaquetária secundária à 
epinefrina e à ADP.

(D) aumenta a síntese de prostaciclinas pelas células 
endoteliais.

(E) prolonga o tempo de sangramento por, em 
média, 5-7 dias após uma única dose.

QUESTÃO 35
São drogas que têm efeitos antiplaquetários, 
EXCETO

(A) nitratos.
(B) bloqueadores dos canais de cálcio.
(C) antibióticos beta-lactâmicos.
(D) vitamina B9.
(E) antagonistas da serotonina.

QUESTÃO 36
É uma possível causa de trombofilia

(A) o aumento da atividade da antitrombina.
(B) os baixos níveis séricos de homocisteína.
(C) a resistência aumentada à proteína C ativada.

(D) o aumento da atividade da proteína S.
(E) o aumento da atividade da proteína C.

QUESTÃO 37
Em relação à mutação (polimorfismo 
genético) G21210A do gene da protrombina, 
assinale a alternativa correta.

(A) Ocorre principalmente na população negra e em 
asiáticos.

(B) Eleva os níveis plasmáticos de protrombina e 
predispõe à trombose.

(C) Predispõe apenas à trombose venosa, em 
qualquer grupo etário.

(D) A chance de trombose nos portadores aumenta 
em até 600 vezes.

(E) A associação com outras condições trombofílicas 
reduz o risco trombótico.

QUESTÃO 38
Acerca da síndrome HELLP, assinale a 
alternativa correta.

(A) É uma possível complicação da gravidez que se 
caracteriza por hemólise, elevação das enzimas 
hepáticas e trombocitopenia maternas, que 
geralmente ocorre próximo ao parto.

(B) Não há relação fisiopatogênica entre a síndrome 
HELLP e a coagulação intravascular disseminada 
(CID).

(C) Não há como confundir síndrome HELLP e 
púrpura trombocitopênica trombótica (PTT). 

(D) Responde muito bem à corticoterapia, devendo 
a gestação ser conduzida até o seu término 
natural.

(E) Nos casos mais graves, pulsoterapia com 
metilprednisolona é a melhor conduta, evitando-
se induzir o parto. 

QUESTÃO 39
Sobre a patogênese da coagulação 
intravascular disseminada (CID), é correto 
afirmar que

(A) Ocorre aumento da produção de trombina.
(B) A exposição ao fator tecidual parece ser 

um mecanismo secundário na ativação da 
coagulação.

(C) Ocorre falha dos mecanismos que causam a 
coagulação.

(D) A inibição ao fator Xa por procoagulantes 
secretados por certos cânceres pode causar 
CID.

(E) Certos venenos (envenenamento por picada) de 
cobras podem curar CID.
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QUESTÃO 40
Acerca da síndrome antifosfolípide (SAF), 
assinale a alternativa correta

(A) Os anticorpos característicos da SAF são 
chamados de anticoagulantes lúpicos, porque 
são específicos do lupus eritematoso sistêmico 
(LES). 

(B) Os anticorpos anticardiolipina presentes em 
alguns casos de SAF se associam somente à 
trombose coronariana.

(C) Quando associada ao LES, a SAF é considerada 
secundária ao mesmo.

(D) Pacientes com SAF geralmente têm trombocitose, 
além de tromboses, em locais não usuais.

(E) Os homes são mais afetados pela SAF do que as 
mulheres.

QUESTÃO 41
Paciente com deficiência hereditária de fator 
VII (sete). Em relação ao assunto, assinale a 
alternativa correta.

(A) Níveis altos de fator VII podem ser bons, 
reduzindo a chance de infarto do miocárdio.

(B) A herança genética desta desordem é 
habitualmente autossômica dominante.

(C) Esta desordem só costuma ser sintomática 
quando heterozigótica composta.

(D) Existem polimorfismos genéticos que reduzem o 
fator VII e cursam com trombose.

(E) Pode ocorrer redução da quantidade e/ou da 
atividade do fator VII da coagulação.

QUESTÃO 42
É uma característica da Doença de von 
Willebrand (DvW) tipo 1:

(A) ser uma desordem hereditária autossômica 
recessiva.

(B) ser o tipo mais comum de DvW (> 70% dos 
casos).

(C) apresentar atividade do fator VIII muito 
aumentada. 

(D) apresentar antígeno de von Willebrand com 
níveis séricos elevados.

(E) apresentar atividade de cofator da ristocetina 
aumentada.

QUESTÃO 43
Paciente hemofílico B grave, chega ao 
hospital politraumatizado, com TCE grave. 
Qual é a conduta adequada?

(A) Repor fator VIII agressivamente e solicitar 
neurocirurgia.

(B) Ofertar desmopressina em altas dose e solicitar 
cirurgia geral.

(C) Usar antifibrinolíticos em doses elevadas e 
solicitar a cirurgia do trauma.

(D) Elevar a atividade do fator IX para 100% com 
fator específico e avaliar a real gravidade do 
trauma.

(E)  Transfundir crioprecipitado de fator anti-
hemofílico, produto mais seguro do que os 
concentrados específicos nesta situação.

QUESTÃO 44
Paciente com suspeita de trombocitose 
(trombocitemia) essencial. Em relação 
ao diagnóstico desta doença, assinale a 
alternativa correta.

(A) O paciente, de preferência, não pode estar com 
deficiência de ferro.

(B) O cromossomo Filadélfia deve estar presente 
(exame positivo).

(C) A mutação JAK2 (V617F) não pode estar 
presente.

(D) Deve haver sinais grosseiros de mielofibrose.
(E) Outras causas de trombocitose não precisam ser 

descartadas.

QUESTÃO 45
Paciente, adulto com púrpura 
trombocitopênica imunológica idiopática 
(PTI), com contagem plaquetária ao redor 
de 8.000/mm3, sem resposta sustentada 
à corticoterapia ou à imunoglobulina, 
apresentando sangramentos cutâneo-
mucosos importantes, inclusive 
gastrintestinais. A melhor conduta imediata 
neste caso é

(A) ciclofosfamida.
(B) azatioprina.
(C) ciclosporina.
(D) danazol.
(E) esplenectomia.

QUESTÃO 46
Acerca dos achados laboratoriais na púrpura 
trombocitopênica trombótica (PTT)/síndrome 
hemolítico-urêmica (SHU), assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Trombocitopenia é essencial para o diagnóstico.
(B) Anemia hemolítica microangiopática é outra 

característica, mas pode estar ausente no 
começo. 

(C) A biópsia dos órgãos envolvidos é fundamental 
para o diagnóstico.
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(D) Pode haver grande elevação da desidrogenase 
láctica sérica, compatível com hemólise 
subjacente.

(E) Os pacientes podem ter alterações no sedimento 
urinário, como hematúria e proteinúria.

QUESTÃO 47
As manifestações clínicas do mieloma múltiplo 
são heterogêneas, mas  habitualmente 
incluem

(A) maior produção de imunoglobulina (Ig) 
monoclonal pelos plasmócitos normais.

(B) diminuição da hematopoese por diversos 
mecanismos fisiopatogênicos.

(C) aumento da produção de Ig policlonal pelos 
plasmócitos anormais.

(D) lesões osteoblásticas e aumento da produção de 
hidroxiapatita óssea.

(E) presença de mais de 20% de mieloblastos no 
estudo da medula óssea.

QUESTÃO 48
Paciente com leucemia/linfoma de células T 
do adulto. Em relação ao assunto, assinale a 
alternativa correta.

(A) Etiologia e patogênese estão ligadas à infecção 
pelo HTLV-II.

(B) Habitualmente é uma doença lentamente 
progressiva.

(C) Cerca de 2/3 dos casos têm lesões cutâneas. 
(D) As células neoplásicas T usualmente expressam 

CD2, CD3, CD4 e CD25.
(E) Hipocalcemia é comum e frequentemente 

sintomática.

QUESTÃO 49
Comparando a mononucleose causada 
pelo vírus de Epstein-Barr (EBV) e pelo 
citomegalovírus (CMV), assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) Faringite é mais comum com o EBV.
(B) Linfadenopatia é mais frequente como EBV.
(C) Petéquias no palato são mais vistas na infecção 

pelo EBV.
(D) Rash cutâneo é mais comum na infecção pelo 

CMV.
(E) Febre tem quase a mesma frequência em ambas 

as infecções.

QUESTÃO 50
Paciente com leucemia aguda e o seguinte 
resultado na imunofenotipagem da medula 
óssea: positividade para glicoforina, 
espectrina, anidrase carbônica I e HLA-DR. 
Qual é a leucemia mais provável neste caso?

(A) Linfoblástica aguda.
(B) Mielomonocítica aguda.
(C) Promielocítica aguda.
(D) Eritroblástica (eritroleucemia).
(E) Megacarioblástica.




