
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala, nos retângulos abaixo. 

Cargo: MÉDICO / ÁREA PATOLOGIA 
 

 

Data: 08/06/2014. 

Duração das 15:00 às 18:00 horas 

  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
01. Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o Caderno de Provas confere com o Cargo 

da inscrição e se está completo. Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 15 (quinze) 
minutos após o início da prova. 

02. Anote, na capa do Caderno de Provas, o seu número de inscrição e o número da sala.  

03. Confira os dados do cabeçalho da Folha-Resposta. Havendo necessidade de correção de algum 
dado (CPF, NOME ou RG), chame o fiscal para anotar a correção. Para marcar a resposta de uma 
questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou preta, apenas a quadrícula correspondente a 
sua opção. Não use corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 

04. Durante a realização das provas, será feita a identificação dos candidatos através da verificação do 
original do documento de identidade e da coleta da assinatura na Ata de Aplicação e na Folha-
Resposta, no campo destinado à assinatura. 

05. A duração da prova é de 3 (três) horas e o tempo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora. 

06. É aconselhável reservar 30 (trinta) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta.  

07. O candidato, ao terminar a prova, só poderá sair da sala após entregar o Caderno de Prova e a 
Folha-Resposta. 

08.  Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e deverão assinar a Ata de 
Aplicação.  

09. A desobediência a qualquer dessas determinações e o desrespeito ao pessoal da supervisão, 
coordenação e fiscalização são faltas que eliminam o candidato do concurso. 

10. Será eliminado do Concurso o candidato cujo celular estiver ligado durante a realização das provas. 

11. Acompanhe o Calendário de Atividades do Concurso, através do endereço eletrônico  
http://www.ccv.ufc.br. 

   

 

 

                                                                                                                                                       

Inscrição Sala 

Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação 

Edital nº 024/2014 
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Prova de Língua Portuguesa   

 10 questões 

 

01 Uso indiscriminado de antibióticos contribui para superbactérias 
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Prescrição inadequada e automedicação são alguns dos fatores que fortalecem as bactérias. Anvisa 
registra quase 10 mil casos em 2012. 

 

É procedimento de guerra biológica. Quando as bactérias desenvolvem resistência a antibióticos, as 

principais armas da batalha são água e sabão. 
“Elas têm facilidade de adesão a superfícies. Consequentemente, a higienização, a limpeza, é o 

único meio eficaz de erradicá-las”, ensina o médico infectologista Hugo Noal. 

Em Chapecó, Santa Catarina, há duas semanas o Hospital Regional do Oeste descobriu que dois 
pacientes graves da UTI, que vieram de outros hospitais da região, estavam contaminados com uma 

superbactéria. Rapidamente, testou os outros que estavam ou estiveram na UTI. 

“Foram realizados mais de 200 exames microbiológicos para que a gente possa separar aqueles que 

estão colonizados pelo germe”, conta Noal.  
Nessa varredura, mais seis pacientes contaminados foram isolados. Quatro tiveram alta nos últimos dias. 

O perigo aqui é a Acinetobacter baumanii. Em pessoas saudáveis, ela não causa infecção. Mas em 

doentes que estão com o sistema imunológico enfraquecido, internados em UTI, que respiram por 
aparelhos, podem causar infecção generalizada. 

Em Fortaleza, no Ceará, a mesma bactéria resistente contaminou a UTI do Hospital de Messejana. A 

Acinetobacter agravou o quadro de saúde de sete pacientes, e eles morreram. Um infectado continua 
em observação.  

 

Uso indiscriminado de antibióticos preocupa 
Só em 2012, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, registrou quase 10 mil casos de 

bactérias resistentes a remédios nas UTIs do país. 

Já foram encontradas aqui todas as bactérias que constam de um alerta da Organização Mundial da 

Saúde: elas provocam de pneumonia e diarreia até a gonorreia, uma doença sexualmente transmissível. 
A OMS afirma que o uso indiscriminado de antibióticos pode levar a um retrocesso. 

 

Fantástico: A gente pode voltar no tempo e ficar sem antibiótico para combater infecção, com 
criança morrendo por pneumonia? 

Alberto Chebabo, presidente da Sociedade de Infectologia do RJ: A gente hoje tem infecções 

em que não consegue tratar com antibiótico, a gente voltou à era pré-antibiótico em 1950. E existe uma 
grande chance de, nos próximos 10, 15 anos, se nada for feito, a gente perder esses antibióticos para 

tratamento de várias infecções, de várias bactérias resistentes. 

 

Denise teve uma infecção no seio, chamada de mastite, logo depois que o primeiro filho nasceu. 
“Eram dores horríveis, direto. Fiquei mais de um mês tomando antibiótico e não fazia efeito nenhum”, 

conta ela. 

Não fazia efeito porque a bactéria era resistente a antibióticos. Identificada a bactéria, ela teve que 
fazer uma cirurgia e remover todo o pedaço infectado na mama. Denise ficou completamente curada. E 

pôde amamentar o segundo filho. 

 

Como as bactérias ficam tão fortes 

Mas como essas bactérias ficam tão fortes? A primeira causa é o uso exagerado de antibióticos. 

Trilhões de bactérias circulam no corpo humano. Estão na pele, em todos os órgãos. No intestino, por 

exemplo, ajudam na digestão. Elas só provocam doenças se a pessoa fica com a imunidade baixa. Há 
também bactérias que podem fazer mal, nos objetos, nos alimentos, na água contaminada. 

Quando a gente toma antibiótico, todas as bactérias, boas e ruins, diminuem. As mais frágeis 

morrem primeiro. Se o tratamento é interrompido antes do prazo, as bactérias mais fortes continuam lá 
- e ficam mais perigosas, porque nelas, o antibiótico não fará mais efeito. 

“Então a bactéria pode ter resistência a um antibiótico, a dois antibióticos, ou a vários antibióticos e 

se tornar uma bactéria difícil de tratar”, explica Chebabo. 

  

Trecho de reportagem do Programa Fantástico. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/05/uso-indiscriminado-de-

antibioticos-contribui-para-superbacterias.html> Acesso em: 26 de maio de 2014. 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/05/uso-indiscriminado-de-antibioticos-contribui-para-superbacterias.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/05/uso-indiscriminado-de-antibioticos-contribui-para-superbacterias.html
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01. A ideia central desse trecho da reportagem é:  

A) as bactérias são nocivas aos seres humanos.  

B) os médicos não deveriam prescrever antibióticos. 

C) os hábitos de higiene podem curar graves infecções. 

D) algumas bactérias podem criar resistência a antibióticos. 

E) os antibióticos são uma grande conquista da humanidade. 

 

02. De acordo com o texto, algumas bactérias criam resistência a antibióticos quando: 

A) não adotamos alguns hábitos de higiene, como lavar as mãos, por exemplo. 

B) estamos muito estressados e com o sistema imunológico bastante enfraquecido. 

C) os médicos prescrevem o mesmo tipo de antibiótico para vários tipos de infecção. 

D) morrem aquelas bactérias boas que vivem no intestino humano e ajudam na digestão.   

E) é interrompido o tratamento com antibiótico antes da morte das bactérias mais fortes. 
 

03. É uma característica típica do gênero reportagem que pode ser reconhecida no texto: 

A) a expressão de opiniões e sentimentos do autor sobre um determinado tema. 

B) a exposição de informações obtidas em estudo e pesquisa sobre o tema tratado. 

C) o relato breve e conciso dos fatos que marcaram o dia de uma dada comunidade. 

D) a apresentação de normas e instruções que regulam o comportamento em sociedade.   

E) a argumentação persuasiva usada pelo autor para convencer o leitor de uma opinião.   

 

04. Quanto à linguagem utilizada no texto da reportagem, percebe-se: 

A) a organização das informações em uma única sequência narrativa.   

B) o tratamento de conteúdos abstratos com verbos de crença e opinião. 

C) o emprego da primeira pessoa do singular como marca de subjetividade. 

D) o uso de uma linguagem erudita e formal, tal como se exige em texto escrito. 
E) a utilização de discurso direto com uma referência às pessoas entrevistadas. 

 

05. Em: “A OMS afirma que o uso indiscriminado de antibióticos pode levar a um retrocesso.” (linha 25), 

um retrocesso faz alusão: 

A) a um possível atraso das pesquisas na área de Biotecnologia. 

B) a um possível erro nas prescrições médicas de antibióticos. 

C) a uma possível involução no tratamento de doença bacteriana.  

D) a um possível retorno à automedicação de alguns antibióticos. 

E) a uma possível volta ao tempo das grandes epidemias históricas. 
 

06. Em: “Fiquei mais de um mês tomando antibiótico e não fazia efeito nenhum” (linha 33), a relação 

semântica que pode ser inferida entre os conteúdos das orações ligadas pela conjunção “e” é: 

A) causa. 

B) tempo. 

C) contraste. 

D) finalidade. 

E) comparação. 

 
07. A oração reduzida em destaque em: “Identificada a bactéria, ela teve que fazer uma cirurgia” (linhas 35-36), 

articula uma circunstância de:  

A) modo. 

B) tempo. 

C) condição. 

D) conclusão. 

E) concessão. 

 
08. Em: “Elas têm facilidade de adesão a superfícies.” (linha 06), o termo em destaque tem função de: 

A) complemento nominal. 

B) predicativo do sujeito. 
C) adjunto adnominal. 

D) adjunto adverbial. 

E) objeto indireto. 
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09.  Reescrevendo-se o trecho: “A gente hoje tem infecções em que não consegue tratar com antibiótico” 

(linhas 28-29) de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, temos: 

A) Hoje, há infecções que a gente não consegue tratar com antibiótico. 

B) Existe hoje infecções que a gente não se consegue tratar com antibiótico. 

C) Hoje, a gente temos infecções as quais não consegue tratar com antibiótico. 

D) A gente, hoje, tem infecções com que não conseguimos tratar com antibiótico. 

E) Hoje, a gente encontra infecções que não consegue tratar delas com antibiótico. 

 
10. Está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a frase da alternativa: 

A) Existe também algumas bactérias que podem fazer muito mal.  

B) Fazem mais de um mês que o paciente está tomando antibiótico.  
C) Já foi listada as bactérias resistentes que provocaram muitas mortes. 

D) Mais de um paciente contaminado com a bactéria foi isolado no hospital.   

E) As bactérias podem, em doente com baixa imunidade, causarem infecções.  
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Prova de Conhecimentos Específicos   

 40 questões 

 
 

11. Uma neoplasia com marcação imuno-histoquímica positiva para HMB45, proteína S-100 e Melan-A 

indica o diagnóstico de: 

A) Plasmocitoma. 

B) Melanoma maligno. 

C) Astrocitoma anaplásico. 

D) Linfoma não Hodgkin de células B difuso. 

E) Linfoma de Hodgkin, tipo esclerose nodular. 

 
12. Qual é o perfil imuno-histoquímico habitual que diferencia o adenocarcinoma de origem pulmonar 

daquele de origem colônica? 

A) O adenocarcinoma pulmonar é CK7(-), CK20(-), CDX2(+) enquanto o adenocarcinoma colônico é 

CK7(+), CK20(-) e CDX2(+). 

B) O adenocarcinoma pulmonar é CK7(-), CK20(+), CDX2(-) enquanto o adenocarcinoma colônico é 

CK7(+), CK20(-) e CDX2(-). 

C) O adenocarcinoma pulmonar é CK7(+), CDX2(+), TTF-1(+) enquanto o adenocarcinoma colônico é 

CK7(-), CK20(+) e CDX2(-). 
D) O adenocarcinoma pulmonar é CK7(+), CK20(-), TTF-1(-) enquanto o adenocarcinoma colônico é 

CK7(-), CK20(+) e CDX2(-). 

E) O adenocarcinoma pulmonar é CK7(+), CK20(-), TTF-1(+) enquanto o adenocarcinoma colônico é 

CK7(-), CK20(+) e CDX2(+). 
 

13. A hipermarcação celular, observada em lâminas de imuno-histoquímica, deve-se a que artefato técnico 

ocorrido na reação? 

A) Fixação excessiva do material. 

B) Fixação insuficiente do material. 

C) Inadequada desparafinização do material. 

D) Tempo excessivo de exposição aos anticorpos. 

E) Utilização de xilol durante o processamento histopatológico. 
 

14. O carcinoma hepatocelular é distinto do colangiocarcinoma por apresentar: 

A) Sinaptofisina positivo. 

B) HEPPAR-1 positivo difuso. 

C) Vimentina positivo em núcleos. 

D) Desmina positivo em padrão tipo dot. 

E) Proteína S-100 positivo em padrão canalicular. 
 

15. Acerca das vasculites, assinale a alternativa correta. 

A) A arterite de células gigantes frequentemente acomete pacientes jovens com alterações granulomatosas da 

aorta abdominal. 

B) A doença de Kawasaki é caracterizada pela presença de granulomas pulmonares, vasculite de grandes 

vasos e glomerulonefrite.  
C) A arterite de Takayasu é uma vasculite granulomatosa com adelgaçamento da parede do vaso. 

Acomete principalmente pacientes idosos. 

D) A poliarterite nodosa acomete adultos jovens, afeta frequentemente vasos renais e cárdicos e causa, na 

fase aguda, necrose fibrinoide e inflamação transmural mista. 

E) A síndrome de Churg-Strauss ocorre quase exclusivamente entre os fumantes, caracteriza-se por 

gangrena dos membros inferiores secundária à trombose e à intensa vasculite transmural de pequenas 
ou médias artérias. 

 

16. Sobre os infartos subendocárdicos, assinale a alternativa correta. 

A) Eles habitualmente causam elevações do segmento ST e ondas Q ao ECG. 

B) Podem decorrer da diminuição de fornecimento de oxigênio. 

C) Podem surgir quando há diminuição da demanda. 

D) São sinônimo de oclusões de pequenos vasos.  
E) Inexistem trombos oclusivos. 
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17. Sobre a endocardite de Libman-Sacks, assinale a alternativa correta. 

A) Causa abscessos cerebrais. 

B) Inexiste inflamação nessa condição. 

C) Ocorre exclusivamente na artrite reumatoide. 

D) São vegetações bacterianas em valvas cardíacas. 

E) É consequência da deposição de imunocomplexos. 

 

18. A característica morfológica primordial da cardiopatia hipertensiva sistêmica é a:  

A) Dilatação atrial direita. 

B) Hipertrofia atrial direita.  

C) Dilatação ventricular esquerda. 

D) Hipertrofia ventricular esquerda. 

E) Presença de vegetações em valvas. 
 

19. Que alterações morfológicas são vistas em pacientes que faleceram após um estado asmático?  

A) Cristais de Charcot-Leyden. 

B) Corpúsculos de Schaumann. 

C) Corpúsculos de Masson. 

D) Corpúsculos asteroides. 

E) Foco de Ghon. 

 

20. Na tuberculose pulmonar primária, qual substância é responsável pela ativação dos macrófagos? 

A) IL-12  

B) INF- 

C) TGF- 

D) TNF- 
E) Substância P 

 

21. É característica da tuberculose pulmonar: 

A) Necrose caseosa. 

B) Partículas de sílica. 

C) Partículas de asbesto.  

D) Presença de eosinofilia exacerbada. 

E) Insuflação excessiva dos espaços alveolares 
 

22. A principal alteração morfológica característica da pneumonia intersticial usual é: 

A) O enfisema centrolobular. 

B) A fibrose peribronquiolar. 

C) A fibrose intersticial irregular. 

D) A presença de tumor carcinoide. 

E) A presença de grande quantidade de eosinófilos. 

 

23. Assinale o item que contém a neoplasia mamária com as seguintes características: é composta por células 
invasoras isoladas ou cordões em “fila indiana”; não exibe imunomarcação para E-caderina e raramente 

expressa HER2/NEU:  

A) Carcinoma coloide. 

B) Carcinoma ductal in situ. 

C) Carcinoma lobular in situ. 

D) Carcinoma ductal invasivo. 

E) Carcinoma lobular invasivo. 

 
24. É correto afirmar acerca do carcinoma ductal in situ do subtipo comedo: 

A) Apresenta núcleos indistintos e grande quantidade de mucina intraluminal. 

B) Apresenta núcleos grandes de alto grau e necrose central. 
C) Trata-se, na realidade, de um carcinoma tubular invasivo. 

D) Apresenta núcleos pequenos e necrose caseosa. 

E) Inexistem calcificações associadas. 
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25. Sobre o tumor filóide, assinale a alternativa correta. 

A) comporta-se como neoplasia benigna invariavelmente. 

B) comporta-se como neoplasia maligna invariavelmente. 

C) é tumor monofásico com proliferação mesenquimatosa. 

D) é neoplasia composta por células musculares lisas em feixes entrecortados.  

E) anaplasia e aumento da celularidade estromal sugerem malignidade. 

 
26. A descrição microscópica de peça mamária refere: “neoplasia mamária, localizada dentro de ductos, 

composta por múltiplas papilas de eixo fibrovascular recoberto por dupla camada de células epiteliais 

luminais e mioepiteliais”. Ademais, essa neoplasia geralmente mede menos de 1 cm e acomete 
principalmente mulheres na pré-menopausa. Trata-se, portanto, de: 

A) Carcinoma ductal. 

B) Adenose esclerosante. 

C) Papiloma intraductal. 

D) Carcinoma papilar. 

E) Cicatriz radiada. 

 
27. A alteração genética mais frequentemente encontrada na hiperplasia endometrial é a:  

A) inativação do gene PTEN.  

B) ativação do gene KRAS.  

C) metilação do gene RB. 

D) ativação do gene P53. 

E) translocação t(6;23). 

 
28. Sobre os tumores ovarianos de epitélio superficial, assinale a alternativa correta. 

A) Os tumores mucinosos são os mais frequentes. 

B) O uso prolongado de anticoncepcionais orais reduz o risco para o tumor. 

C) A maioria dos tumores ovarianos não familiais apresenta alterações genéticas reconhecidas. 

D) A presença de mutações em BRCA1 e BRCA2 ocorre em 80% dos tumores ovarianos não familiais. 

E) A sobrevida dos tumores de baixo potencial de malignidade restritos ao ovário é menor que 5% em 5 anos. 

 
29. Assinale a opção que contém a descrição microscópica do seminoma clássico (não espermatocítico).  

A) Neoplasia formada por células de citoplasma multivacuolado, núcleos hipercromáticos com nucléolos 

pouco conspícuos, e apresentando intensa atividade mitótica. 
B) Neoplasia composta por células ovais, dotadas de núcleos apresentando fendas longitudinais, em 

trabéculas de dupla camada, associadas a infiltrado inflamatório eosinofílico. 

C) Neoplasia composta por grandes células uniformes, de citoplasma claro rico em glicogênio, dotadas 

de núcleos arredondados vesiculosos com nucléolos conspícuos. Infiltrado linfocitário geralmente 

acompanha a neoplasia. 
D) Neoplasia constituída de células cuboidais em arranjo frouxo, reticulado, exibindo corpos de Schiller-

Duval e frequentes glóbulos hialinos. As células são caracteristicamente binucleadas. 

E) Neoplasia composta por pequenas células arredondadas, de citoplasma bastante acidófilo, 

pleomorfismo nuclear acentuado, em padrão acinar. Há evidente infiltrado plasmocitário. 

 
30. Qual das glomerulonefrites, citadas abaixo, se enquadra melhor na seguinte descrição microscópica? “O 

quadro histopatológico é de aumento da celularidade dos tufos glomerulares, à custa de proliferação de 

monócitos e células endoteliais, afetando difusamente quase todos os glomérulos. Nota-se ainda necrose 

mural dos capilares. À microscopia eletrônica, observam-se depósitos subepiteliais da membrana basal 
glomerular. A imunofluorescência exibe depósitos granulares de IgG e complemento”. 

A) Doença de lesão mínima. 

B) Glomeruloesclerose focal e segmentar.  
C) Glomerulonefrite pós-infecciosa aguda. 

D) Glomerulonefrite membranoproliferativa tipo I. 

E) Glomerulonefrite membranoproliferativa tipo II. 

 



 

Médico/Área: Patologia Pág. 8 de 10 

 

31. É característica da esofagite eosinofílica: 

A) Etiologia viral.  

B) Associação com a atopia.  

C) Invariável associação com a doença de Crohn. 

D) Facilidade no tratamento com inibidores de bomba de prótons. 

E) Presença de, no máximo, 1 a 2 eosinófilos por campo de grande aumento à microscopia. 
 

32. Qual é o tipo de pólipo gástrico cuja incidência aumentou em decorrência ao uso de inibidores da bomba 

de prótons e que é formado por cistos revestidos por células parietais e principais? 

A) Adenoma gástrico. 

B) Pólipo inflamatório gástrico. 

C) Pólipo hiperplásico gástrico.  

D) Pólipo gástrico de glândulas fúndicas. 

E) Adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal de Lauren. 
 

33. Assinale a alternativa que contém a doença duodenal com expressiva linfocitose intraepitelial, hiperplasia 

de criptas e hipoplasia de vilosidades. 

A) Doença celíaca. 

B) Abetalipoproteinemia.  

C) Deficiência de lactase. 

D) Doença de Hirschsprung. 

E) Síndrome do intestino irritável. 
 

34. No desenvolvimento do adenocarcinoma colorretal, qual das vias de progressão tumoral está relacionada 

às mutações do KRAS e do TP53? 

A) Via do HBV-X. 

B) Via do NKG2D. 

C) Via do PTPN22. 

D) Via APC/-catenina. 
E) Via da instabilidade de microssatélite. 

 

35. É um achado microscópico característico, porém não patognomônico, de hepatite autoimune: 

A) Glóbulos hialinos PAS diastase resistentes. 

B) Infiltrado plasmocitário abundante. 

C) Fibrose perivenular acentuada.  

D) Inclusão do tipo Lafora-símile. 

E) Hepatócitos em vidro fosco. 
 

36. Podemos afirmar como verdadeira a frase abaixo referente a cálculos biliares de pigmento. 

A) Os cálculos pigmentados são, em sua maioria, radiopacos. 

B) São frequentemente associados a síndromes de dislipidemia. 

C) Observa-se completa ausência de colesterol nestes cálculos. 

D) Inexiste associação com infecção da árvore biliar. 

E) São únicos, grandes e de consistência dura.   
 

37. Uma doença é a principal causa de colestase neonatal e tem como características marcantes a inflamação 

e estenose fibrosa dos ductos biliares hepáticos e extra-hepáticos, a destruição da árvore biliar intra-
hepática, reação ductular e fibrose periportal. Como se chama essa doença? 

A) Atresia de vias biliares. 

B) Fibrose hepática congênita. 
C) Cirrose biliar primária neonatal. 

D) Colangite esclerosante primária da infância.   

E) Ductopenia do recém-nascido (síndrome de Allagile). 
 

38. Sobre a síndrome de Budd-Chiari (trombose de veia hepática), assinale a alternativa correta. 

A) Cerca de 90% dos casos são idiopáticos. 

B) Há associação aos distúrbios mieloproliferativos. 
C) Associa-se, na maioria dos casos, à hepatite pelo vírus A. 

D) A histologia revela, frequentemente, a presença de nódulos displásicos de baixo grau. 

E) Na microscopia, a dilatação dos sinusoides da zona periportal (zona 1) é sua melhor expressão morfológica. 
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39. Sobre as malformações do sistema nervoso central e periférico, assinale a alternativa correta. 

A) A ausência do lobo occipital ocorre na arrinencefalia. 

B) A siringomelia se desenvolve pelo acúmulo de líquor nos ventrículos. 

C) Na malformação de Dandy-Walker, há perda completa do lobo frontal. 

D) Em geral, o córtex apresenta 4 camadas de neurônios na lissencefalia e na paquigiria. 

E) A malformação de Chiari tipo I é caracterizada pela presença de numerosos giros do lobo parietal. 

 
40. Assinale a assertiva correta acerca do hematoma sudoral. 

A) Inexistem consequências clínicas. 

B) É composto por sangue arterial acumulado.  

C) É consequência do rompimento da artéria meníngea média. 

D) É causado pela aterosclerose generalizada dos vasos do polígono de Willis. 
E) Decorre da laceração de veias em ponte entre os hemisférios cerebrais e seios durais. 

 
41. Sobre as neuropatias periféricas, assinale a alternativa correta. 

A) As doenças hereditárias neurais em sua maioria são causadas no gene PMP24. 

B) A polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica tem caráter paraneoplásico. 
C) A patogenia da neuropatia periférica por drogas é explicada somente pela vasculite nos nervos. 

D) A polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica resulta do acúmulo de produtos finais de 

glicosilação tardia. 

E) Na síndrome de Guillain-Barré, o paciente exibe alterações motoras ascendentes por desmielinização 

aguda. 

 
42. Um paciente de 34 anos foi ao neurologista queixando-se de cefaleia. Foi encaminhado aos exames 

radiográficos e, em seguida, à realização da biópsia do tumor visualizado no lobo frontal direito. O 

histopatológico revelou uma neoplasia formada por células de núcleos redondos, com cromatina finamente 

granular, circundados por halo citoplasmático, e calcificação. O diagnóstico histopatológico foi de: 

A) Ependimoma. 

B) Astrocitoma difuso. 

C) Oligodendroglioma. 

D) Astrocitoma pilocítico. 

E) Tumor neuroepitelial disembrioplásico.  

 
43. Assinale a alternativa que apresenta os achados microscópicos que descrevem o líquen simples crônico. 

A) Acantose, hipergranulose, denso infiltrado linfocitário de interface, ausência de paraceratose e corpos 

citoides. 
B) Acantose, hiperplasia psoriasiforme, paraceratose, adelgaçamento da epiderme suprapapilar, 

abscessos de Munro, espongiose em terço basal da epiderme, vasos capilares papilares tortuosos e 

dilatados. 

C) Acantose, corpos citoides, escasso infiltrado linfocitário com ocasionais eosinófilos, numerosos 

melanófagos e fibrina. 
D) Acantose, hiperceratose, paraceratose, fibrose da derme papilar, infiltrado linfocitário dérmico e 

alongamento das cristas epiteliais. 

E) Hiperplasia psoriasiforme, eritrócitos aprisionados em epiderme, extravasamento de hemácias em 

derme papilar e focos de paraceratose. 

 
44. Assinale a dermatose bolhosa reconhecida pelos seguintes aspectos: bolha subepidérmica; infiltrado 

inflamatório perivascular com linfócitos, eosinófilos e neutrófilos; deposição linear de IgG e 

complemento na membrana basal epidérmica; edema em derme e vacuolização da camada basal.  

A) Pênfigo vulgar. 

B) Pênfigo foliáceo. 

C) Penfigoide bolhoso. 

D) Dermatite herpetiforme. 

E) Penfigoide de Hailey-Hailey. 
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45. Assinale a alternativa que descreve melhor os achados microscópicos encontrados na dermatite 

eczematosa aguda. 

A) Presença de papilomatose, acantose, hipergranulose e infiltrado linfocitário perivascular. 

B) Presença de abscessos de Pautrier, epidermotropismo em camada basal, corpos de Kamino e 

espongiose. 

C) Presença de rolhas córneas, hiperceratose, vacuolização da camada basal, linfócitos de interface e 

espessamento da membrana basal.  
D) Presença de acantose, hipergranulose, vacuolização da camada basal e alternância horizontal e 

vertical entre ortoceratose e paraceratose. 

E) Presença de microvesículas epidérmicas, espongiose, exocitose linfocitária e infiltrado linfocitário 

perivascular com eosinófilos. 

 
46. Quais proto-oncogenes estão mais envolvidos na patogênese dos nevos melanocíticos, nevos displásicos 

e melanoma maligno? 

A) FGF e PTEN. 

B) PTCH e KRAS. 

C) MYC e BRCA1. 

D) NRAS e BRAF. 

E) CDKN2A e MDM. 

 
47. São mutações responsáveis por todos os padrões de displasia fibrosa: 

A) Mutações do GNAS. 
B) Mutações do MDM2. 

C) Mutações do BRCA2.  

D) Mutações do IDH2. 

E) Mutações do MYC. 

 

48. Uma criança de 7 anos apresenta tumoração na região cervical. Sabe-se que esta neoplasia de partes 

moles se desenvolve a partir do surgimento da proteína quimérica PAX3-FKHR. Qual é o nome dessa 
neoplasia? 

A) Lipossarcoma.  

B) Sarcoma sinovial. 

C) Leiomiossarcoma.  

D) Rabdomiossarcoma. 

E) Sarcoma fibroblástico pleomórfico. 

 

49. Um paciente de 13 anos apresenta tumor em porção distal do fêmur, composto por células atípicas 
produtoras de material osteoide. Apresenta, em grande parte da neoplasia, componente cartilaginoso 

maligno com matriz mixoide.  O estudo de biologia molecular evidenciou mutações no gene RB. O 

diagnóstico desse tumor é: 

A) Sarcoma de Ewing. 

B) Condrossarcoma mixoide. 

C) Osteossarcoma condroblástico. 

D) Osteossarcoma convencional. 

E) Condrossarcoma mesenquimatoso. 

 
50. Um paciente de 25 anos apresenta neoplasia próxima ao joelho. Na descrição microscópica, refere-se que 

a neoplasia é bifásica, com componente de células fusiformes e outro com estruturas glandulares. Na 

imuno-histoquímica, as células tumorais são positivas para queratina e antígeno de membrana epitelial. 
Portanto, o diagnóstico final é de: 

A) Condrossarcoma mesenquimatoso. 
B) Osteossarcoma convencional.  

C) Miosite ossificante. 

D) Leiomiossarcoma. 

E) Sarcoma sinovial.  

 

 


